
DATORPROGRAMMA
«LAIKZINIS»

RISINĀJUMS DARBA EFEKTIVITĀTES CELŠANAI



� IT un identifikācijas risinājumu uzņēmums

� 12 gadu pieredze

� Augsts profesionalitātes līmenis

� Individuāli risinājumi dažādām nozarēm

� Nestandarta risinājumi, individuāla pieeja katram klientam

� Vairāki simti klientu, kuru vidū ir valsts, pašvaldību iestādes, komercstruktūras, kultūras 
iestādes…

www.taupilaiku.lv

PAR MUMS



MŪS JAU NOVĒRTĒ



� Sakārtota, pārskatāma Jūsu darbinieku darba atskaite

� Vienkārša izsekošana padarītajiem darbiem un apstrādātajiem dokumentiem

� Ienākošo un izejošo dokumentu uzskaite, pieeja to kopijām

� Augstāks klientu servisa līmenis

� Samazināts cilvēcisko kļūdu skaits

� Efektīvāka uzņēmuma resursu plānošana

� Laika un līdzekļu ietaupījums 

� Ieguldījums uzņēmuma attīstībā

JŪSU IEGUVUMI, IEVIEŠOT «LAIKZINI»



EKRĀNUZŅĒMUMI
IKDIENAS DARBU UZSKAITE



EKRĀNUZŅĒMUMI
IKDIENAS DARBU UZSKAITE



� Darba laika reģistrēšana – reāli nostrādātais un rēķinā piestādītais

� Automātiska takšu piemērošana – kopējas vai individuālas klientam

� Izdevumu uzskaite projektā ar iespēju pievienot dokumenta kopiju (čeks, pavadzīme…)

� Dokumenta pievienošana padarītajam darbam un to centralizēta uzglabāšana

� Darbību sadale pa kategorijām un darbinieku lomām projektā - tālākai analīzei

� Ātras, ērtas informācijas atlases un izdrukas iespējas

FUNKCIJAS
IKDIENAS DARBU UZSKAITE



EKRĀNUZŅĒMUMI
DOKUMENTU VADĪBA



� Ienākošo un izejošo dokumentu žurnāls

� Līgumu reģistrs

� Rēķinu reģistrs

� Pēc vēlmēm – citi dokumentu reģistri 

� Dokumentu saglabāšana centralizētā dokumentu krātuvē uz servera Jūsu birojā

� Dokumentu piesaiste klientam, projektam, darbiniekam

� Skenera izmantošana - noskenēto dokumentu attēlu reģistrēšana programmā vienotā formā

� Automātiska dokumentu ģenerēšana no sagataves

� Ātra un ērta dokumentu atlase, filtrēšana, rediģēšana

FUNKCIJAS
DOKUMENTU VADĪBA



EKRĀNUZŅĒMUMI
PROJEKTU UZSKAITE UN VADĪBA



EKRĀNUZŅĒMUMI
PROJEKTU UZSKAITE UN VADĪBA



� Projekti ar apmaksu par nostrādātajām stundām

� Projekti ar fiksētu apmaksu (gabaldarbi / ikmēneša apkalpošanas u.c.)

� Elastīga takšu sistēma – standarta takses, individuālas takses atkarībā no līguma, darbinieka, 
steidzamības u.c.

FUNKCIJAS
PROJEKTU UZSKAITE UN VADĪBA



EKRĀNUZŅĒMUMI
RĒĶINI UN APMAKSAS



EKRĀNUZŅĒMUMI
RĒĶINI UN APMAKSAS



EKRĀNUZŅĒMUMI
RĒĶINI UN APMAKSAS



EKRĀNUZŅĒMUMI
RĒĶINI UN APMAKSAS



� Automātiska rēķina ģenerēšana ~10 sekunžu laikā

� Latviešu, angļu un krievu valodas atbalsts

� Pēc izvēles var tikt pievienota veikto darbību atskaite un detalizācija pa darbiniekiem

� Sagataves pielāgošana Jūsu uzņēmuma standartiem un vizuālajam tēlam (bezmaksas)

� Rēķinu apmaksas reģistrācija un kontrole

� Parādnieku atskaite

� Klienta bilances (kredītlimita) piemērošana un pārbaude

� Ikmēneša atskaite e-pastā par piestādītajiem / apmaksātajiem / neapmaksātajiem rēķiniem

� Iespējama automātiska datu nodošana Jūsu grāmatvedībai vai imports grāmatvedības 
sistēmās

FUNKCIJAS
RĒĶINI UN APMAKSAS



EKRĀNUZŅĒMUMI
ATSKAITES



EKRĀNUZŅĒMUMI
ATSKAITES



EKRĀNUZŅĒMUMI
ATSKAITES



EKRĀNUZŅĒMUMI
ATSKAITES



� 15 veidu atskaites:
Darbinieka izdarītie darbi     Klientam sniegtie pakalpojumi     Klientam sniegtie pakalpojumi pa darbinieku lomām   Klientu bilances     Klienta bilance (detalizēti)

Nostrādātais un pārdotais laiks (pa projektiem)     Nostrādātais un pārdotais laiks (pa klientiem)     Kavētie rēķinu apmaksas termiņi      Apmaksu pārskats par laika periodu

Mēneša atskaite     Darbinieku noslodze pa dienām     Kopsavilkums pa darbību kategorijām      Kopsavilkums pa klientiem     Projektu ar fiksētām summām rentabilitāte

Lietotāju ienākšana / iziešana no programmas

� Individuālu atskaišu izveide pēc iesniegta parauga

� Automātiska ikmēneša statistikas atskaites ģenerēšana un nosūtīšana pa e-pastu

� Atskaites tiek veidotas standarta Word vai Excel formātā – tās iespējams elektroniski apstrādāt, mainīt, kopēt…

FUNKCIJAS
ATSKAITES



EKRĀNUZŅĒMUMI
ATGĀDINĀJUMI



� Atgādinājuma reģistrēšana

� Piesaiste klientam, projektam

� Termiņa reģistrēšana

� Pazīme ir / nav izpildīts

FUNKCIJAS
ATGĀDINĀJUMI



EKRĀNUZŅĒMUMI
NOSLODZES PLĀNOŠANA



� Laika rezervēšana sev vai kolēģiem

� Noslodzes sadalīšana pa laika intervālu

� Noslodzes piesaiste konkrētam projektam

FUNKCIJAS
NOSLODZES PLĀNOŠANA



� Vairāklīmeņu pieejas tiesību sistēma – tikai savas darbības, tikai savi klienti, tikai savi projekti

� Datu izmaiņu vēsture, programmatūras izmantošanas vēsture

� Iespēja strādāt attālināti

� Pašapkalpošanās risinājumi Jūsu klientiem

� Datu eksportēšana Excel vai citā elektroniskā formātā

� Pēc pasūtījuma - padziļināta datu apstrāde (data mining), teksta atpazīšana dokumentos 
(OCR)

FUNKCIJAS
CITAS IESPĒJAS



� Dokumentu pielāgošana Jūsu sagatavēm un uzņēmuma vizuālajai identitātei (bezmaksas)

� Jūsu ideju iekļaušana programmā

� Individuālu papildinājumu izstrāde atbilstoši Jūsu darbības specifikai

� Informācijas pārnešana no / uz citām datorsistēmām

IZMAIŅAS UN PAPILDINĀJUMI



� Mēs neizmantojam «mākoni» - datubāze atrodas uz servera Jūsu birojā

� Līgumā iekļauta konfidencialitātes atruna

� Programmā iebūvēta automātiska datu rezerves kopiju veidošana ar Jūsu noteiktu intervālu

� Sniedzam konsultācijas papildus datu drošības garantēšanai

DATU DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE



� Klientu atbalsts darba dienās 9:00 – 19:00

� Operatīva palīdzība, izmantojot attālinātu pieslēgšanos klienta datoram

� Datu bāzes uzturēšana

� Rezerves kopiju veidošana

� Datu atjaunošana 

� Datoru un datortīkla problēmu diagnosticēšana un risināšana veiksmīgai programmatūras 
darbībai

TEHNISKAIS ATBALSTS



� Uzstādīšanas maksa – EUR 150,00

� Programmatūras abonēšanas maksa – sākot no EUR 70 / mēn

� Abonēšanas maksā iekļauta:

� licences noma

� programmas tehniskā apkalpošana

� konsultācijas

� jauninājumu un papildinājumu instalēšana un piegāde

� pielāgojumi atbilstoši likumdošanas izmaiņām

� programmēšanas darbi līdz 1 darba stundai / mēn

� Līgumam nav minimālā termiņa – maksājiet tik ilgi, cik lietojiet

CENAS



SIA «Timesaving»

Zemitāna iela 9, korpuss 1, Rīga

t. 67790178, fax 67885415

timesaving@timesaving.lv

www.taupilaiku.lv
www.timesaving.lv

timesavinglv
Jūsu kontaktpersona:

projekta vadītājs Janeks Bergs
m. 29941023

KONTAKTINFORMĀCIJA


