Įvadas
Vienintelis pastovus dalykas – pokytis,- teigė vienas graikų filosofas. Sukūrėme
RoboLabs, nes supratome, kad buhalterinės apskaitos paslauga nedaug tepasikeitė per pastaruosius kelis dešimtmečius. Nesupratome, kodėl tobulėjant
technologijoms, tiek daug dalykų vis dar daroma neefektyviai, o apskaitos dokumentų krūvos dulka segtuvuose, o ne elektroninėje erdvėje. Sudėtingi įstatymai?
Galbūt, tačiau mūsų komandos akimis tai tik pasiteisinimas nespręsti problemos
iš pagrindų. Supratome, kad galime pasiūlyti verslui galimybę dirbti lengviau ir
buhalterinę apskaitą naudoti ne tik mokestinėms prievolėms atlikti, o pasitelkti
kaip įrankį verslo rodikliams pagerinti.
Taip gimė RoboLabs šiuolaikiškos buhalterijos paslauga. Didžiąją dalį pasikartojančių operacijų pavedame atlikti robotizuotoms sistemoms. Dirbtinio intelekto
pagalba suvedame pirminius dokumentus ir juos klasifikuojame. Popierinius
dokumentus pakeičiame elektroniniais. Įmonių darbuotojams suteikiame įrankius įvairias kasdienes užduotis atlikti produktyviau. Verslo valdymą apjungę su
apskaita pasiekiame, atrodo, neįmanoma: buhalterija gali būti įdomi!
Būsime atviri – nors startavę RoboLabs idėja labai tikėjome, nesitikėjome tokio
klientų palaikymo! Didėjant klientų skaičiui pastebėjome, kad mus renkasi progresyvios Lietuvos įmonės. Įmonės, kuriančios tokią ateitį, kurioje norime gyventi.
Įmonės, kuriančios neįtikėtinus produktus ir teikiančios įspūdingas paslaugas.
Įmonės, kuriose dirba kūrybingi ir veržlūs žmonės. Kasdien esame įkvėpti jų veikla.
Kiekviena kliento istorija – unikali. Keliomis istorijomis norėjome pasidalinti su
jumis. Būkite įkvėpti ir Jūs!
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Mūsų privalumai
Efektyvus dokumentų apdorojimas
Visus pirminius dokumentus - nuo čekių iki sutarčių - pateikite
taip, kaip patogu Jums. ROBO platformoje lengvai pateiksite
visų formatų dokumentus, nesvarbu, ar tai būtų Jūsų mobiliuoju įrenginiu daryta nuotrauka ar tiekėjo atsiųstas elektroninis dokumentas.
Nuo šiol dokumentų kaupti nebereikės - juos pateikite iš karto
ir matykite ataskaitose. ROBO platformoje rasite visų pateiktų dokumentų sąrašą su apdorojimo statusu ir nuorodomis į
apdorotus dokumentus. Daugiau jokių pamestų dokumentų.

Aiški komunikacija
Bendraukite su buhalteriu ROBO platformoje, palikite komentarus, užduokite klausimus konkrečiame dokumente. Sekite
prašymų ir įsakymų pateikimo, atmetimo ir priėmimo procesus. Būkite operatyviai informuotas savo buhalterio apie bet
kokias iškilusias problemas. Jei reikia pagalbos ar konsultacijos,
pagalbos skiltyje lengvai surasite Jums asmeniškai priskirto
buhalterio kontaktus.

Ataskaitos realiu laiku
Nelaukite mėnesio uždarymo, stebėkite nuolatos atsinaujinančius savo įmonės veiklos rodiklius intuityviose ir suprantamose ataskaitose. Detalesnei analizei naudokite integruotus duomenų grupavimo ir modeliavimo (pivot) įrankius ar
duomenų eksportą.

Patogus skolų valdymas
Lengvai ir patogiai sekite savo ir tiekėjų skolų apmokėjimo
statusą. Aiškiai matykite, kuomet įmonė apmokėjo avansines
išlaidas darbuotojams.

Greitas sąskaitų faktūrų išrašymas
Negaiškite laiko vesdami klientų ar tiekėjų duomenis ranka - ROBO šiuos duomenis ištrauks tiesiai iš rekvizitų sistemų.
Sąskaitas klientams išrašykite ir išsiųskite tiesiai iš mobiliojo
įrenginio.

Elektroniniai dokumentai
Personalo prašymų ar įsakymų daugiau spausdinti nebereikės.
ROBO platformoje rasite paruoštus personalo administravimo
šablonus, kuriuos pildyti ir pasirašyti galėsite elektroniniu būdu,
o susiję darbuotojai bus apie tai informuoti.
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Brolis Timber:
pilnas sandėlio ir gamybos
valdymas RoboLabs platformoje

Ingrida Vizabaraitė,
Brolis Timber
bendrasavininkė
„Atsisakydami egzistuojančios
verslo valdymo sistemos ir buhalteriją pilnai patikėdami RoboLabs
ženkliai sutaupėme.“

Pritaikyti RoboLabs sprendimai
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•

Brolis Timber vesti pilną finansinę apskaitą bei skaičiuoti
darbo užmokestį patikėjo RoboLabs.

•

Bendrovė naudoja RoboLabs sandėlio valdymo ir gamybos modulius, kurių pagalba sandėlio darbuotojai kontroliuoja prekių ir žaliavų likučius, seka pakrovimus ir išvežimus
bei valdo klientų užsakymus.

•

Tiesioginis klientų sumokėtų avansų dengimas su užsakymais leidžia efektyviai vykdyti atkrovimus iš sandėlio.

•

Skirtinguose Lietuvos miestuose dirbantys pardavimo
vadybininkai ROBO platformoje, per jiems patogius mobiliuosius įrenginius, ruošia komercinius pasiūlymus, pateikia
užsakymus gamybai ir valdo savo klientų portfelį.

•

Analitikos įrankių pagalba vadovai realiu laiku seka pardavimus pagal pardavėją, analizuoja pardavėjo bei kliento
pelningumus, o turimus duomenis naudoja motyvacinių
priemonių pritaikyme.

Apie Brolis Timber
•

Bendrovė gamina ekologiškas, charakteringas ir ilgaamžes medines grindis bei tiekia suomišką
Lunawood termomedieną.

•

Medieną perdirba ir grindis gamina Kaune esančiame
ceche.

•

Medis įkvepia: nuolat ieško kūrybingų sprendimų,
eksperimentuoja su žaliava, spalvomis bei apdirbimo
technologijomis.
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Aerodiagnostika:
analitikos įrankių pagalba
analizuojama įmonės veikla

Daiva Urbanavičienė,
Aerodiagnostikos įkūrėja
„RoboLabs platforma mums
leidžia efektyviau planuoti resursus ir analizuoti įmonės veiklą.“

Pritaikyti RoboLabs sprendimai
•

Aerodiagnostika vesti pilną finansinę apskaitą bei
skaičiuoti darbo užmokestį patikėjo RoboLabs.

•

Bendrovės darbuotojai RoboLabs sistemoje patys
pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, seka bei
analizuoja išdirbtą darbuotojų darbo laiką pagal
skyrius ir veiklos sritis.

•
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Bendrovė naudoja išsamios analitikos įrankius, kurių
pagalba analizuoja resursų ir darbo laiko skirstymą
vykdomiems projektams.

Apie Aerodiagnostika
•

Bendrovė kuria ir gamina fiksuoto sparno bepiločius
orlaivius (dronus), skirtus infrastruktūros tikrinimui.

•

Gaminami orlaiviai veikia gerokai už matomumo zonos ribų – toliau nei 25 km nuo operatoriaus, o ore jie
gali įveikti daugiau nei 400 km atstumą.

•

Bendrovės sukurtas vidutinio aukščio tolimo nuotolio sunkiesiems kroviniams gabenti pritaikyto drono
dizainas pateko į skraidyklių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros konkurso (MTEP, angl. R&D) „Drone
X Challenge 2020“ antrąjį etapą.

•

Į bendrovę investavo rizikos kapitalo fondų valdymo
bendrovės „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos
energijos“ fondas „Smart Energy Fund“.
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MO muziejus: integracija su nSoft kasomis
realiu laiku

Milda Ivanauskienė,
MO muziejus vadovė
„RoboLabs buhalteriai į mūsų rūpimus klausimus sugeba atsakyti
aiškiai ir mums suprantama kalba.“

Pritaikyti RoboLabs sprendimai
•

MO muziejus vesti pilną finansinę apskaitą bei skaičiuoti darbo užmokestį
patikėjo RoboLabs.

•

Per tiesioginę integraciją su nSoft išmaniaisiais kasos aparatais ir bilietų pardavimo sistemomis daugiau nei 30.000 kasos operacijų iš trijų skirtingų pardavimo taškų kiekvieną mėnesį pasiekia RoboLabs platformą.

•

RoboLabs sistemoje vedama išplėstinė sandėlio apskaita ir prekių konsignacija.

•

Bendrovė naudoja išsamios verslo analitikos įrankius, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei vykdo sandėlio likučių stebėseną.

Apie MO muziejų
•

Įkurtas asmenine mokslininkų Danguolės ir Viktoro
Butkų iniciatyva.

•

MO – tai atviras požiūris, kad menas gali būti prieinamas kiekvienam. Tokį muziejų ir kuria MO – laukiantį
ir pirmą kartą sumaniusio čia užsukti žmogaus, ir meno
profesionalo.

•

Sukauptą 5000 modernaus ir šiuolaikinio meno
kūrinių kolekciją sudaro Lietuvos dailės aukso fondas
nuo 1960-ųjų iki šių dienų.

•

Unikalios architektūros muziejaus pastatą suprojektavo tarptautinė architektų įmonė „Studio Libeskind“ ir
Lietuvos architektų komanda „Do architects“.

Nuotraukų autoriai: Rytis Šeškaitis,
Hufton + Crow Photography
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Gemma: atsisakė vidinio buhalterijos
skyriaus ir apskaitą patikėjo RoboLabs

Mindaugas Girjotas,
Gemma vadovas
„Atsisakę vidinio buhalterijos
skyriaus ir apskaitą patikėję
RoboLabs ženkliai taupome
kiekvieną mėnesį.“

Naudojami RoboLabs sprendimai
•

Gemma vesti pilną finansinę apskaitą bei skaičiuoti darbo užmokestį
patikėjo RoboLabs.

•

Dėl įmonės veiklos specifikos, darbo laiko apskaitoje naudojamos
bene visos Darbo kodekso išimtys. Bendrovės darbuotojai RoboLabs
sistemoje patys pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, veda jų prognozes, seka ir analizuoja darbo laiką pagal skyrių ir veiklos sritis.

Apie Gemma sveikatos centrą
•

Vienintelė Rytų Lietuvoje privati slaugos įstaiga ir
reabilitacijos centras po vienu stogu.

RoboLabs sistema pilnai suintegruota su medicinos įstaigoms skirta
informacine sistema Polis.

•

Bendrovėje dirba virš 150 medicinos ir reabilitacijos
specialistų.

•

Sveikatos centras pasižymi taikomais naujausiais
gydymo metodais, medicinos paslaugomis ir individualiu požiūriu į pacientą.

•

Bendradarbiauja su tokiomis mokslo institucijomis
kaip Vilniaus kolegija ir Vilniaus universiteto Sveikatos
fakultetas ruošiant reabilitacijos ir terapijos specialistus.

•
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Walless: moderni advokatų kontora
renkasi šiuolaikišką apskaitą

Advokatas Dr. Mindaugas Lukas,
Walless partneris
„Mūsų siekis yra būti moderniausia ir efektyviausia advokatų kontora Lietuvoje, todėl
RoboLabs buvo natūralus pasirinkimas .“

Pritaikyti RoboLabs sprendimai
•

Walless vesti savo finansinę apskaitą, skaičiuoti teisininkų honorarus
bei administracijos darbo užmokestį patikėjo RoboLabs.

•

Walless yra partnerystės pagrindais veikianti advokatų kontora,
todėl pagrindinis RoboLabs iššūkis – tinkamai, efektyviai ir realiu laiku
integruoti bendrą kontoros ir individualią kiekvieno iš partnerių finansinę ir mokesčių (PVM ir GPM) apskaitą, juos visus integruoti ir pateikti
bendrą veiklos finansinį vaizdą.

Apie Walless advokatų kontorą
•

•

RoboLabs rengia ir teikia visas kontoros partnerių mokesčių ataskaitas, pranešimus ir deklaracijas.

2018 įsteigta advokatų kontora iš karto įsitvirtino tarp pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje.

•

•

RoboLabs apskaitos sistema yra sinchronizuota ir integruota su Walless
naudojama specializuota darbo laiko apskaitos ir sąskaitų išrašymo
klientams sistema.

Walless dirba 40 teisininkų ir teisės specialistų, iš kurių 10 yra
partneriai.

•

Walless ekspertai dirba su sudėtingiausiais verslo teisės
klausimais ne tik Lietuvos, bet ir užsienio klientams.

•

RoboLabs suteikia ne tik techninį, bet ir reikalingą administracinį palaikymą, leidžiantį Walless teisininkams daugiau laiko skirti pagrindinei
savo veiklai.

•

Vienas iš kertinių Walless principų – savo veikloje taikyti tik
aiškią pridėtinę vertę kuriančius procesus, taip ženkliai sumažinant administracinio personalo poreikį, su teisinėmis
paslaugomis nesusijusias užduotis patikint savo sričių
profesionalams.

Nuotraukų autorius: Norbert Tukaj
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DO ARCHITECTS: RoboLabs
pagalba valdo projektų pelningumą

Sabina Daugėlienė,
DO ARCHITECTS vadovė
„Neįsivaizduoju, kaip galėjome
dirbti be Robo platformos.“

Pritaikyti RoboLabs sprendimai
•

DO ARCHITECTS vesti pilną finansinę apskaitą bei skaičiuoti darbo
užmokestį patikėjo RoboLabs.

•

Architektų biuras veda detalią projektų apskaitą, kurioje išlaidos
ir atlyginimų dalys yra priskiriamos atskiriems projektams - tokiu
būdu įmonės partneriai gali valdyti projektų, klientų ir komandų
efektyvumą.

Apie DO ARCHITECTS
•

DO ARCHITECTS – vienas moderniausių ir ryškiausių
architektų biurų Lietuvoje.

DO ARCHITECTS naudoja RoboLabs laiko apskaitos modulį, kuriame
darbuotojai pildo faktiškai paskirtą laiką kiekvienam projektui ar
klientui.

•

Biure dirba per 30 architektų ir urbanistų.

•

DO ARCHITECTS dirba su inovatyviais ir sėkmingais
klientais. Architektų portfelyje – įspūdingiausi Lietuvos
visuomeniniai, biurų ir gyvenamieji pastatai bei interjerai.

•

Kartu su Studio Liebeskind projektavo išskirtinį MO
muziejaus pastatą Vilniuje.

•
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Klausiate – atsakome!
Ar ROBO platforma galima naudotis
nesinaudojant buhalterinės apskaitos paslaugomis?
RoboLabs teikia pilną buhalterinės apskaitos paslaugą. Visgi, jeigu esate vidutinio
dydžio įmonė, kuri nenori atsisakyti vyr.buhalterio pareigybės, susisiekite el. paštu
hello@robolabs.lt ir aptarsime kaip ROBO platforma gali būti pritaikyta Jūsų
verslo poreikiams.
Apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms siūlome tapti mūsų strateginiais
partneriais ir naudotis ROBO platforma teikiant paslaugas savo klientams.

Ar RoboLabs klientų apskaitą tvarko robotas?
Nors didelę dalį pasikartojančių užduočių atlieka robotai, kai kurie darbai
neišvengiamai reikalauja mūsų profesionalių buhalterių įsitraukimo: bendraujant
su klientais, tikrinant robotų atliktas užduotis, sprendžiant sudėtingesnius mokestinius ir apskaitos klausimus.

Kiek kainuoja RoboLabs sistemos atnaujinimai
keičiantis su mokesčiais ir buhalterine apskaita
susijusiems įstatymams?
RoboLabs klientams sistemos atnaujinimai - tiek susiję su teisiniais pakeitimais,
tiek su sistemos patobulinimu - nieko nekainuoja.
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Ar dirbant su RoboLabs būtina turėti savo buhalterį?
Ne. Robolabs teikia pilną apskaitos paslaugą ir Jūsų įmonės apskaitą tvarkys mūsų
buhalteriai. Visgi, tam tikrais atvejais didesnės įmonės renkasi turėti vyr buhalterį,
finansų vadovą ar kontrolierių įmonės viduje.

Kas gali naudotis RoboLabs paslaugomis?
RoboLabs buhalterinės apskaitos paslaugomis bei ROBO platformos privalumais
gali naudotis visų juridinių formų mažos bei vidutinio dydžio Lietuvos įmonės.
RoboLabs paslaugas taip pat renkasi užsienio kapitalo įmonės, turinčios padalinius Lietuvoje, dėl galimybės per nuotolį stebėti padalinio veiklą. ROBO platforma
prieinama ir anglų kalba.

Kaip atliekamas buhalterijos perėmimas nusprendus
dirbti su RoboLabs? Ar tai mokama paslauga?
Pasirinkus RoboLabs buhalterinės apskaitos paslaugas, buhalteriją perimame
nemokamai. Pasirašius sutartį, susisiekiame su prieš tai įmonės buhalteriją tvarkiusiais buhalteriais ir viskuo pasirūpiname.
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Kuo RoboLabs skiriasi nuo kitų buhalterines
paslaugas teikiančių įmonių?
RoboLabs moto – buhalterija šiuolaikiškai. Nuo kitų buhalterines paslaugas
teikiančių įmonių išsiskiriame lankstumu ir operatyvumu. RoboLabs sistemą
įmonėms siūlome naudoti net tik mokestinėms prievolėms atlikti, bet ir kaip įrankį
analizuoti ir pagerinti savo verslo veiklos rodiklius. ROBO platforma yra prieinama visiems įmonės darbuotojams, kas ne tik didina darbuotojų įsitraukimą, bet ir
efektyvina kasdienius procesus.

Kodėl verta rinktis buhalterinę apskaitą
tvarkančią įmonę, o ne asmeninį buhalterį?
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•

Sumažėja kaštai.

•

Nereikia kurti darbo vietos.

•

Nereikia įsigyti buhalterinės apskaitos programos.

•

Veiklos tęstinumas - įmonė neserga ir neatostogauja, staiga neišeina iš darbo.

•

Sumažėja žmogiškųjų klaidų tikimybė.

•

Greičiau reaguojama į standartų atitikimą keičiantis įstatymams ir tarptautiniams reikalavimams.
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Kiek įmonės darbuotojų gali prisijungti prie RoboLabs
sistemos?
Prisijungimas sukuriamas visiems įmonės darbuotojams (su skirtingomis suteikiamų teisių kategorijomis). Visi RoboLabs vartotojai gali pildyti elektroninius
prašymus, sekti savo avansinę apyskaitą, atostogų likutį, darbo sutarties pasikeitimus, atlyginimų istoriją.

Kaip RoboLabs pateikiami pirminiai dokumentai?
Visus pirminius dokumentus - nuo čekių iki sutarčių - pateikite taip, kaip patogu
Jums. Galite fotografuoti ir siųsti telefonu per programėlę, įkelti per ROBO platformą
arba siųsti kiekvienam klientui specialiai sukurtu įmonės el.pašto adresu.

Kaip žinoti, kad įmonės apskaitos sistema ir verslo valdymo moduliai bus suderinami su RoboLabs
sistema?
RoboLabs išsiskiria ypač lanksčiu prisitaikymu prie klientų naudojamų sistemų.
Integracijos skiltyje galite rasti šiuo metu palaikomas integracijas, o už papildomą
mokestį galime sukurti naują integraciją specialiai Jums. Taip pat suteikiame
galimybę su turima sistema integruotis patiems tiesiogiai per API.
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Integracijos

Bankai ir mokėjimo įstaigos

Prekybos portalai ir el. parduotuvės

Kasos aparatai ir POS sistemos
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Čia gali būti

Jūsų istorija!
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Mes, RoboLabs komanda, tikime, kad
įmonių buhalteriją galima vesti efektyviau ir geriau!
50+ metų patirties
buhalterijoje

10+ programavimo
kalbų

DARBUOTOJAI
RoboLabs dirba jungtinė IT specialistų ir
buhalterių komanda!

5 išsilavinę
užsienyje

ŠIAI KOMANDAI PADEDA
Armija nenuilstančių robotų: crawlerių,
scannerių, scraperių, dispacherių ir kitokios
rūšies atstovų su dirbtinio intelekto smegenimis
ir mašininiu mokymusi.

1 su daktaro
laipsniu
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60+

60+ darbuotojų
(ir vis augam)

1 filosofijos
magistras
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Mūsų klientai:

Mūsų partneriai:

Pro Bono veikla:

+ 650 įmonių
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SUSIDOMĖJAU!
SUŽINOTI DAUGIAU

Išbandykite RoboLabs
platformą nemokamai!
PRISIJUNGTI PRIE DEMO PLATFORMOS

www.robolabs.lt
hello@robolabs.lt

