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• “TOC sprendimai” direktorius 

• Unikalių klientų konsultantas 

• Efektyvumo ir sveiko proto 
fanatas 

 



(Nepadorūs) klausimai 

• Kas iš jūsų susiduriate su IRT technologijomis 
kasdien ? 

• Kas per pastaruosius 2 metus susidūrėte su naujų 
IT sistemų diegimu ? 

• Ar tos sistemos davė naudą jums ar organizacijai ? 
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Kaip gauti naudą iš technologijos ?  

1.  Kokia technologijos galia (privalumas) ? 

2.  Kokį veiklos apribojimą technologija panaikina ? 

3.  Kokios taisyklės, procedūros ar matavimai buvo 
sukurti prisitaikant prie apribojimo ? 

4.Kokias naujas taisykles organizacija turi įsidiegti, 
kuomet apribojimas panaikintas ?  

5.  Ar naujoji technologija orientuota į naujų taisyklių 
palaikymą ?  

6.  Kaip įgyvendinti organizacinį pasikeitimą, nuo kurio 
priklauso technologijos efektyvumas ir nauda ? 
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Naujausia IT mada - „Debesėlis“ 
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1. Kokia technologijos – debesėlio – 
galia (privalumas) ? 

• Galimybė pasiekti ir įvesti duomenis iš bet kurios 
pasaulio vietos 

• Duomenų greitis siekia 6 kartus aplink Žemę per 
sekundę 

• Duomenų apdorojimo greitis nepriklauso nuo 
įvesties taškų 
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2. Kokį organizacijos veiklos 
apribojimą technologija panaikina ? 

 
• Informacijos apdorojimas partijomis 
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„Pardavėjai 
uždaro mėnesį“ 



3. Kokios taisyklės, procedūros ar matavimai 
buvo sukurti prisitaikant prie apribojimo ? 

 

• Partijavimu grįstas informacijos surinkimas 
(reporting) ir sprendimų priėmimas 

 

• Operatyviniai sprendimai priiminėjami lokaliai 

 

• Lėtas (sąlyginai) tempas 
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Partijavimu grįstas informacijos surinkimas 
(reporting) ir sprendimų priėmimas 

• Važiavimas užrištomis 
akimis pagal iš anksto 
sudarytą programą 

 

• Periodinės kurso korekcijos 
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Operatyviniai sprendimai 
priiminėjami lokaliai 
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Lėtas (sąlyginai) tempas 
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IT vystymasis vs vadybos vystymasis 
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IT evoliucija 



IT vystymasis vs vadybos vystymasis 
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Vadybos evoliucija 



Manome, kad sistema veikia 

www.TOC.lt 



Rezultatas – kaip sistema veikia 
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STAIGIAI !!! 

KAS PER … ? 

AAAAAA!!! 

#$%^&@... 



Ar pažįstama ? 
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Kokias naujas taisykles organizacija turi 
įsidiegti, kuomet apribojimas panaikintas ?  

 

• Procesų skaidrumas 

• Operatyvus infomacijos surinkimas 

• Teisingos informacijos suvedimas 

• Globalus požiūris, globalūs rodikliai 

• Tęstinis planavimas ir valdymas 
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Kokias naujas taisykles organizacija turi 
įsidiegti, kuomet apribojimas panaikintas ?  

IT organizacijoms davė  
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Pabaigai  

 

• IT pakeitė „žaidimo taisykles“... 

 

• Taip, VĖL ! 

 

• Bet ar vadovai pasiruošę ? 
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