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Inovacijos skatina konkurencingumą 

Konkurencingumą didina inovacijos  

Inovacijas lemia technologijos 

Informacinės technologijos 

Konkurencingumas 

Kita 
Valia, azartas, kita 

Kita 
Motyvavimas, kita 

Kita 
Inžinerija, medžiagos 

Pastaba. Proporcijos neišlaikytos dramatizuojant efektą auditorijai 
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IT taikymas Lietuvoje įprastinėje ir 
neįprastinėje veikloje 

 Tradicinių verslo 
procesų 
kompiuterizavimas 

 IT panaudojimas 
vidiniams įmonių 
poreikiams 

 Verslo modeliai 
grįsti naujausiomis 
IT galimybėmis 

 Partnerių 
apsikeitimas B2B 
informacija 

 Informacinės 
ekosistemos 
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IT teikiamų galimybių nepakankamo 
panaudojimo priežastys 

• Nežinome specifinių technologijų (GPS, NFC, BCI), 
tendencijų (vaizdų atpažinimas, “daiktų” internetas) 
ir naujų informacijos rūšių (pagreitis, kryptis)  

• Nežinome kaip pritaikyti savo veikloje žinomus ir 
plačiai asmeniškai, bet ne versle naudojamus 
sprendimus  

• Dabartinės veiklos specialistų pasipriešinimas 
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3 svarbūs “skaitmenuoto” verslo aspektai 

Tiekėjai 

Vartotojai  

Vertikali integracija 

Bendra kūryba 

Tarpindustrinė  

integracija 



1. Vertikali integracija  
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T.Y. Apsikeitimas informacija vertės kūrimo grandinėje – 
nuo tiekėjo iki galutinio vartotojo 

PVZ. Privataus sveikatos draudimo sistema Inmedicas.com 

T.T. Kurti partnerystę dalinantis informacija – “gal kiekvienas 
iš mūsų turi po vieną žirklių pusę ....” 



2. Bendra kūryba ir 
 infoekosistemos 
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T.Y. Produktų kūrimas ir už įmonės ribų (angl., cocreation), 
dažniausiai pasitelkiant galutinį vartotoją 

PVZ. “Santa Maria” prieskoniai.  
      Viešbučių rezervavimo sistema Booking.com  

 
 

T.T.  Klausti, klausyti (girdėti) ir veikti. Naudoti šiuolaikišką 
bendradarbiavimo formą (platformą) 
 



3. Tarpindustrinė integracija 
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T.Y. Informacijos ir sprendimų iš įvairių industrijų apjungimas, 
dažnai įgalinant mobilumą ir veikimą realiu laiku 

PVZ. Išmanusis ūkininkavimas – traktoriai su GPS ir dirvos būklės 
davikliais renka informaciją, lygina su praeitais metais, kitais 
laukais – pagal tai keičia barstomų trąšų sudėtį ir kiekį 

 

 

 

T.T.  Domėtis susijusiose industrijose naudojama informacija, 
technologijomis ir  taikomais sprendimais 
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Nežinome (ir todėl neturime) mums 
reikalingų informacinių gebėjimų  

Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau 
Gandro kojas, jei turėčiau 

 

 

 

 

 

 

 

Verslą inovuočiau, kad galėčiau 
Informacinius gebėjimus, jei turėčiau  


