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� Kiekvieną rytą Afrikoje gazelė pabunda 

žinodama, kad ji privalo bėgti greičiau, negu 

greičiausias liūtas – antraip ji taps “didžiosios 

katės” dienos patiekalu.

Kiekvieną rytą Afrikoje liūtas pabunda � Kiekvieną rytą Afrikoje liūtas pabunda 

žinodamas, kad turi būti greitesnis už lėčiausią 

gazelę – antraip jis mirs iš bado.

� Nesvarbu, ar tu liūtas, ar gazelė, kai saulė pateka, 

tu verčiau pradėk bėgti.
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KODĖL REIKIA TOBULINTI VERSLO PROCESUS ?

� “Kodėl” – klausimas, nuo kurio turėtų pradėti 
verslo vadovai

Ką

Kaip

Kodėl
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Šaltinis: Simon Sinek “Start With Why”

� Du dažniausiai pasitaikantys tikslai –
maksimizuoti rezultatus ir minimizuoti išlaidas



KODĖL REIKIA TOBULINTI VERSLO PROCESUS ?

� Pokyčių greitis rinkoje ir versle auga eksponentiškai

� Mūro dėsnis ("Moore's law“) - tai pastebėjimas,  kad 
tranzistorių skaičius kompiuterio mikroschemoje 
(greitaveika) kas du metus padvigubėja

� Nuo 1930-ųjų iki dabar vidutinė įmonės gyvavimo trukmė
sumažėjo 50%
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KODĖL REIKIA TOBULINTI VERSLO PROCESUS ?

� Sutaupymas per gebėjimų mažinimą
arba 

� Naujų gebėjimų įgyjimas per proceso optimizavimą

Kaštai Esamas procesas Patobulintas procesas
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Gebėjimai

Sumažinti 
kaštai

Esami 
kaštai

Esami 
gebėjimai

Didesni gebėjimai 
mažesniais 
kaštais

Žemesni 
gebėjimai dėl 
sumažintų kaštų

Proceso 
tobulinimo kaštai

Galimybės 
priklausomai nuo 
verslo tikslų



KĄ IR KUR TOBULINTI ?

� Wall-Mart, FedEx, McDonald’s – kasdienės veiklos 
procesai

� Startuoliai – naujo produkto ar paslaugos 
paleidimas

� Google, Apple, Nike – produktų ir paslaugų 
kūrimas bei vystymas 
Pixar – kokybės valdymas� Pixar – kokybės valdymas

� Duonos kepėjai (FMCG) – tiekimo valdymas
� Komunalininkai, energetikai – infrastruktūros 

valdymas
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KĄ IR KUR TOBULINTI ?

� Kur reiktų fokusuotis, optimizuojant procesus?

Laiko perspektyva

Trumpalaikė Ilgalaikė

Proceso kaštai, Klientų Našumo didinimas, Klientų
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Pajamos

Proceso kaštai, Klientų
aptarnavimas / išlaikymas

Našumo didinimas, Klientų
aptarnavimas/išlaikymas,
inovacijos, nauji produktai

Augimas

Sutartys, “Startuolio 
režimas”, “kultiniai 
produktai”, greiti 
pardavimai, pardavimo 
ekspertai

Naujos infrastruktūros 
platforma, integracija (viena 
organizacija), įsigijimai ir 
susijungimai, Klientų
aptarnavimas/ išlaikymas/
kanalai

* Šaltinis: Harvard Business Review; Brad Power, “Lean Enterprise Institute” ir analitikas

Spalva žymi aktualumą



KĄ IR KUR TOBULINTI ?

Geriausi kandidatai tobulinimui yra 
procesai, kur:

� Daug pasikartojančių veiksmų

� Daug rankinio darbo

� Atliekamos standartinės užduotys

� Naudojama daug smulkių 
prietaisų, įrengimų

Didelis

Planuoti prietaisų, įrengimų

� Vyksta daugkartinis darbų 
perdavimas

� Kyla daug klaidų (ir jas brangu 
taisyti)

� Kintamos, bet nuspėjamos 
apimtys
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Sudėtinga Lengva

Mažas

Poveikis

Realizavimo galimybės 

Pagrindinis 

dėmesys

Planuoti 

dabar, siekiant 

ilgalaikio 

poveikio

Tik tuo 

atveju, jei 

pakanka 

resursų

* Šaltinis: MsKinsey



AR PASISEKS ?

Top 10 kriterijų, kad procesų tobulinimo projektas būtų sėkmingai užbaigtas 
(išvardinta pagal svarbą):

� Užsitikrinkite tinkamą ir pakankamą vadovybės paramą

� Susiekite projektą su įmonės finansiniais tikslais ir ateities vizija

� Įsitikinkite, kad sprendimas įdiegtas/realizuotas nustatyta apimtimi

� Ar galite pasitikėti duomenimis?

Nepersistenkit esu projekto apimtimi (viso pasaulio problemų � Nepersistenkit esu projekto apimtimi (viso pasaulio problemų 
neišspręsit)

� “Greitos pergalės” puiku, bet yra pavojus prarasti sistemiškumą

� Neužstrikite kuriame nors viename projekto etape (analysis-paralysis)

� Įsitikinkite, kad projekto komanda tinkamai apmokyta

� Ar Verslas (padaliniai) pasiruošęs ir gali / parems projektą?

� Ar pakankamai resursų skirta projektui?
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* Šaltinis: Georges Van Cauwenbergh, Senior Black Belt at IBM, SITEL and HP



SEKITE GRAND PARTNERS NAUJIENAS

https://www.facebook.com/grandpartners.lt

https://www.linkedin.com/company/uab-grand-partners

https://twitter.com/GrandPartners

PROJEKTĄ FINANSUOJA 

11


