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Sprendimų vystymo vadovas



Efektyvumas – sena/nauja mada

Tai skirtumas tarp įdėtų resursų ir gautos vertės

-



Kodėl neinvestuojama?

„Nėra laiko kažką atrasti! Reikia į karą eiti!“



Suprantame, kad reikia investuoti, bet…



Įmonės brandos teorija

Pagrindai 
(Nenoriu, nereikia)

Suvokimas 
(Noriu žinoti)

Realizacija 
(Vykdau)

Darnus vystymasis



Kaip padidinti efektyvumą?
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Kaip padidinti efektyvumą?
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Organizacijos brandos modelis
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Nauda
• Darbuotojai ir vadovai žinos kas už 

ką atsakingas (sutartys, klientai)

• Darbuotojams aiškios jam pavestos 
užduotys, priskirti klientai

• Negaišinami kiti darbuotojai, kad 
kiekvienam lengva rasti dokumentą

Finansinė grąža

• Prarasta sutartis – 27.580€

• Praleista pardavimo 
galimybė – 16.800 €

• Neatrinktas optimalus 
pirkinys – 11.000 €

• Sutarčių suradimas –
sutaupo bent 5 min. per 
dieną – 24.000 €

IŠ VISO: 79.380 €

Poreikis
Neaišku kas už ką atsakingas

Rizika
• Prarasti klientai, praleistos 

pardavimo galimybės 

• Nepratęstos  ar prarastos sutartys

• Pretenzijos dėl ilgai trunkančių 
atsakymų

Atsakomybė

Įmonės apyvarta 10 mln. €, dirba 100 žmonių, finansinė grąža 1 
metai, visų darbuotojų 1 min./d. per metus kainuoja – 4800€ 



Nauda
• Mažiau popierinių dokumentų

• Sistema automatiškai skirsto 
dokumentus

• Suvaldytos prieigos teisės prie 
dokumentų

Finansinė grąža

• Sutrikęs procesas –
36.200€

• Praleista pardavimo 
galimybė – 12.600 €

• Kanceliarinės išlaidos –
7.000 €

• Dokumentų suradimas –
sutaupo bent 7 min. per 
dieną – 33.600 €

IŠ VISO: 89.400 €

Poreikis
Ilgai trunka surasti reikalingus 

dokumentus

Rizika
• Švaistomas laikas darbuotojų ir 

vadovų, išaugusi įtampa

• Nepatenkinti klientai dėl ilgai 
trunkančių veiksmų viduje

• Pamesti popieriniai dokumentai

E-dokumentai

Įmonės apyvarta 10 mln. €, dirba 100 žmonių, finansinė grąža 1 
metai, visų darbuotojų 1 min./d. per metus kainuoja – 4800€ 



Nauda
• Lygiagretus ir įvairus dokumentų 

tvirtinimas

• Aiškus užduočių įgyvendinimas

• Mobili prieiga prie visų dokumentų, 
tvirtinimų ar užduočių

Finansinė grąža

• Greitas tvirtinimo 
procesas – 19.000€

• Aiškus užduočių valdymas 
– išaugusios pajamos –
47.000 €

• Informacijos suradimas –
sutaupo bent 6 min. per 
dieną – 33.600 €

IŠ VISO: 99.600 €

Poreikis
Sudėtingas užduočių valdymas ir 

ilgai trunkantis tvirtinimas

Rizika
• Švaistomas laikas darbuotojų ir 

vadovų, kai reikia surinkti parašus

• Nesusikalbėjimas skiriant ir 
valdant užduotis

• Stringantis procesas darbuotojui 
nebūnant darbo vietoje

Užduotys ir tvirtinimai

Įmonės apyvarta 10 mln. €, dirba 100 žmonių, finansinė grąža 1 
metai, visų darbuotojų 1 min./d. per metus kainuoja – 4800€ 



Nauda
• Patogus visos informacijos 

matymas bei darbas tik su man 
aktualiais dokumentais  

• Suvienyti skirtingi skyriai, filialai

• Informacija automatiškai 
perduodama kitoms programoms

Finansinė grąža

• Spec. programų licencijų 
taupymas  – 15.000€

• Operatyvus darbas 
pagreitino pardavimus -
32.000 €

• Informacijos suradimas –
sutaupo bent 4 min. per 
dieną – 19.200 €

IŠ VISO: 66.200 €

Poreikis
Informacija išdėstyta įvairiuose 

sistemose

Rizika
• Dubliuojami dokumentai ir 

dubliuojamas darbas

• Darbuotojų laiko švaistymai 
ataskaitų vadovui rengimui 

• Stringantis procesas tarp sistemų

Viena valdymo sistema

Įmonės apyvarta 10 mln. €, dirba 100 žmonių, finansinė grąža 1 
metai, visų darbuotojų 1 min./d. per metus kainuoja – 4800€ 



Naudos
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Finansinė grąža

IŠ VISO: 

334.580 €
per metus

Poreikiai

4
Rizikos
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Efektyviai dirbti pelninga

Įmonės apyvarta 10 mln. €, dirba 100 žmonių, finansinė grąža 1 
metai, visų darbuotojų 1 min./d. per metus kainuoja – 4800€ 



Ką reiktų prisiminti?

• Investicijas į IT vertinti ne kaip kaštus, o kaip galimybę gerinti rezultatus.

• Nepasikliauti vien emocijomis, kad sprendimas atneš pelnus.

• Vertinti ir skaičiuoti - prieš ir po.

• Sudėlioti aiškų pasiekimų grafiką – to siekti kartu su tiekėju. 

• Būti pasiruošus, keistis ir siekti daugiau.

• Efektyviai dirbti pelninga.





Dirbame lėtai, todėl 
nėra laiko efektyvintis

Nėra laiko efektyvintis, 
todėl dirbame lėtai


