


კომპანია „სოფტგენი“ შეიქმნა 2008 წელს და დღემდე წარმატებით

საქმიანობს საქართველოს პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზარზე.

კომპანიის არსებობის ისტორიის მანძილზე, განხორციელდა არაერთი

მნიშვნელოვანი და ინოვაციური პროექტი და შეიქმნა მთელი რიგი

პროგრამულ-ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც სხვადასხვა

ტიპის 150-ზე მეტ პარტნიორ ორგანიზაციაშია დანერგილი და

ეფექტიანად ფუნქციონირებს.

იგი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი

თანამშრომლებით, რომლებიც ზრუნავენ კომპანიის მდგრად და

ინოვაციურ განვითარებაზე.



❖ ქართულ და უცხოურ ბაზრებზე ოპერირების 14 წლიანი გამოცდილება

❖ 150-ზე მეტი პარტნიორი როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში

❖ სოფტგენის გუნდი აერთიანებს 50-ზე მეტ მაღალკვალიფიციურ

პროფესიონალს



საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა

პროექტის ფარგლებში შექმნილი საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა განკუთვნილია

ორგანიზაციებისათვის, რომელთა დოკუმენტბრუნვის პროცესში მრავალი სახის სამსახურებრივი დოკუმენტაცია

(საგანმკარგულებლო, საკორესპონდენციო, ოქმი, აქტი...) წარმოიქმნება.

სისტემა წარმოადგენს მოქნილ, თანამედროვე და სრულყოფილ პროგრამულ პროდუქტს და იძლევა დავალებების

ეფექტურად მართვის შესაძლებლობას (შექმნა, განაწილება, ვიზირება, ავტორიზაცია, განახლებადი სტატუსი

პროცესის ყველა ეტაპზე, შესრულების მონიტორინგი და რეპორტინგი).

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის უპირატესობებია:

❖ საქმისწარმოების პროცესების ელექტრონიზაცია

❖ დოკუმენტბრუნვის ოპტიმიზაცია და მოდერნიზება

❖ დავალებებზე წვდომისა და განაწილების გაუმჯობესება

❖ დოკუმენტების შესრულების კონტროლი

❖ ორგანიზაციული პროცესების პერმანენტული მონიტორინგი



პროექტის შექმნა ხელმძღვანელის მიერ 

პროექტზე მენეჯერის მიმაგრება

მონაწილეთა ჯგუფის განსაზღვრა მენეჯერის მიერ 

მონაწილეთა ჯგუფის წევრებისათვის უფლებების განსაზღვრა

(პრივილეგირებული ან სტანდარტული)

პროექტის დაწყება 

(აისახება მონაწილეთა კაბინეტებში)

პროცესი



პროექტის 

მართვა

❖ თანამშრომელთა გაერთიანება 

(მონიშვნა) კონკრეტულ პროექტში

❖ ცალკეულ სამუშაოთა

ინტერვალებისა და დედლაინების

განსაზღვრა

❖ შესრულების სტატუსების

რედაქტირება (გაუქმებული /

დახურული / აქტიური)

❖ დასრულებული სტატუსის

ავტორიზაცია

❖ პროექტის შექმნა (წინასწარ

შერჩეული საქაღალდეებით)

❖ მენეჯერის განსაზღვრა

❖ პროექტის ვადების მინიჭება

❖ უფლებების გადანაწილება

(პრივილეგირებული მუშაკი /

ხელმძღვანელობა)



უფლებების განაწილება

პირველადი რეგისტაციისას განისაზღვრება სამი სტატუსი: ადმინისტრატორი,

ხელმძღვანელი და სპონსორი.

დანარჩენი სტატუსების (პროექტის ხელმძღვანელი, პრივილეგირებული მონაწილე)

მინიჭება, ცალკეული პროქტიდან გამომდინარე ხდება ადმინისტრატორის ან

ხელმძღვანელის მიერ.

ხელმძღვანელი ადმინისტრატორი             სპონსორი / დამკვეთი

❖ პროექტის შექმნა

❖ პროექტებისა და 

ატვირთული ფაილების 

მონიტორინგი

❖ პროექტის სტატუსის 

შეცვლა

❖ პროექტის მენეჯმენტი

❖ პროექტში მონაწილეთა დამატება

❖ პროექტის მონაწილეთა 

უფლებების განსაზღვრა 

(პრივილეგირებული / სპონსორი)

❖ პროფილში პირადი 

ინფორმაციისა და პაროლის  

შეცვლა (პაროლი)

❖ დელეგირებული პროექტების 

დათვალიერება

❖ მიმაგრებული / მონიშნული 
(თეგი) ფაილების ნახვა



ფაილების ატვირთვა 

❖ თითოეული პროექტი წარმოადგენს ცალკე

საქაღალდეს

❖ პროექტს გააჩნია წინასწარ განსაზღვრული ქვე-

საქაღალდეები

❖ ატვირთული ფაილი დამისამართდება ატვირთვისას

მითითებულ საქაღალდეში

❖ ატვირთული ფაილი მიემაგრება პროექტის უნიკალურ

იდენტიფიკატორს

❖ ატვირთული ფაილის გადაადგილება, პროექტის

ფარგლებში შესაძლებელია ნებისმიერ საქაღალდეში



საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა



www.softgen.ge

ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N32

(032) 205 43 43


