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Šiuo metu viena iš labiausiai 
rinkoje paplitusių ir plačiausiai 
naudojamų verslo valdymo siste-
mų yra „Microsoft Dynamics AX“ 
(anksčiau „Axapta“). Tai verslo 
valdymo sistema, padedanti kon-
troliuoti visas svarbiausias įmonės 
veiklos sritis, visapusiškai stebėti, 
kontroliuoti, analizuoti įmonės 
verslo procesus, užtikrinanti dar-
bo našumą, darbų optimizavimą 
bei sąnaudų mažinimą, tačiau visa 
tai pasiekiama su viena sąlyga – 
sistema privalo veikti sklandžiai. 
Kas gali tai garantuoti? Atsakymas 
į šį klausimą vienas – tik patyrusių 
sertifikuotų specialistų komandą 
turinti IT įmonė.

Verslo valdymo sistema įmo-

nėje – tai lyg kraujo apytaka 
žmogaus organizme – kokybiška 
ir laiku atlikta jos priežiūra ga-
rantuoja pilnavertį „organizmo“ 
funkcionavimą. Kaip skiriant 
vaistus žmonių gydymui, taip ir 
„gydant“ sistemą – specialisto 
konsultacija yra neišvengiama.

Renkantis tinkamą verslo val-
dymo sistemų priežiūros įmonę 
yra rekomenduotina atsižvelgti į 
įmonės patirtį, siūlomas priežiū-
ros paslaugas, siūlomas sąlygas, 
reakcijos laiką ir rekomendacijas.

Šiuo atveju puikiu pavyzdžiu 
yra IT rinkos senbuvė UAB „Bal-
tic Amadeus“, sukaupusi jau net 
20-ties metų darbo patirtį. Jos 
suburta IT specialistų komanda 

itin glaudžiai bendradarbiauja 
su kiekvienu klientu ir kasdien 
(7 dienas per savaitę) padeda 
sutrikus verslo valdymo sistemai 
tada, kai reikia specialių žinių bei 
patirties, kurių dažniausiai neturi 
arba turi nepakankamai įmonės 
viduje dirbantys IT žmonės.

Šios įmonės klientus konsul-
tuoja sertifikuoti ir didelę patirtį 
sukaupę „Microsoft Dynamics AX“ 
specialistai, kurie į kritines, siste-
mos darbą stabdančias problemas 
reaguoja itin operatyviai – per 20 
min., o į visus kitus klausimus, ne-
keliančius grėsmės sistemos funk-

cionalumui, reaguojama per 2 val. 
Taip pat konsultantai pataria, kaip 
optimaliai išnaudoti standartinio 
sistemos funkcionalumo galimy-
bes, bei taiso užsakovo pastebėtas 
klaidas.

Norintys gauti pilną sistemos 
servisą, su „Baltic Amadeus“ pasi-
rašo metinę aptarnavimo sutartį. 
Įmonėms tai naudingiau ir finan-
siniu, ir sistemos veikimo atžvil-
giu. Tokiu atveju įmonei nereikia 
išlaikyti kvalifikuoto ir brangiai 
apmokamo IT specialisto, be to, 
kokybiškas sistemos veikimas ne-
priklauso tik nuo vieno ar dviejų 
asmenų, kurie gali staiga susirgti 
arba išeiti atostogų.

Ilgametė „Baltic Amadeus“ 
patirtis rodo, jog aptarnavimo 
sutartis taupo įmonės resursus 
sistemos priežiūrai, o gedimai 
šalinami efektyviai ir greitai. 
Taip pat klientai lieka patenkinti 
centralizuotu aptarnavimu: visos 
kylančios problemos fiksuojamos 
vienu telefonu ar elektroniniu 
paštu.

Harmoningai ir kryptingai 

dirbanti Baltic Amadeus koman-
da stengiasi klientams užtikrinti 
darnų verslo valdymo sistemos 
„Microsoft Dynamics AX“ veikimą, 
o tuo tarpu įmonės gali sutelk-
ti visą dėmesį pagrindinei savo 
veiklai ir taip didinti efektyvumą 
bei konkurencingumą. Kiekvie-
nas toks sėkmingai dirbantis kli-
entas – tai dar vienas žingsnelis 
„Baltic Amadeus“ vizijos link: 
tapti programavimo projektus ir 
paslaugas teikiančia rinkos lydere, 
verslo įmonių ir valstybės orga-
nizacijų pripažinta bei patikima 
partnere.

UaB „BaLTIc amadeUS“

Duomenų perdavimo 
tinklų ir IT saugumo UAB 
„Santa Monica Networks“, 
išanalizavusi pasaulio ir 
kaimyninių šalių tenden-
cijas, veiklą orientuoja į 
paslaugų teikimą. Bendro-
vė sukūrė naują prekės 
ženklą „SantaCare“, kuris 
jau savo pavadinimu sufle-
ruoja įmonėms patikėti IT 
sprendimų diegimą ir prie-
žiūrą šios srities lyderiams.

„Santa Monica Networks“ yra 
ne tik įrangos tiekėja, bet atlieka 
ir duomenų perdavimo tinklų pro-
jektavimo, diegimo, IT audito ir 
kitas profesionalias paslaugas, t.y, 
įgyvendina kompleksinius sprendi-
mus ir perima iš kliento tam tikrą 
jo IT ūkio dalį į savo rankas.

„Teikdami paslaugas užtikri-
name aukščiausio lygio IT sistemų 
aptarnavimą, todėl klientai gali su-
sikoncentruoti ties svarbiausiais 

savo verslo uždaviniais“, –aiškina 
Mindaugas Žiūkas, „Santa Monica 
Networks“ generalinis direktorius.

Pasak jo, ir Lietuvoje jau tapo 
įprasta, kad bendrovės, pvz., ne-
perka automobilių, kompiuterių 
ar kitos biuro įrangos, nes ją raci-
onaliau nuomotis, o aptarnavimą 
patikėti tos srities profesionalams. 
IT tinklo ir saugumo sprendimai ne 
išimtis. „Santa Monica Networks“, 
kuri padalinius turi trijose Baltijos 
valstybėse ir Suomijoje, pastebi, 
kad Estijoje, o ypač Suomijoje, ne-
mažai bendrovių duomenų perda-
vimo tinklų ir IT saugumo spren-
dimus bei priežiūrą vis dažniau 
linkę perduoti specializuotoms 
bendrovėms. Todėl neabejojama, 
kad ir Lietuvoje šios paslaugos po-
reikis augs. Dėl to buvo sukurtas 
„SantaCare“ ženklas, jungiantis 
pagrindines „Santa Monica Net-
works“ paslaugų rūšis.

Įmonėms, kurių pagrindinė 
verslo sritis yra ne IT, brangu įdar-
binti aukštos kvalifikacijos specia-
listą užtikrinti patikimą IT sistemų 

veikimą, saugumą. Dažnai tokių 
specialistų įmonėje reikia kelių. 
Pasak Arvydo Žvirblio, „Santa Mo-
nica Networks“ techninio centro 
vadovo, jų bendrovė, turėdama 
aukšto lygio patyrusių specialis-
tų, siūlo klientams „Profesionalias 
paslaugas“ (angl. Professional 
Services). Tai reiškia, jog įmonei 
gali būti atliktas duomenų perda-
vimo tinklų auditas, suteikiama 
galimybė naudotis profesionalų 
konsultacijomis sutartą laikotarpį 
(vienkartinės ar tęstinės konsulta-
cijos, profesionalo darbas kliento 
projektuose ir pan.). Įmonė siūlo 
šešis modulius profesionalioms 
konsultacijoms.

Be jau minėtų paslaugų gali 
būti atliktos įvairios analizės, 
nubraižyta duomenų perdavimo 
tinklų struktūra. Atlikus šiuos 
darbus, galima diegti ar tobulinti 
duomenų perdavimo tinklus. O už-
sisakęs „SantaCare Maintenance“ 
paslaugą klientas gauna netgi dau-
giau, nei įsipareigoja gamintojas, 
pvz., įrangos palaikymui taikomas 

„Greitesnis reakcijos laikas“, pa-
prastesnės sutartys ir pan.

Kita „SantaCare“ rūšis – „Val-
domos paslaugos“ (angl. Managed 
Services). Tai reiškia, jog klientai 
gali pirkti kompleksines paslau-
gas iš išorės (angl. outsourcing). 
Tokiais atvejais diegiamas kom-

pleksinis sprendimas, pvz., IP te-
lefonija, audiokonferencijų ir vi-
deokonferencijų bei kita įranga, 
kuri supaprastina bendravimą tarp 
padalinių atskiruose miestuose ar 
šalyse, padeda mažinti kelionių 
skaičių ir taupo specialistų laiką. 
Toks racionalus sprendimas įdieg-
tas ir naudojamas „Santa Monica 
Networks“ kompanijoje keturiose 
šalyse. Beje, įgyvendinant šiuos 
sprendimus klientas neperka nė 
vieno daikto – nei telefono apara-
to, nei kitos įrangos, visus projek-
tavimo ir diegimo darbus atlieka 
ir aptarnavimą užtikrina „Santa 
Monica Networks“ profesionalai.

Bendrovė siekia dirbti „vieno 
langelio principu“ ir suteikti klien-
tui reikiamą informaciją po pirmo 
kontakto.

UaB „SanTa monIca 
neTworKS“Atėjo laikas pasidalinti darbus

Mindaugas Žiūkas, UAB „Santa Moni-
ca Networks“ generalinis direktorius: 
„Įmonės vis dažniau duomenų per-
davimo tinklų kūrimą, priežiūrą bei IT 
saugumą patiki profesionalams.“

www.smn.lt

Pasak Viktoro Peteraičio, UAB 
„Fedingas“ direktoriaus, automo-
bilinės radijo ryšio stotelės Lietu-
voje sparčiai populiarėja, nors jų 
paplitimu dar geroka atsiliekame 
nuo, pvz., Lenkijos ar Italijos. Ta-
čiau jau dabar kiekvienas galime 
įsilieti į aktyvią bendruomenę, 
kurią subūrė pokalbius radijo 
bangomis pamėgę vairuotojai.

„Nerašytu susitarimu, piliečių 
bendravimas magistralėse vyks-
ta 12-AM, o miestuose – 19-FM 
radijo ryšio kanalais. Šiandien 
Lietuvoje siūlomos įvairios sto-
telės – nuo pačių paprasčiausių 
iki pasižyminčių išskirtinėmis 
funkcijomis. Tačiau svarbiausia 
yra pasidomėti, ar įsigyjate ofici-
alius atstovus šalyje turinčią bei 
patikimų kompanijų gaminamą 

radijo ryšio įrangą. Tik tuomet bū-
site tikri, kad galimi gedimai bus 
pašalinti greitai ir be papildomų 
nuostolių“, – sako V.Peteraitis.

„Fedingas“ yra oficialus radijo 
ryšio įrenginius gaminančių kom-
panijų „ALAN“ ir „TTI“ atstovas 
Lietuvoje. Neseniai gamintojai 
pristatė naujus patrauklius radijo 
ryšio stotelių modelius „Alan 220“ 
ir „TCB 550“ („TTI“).

„Fedingas“ – profesionalų ko-
mandą subūrusi bei 15 metų patir-
tį turinti bendrovė. Internetinėse 
parduotuvėse www.gps-shop.lt ir 
www.radioshop.lt rasite visą ke-
liautojams, vairuotojams ir akty-
vaus poilsio mėgėjams reikalingą 
navigacinę ir radijo ryšio įrangą.

Patys naujausi „Garmin“ na-
vigatoriai – nešiojamasis „Ore-

gon“ ir universalusis „Nuvi 550 
Europe“ – įkūnija greitį, intuityvų 
valdymą ir išskirtines funkcijas.

„Vandeniui atsparus nešioja-
mas GPS imtuvas „Oregon“ yra 
pirmasis šios kategorijos įrenginys 
su lietimui jautriu ekranu. „Ore-
gon“ patikimas turistų ir aktyvių 
poilsiautojų vedlys. Universalus 

automobilinis, jūrinis ir kelioni-
nis šturmanas „Nuvi 550 Europe“ 
atpažįsta vandeniu, ratuotomis 
transporto priemonėms ir pės-
čiomis keliaujantiems skirtus že-
mėlapius. Tai analogų neturintis 
„Garmin“ gaminys“, – pasakoja 
„Fedingo“ direktorius.

Naujausiuose „Garmin“ navi-

gatoriuose yra įdiegti itin tikslūs 
ir informatyvūs 2009 m. Europos 
žemėlapiai, kuriuose yra ir trys 
Baltijos šalys.

Ratuotą bendruomenę kuria radijo ryšys
Važiuodamas automobiliu gali aplenkti spūstis, „neuž-
šokti“ ant kelių patrulių greičio matuoklio ir sužinoti, 
kur remontuojami keliai. Visą šią informaciją pateikia 
ne įmantri aparatūra, o tokie patys kaip ir jūs vairuoto-
jai, automobiliuose įsirengę vos apie 200 Lt kainuojan-
čias radijo ryšio stoteles.

Tokia radijo ryšio stotelė vairuotojus buria į aktyvią bendruomenę, kurios nariai 
ne tik bendrauja, bet ir įspėja apie artėjantį pavojų ar sudėtingas eismo sąlygas.

UaB „FedIngaS“

www.fedingas.lt

www.garmin.lt

www.gps-shop.lt

Nenutrūkstanti verslo procesų harmonija
Šiuo ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu efektyvus vers-
lo procesų valdymas ir veiklos sričių kontrolė įgauna 
ypatingą svarbą kiekvienos organizacijos gyvavimo me-
chanizme. Kaip „prisijaukinti“ turimą verslo valdymo 
sistemą? Kas gali užtikrinti sklandų jos darbą ir nenu-
trūkstamus verslo procesus? Kaip užtikrinti maksimalią 
sistemos naudą? Tai klausimai, į kuriuos vis dar nėra iki 
galo atsakyta.

www.baltic-amadeus.lt

Rinkdamiesi VVS 
priežiūros įmonę 

atsižvelkite į jos patirtį, 
siūlomas priežiūros 
paslaugas, sąlygas, 

reakcijos laiką ir 
rekomendacijas.


