
LINPRA, Kaunas, 2019

Kritinis ERP vaidmuo 
kuriant Pramonė 4.0 įmonę

Gediminas Balodas,
Focusate, UAB
Darius Čereška
Seifuva, UAB





Pramonė 4.0 - tai tiesioginis skaitmeninis bendravimas ne 
tik tarp įrengimų (IoT) bet ir tarp tiekimo grandinės dalyvių



Esminė organizacijų problema

Žmonių įpročiai

Kaip tai susiję?

Kritinis ERP vaidmuo kuriant Pramonė 
4.0 įmonę



Žmonių įpročiai



Istorija apie Dave Brailsford



Šaltinis: James Clear “Atomic Habits”, 2018



Žmonės nepasiekia išsikeltų tikslų 
ne todėl, kad tikslai ydingi, bet 
todėl, kad nesukūrė sistemų, 

leidžiančių pasiekti tikslą



–Bruce Lee

“Aš nebijau žmogaus, besitreniruojančio 10.000 
veiksmų. Aš bijau žmogaus, besitreniruojančio 

vieną veiksmą 10.000 kartų.” 



Esminė organizacijų problema - 
faktai



Faktas Nr.1 - produktų rinkų svyravimas
❖ Dauguma gamybinių įmonių skundžiasi dėl esminių pasikeitimų 

produktų rinkoje, t.y. klientų pageidavimo pereiti nuo didelių kiekių ir 
mažo SKU skaičiaus (low mix high volume) prie mažų kiekių ir didelio 
SKU skaičiaus (high mix low volume). Tai sukelia didelius svyravimus.

❖ Ši tendencija pastebima beveik visose pramonės šakose (baldų pramonė, 
metalo apdirbimas, drabužių gamyba ir t.t.)

❖ Šis pasikeitimas verčia iš esmės peržiūrėti gamybinių įrengimų įsigijimo 
kriterijus, t.y. įrengimai turi būti greitai perderinami (CNC, IoT ir t.t.), 
galėti gaminti mažas partijas nepatiriant didelių žaliavų nuostolių 
perderinimo metu.

❖ Dažnai tokio tipo įrengimai kainuoja daugiau, nei skirti masinei gamybai



Faktas Nr.2 - darbo rinkos svyravimas
❖ Dauguma gamybinių įmonių skundžiasi dėl esminių pasikeitimų darbo 

rinkoje, t.y. tinkamos kvalifikacijos darbininkų trūkumo. Tai sukelia 
didelius svyravimus.

❖ Ši tendencija pastebima beveik visose pramonės šakose (baldų pramonė, 
metalo apdirbimas, drabužių gamyba ir t.t.)

❖ Šis pasikeitimas verčia iš esmės peržiūrėti darbininkų pritraukimo į įmonę 
kriterijus.

❖ Svyruojant produktų rinkoms įmonės norėtų turėti galimybę lengvai atleisti 
perteklinę darbo jėgą, o prireikus ją lengvai pasisamdyti. Dažnai šis 
sprendimas realizuojamas per darbuotojų nuomos įmones.

❖ Dažnai tokie darbuotojai kainuoja daugiau, nei pastovūs.



Faktas Nr. 3 - žaliavų rinkos svyravimas

❖ Dauguma gamybinių įmonių skundžiasi dėl esminių 
pasikeitimų žaliavų rinkoje, t.y. nesavalaikio žaliavų tiekimo 
arba jų brangimo. Tai sukelia didelius svyravimus.

❖ Ši tendencija pastebima beveik visose pramonės šakose 
(baldų pramonė, metalo apdirbimas, drabužių gamyba ir t.t.)

❖ Svyruojant žaliavų rinkoms įmonės stengiasi užsitikrinti 
žaliavų tiekimą ir kainą ilgesniam laikui, kas veda prie 
žaliavų pertekliaus.

❖ Dažnai tokie sprendimai didina kaštus.



Vadybiniai sprendimai

Gaisrininko sindromas

Vidiniai 
svyravimai

kompanijoje

Prioritetų kaita

Perplanuojama gamyba

Nuomojami darbininkai

Keičiami tiekėjai

Vėlavimai

Užburtas ratas

Svyravimai rinkose



Esminė organizacijų problema 
- reaktyvi vadyba arba 

“Pavlovo šuns sindromas”



Kaip susiję žmonių įpročiai su 
esmine organizacijos problema?



Kiekvienos kompanijos dabartinė padėtis yra 

PRAEITYJE ĮVYKDYTŲ 
santykinai nedidelių sprendimų rezultatas





–Stephen Covey

“Pasėsi mintį, nupjausi veiksmą, 
pasėsi veiksmą, nupjausi įprotį, 

pasėsi įprotį, nupjausi charakterį, 
pasėsi charakterį, nupjausi likimą.” 



Organizacijos įpročiai susideda iš 
darbuotojų įpročių



Antras termodinamikos dėsnis teigia, kad 
palikta savieigai uždara sistema juda nuo 

tvarkos link chaoso, t.y. kuo ilgiau mūsų vadyba 
yra reaktyvi, tuo giliau organizacija grimzta į 

procesų, duomenų ir sprendimų chaosą.



Kaip tai atsiliepia ERP (jei tokia 
yra) ir kitoms sistemoms?



Dažniausiai įmonėse yra daug sistemų, 
skirtų spręsti atskiroms problemoms. 

Populiariausia sistema - Excel :). 
Problema yra ne sistemų gausoje, bet 
vertės kūrimo proceso “nutrūkimas”, 

t.y. vienos sistemos negebėjimas 
perduoti duomenis kitai sistemai



Tokiu būdu viena įmonės funkcija, 
susikūrusi sau atskirą sistemą lokalioms 
problemoms spręsti, labai retai sugeba 

perduoti teisingus duomenis kitai 
sistemos funkcijai, esančiai sekančiame 

vertės kūrimo proceso žingsnyje



Bandydamos skaitmenizuoti tokį 
veiklos modelį diegiant ERP 

klasikiniu būdu, įmonės tiesiog 
skaitmenizuoja chaosą



Pakeiskite savo įpročius ir jūs 
pakeisite savo gyvenimą



Pakeiskite darbuotojų įpročius ir 
jūs pakeisite įmonės ateitį



Įmonėms reikalingas masinis 
darbuotojų įpročių pasikeitimas



Pavyzdinėje ERP reikiami įpročiai 
jau yra “įsiūti”



Klasikinis ERP diegimas vs pavyzdinis ERP diegimas

Diegimo etapai

1. Verslo poreikių 
identifikavimas (“mes 
visuomet dirbome taip”) ir 
procesų aprašymas

2. Verslo poreikių (procesų) 
programavimas ERP 
sistemoje

3. ERP sistemos diegimas

Klasikinis ERP diegimas Pavyzdinis ERP diegimas

Diegimo etapai

1. Standartinių procesų 
diegimas (“nuo šiol dirbsime 
taip, kaip reikia”)

2. ERP sistemos stabilizavimas
3. Specifinių verslo poreikių 

identifikavimas ir, jei reikia, 
programavimas



–David Ben-Gurion

“Prieš pereidami prie 5 dienų darbo savaitės, 
įsitikinkite, kad jūsų darbuotojai dirba bent vieną 

dieną per savaitę” 



Prieš pereidami prie Pramonė 4.0 
įsitikinkite, kad Pramonė 3.0 pas 

jus jau veikia





Žingsniai

NEP STABILI-
ZAVIMAS

TOBULĖ-
JIMAS PRAMONĖ 4.0

1 2 3 4



1. Elementarios tvarkos įvedimas 
(NEP) ir ERP diegimas (1 mėn.)



1.2. Pradinių duomenų įkėlimas, vartotojų 
apmokymas ir visos ERP sistemos 

paleidimas

1.1. Pradinių duomenų sutvarkymas ir 
teisingo tolimesnių duomenų įvedimo 

procesų diegimas

1.3. Teisingų vartotojų įpročių formavimas 
(nuolatinis procesų laikymasis)



VISIEMS gamybos užsakymams 

VISADA yra paruoštas pilnas komplektas 

(žaliavos, brėžiniai ir technologija) IKI paleidimo į 
gamybą.

Etapo pabaigos kriterijus:



2. Sistemos stabilizavimas (6 mėn.)



2.2. Vartotojai apmoko vartotojus principo 
suformavimas ir paleidimas

2.1. Trūkstamų papildomų funkcijų 
paleidimas

2.3. Visų vadovų lygių apmokymas 
priiminėti teisingus vadybinius sprendimus, 

remiantis sistemos teikiama informacija



Vartotojai NEBEDARO elementarių KLAIDŲ 

ERP sistema atspindi REALYBĘ (žaliavos, gamybos užsakymai, 
apskaita ir t.t.) 

Vadovai priiminėja teisingus vadybinius SPRENDIMUS 

 Vadybiniai sprendimai yra PROAKTYVŪS

Etapo pabaigos kriterijai:



3. Pastovaus tobulėjimo proceso 
(POOGI )įvedimas



Į ką pakeisti?

Ką keisti?

Kaip pakeisti?



Ką keisti?

Push distribuciją



Į ką pakeisti?

❖ Į pull distribuciją



Kaip pakeisti?

Pramonė 4.0 - tiekimo grandinės sinchronizavimas

Nauja paradigma - kol galutinis vartotojas nenupirko, niekas 
iš tiekimo grandinės grandžių nepardavė



Etapo pabaigos kriterijus - niekada. 
Even the sky is not the limit



–Rytų išmintis

“Tobulėti, tai kaip irtis prieš upės tėkmę, tik 
nustojate irkluoti ir jus nuneša atgal…” 



Klausimai



Ačiū!



gediminas@focusate.eu
8-699-22456


