
Bendraukite ir bendradarbiaukite



BOXI - privatus socialinis tinklas

Boxi - socialinis intranetas, vieta kur Jūsų komanda 
dalijasi aktualia informacija



Naudodamiesi BOXI

Geriau susipažinkite su 
komandos nariais

Dalinkitės idėjomis ir informacija

Nešvaistykite laiko ir resursų 
informacijos perdavimui



BOXI sprendimas:

Nuosavas ir uždaras socialinis 
tinklas

Vieta kurioje bendraujate ir 
bendradarbiaujate

Sistema, kur Jūsų komanda 
tampa KOMANDA



Sistemos logika

Grupė 1

Grupė 2

Grupė 3

• Kiekvienas vartotojas gali priklausyti kelioms grupėms.  

• Kiekvienas talpinamas elementas (dokumentas, įvykis, 
nuotraukų albumas) priskiriamas kurios grupės jį galės pasiekti. 

• Jei bent viena grupė sutampa - vartotojas gali pasiekti elementą



Apžvalga

Vienoje vietoje atvaizduojama visa aktuali informacija



Dokumentai, sutartys, šablonai talpinami vienoje 
vietoje. Dokumentai siejami vieni su kitais, matoma jų 
būsena

Biblioteka



Apklausos

Sužinokite kolegų nuomonę ir priimkite geriausius 
sprendimus



Nuorodos

Visos aktualios nuorodos į kitas sistemas vienoje 
vietoje



Darbas grupėse

Diskutuokite atvirose ir uždarose darbo grupėse



Rezervacija

Salių, automobilių, biuro įrangos rezervacija leis 
planuotis darbus ir išvengti nesusipratimų



Galerija

Jūsų įvykių akimirkos pasiekiamos komandos 
nariams, bet paslėptos nuo pašalinių akių



Naujienos

Informuokite narius apie pokyčius ir naujoves



Kalendorius

Planuokite renginius, susirinkimus, posėdžius 
bendrame kalendoriuje



Skelbimai

Informuokite apie naujas darbo vietas, parduodamus, 
atiduodamus daiktus, planuojamus mokymus



Kontaktai

Žinokite kur rasite visą komandos narių kontaktinę 
informaciją



Pokalbiai

Bendraukite su kolegomis realiu laiku



Paieška

Dinaminė paieška greitai padės rasti informaciją  
patalpintą sistemoje



Informavimas

Būkite informuoti apie atnaujinimus Srauto lange ir 
elektroniniu paštu



Gimtadieniai, vardadieniai, šventinės dienos

Būkite informuoti apie kolegų gimtadienius, 
vardadienius ir šventines dienas



Nesantys darbe

Matykite ko šiuo metu nėra darbus, kas planuoja 
atostogauti



Idėjų bankas

Dalinkitės idėjomis ir stebėkite kiek joms pritaria 
kolegos



Informacija pasiekiama

Informacija pasiekiama ir mobiliais įrenginiais



Autoriai

12 metų patirtis kuriant IT sprendimus ir 
interneto technologijomis paremtas sistemas  
!
Vidinės sistemos įdiegtos AirBaltic, Eurovaistinė, 
Telemaxima, Lietuvos marketingo asociacija, … 
!
Suteikiama 36 mėnesių nemokama garantija 
visiems IT sprendimams 
!
Įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema 
ISO 9001:2008 

www.freshmedia.lt 

http://www.freshmedia.lt


Mes tikime, kad informacijos valdymas gali 
būti paprastas. Informacinės sistemos 
privalo būti suvokiamos kiekvienam. Mes 
kuriame produktus, kurie yra lankstūs, 
paprasti ir patogūs naudoti. 
!

direktorius 
Mindaugas Tautkus 
UAB “Fresh Media”



Susisiekite: 
www.boxi.lt 
www.freshmedia.lt 
8-5 234 3485 
8 659 27575 
mindaugas@freshmedia.lt 
!

http://www.boxi.lt
http://www.freshmedia.lt
mailto:mindaugas@freshmedia.lt

