
Verslo centrų ir bendradarbystės erdvių 
valdymo platforma Pingin 

Vienas įrankis - daug galimybių. 
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1. Pilnavertis NT administravimas 

Pingin yra “viskas viename” programinė įranga skirta verslo centrų ir bendradarbystės erdvių 
administravimui ir pastato procesų automatizavimui. Sukurta efektyviai minimizuoti rankinio 
darbo procesus Pingin įgalina centralizuotą pastato, parkavimo, ofisų, susitikimų kambarių, 
daiktų ir erdvių apjungimą bei valdymą. Visapusiškai apjungtų patalpų ir technologijų eko 
sistemos administravimas, plėtra ir monetizavimas tampa ypač patogus, greitas ir lengvas.  

Pingin platformos tikslas - įvesti harmoniją ir sumažinti pastato ir erdvių administravimo 
rūpesčius iki minimumo, nepriklausomai nuo pastato ar technologinių dalykų kiekio: nuo 
nedidelio bendradarbystės centro iki didelio biurų nuomos paslaugų komplekso. Procesų 
valdymo automatizavimas savininkams ir savitarnos prieiga nuomininkams sukuria itin palankią 
terpę administravimo kaštų mažinimui bei verslo plėtrai. Išsamus patalpų registras ir 
naudingumo apskaita, automatizuotas sąskaitų išrašymas, parkavimo kontrolė, bendrų erdvių ir 
susitikimų kambarių rezervavimas savitarnos portale, praėjimo kontrolė ir daugybė kitų 
funkcionalumų apjungia erdves, daiktus, technologijas ir žmones efektyviam valdymui. 

Sutarčių valdymas ir nuomininkų administravimas 

Išsamus nuomininkų sutarčių administravimas ir valdymas atliekamas vienoje ir toje pačioje 
Pingin platformoje įgalinant pastatų administratorius pilnai kontroliuoti visą procesą: sukurti 
nuomininkų registrą, redaguoti registrą, matyti naudojamumo ir efektyvumo ataskaitas bei 
numatyti ir administruoti sutarties detales (nuomos mokestį, mokėjimo sąlygas, komunikalinių 
mokesčių įkainius, papildomų paslaugų ir produktų įkainius, aptarnavimo sąlygų susitarimus ir 
kitas sutartines detales) aiškiai matomas abejoms šalims Pingin platformoje.  

Tiekėjų sutarčių valdymas 

Išsamus tiekėjų sutarčių administravimas ir valdymas suteikia galimybę pastato administratoriui 
sudaryti neribotą kiekį sutarčių su tiekėjais siekiant kokybiškos paslaugos suteikimo 
nuomininkams, verslo plėtros bei verslo tikslų siekimo. Numatoma galimybė nustatyti bendrą 
tiekėjo kainyną visiems nuomininkams arba taikyti individualią kainodarą kiekvienam 
nuomininkui atskirai - pilnas ir lankstus administravimas pagal sutarties sąlygas su kiekvienu 
nuomininku. Administravimas itin paprastas, galimybės plėsti siūlomų paslaugų spektrą - 
neribotos. Pingin suteikia galimybę patalpų administratoriams siūlyti daugiau mokamų ir 
nemokamų paslaugų nuomininkams išvengiant rankinio darbo krūvio didėjimo.  



Patalpų administravimas 

Įrankių rinkinys profesionaliam NT valdymui: 
- Patalpų registras (registracijos kodai, plotas, patalpos tipas, unikalūs parametrai ir kt.); 
- Žymėjimas pastato plane; 
- Erdvės susiejimas (pvz. bendra erdvė, kuria naudojasi nuomininkai A ir B - siekiant 

automatiškai paskirstyti kaštus); 
- Komunalinių išteklių skaitikliai (automatizuotam ar rankiniam sąskaitų paskirstymui 

nuomininkams ir bendrai apskaitai); 
- Aptarnavimo ir priežiūros žurnalas. 

Komunalinių kaštų valdymas ir automatizavimas 

Automatizuotų komunalinių išteklių skaitiklių duomenys už elektros, vandens, dujų ir kt. 
suvartojimą įgalina patalpų administratorius paskirstyti sąskaitas nuomininkams pilnai 
automatizuotai pagal numatytas nuomos sutartis. 

Nuomininkų portalas 

Pingin platforma suteikia savitarnos prieigą nuomininkams internetu ir mobiliąja programėle 
(iOS, Android) įgalinant nuomininkus, jų darbuotojus ir svečius administruoti biurų pastato ar 
bendradarbystės erdvės suteikiamas paslaugas bei savo paskyrą: 

- Kurti paslaugų naudojimo apribojimus darbuotojams (pvz. paskirstyti darbuotojamsi 
kreditus kavai tiekiamai bendroje erdvėje); 

- Administruoti praėjimo ir parkingo teises (pvz. priskirti parkavimo vietas pagal vals. 
numerius); 

- Rezervuoti bendras erdves ir susitikimų kambarius; 
- Gauti sąskaitas už paslaugas; 
- Užsakyti ir apmokėti už paslaugas; 
- Formuoti užsakymus ir pastabas aptarnavimui ir gedimų šalinimui; 
- Skaityti individualią ir bendruomenės komunikaciją. 

Savitarnos funkcionalumų sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir plečiamas. Norint detaliau 
susipažinti su funkcionalumais ir platformos galimybėmis maloniai prašome susisiekti 
demonstracijai bei suformuosime pasiūlymą individualiems poreikiams.  



Produktų ir paslaugų pardavimo e-komercijos modulis 

E-komercijos modulis su integruotu mokėjimų surinkimu leis numatyti ir pasiūlyti nuomininkų 
savitarnoje papildomų paslaugų ir prekių pardavimą. Tai būdas padidinti gaunamas bazines 
pajamas iš nuomos ir teikiamų privalumų suteikiant galimybę nuomininkams, jų darbuotojams ir 
svečiams gauti papildomos vertės čia ir dabar. Leiskite savo kūrybiškumui ir tiekėjų ratui plėstis 
kartu su verslu auginant verslo centro ar bendradarbystės erdvės teikiamus privalumus. 
Nepriklausomai nuo jūsų idėjos - ar tai mokama biuro valymo paslauga ar elektrinių paspirtukų 
nuoma - Pingin platforma suteikia galimybę sukurti paslaugos ar prekės pardavimą savo vidinei 
ir išorinei tikslinei auditorijai. 

Ataskaitos  

Automatiškai pateikiamos ataskaitos gali būti konstruojamos pagal konkrečius verslo poreikius. 
Nepriklausomai nuo verslo sudėtingumo - Pingin platforma suteikia galimybę matyti visą patalpų 
ir daiktų naudojamumo metriką beigi pagrindinius efektyvumo rodiklius (KPI). Kaštų ataskaitos, 
pajamų srautų ataskaitos, užimtumo rodikliai, žmonių srauto metrika ir kiti automatizuoti raportai 
kartu su personalizuotais ir jūsų verslui aktualiais rodikliais leist stebėti efektyviau organizuoti 
reformavimo ir plėtros procesus. 

Sąskaitų modulis 

Automatizuotos sąskaitos už suteiktas paslaugas nuomininkams. Pingin platforma gali 
automatiškai apdoroti ir paruošti sąskaitoms mokėtinas sumas kiekvienam nuomininkui atskirai 
apjungiant periodinius mokėjimus bei tenkančias komunalines sąnaudas. 

Užklausos 

Pageidavimų ir užklausų modulis leidžia pastato administratoriui patogiai fiksuoti nuomininkų 
pranešimus gedimams šalinti ar atlikti kitus darbus. Struktūrizuotai pateikiamos užklausos ir 
užduotys pastato administratoriui yra matomos realiu laiku aiškiai ir patogiai, taip kaip yra 
įprasta administruoti užduočių atlikimą. Užduočių valdymo modulis taip pat turi galimybę 
integracijai su išorine projektų valdymo sistema. 



Praėjimo kontrolė 

Integracija su praėjimo kontrolės prietaisais į pastatą, biurą ir kitas pastato zonas. Galimas 
vartotojų rolių ir teisių suteikimas su galimybę dalį teisių administruotis patiems nuomininkams 
savo vidiniame įmonės darbuotojų tarpe.  

Parkavimo valdymas 

Optimizuotas parkavimo užimtumo valdymas su pravažiavimo į parkavimo vietas kontrolės 
valdymu. Pingin nuomininkų portale numatyta galimybė suteikti nuomininkams teisę patiems 
administruotis automobilių įleidimą ir priskyrimą parkavimo vietoms pagal valstybinius numerius 
parkavimo aikštelėje su įdiegta numerių atpažinimo sistema.   

Susitikimų kambarių ir bendrų erdvių valdymas 

Nuomininkų portalas suteikia galimybę nuomininkams ir darbuotojams patiems lengvai 
rezervuoti susitikimų kambarius beigi bendras pastato erdves susitikimams ir konferencijoms. 
Pastato administratorius nustato roles ir teises nuomininkų paskyroms teises patiems 
administruotis arba gali išjungti nesuteikiant tokios savitarnos teisės.  

Procesų ir užimtumo monitoringas 

Pingin platformoje realiu laiku galima stebėti patalpų užimtumą, praėjimų apkrovas bei srautų 
judėjimą, susitikimų kambarių užimtumą ir rezervacijas, papildomų paslaugų ir produktų 
panaudojimą, pajamų srautus iš nuomininkų bei daugybę kitų vykstančių procesų.  

Naudos nuomininkams 

Pingin atvira integracijoms su trečiųjų šalių paslaugomis beigi technologijomis siekiant sukurti 
papildomų naudų nuomininkams ir jų darbuotojams: trečiųjų šalių paslaugos (pvz. Automobilių 
dalinimosi paslauga), kavos aparatai, užkandžių ir maisto automatai (ang. vending machines) ir 
kt. 



WiFi prieigos valdymas 

Bendro naudojimo ir priskirta nuomininkams Wifi interneto ryšio prieiga valdoma centralizuotai, 
tuo pačiu prieinama administruotis patiems nuomininkams savitarnos portale 

2. Verslo centrų administravimas 

2.1. Pastato savininko perspektyva 

Pastato sujungiamumas 

Pingin platforma siūlo daugybę šiuolaikinių technologinių integracijų jau paruoštų sujungti 
erdves ir pastato technologijas siekiant efektyvaus panaudojimo bei maksimalios grąžos.  Pingin 
suteikia pastatui pilną funkcionalumą apjungiant patalpas, praėjimo ir parkavimo kontrolę, kavos 
ir maisto automatus, ir netgi komunalinių resursų suvartojimą.  

Pastato sujungiamumas Pingin platformos dėka kuria daug verčių pastato administratoriui: 
- Pilnas technologijos automatizavimas ir panaudojimas kasdieniuose procesuose; 
- Laiko ir kaštų taupymas atliekant mažiau administracinio darbo; 
- Sistemingų metodų išlaikymas plečiant verslą; 
- Platformos lankstumas keičiant pastato naudojimo ypatumus ir monetizavimą ieškant 

geriausio efektyvumo ir pelningumo santykio; 
- Realaus laiko patalpų užimtumo, procesų vyksmo stebėjimas (pvz. Besibaigiančios 

nuomos ar tiekėjų sutartys, parkavimo ar susitikimų kambarių užimtumas, aktyvios 
aptarnavimo ir gedimų šalinimo užduotys ir daugybė kitų); 

- Ataskaitų generavimas procesų kontrolei (metrika ir pagrindiniai efektyvumo rodikliai 
išvedami pagal individualius verslo tikslus). 

Dauguma biurų erdvių, bendrų susitikimų kambarių, renginių erdvių ir parkavimo aikštelių yra 
valdomi ir priklauso nuo skirtingų trečiųjų šalių “geležies” bei programinės įrangos.  Jų priežiūra, 
aptarnavimas ir valdymas siejasi su augančiais kaštais, didžiuliu kiekiu rankinio darbo 
administruojant bei neefektyviu valdymo procesu. Suteikdama visapusišką sprendimą jų 
valdymui, Pingin platforma automatizuoja pastato technologijas bei erdves patogiai, siekiant kuo 
mažesnio administratoriaus įsikišimo, tačiau išlaikant labai plačias valdymo ir plėtros galimybes. 
Pingin fiksuoja nuomininkų ir jų svečių bazinių paslaugų bei paslaugų pagal pareikalavimą 
sunaudojimą bei suteikia galimybę automatizuoti sąskaitų ir apmokėjimų pateikimą. Dėka Pingin 



procesų automatizavimo bei suteikiamos savitarnos portalo nuomininkams pastato savininkai 
gali padidinti verslo centro našumą bei pelningumą.  

NT nuosavybės ir nuomininkų valdymas 

Pingin platforma įgalina pastato administratorius prižiūrėti ir valdyti NT turtą visapusiškai: 
pradedant nuo erdvių registro sukūrimo iki pilnaverčio nuomininkų valdymo. Siekiant padėti 
pastato administratoriui pastebėti neišnaudojamas pastato galimybes Pingin platforma suteikia 
išsamų pastato registrą ir naudojamumo metrikų stebėjimą aiškiai matyti erdvių ir paslaugų 
apkrovas.  

Administratoriaus portalas suteikia daug laisvės ir galimybių kontroliuoti pastato resursus: 
- NT nuosavybės ir bendrųjų erdvių registras: planas, vieta plane, panaudojamumas, 

nuomos kaina už kvadratinį metrą ir t.t.; 
- Nuomininkų valdymas: sutarčių valdymas, ID valdymas, apribojimų nustatymas, 

mokėjimo tvarka, priskirtas turtas, praėjimo ir parkavimo kontrolė ir t.t.; 
- Tiekėjų sutarčių registras ir valdymas; 
- Pastato resursų registras ir valdymas; 
- Paslaugų pardavimo nuomininkams ir svečiams e-komercijos modulis; 
- Ataskaitų generavimas; 
- Sąskaitų modulis,  
- Užklausų modulis. 

Pingin platforma, kuria jungiasi administratorius ir nuomininkai galima personalizuoti suteikiant 
jai unikalų vizualinį identitetą: spalvas bei logotipą.  

Nuomininkų portalas suteikia pilną kontrolę priskirto turto valdymui: 
- Susitikimų kambarių rezervavimas; 
- Priskirtų parkavimo vietų valdymas; 
- Bendrų erdvių rezervavimas; 
- Svečių rezervacija ir praėjimo kontrolė; 
- Papildomų paslaugų ir resursų rezervavimas ir įsigijimo galimybė. 

Užimtumo ataskaitų modulis leidžia pastato administratoriui matyti patalpų ir resursų naudojimą 
realiu laiku suteikiant jiems galimybę keisti verslo modelį ar verslo centro funkcionalumą 
didesnės grąžos ir efektyvumo link.  

Pingin platforma sukurta verslo centrams ir bendradarbystės erdvėms efektyviai prisitaikyti prie 
besikeičiančių rinkos sąlygų bei kintančių darbo formatų. Suprantame poreikį tokiam verslui 
turėti galimybę greitai reaguoti ir keistis, todėl platforma suteikia sprendimus operatyviai 
optimizuoti nuomos paslaugų verslą siekiant didesnio efektyvumo. 



Pingin suteikia vikrumą transformuoti erdves ir paslaugas naujoms paslaugų formoms ir 
aktualiems sprendimams. 

Procesai ir savitarna 

Nuomininkams suteikiama galimybė patiems patogiai valdyti paslaugas. Pastato administratoriui 
sukūrus nuomininko paskyrą, nurodžius sutarties detales, apribojimus bei teises nuomininkas 
įgyja galimybę pats administruotis ir valdyti nuomos sutarties ir papildomas paslaugas.  

Papildomų paslaugų, kurias nuomininkai gali valdytis patys, suteikimo galimybė: 
- Paslaugos ir produktai pagal pareikalavimą (pvz. specialios valymo paslaugos, 

maitinimo paslaugos, el. paspirtukų nuoma ir t.t.); 
- Galimybė rezervuoti bendras erdves ir susitikimų kambarius; 
- Parkavimo vietų priskyrimas pagal automobilio valst. Numerius; 
- Dokumentų spausdinimas; 
- Kreditai maisto automatams (angl. vending machines) ir kavos aparatams; 
- Svečių praėjimo kontrolė ir susijusių paslaugų valdymas. 

Pingin platforma taip pat suteikia galimybę operatyviai komunikuoti su visais nuomininkais ar 
konkrečiu nuomininku. Platformoje įdiegtas ir naujienų modulis bendruomenės žinių sklaidai.  

2.2. Nuomininko perspektyva 

Viena paskyra viskam 

Viena paskyra suteikia nuomininkams ir darbuotojams laisvę judėti pastate bei naudotis 
teikiamomis paslaugomis patogiai ir saugiai. Nuomininko sąveika pastate ir jo ribose yra 
nepertraukiama patirtis - kuo ji sklandesnė ir patogesnė, tuo juntamas didesnis pasitenkinimas 
verslo centre ar bendradarbystės erdvėje teikiamomis paslaugomis. Nors prasideda nuo 
paprastų dalykų - įvažiavimo į parkingą, įėjimo į pastatą ir biurą - vienos paskyros galia gali būti 
auginama tiek kiek leidžia pastato administratoriaus kūrybiškumas ir galimybės.  

Resursų prieiga ir kontrolė 

Tam tikri procesai kaip susitikimų kambarių rezervavimas, sąskaitų parengimas bei klientų 
administravimas sunaudoja nemažai pastato administratoriaus laiko ir resursų beigi stabdo 
galimybę greičiau auginti ir plėsti verslą. Pingin suteikia galimybę perkelti didelę dalį 



administravimo patiems nuomininkams savitarnos portale. Priskirtų erdvių ir paslaugų valdymas 
atliekamas itin nesudėtingai bei suteikia daugiau kontrolės patiems nuomininkams.  

Pingin platforma pilnai automatizuoja visą sąskaitų išrašymo pagal realų paslaugų suvartojimą 
bei suteikia atsiskaitymo galimybes papildomoms paslaugoms pagal pareikalavimą. Tokiu būdu 
užtikrinamas sklandus ir tikslus duomenų surinkimas už skirtingas paslaugas bei paskirstymas 
kiekvienam nuomininkui. Išvengiama klaidų tikimybės, sumažinama rankinio darbo sąnaudų: 
laiko ir kaštų.  

Nuomininkų darbuotojų savitarna 

Patogi Pingin savitarna pasiekiama ir mobiliąja programėle (iOS ir Android) leidžia nuomininkų 
darbuotojams patiems valdyti: susitikimų kambarių rezervacijas, bendrų erdvių rezervacijas, 
užsisakyti paslaugas ir kurti užklausas. Nuomininkai turi galimybę tokiu būdu paskatinti savo 
darbuotojus administruojant jų kreditus naudotis paslaugomis, kurias siūlo pastato 
administratorius (pvz. suteikti kreditą kavos aparatui, apmokėti maitinimą, suteikti ar pakeisti 
parkavimo vietą).  

Kontrolės suteikimas patiems nuomininkams ir jų darbuotojams skatina didesnį paslaugų 
naudojamumą ir gerina bendrą pasitenkinimą gaunamomis verslo centro paslaugomis.  

3. Bendradarbystės erdvių (angl. coworking) 
valdymas 

Pingin yra visapusiška platforma bendradarbystės erdvės valdymui. Apjungiant pastato 
technologijas ir erdves Pingin platforma leidžia pilnai automatizuoti nuomininkų ir svečių 
valdymo procesus. Savitarnos portalo pagalba nuomininkai ir svečiai turi galimybę patys valdyti 
paslaugas ir užsakyti papildomas esant poreikiui. Tai leidžia bendradarbystės erdvės 
administratoriui išmaniai kontroliuoti kaštus bei išlaikyti didelį dėmesį į verslo plėtrą bei 
pelningumo ugdymą.  

Vienas iš pagrindinių bendradarbystės erdvės pajamų šaltinių ugdymų - efektyvumo didinimas 
bei paslaugų ir produktų skirtų nuomininkams ir svečiams spektro plėtimas. Pingin suteikia 
įrankius lengvai ir greitai keisti esamų paslaugų spektrą, kurį nuomininkai ir svečiai gali matyti 
nuomininkų portale. Tokiu būdu Pingin suteikia galimybę lanksčiai keisti pajamų šaltinius bei 



pilnavertiškai išnaudoti bendras erdves ir technologinius sprendinius siekiant kokybiškai 
aptarnauti nuomininkus ir svečius. Integruoti mokėjimo susirinkimo sprendimai Pingin 
platformoje palengvina paslaugų ir produktų vartojimą, o tuo pačiu suteikia galimybę 
administratoriui efektyviai ir lanksčiai siekti verslo tikslų.  

Dėka e-komercijos ir mokėjimų surinkimų modulio Pingin leidžia išmėginti mikro verslo modelius 
bendradarbystės erdvės viduje siekiant gauti daugiau naudos verslui bei išplėsti galimybes 
pajamų optimizavimui ir verslo ugdymui. Daiktų, paslaugų ir erdvių sujungiamumas kartu su 
mokėjimo surinkimo sprendimu įgalina erdvės administratorius varijuoti skirtingais vertės 
paketais siūlomais nuomininkams. Dėka momentinių mokėjimų, kreditų sistemos pastoviems 
nuomininkams bei automatizuotų sąskaitų siunčiamų tiesiogiai nuomininkams erdvių 
administratoriams ženkliai sumažėja rūpesčių, o valdymas tampa itin lengvas.  

Didelis kiekis siūlomų jau paruoštų Pingin platformoje integracijų neturėtų varžyti verslo 
sprendimų - platforma yra atvira naujoms integracijoms ir verslo idėjoms. Konsultuojame ir 
parenkame optimalius sprendimus iš savo patikimų partnerių, arba įtraukiame naujus į Pingin 
valdomą bendradarbystės erdvės eko sistemą.  

Bendradarbystės erdvės kūrimas nuo nulio 

Administruoti bendradarbystės erdvę yra paprasta kaip 1-2-3. Nepriklausomai ar kuriate nuo 
nulio ar norite integruoti verslo centro dalyje - su Pingin platforma bendradarbystės erdvę 
sukursite ir administruosite lengvai ir patogiai. 

Pingin leidžia suskirstyti erdves į skirtingo nuomos tarifo zonas, pagal jūsų nustatomas 
mokėjimų bei srautų apyvartumo taisykles. Apjungus su papildomomis paslaugomis (pvz. kavos 
aparatas, dokumentų spausdinimas) erdvės gali būti transformuojamos į nuomojamus biurus, 
laikinąsias darbo vietas beigi matoma jų užimtumo statistika. Stebėdami apkrovimo ir užimtumo 
statistiką galėsite daryti efektyvesnius pakeitimus bei kurti didesnę vertę jūsų verslui beigi 
nuomininkams ir jų svečiams. Automatizuotų mokėjimo bei sąskaitų paskirstymo procesai 
suteiks galimybę pasiūlyti įvairesnius paslaugų paketus ir praplėsti paslaugų tiekėjų ratą.  

Pingin platforma tiek administratoriui tiek nuomininkui yra programinė įranga pasiekiama 
internetu (ang. SaaS - software as a service), o papildomai nuomininkai ir jų svečiai gali 
naudotis iOS ir Android programėle. Platforma turi galimybę prisitaikyti prie jūsų verslo 
identiteto. 

Sukurkite daugiau pridėtinės vertės pasiūlymų 



Kuo didesnis erdvių ir prietaisų sujungiamumas tuo daugiau skirtingų pridėtinės vertės 
pasiūlymų Pingin leidžia sukurti ir pasiūlyti nuomininkams ir svečiams bei efektyviau išnaudoti 
bendradarbystės centro galimybes. Suteikiami įrankiai Pingin platformoje leidžia kurti ir 
eksperimentuoti teikiamomis paslaugomis ir jų paketais erdvių lankytojams ir nuomininkams. 
Pingin savitarnos portale nuomininkai ir jų svečiai patys gali administruoti savo paslaugas bei 
užsakyti naujas (pvz. valdyti parkavimo vietas, pirkti kavą, užsakyti maistą ir t.t.). Kreditų 
sistema bei momentinių mokėjimų surinkimas leidžia lengvai kurti ir siūlyti tokias pridėtinės 
vertės paslaugas. Tuo pačiu Pingin platformoje galima patogiai administruoti tiekėjų sutartis ir 
sąlygas. Neribokite savo idėjų, kurias norėtumėte realizuoti suteikiant savo vartotojams pridėtinę 
vertę - Pingin atvira integracijoms ir jūsų verslo planams.  

Verslo modelio keitimas 

Pingin tikslas - padėti jums gauti didžiausią grąžą valdant ir vystant bendradarbystės erdvę 
automatizuojant daugelį procesų. Netgi jei nusprendėte keisti verslo modelį ir atlikti erdvės ir 
siūlomų paslaugų transformaciją - Pingin leis atlikti pakeitimus paprastai ir efektyviai. Padėsime 
transformuoti erdvių registrą ir suformuoti naujus kaštų centrus jūsų efektyviam verslui ir 
naujiems poreikiams. Jeigu nusprendėte biurų erdves paversti laikinos nuomos vietomis (ang. 
hot desks) ar ketinate transformuoti bendrų erdvių panaudą - lengvai pakeisite visą aprašą 
patalpų registre bei galėsite pasiūlyti naujus paslaugų pasiūlymus. Taigi mažiau rūpesčių dėl 
transformacijos, daugiau erdvės jūsų kūrybiškumui. 

4. Integracijos 

Žemiau pateikiamas sąrašas bazinių integracijų su trečių šalių sistemomis yra nuolat plečiamas 
ir atnaujinamas. 

Finansų valdymas 

PaySera / Swedbank Bank link / PayPal 

Praėjimo kontrolė 



NFC.LT / Salto / Keri systems / HID Global / ASSA / ABLOY / PAXTON / Inner range / Honeywell 

Parkavimo sistemos 

CityPro / Parkuok.lt 

Autentifikacija 

Local / AZURE Active Directory / Google / Facebook / LinkedIn / LDAP 

Spausdinimas 

PaperCut / Ezeep / MyQ 

5. Kaina 

Pingin platformos kainodara yra lanksti ir kiekvienu atveju prisitaiko pagal verslo poreikius pagal 
tiek, kiek verslui reikia. Neskatiname mokėti už funkcionalumus, kurių verslui nereikia. 
Mėnesiniai mokėjimai sudaromi atsižvelgiant į situaciją individualiai. Kiekvienu atveju, vertiname 
situaciją bei pateikiame individualų pasiūlymą, kuris gali būti lanksčiai vėliau keičiamas pagal 
paslaugų apimties pokyčius priklausomai ar keičiasi: integracijos, programinės įrangos 
naudojamų modulių kiekis bei papildomų paslaugų aptarnaujant poreikis.  

Kainodaros struktūrą susideda iš:  
- Pradinio paketo: integravimas su pastato sistemomis, duomenų suvedimas, personalo 

mokymai; 
- Mėnesinio mokesčio 
- Papildomų atnaujinimų pagal poreikį.  

Trumpai tariant, esame nusiteikę išklausyti, planuoti ir pasiūlyti individualų ir efektyvų pasiūlymą. 
Susisiekite su mumis ir mes papasakosime plačiau apie proceso eigą bei preliminarius 
individualaus pasiūlymo biudžeto rėmus.  



6. Aptarnavimas 

Pingin platformos diegimas prasideda nuo išsamios situacijos analizės ir aiškių verslo poreikių 
suvokimo. Sutarus, atliekamas pilnas infrastruktūros, erdvių ir Pingin sujungimas. Suvedami 
pradiniai duomenys: patalpų registras, pastato resursai, tiekėjų ir nuomininkų sutarčių 
informacija ir t.t. Pingin parengiamas darbui, o pastato ar erdvės administratoriaus personalui 
atliekami Pingin valdymo mokymai.  

Nors Pingin platforma buvo sukurta ir išbandyta atlaikyti net ir labai sudėtingas situacijas, 
dideles apkrovas, mes nuolatos atliekame platformos testavimą ir tikrinimą siekiant maksimaliai 
išvengti galimų nesklandumų ir rizikų. Atliekami periodiniai nepertraukiami darbai: 

- Serverio procesų stebėjimas; 
- Vartojimo procesų imitavimas siekiant aptikti ir ištaisyti klaidas bot’ų pagalba; 
- Stebimas aktyvus programinės įrangos klaidų žurnalas; 
- Atliekami periodiniai platformos atnaujinimo darbai. 

Vidiniai aptarnavimo, atnaujinimo ir plėtros darbai atliekami reguliariai atsiradus naujiems NT 
valdymo normatyvams, verslo poreikiams ar įtraukus naujas integracijas su trečiomis šalimis.  

7. Jūsų verslui 

Padėsime Jums sklandžiai perkelti esamą informaciją į Pingin platformą kartu su patalpų 
registru. Tuo pačiu integruosime esamą infrastruktūrą ir padėsime suplanuoti maksimalų patalpų 
panaudojimo planą pagal tai kokias galimybes teikia pastatas, erdvė, esami tiekėjai ir 
potencialūs tiekėjai siekiant efektyvios monetizacijos tam kad jūs galėtumėte skirti visą dėmesį 
verslo ugdymui ir naujoms idėjoms.  

Tačiau pirmiausia, pakalbėkime apie Jūsų atvejį.  

Pingin kontaktai: 

Telefonas +370 610 15458 
El. paštas info@pingin.lt 

Vilnius, Lietuva

mailto:info@pingin.lt
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