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Tehniskā specifikācija 

„Dokumentu vadības sistēmas iegāde un uzturēšana” 

 

1. Tehniskās specifikācijas priekšmets 

 Dokumentu vadības sistēma (DVS) skaits  1 gab 

1.1. Funkcionāls. DVS galvenās funkcionālās iespējas 

- Dokumentu reģistrēšana;  

- Dokumentu glabāšana un meklēšana;  

- Dokumentu izskatīšana, rezolūciju uzlikšana un izpilde, dokumentu 

 vizēšana un parakstīšana;  

- Dokumentu izpildes kontrole; 

- Uzdevumu uzdošana un kontrole;  

- Dokumentu arhivēšana;  

- Lietu nomenklatūras pārvaldība;  

- Dokumentu veidņu pārvaldība;  

- DVS katalogu un klasifikatoru pārvaldība; 

- Atskaites;  

- Darbplūsmu pārvaldība (lietotāju personīgo iestatījumu un tiesības, audita 

 žurnāli, drošības un lietojumu kontroles risinājumi, DVS darbības 

 uzraudzība un t.t.) 

1.2. Integrācija. DVS jānodrošina integrācija ar  

- MS Office programmatūru;  

- e-paraksts.lv; 

- Daugavpils pilsētas pašvaldības DVS; 

- citiem darbam nepieciešamajiem Latvijas valsts informācijas resursiem 

 (katalogi, reģistri un t.t.). Saraksts tiks precizēts pēc uzņēmuma 

 dokumentu aprites auditu; 

- Latvijas valsts autentifikācijas servisiem; 

1.3. Infrastruktūra. DVS jānodrošina 

- visu datu glabāšana un apstrāde DVS izstrādātāja attālajos serveros ar 

 tīmekļa savienojuma saskarni un ar mobilo aplikāciju atbalstu; 

- tīmekļa saskarnes savietojamība vismaz ar šādām tīmekļa programmām:  

 MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome; 

- vismaz latviešu valodas atbalsts visās lietotāja saskarnēs; 

1.4 Drošības prasības. DVS jānodrošina 
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- starp DVS serveriem un DVS lietotāju datoriem pārsūtīto datu šifrēšanu, 

 izmantojot drošus šifrēšanas mehānismus; 

- lietotājas autentifikāciju un autorizāciju,  piekļuves tiesību pārbaude, sesiju 

 pārtraukšanu, paroļu pārvaldību un audita žurnāla izveide; 

- dokumentu pārvaldību, ievērojot LR normatīvajos aktos aprakstītās 

 prasības, kas attiecināmas uz dokumentu pārvaldību;  

1.5 Citi nosacījumi. DVS izstrādātājs jānodrošina 

- kopā ar Daugavpils Siltumtīklu atbildīgajiem pārstāvjiem veic uzņēmuma 

 dokumentu aprites auditu;  

- DVS detalizētu struktūras un sistēmas ieviešanas posmus izstrādi un 

 saskaņošanu (pamatojoties uz audita datiem); 

- DVS izstrādi, testēšanu, ieviešanu un atkļūdošanu; 

- DVS lietotājus un administratorus apmācību; 

- DVS tehnisko atbalstu lietotājiem un administratoriem; 

- DVS datu ikdienas rezerves kopēšanu; 

 


