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.........................................................
Įrašykite čia savo vardą. Tai padės medžiagai grįžti į Jūsų
rankas, jei kartais vienas kitą pamestumėte.

Mielas dalyvi,
sveikinu atvykus į ,,Fleet Mobility EXEX” forumą, kuris rengiamas jau penktą
kartą. Šių metų renginyje nagrinėsime, kaip pagerinti mobilių komandų ir
automobilių parkų valdymą:
• link kur juda mobilus darbas bei kaip valdyti mobilias komandas;
• kokios inovacijos veržiasi į šiandienos įmonių mobilaus verslo valdymo
procesus;
• kaip optimizuoti automobilių parką, kuriuo naudojasi mobiliosios
komandos;
• kaip motyvuoti darbuotojus, esančius kelyje;
• kaip teisinga linkme nukreipti darbuotojus ir patikrinti jų rezultatus.

Forume pateiksime vietinius ir užsienio pavyzdžius. Šiame leidinyje rasite
užrašytus pokalbius su mūsų forumo pranešėjais. Tikiuosi, jie papildys renginio
pranešimus ir bus jums įdomūs.
Kviečiu aktyviai klausti, bendrauti ir susipažinti su kitais forumo svečiais.
Organizatorių vardu linkiu Jums įdomaus forumo!

Greta Urman
Confent LLC

Programa
9.00 Registracija ir rytinė kava
9.30 Forumo pradžia
9.40 Ką galima sužinoti apie automobilių 				
parkus ir mobilias komandas, stebint 				
oro linijų darbą?
Jānis Vanags, „airBaltic“ komunikacijos viceprezidentas

10.10 Vilniaus miesto automobilių ūkis, kelių 			
infrastruktūra, nauji judumo planai.		
Linas Kvedaravičius, Vilniaus mero pavaduotojas

10.30 Kada ir kaip registruoti važtaraščius 				
į „i.VAZ” posistemį?
Rolandas Mazaliauskas, Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kelių transporto
veiklos reguliavimo skyriaus vedėjas
Virginija Ginevičienė, „i.SAF” ir „i.VAZ” posistemių
sukūrimo projekto vadovė
Žilvinas Germanavičius, posistemių sukūrimo projekto
vadovo pavaduotojas

11.00 Pertrauka
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11.30 Kas svarbiausia didelei įmonei, valdant 			
automobilių parką ir mobilius darbuotojus?
Jevgeni Rudkovski, Baltijos tiekimo vadovas,
„Coca-Cola HBC“

12.05 Kuo reikia pasirūpinti įmonėms, 				
ketinančioms tvarkyti asmens 					
duomenis automatiniu būdu?
Daugailė Syrusaitė, verslo teisės advokatų kontorų
grupės „Triniti” teisininkė

12.25 Kaip pasiekti maksimalius mobilių 				
komandų rezultatus?
Kęstutis Andrulionis, Serviso vadovas,  
UAB „Konekesko Lietuva”

12.45 Pietūs
13.30 Kaip mobilios užduotys lėmė veiklos 				
efektyvumo augimą?
Martin Netz, „Žaliosios bangos“ draudimo paraiškų
direktorius

14.00 Ką šiuolaikinėje organizacijoje veikia 				
pasaulinio mobilumo vadovas?
Daan Bieleveld, Pasaulinio mobilumo vadovas,
,,DSM grupė”

14.45 Metų automobilių parko apdovanojimas
15.00 Forumo pabaiga
FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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Ką galima sužinoti apie automobilių
parkus ir mobilias komandas, stebint oro
linijų darbą?

Jānis Vanags, „airBaltic“ komunikacijos viceprezidentas

„airBaltic“ šiuo metu kuria naują transporto parką, o dauguma įmonės
darbuotojų nuolat dirba nuotoliniu būdu – orlaivių kabinose. Jānis,
remdamasis „airBaltic“ pavyzdžiu, papasakos, kaip valdyti alternatyvius
parkus ir mobilias jų komandas.

Kodėl
išlaikyti

konkurenciniam
būtinas

pranašumui

šiemet planuoja paleisti mažiausiai 12

transporto

naujų maršrutų ir parduoti 16 proc.

modernus

daugiau

parkas?
Visų pirma, taip kuriama reputacija.

vietų.

atvyksiantys

Naujais

keliautojai

ir

maršrutais
verslininkai,

„airBaltic“ neseniai pristatė moderniausią

tiesiogine to žodžio prasme, į mūsų

iki šiol matytą „Jet“ lėktuvą. Pasaulinė

regioną atveš grynųjų pinigų.

visiškai naujo orlaivio premjera Baltijos

Ir galiausiai, naujasis lėktuvas mums

šalyse turėtų būti didžiulis įvykis, nes

leis pagerinti ekologinius rodiklius, t. y.

mūsų (150 vietų orlaivių) kategorijoje

sumažinti

nauji lėktuvai išleidžiami kartą per 30

priežiūros išlaidas.

teršalų

kiekį,

triukšmą

ir

metų! Dabar mus stebi visi – tai puiki
proga išryškinti mūsų regioną pasaulio

naujojo parko išlaikymo privalumai?

žemėlapyje.
Antra,

Jei lygintume su senuoju, kokie yra

tai

mobilumo

klausimas.

Pagrindinis privalumas – savikaina. Kaip

skatina

jau minėjau, naujasis mūsų lėktuvas gerina

susidomėjimą ir turizmą, bet tuo pačiu

ekologinius rodiklius. Jei siekiate tapti

Naujausia

įranga

ne

tik

Baltijos šalių verslininkams ir turistams

geriausia pasaulinio lygio aviakompanija

atveria naujų rinkų galimybes. „airBaltic“

savo regione, privalote pasirūpinti ir
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naujausiomis

technologijomis.

Jos

atsakingas už tai, ką jis ar ji daro skrydžio

leidžia sumažinti priežiūros sąnaudas, be

metu. Visos pareigos turi savo specifiką ir

to, taip atsiranda ir galimybė pasiūlyti

yra dokumentuotos, o motyvacinį aspektą

geresnes paslaugas bei patobulinti klientų

diktuoja

aptarnavimo kokybę. Galų gale, klientai

darbuotojų prisijungia prie mūsų, nes

ims rinktis būtent jus, nes jūs galėsite

tai yra jų svajonių darbas. Jie mėgaujasi

pasiūlyti geresnes kainas nei konkurentai.

lanksčiu grafiku ir nuolatiniu keliavimu.

Beje, tai veikia kaip milžiniška moralinė
paskata

darbuotojams.

Tarsi

seno

surūdijusio automobilio pakeitimas nauju.

pati

kategorija.

Dauguma

Taip jie gali pradėti dieną Italijoje, o baigti
Šveicarijoje.
Be

natūralios

darbuotojų

traukos,

Sunku apibūdinti šį jaudulį. Nauja įranga

papildomai taikome ir plataus spektro

atrodo ir kvepia puikiai. Iš kitų avialinijų

įsitraukimo

atstovų

Nuolat vertiname savo darbą produktų,

nuolat

sulaukiame

gausybės

bei

lojalumo

programas.

„Naujasis lėktuvas mums leis pagerinti ekologinius
rodiklius, t. y. sumažinti teršalų kiekį, triukšmą ir
priežiūros išlaidas.”

klausimų apie naująjį lėktuvą. Aš pats

įsitraukimo ir grįžtamojo ryšio aptarimo

matau, kaip iš džiaugsmo žiba mūsų

sesijų

darbuotojų akys!

bendrovė

metu.

Be

atlieka

to,

nepriklausoma

metines

mūsų

darbuotojų įsitraukimo apklausas.
Kaip „airBaltic“ motyvuoja ir valdo
ne

centrinėje

būstinėje

veikiančius

darbuotojus?

„airBaltic“ yra viena inovatoriškiausių
avialinijų. Netrukus pristatysime naują
įrankį grįžtamajam ryšiui valdyti, kuris mūsų

Esminį vaidmenį čia atlieka verslo

darbuotojams ir vadovams leis vieniems

pobūdis. Naujo lėktuvo įsigijimas yra labai

su kitais lengvai dalintis atsiliepimais,

svarbus žingsnis. Jis „airBaltic“ pakelia į

pastabomis ir t. t. Viskas, ko jiems reikės, –

naują kokybinį ir emocinį lygmenį. Be to,

tai išmanusis telefonas. Mūsų darbuotojai

mūsų pareigų ir atsakomybių paskirstymas

džiaugiasi būdami nuolat atsinaujinančios

yra labai tiksliai apibrėžtas. Kiekvienas yra

ir į ateitį žiūrinčios bendrovės dalimi.
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Kada ir kaip registruoti važtaraščius į
„i.VAZ” posistemį?

Virginija Ginevičienė, „i.SAF” ir „i.VAZ” posistemių sukūrimo projekto vadovė
Žilvinas Germanavičius, posistemių sukūrimo projekto vadovo pavaduotojas

Nuo 2016 m. spalio 1 dienos, įsigaliojus teisės aktų pakeitimams ir
pradėjus veikti naujai išmaniajai mokesčių administravimo sistemai
„i.MAS“, dalis krovinių gabentojų privalo VMI pateikti važtaraščių
duomenis į „i.MAS“ elektroninių važtaraščių posistemį („i.VAZ“).
Kalbamės su specialistais apie tai, ką įmonės turi žinoti apie šią naujovę.
„i.VAZ“ paskirtis – didinti pajamų

Taigi, visų pirma, krovinių gabentojai

apskaitymą ir mažinti šešėlinę ekonomiką,

turi įsitikinti, ar pagal Kelių transporto

taip pat mažinti administracinę naštą,

kodekso nuostatas jie privalo išrašyti

atsisakant

krovinio gabenimo važtaraštį.

popierinių

naudojantis

naująja

dokumentų
el.

ir

važtaraščių

Remiantis KTK, važtaraščius išrašyti
reikia, jei krovinys vežamas samdytu

paslauga.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo

transportu. Tokiu atveju turi būti rašomas

spalio 1-os dienos įsigaliojęs reikalavimas

važtaraštis arba PVM sąskaita faktūra,

pateikti važtaraščių duomenis į „i.VAZ“

priėmimo–perdavimo aktas, lydraštis ar

posistemį nekeičia pačios važtaraščių

kitas dokumentas su KTK 29 straipsnyje

išrašymo

nurodytais rekvizitais.

tvarkos,

kuri

reglamentuota

LR Kelių transporto kodekse (toliau –

Ir

tuo

atveju,

kai

krovinys

KTK). VMI prie FM viršininko įsakymu

vežamas nuosavu transportu, važtaraštis

patvirtintomis

yra išrašomas su KTK 38 str. nurodytais

Važtaraščių

duomenų

teikimo VMI taisyklėmis (toliau – Taisyklės)

rekvizitais

apibrėžiama važtaraščių, kurie turi būti

dokumentas, kuris patvirtina, kad įmonė

arba

išrašomi vadovaujantis KTK nuostatomis,

gabena

duomenų pateikimo tvarka.

Duomenys „i.VAZ“ nėra teikiami.
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Taigi jei įmonė prekes gabena savo

sprendžiant, ar privalu teikti važtaraščių

transportu su išrašyta PVM sąskaita faktūra

duomenis,

ir turi oficialų atsakymą iš Valstybinės kelių

gabenimo operacijos pobūdį ir susipažinti

svarbu

įvertinti

krovinių

transporto inspekcijos, kad važtaraščio

su jau minėtose Taisyklėse numatytomis

pagal KTK 29 straipsnį jai rašyti nereikia

išimtimis.
Važtaraščių duomenų nereikia teikti,

ir kad toks gabenimas yra laikomas
gabenimu savo sąskaita pagal KTK 38
straipsnį, tada duomenų VMI „i.VAZ“

jei:
• kroviniai gabenami vandens, oro ar
geležinkelių transportu;

sistemoje teikti nereikia.
Jei pagal KTK važtaraščio išrašyti
neprivaloma, tada neatsiranda ir prievolė

• pagal teisės aktus važtaraščių rašyti
nereikia;
• siuntėjas ar gavėjas yra ekonominės

jo duomenis suvesti į „i.VAZ“.
Antra, tos įmonės, kurios gabendamos

veiklos nevykdantis asmuo;

„Taigi yra du svarbiausi žingsniai, kuriuos turi atlikti
verslo subjektai: išsiaiškinti, ar jie privalo išrašyti
važtaraščius bei išsiaiškinti, ar išrašomų važtaraščių
duomenis reikia teikti į „i.VAZ“.”
krovinius

išrašo

važtaraščius,

turėtų

• krovinių gabenimas prasideda ar

susipažinti su jau minėtomis Taisyklėmis

baigiasi ne Lietuvoje (pavyzdžiui,

ir įvertinti, ar joms taikomas reikalavimas

gabenimas į ES ar iš jos);

pateikti šių važtaraščių duomenis į „i.VAZ“.
Važtaraščių

duomenis

į

„i.VAZ“

posistemį teikia tie mokesčių mokėtojai,
kurių

prekes jau yra pateikti AIS;
• savo užaugintą produkciją gabena

krovinių

gabenimo

operacijos

pats žemės ūkio veiklą vykdantis ar

visas

Važtaraščių

duomenų

jo įgaliotas asmuo ir ši produkcija

atitinka

teikimo VMI taisyklėse numatytas sąlygas:
krovinys

gabenamas

kelių

transportu

Lietuvos teritorijoje, siuntėjas ir gavėjas
vykdo ekonominę veiklą bei vienas su kitu
yra susiję komerciniais santykiais. Taigi
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vežama iš auginimo vietos;
• krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas
pats asmuo;
• krovinio

siuntėjas

mokėtojas;

yra

ne

PVM
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• krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas,

Koks „i.VAZ“ sistemos tikslas?

bet jo pajamos per paskutinius

„i.VAZ“ tikslas – lengvinti mokesčių

12 mėn. buvo ne didesnės nei

administravimą

45 000 Eur.

neapskaitymą bei mokesčių vengimą,

ir

mažinti

pajamų

kuriant elektronines paslaugas, kurios
Taigi yra 2 svarbiausi žingsniai, kuriuos
turi atlikti verslo subjektai:

verslo

galimybes

1. Išsiaiškinti, ar jie privalo išrašyti
važtaraščius.

šalies

Važtaraščių

rašymo

taisyklės yra pateiktos KTK, taip

ir

naudoti

kroviniams

subjektams

išrašyti,

elektroninius
kelių

sudarytų

perduoti,

gauti

važtaraščius

transportu

Lietuvos

teritorijoje vežti.

pat daugiau informacijos galima
rasti Valstybinės kelių transporto

Kiek turite „i.VAZ“ sistemos vartotojų?

inspekcijos

svetainėje

(www.vkti.

Šiuo metu „i.MAS“ vartotojų yra

gov.lt)

konsultuotis

telefonu

daugiau nei 78 tūkst. „i.VAZ“ naudotojų,

ir

8 5 278 5601.

t. y. fizinių asmenų, kurie bent kartą

2. Išsiaiškinti, ar išrašomų važtaraščių

prisijungė prie „i.VAZ“ posistemio, –

duomenis reikia teikti į „i.VAZ“.

41 tūkst. Svarbu pastebėti, kad vienas

Visa naujausia informacija, susijusi

asmuo gali atstovauti keliems mokesčių

su „i.VAZ“ posistemiu ir važtaraščių

mokėtojams. Tokių mokesčių mokėtojų,

duomenų teikimu, publikuojama VMI

kurie važtaraštyje nurodyti kaip krovinio

interneto svetainėje www.vmi.lt: Apie

siuntėjai, t. y. tie, kas atliko važtaraščio

VMI → Administracinė informacija

duomenų teikimo prievolę, skaičiuojame

→ ES remiami projektai → „i.MAS“

daugiau nei 9 tūkst.

→

„i.VAZ“.

„i.VAZ“

klausimais

konsultacijos teikiamos paskambinus
trumpuoju

Mokesčių

informacijos

centro telefonu 1882.

Kiek sistemoje važtaraščių?
Į

„i.VAZ“

posistemį

pateiktų

važtaraščių skaičius nuolat kinta. Nuo
posistemio pradžios, t. y. spalio 1 d.,

Plačiau

apie

„i.VAZ“

posistemį

mokesčių mokėtojai į „i.VAZ“ pateikė jau

kalbamės su „i.SAF“ ir „i.VAZ“ posistemių

beveik 5 mln. važtaraščių, 12 proc. jų –

sukūrimo

elektroniniai.

projekto

vadove

Virginija

Ginevičiene ir šių posistemių sukūrimo
projekto

vadovo

pavaduotoju

Germanavičiumi.

Žilvinu

Ką

pastebėjote,

paleidę

pirmąjį

„i.VAZ“ sistemos etapą?
Kai mokesčių mokėtojai pradėjo teikti
duomenis į „i.VAZ“, visų pirma, galėjome
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lengviau identifikuoti keblumų keliančias

Kokia nauda įmonėms?

posistemio funkcijas ir, antra, sulaukę
„i.VAZ“ vartotojų pastabų bei pasiūlymų,
turėjome

galimybę

operatyviau

juos

šalinti, kad duomenų teikimas į „i.VAZ“

Išmanioji

mokesčių

administravimo

sistema „i.MAS“, kurios sudėtinė dalis
yra „i.VAZ“, – tai el. paslaugų paketas
mokesčių

mokėtojams.

Naudodamiesi

vyktų kuo sklandžiau. Pastebėjome ir tai,

„i.VAZ“,

verslininkai

jog mokesčių mokėtojai rinkosi pritaikyti

popierinius važtaraščius el. važtaraščiais

galės

pakeisti

savo sistemas, kad galėtų teikti duomenis,

ir automatizuoti su jų apskaita susijusias

nes didžioji važtaraščių dalis pateikiama

procedūras,

todėl

įkeliant rinkmenas ar perduodant juos

jie

patirdavo

automatiškai.

kaupdami, siųsdami, archyvuodami ir

iki

šiol

saugodami
Kuo įmonės turėtų pasirūpinti?

sąnaudos,

kurias

spausdindami,

popierinius

važtaraščius,

ilgainiui ims mažėti. Be to, krovinių

Dar prieš „i.VAZ“ posistemio startą

gabenimo

operacijos

administravimas

VMI parengė atmintines, kaip tinkamai

„i.VAZ“ posistemyje leis įsitikinti, kad

pasiruošti teikti duomenis į „i.VAZ“.

vežamo krovinio važtaraštis registruotas

Atmintinėse

„i.VAZ“, o tai savo ruožtu padės mokesčių

pateikiamos

žingsnis

po

žingsnio rekomendacijos, ką įmonėms

mokėtojams

būtina atlikti – nuo susipažinimo su

logistikos procesų kontrolę.

aktualiais
darbuotojų
tvarka.

teisės

aktais

iki

supažindinimo

Atmintinę,

kaip

vykdyti

vidinę

įmonės

su
ir

lengviau

naująja

visą

kitą

Kas atsakingas už važtaraščių duomenų
pateikimą VMI?

informaciją apie „i.VAZ“, galima rasti

Važtaraščių duomenis į „i.VAZ“ teikia

VMI interneto svetainėje: Apie VMI →

važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas

Administracinė informacija → ES remiami

– mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio

projektai → „i.MAS“ → „i.VAZ“.

siuntėjas, arba kitas asmuo, krovinio

Žinoma, pagrindiniai klausimai, kuriuos

siuntėjo įpareigotas rengti važtaraštį. Kas

įmonėms reikia išspręsti, tai sistemų

bus važtaraščio rengėjas turi nuspręsti

pritaikymas, jei nusprendžiama duomenis

patys pervežimo operacijos dalyviai. Jei

teikti įkeliant rinkmenas ar automatiškai,

siuntėjas pageidaus, kad už jį važtaraščio

ir atstovų paskyrimas „i.MAS“ sistemoje.

duomenis

pateiktų

kitas

mokesčių

Taip pat reikia pasirūpinti, kad įmonės

mokėtojas, siuntėjas tokią teisę turės

įgaliotieji

nurodyti „i.VAZ“ sistemoje.

asmenys

galėtų

naudotis

atsarginėmis „a.VAZ“ procedūromis, jei

Siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo

iškiltų techninių nesklandumų teikiant

pateiktų važtaraščio duomenų teisingumą,

duomenis į „i.VAZ“.

kaip tai numatyta KTK.
FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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Dalinimasis įmonės
automobiliais
Kiekvienam darbuotojui nebūtinas atskiras
automobilis!
Patogi automobilių rezervacijos programa yra
suderinama su Jūsų darbo kalendoriumi, pateikia
aiškią automobilių naudojimo apžvalgą ir padeda
sumažinti įmonės išlaidas.

ECOFLEET LIETUVA UAB lietuva@ecofleet.com www.ecofleet.lt
VILNIUS Perkūnkiemio g. 3, tel. 5 205 99 55

Kas svarbiausia didelei įmonei,
valdant automobilių parką ir mobilius
darbuotojus?

Jevgeni Rudkovski, Baltijos tiekimo vadovas, „Coca-Cola HBC“

„Coca-Cola“ įmonei darbo sauga yra viena svarbiausių vertybių,
tad nenuostabu, kad saugumas yra ir automobilių parko bei mobilių
darbuotojų valdymo pagrindas. Jevgeni Rudkovski aptaria priemones,
kurias taiko „Coca-Cola“ įmonė, siekdama užtikrinti saugų ir efektyvų
mobilių darbuotojų darbą.
Kokios yra didžiausios „Coca-Cola“
automobilių parkų valdymo naujovės?
Svarbiausios

naujovės

Baltijos

šalyse susijusios su eismo saugumu.

biuleteniu apie eismo saugumą – „Toolbox
Talk“. Tai puiki galimybė negaištant
daug laiko atkreipti dėmesį į svarbias
temas

tinkamu

metu.

Naudodamiesi

Patobulinome savo automobilių parkų

šia priemone, galime užtikrinti nuolatinį

politiką,

darbų

vedėme

mokymus

savo

saugumą.

Pavyzdžiui,

praeitais

darbuotojams ir įgyvendinome inovatyvius

metais, remdamiesi mūsų automobilių

sprendimus.

parkų

politika,

dalinomės

patarimais

tokiomis temomis: kada būtina pailsėti,
Kokius mokymus jūsų įmonė surengė

kaip saugiai vairuoti ekstremaliai karštomis
ar šaltomis oro sąlygomis, kodėl reikia

darbuotojams?
Vairavimo stilius ir požiūris į eismo

nustoti vairuoti, jei pradedamas jausti

kultūrą yra mūsų prioritetas. Estijoje ir

nuovargis. Kadangi darbo sauga yra viena

Latvijoje surengėme žiemos vairavimo

svarbiausių „Coca-Cola“ įmonės temų,

mokymus, o Lietuvoje kartu su saugaus

darbų saugos savaitės metu visada ją

vairavimo

aptariame dar ir dar kartą.

specialistais

organizavome

saugaus eismo savaitę. Taip pat mūsų
įmonė naudojasi vidinės komunikacijos

20
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Kaip technologijos padėjo pagerinti

į

saugumą?
Į automobilius įdiegėme kameras,
kurios

analizuoja

perduoda

Siekiant nustatyti TCO, galima atsižvelgti

vairavimo

informaciją

apie

stilių

ir

rizikingas

kelis

kriterijus,

pavyzdžiui,

galima

apskaičiuoti verslo naudą, kai mažinamas
išmetamo

CO2

kiekis.

Mūsų

įmonė

apskaičiuoja ne tik kiekybinius, pavyzdžiui,

situacijas į centrinę duomenų bazę. Visa

automobilio kainą, bet ir kokybinius

tai daroma nepažeidžiant darbuotojo

kriterijus,

kaip,

tarkim,

konkretaus

privatumo. Mums nėra svarbu, kur ir

paslaugų teikėjo kokybę ir tvarumą.

kada darbuotojas vairuoja, mums svarbu,

Jei kalbėtume apie kuro sąnaudas, tai

kaip jis tai daro. Mes puoselėjame

mes remiamės savo statistika. Kiekvieną

motyvavimo programą, kuri pripažįsta

mėnesį papildomai matuojame išmetamų

gerus vairuotojus ir nebaudžia tų, kurių

CO2 dujų kiekį ir eismo įvykius. Dėl

vairavimo stilių reikia tobulinti. Praeitais

šių

priežasčių

sunku

apibrėžti

TCO

„Mes puoselėjame motyvavimo programą, kuri
pripažįsta gerus vairuotojus ir nebaudžia tų, kurių
vairavimo stilių reikia tobulinti.”

metais 20 proc. sumažinome eismo įvykių

vien skaičiais, nes turime įvertinti ir

skaičių. Taigi kalbame ne tik apie mūsų

vadinamuosius „minkštuosius“ kriterijus.

žmonių sveikatą ir saugumą, bet ir apie

Pavyzdžiui, Baltijos šalyse darbuotojams

akivaizdų efektyvumo šuolį, mat didelėse

labai

įmonėse eismo įvykiams išspręsti reikia

modelis. Vakarų Europe šis kriterijus nėra

svarbus

pasiūlomo

automobilio

labai daug laiko.

toks aktualus. Mums rūpi darbuotojų
gerovė – tai ne tik lemia darbo rezultatų

Kaip

jums

pavyksta

pamatuoti

automobilių parko TCO (Bendruosius
nuosavybės kaštus)?
Visada

ką

nors

matuojant

ar

analizuojant, reikia užtikrinti, kad būtų
kalbama apie realius veiklos skaičius.
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gerėjimą, bet ir skatina darbuotojus labiau
rūpintis savo transporto priemonėmis.

Ar jums svarbu, kad automobilių

visame Baltijos šalių regione. Iš paslaugų

parkas padėtų įmonei uždirbti daugiau

teikėjų tikimės, kad jie bus atsakingi už

pajamų?

automobilių parko valdymą, nes mūsų

Valdant automobilių parką, darbuotojų

pagrindinės kompetencijos yra kitos. Tad

gerovė yra svarbesnė nei kaštai ir grąža.

mums patogiausia, kai paslaugų teikėjas

Tai mūsų darbuotojų priemonė ir mums

veikia visose trijose Baltijos šalyse ir turi

svarbu, kad ji užtikrintų saugią darbo

vieną atsakingą asmenį.

aplinką. Todėl automobiliai turi jutiklius
Kokia įranga naudojasi jūsų mobilūs

ir kitas saugos funkcijas, kurios kartu su
taisyklingu vairavimu garantuoja mažesnį

darbuotojai?
Mūsų pardavimų plėtros vadybininkai

poveikį aplinkai ir saugesnę eismo kultūrą.

naudoja
Kaip jūs įsigyjate savo automobilių

kurie
į

parkus?
Esame nusistatę automobilių parkų

planšetinius

leidžia

siųsti

pardavimų

kompiuterius,

užsakymus

sistemą.

tiesiai

Maršrutas

pasiūlomas, atsižvelgiant į pardavimų

įsigijimo taisykles ir dirbame tiesiogiai

planą, tačiau konkretų maršrutą pasirenka

su

pats darbuotojas. Mes dirbame greito

gamintojais.

Paprastai

visapuses

lizingo paslaugas įsigyjame atskirai. Taip

vartojimo prekių rinkoje. Čia įvyksta

elgiamės dėl to, kad skirtingi gamintojai

daug netikėtumų, į kuriuos mūsų mobilūs

Baltijos šalyse turi skirtingus automobilių

darbuotojai privalo reaguoti efektyviai,

servisų tinklus ir net jų automobilių

todėl, galų gale, mes leidžiame jiems

modeliai gali būti kitokie. Mūsų tikslas

patiems nuspręsti, kuriuo keliu važiuoti ir

yra įsigyti panašias transporto priemones

kaip susiplanuoti kelionę.

FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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Kuo reikia pasirūpinti įmonėms,
ketinančioms tvarkyti asmens duomenis
automatiniu būdu?

Daugailė Syrusaitė, verslo teisės advokatų kontorų grupės „Triniti” teisininkė.

Daugailė specializuojasi intelektinės nuosavybės ir žiniasklaidos teisės, e.
komercijos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų teisės ir ginčų
sprendimo srityse. Per daugiau nei ketverius teisinės praktikos metus
Daugailė dalyvavo daugybėje bylų, dažniausiai susijusių su įvairiais
intelektinės nuosavybės klausimais. Su Daugaile diskutuosime aktualia
tema – asmens duomenų apsauga – kiek reikia informuoti darbuotojus
apie įvairių GPS ir kt. įrankių naudojimą, jei matome jų buvimo vietą.

Kuo reikia pasirūpinti dabar?

Asmens duomenų valdytojų valstybės

Asmens duomenys – tai bet kuri

registre ir pasirūpinti trimis pagrindiniais

informacija, susijusi su asmeniu, kurio
tapatybė yra nustatyta arba gali būti
nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai. Šie
duomenys

nėra

tik

asmens

vardas,

pavardė, gyvenamoji vieta ar el. pašto
adresas, tai ir GPS duomenys bei vaizdo
stebėjimas.

aspektais:
• įmonės

vidinių

dokumentų

išorinių

dokumentų

parengimu;
• įmonės
parengimu;
• registracija Valstybinėje duomenų
apsaugos inspekcijoje.

Visos įmonės, savo veikloje ketinančios
tvarkyti asmens duomenis automatiniu

Atskirai reikėtų atkreipti dėmesį į

būdu (t. y. filmuoti vaizdo kameromis,

vaizdo stebėjimo teisinį reguliavimą, nes

registruoti

adresus,

jam yra taikomos specialios taisyklės. Jei

automobilių

patalpoje (įmonės pastate, stovėjimo

IP

automatizuotai

ar

el.

pašto

registruoti

numerius ir t. t.), privalo užsiregistruoti
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aikštelėje

ar

automobilyje)

ketinama
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įrengti vaizdo stebėjimo kameras, būtina

144 iki 289 (579) Eur.

pasirūpinti:
2018 m. – svarbūs pokyčiai

• kad nebūtų stebima daugiau erdvės,

Nuo 2018 m. liepos mėnesio Lietuvoje

nei yra būtina;
• kad į patalpą patenkantys žmonės

•

įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos

būtų apie tai informuoti iš anksto

reglamentas. Naujos asmens duomenų

(pakabinta informuojanti lentelė);

apsaugos taisyklės padidins reikalavimus

kad darbuotojai, patenkantys į

ir transporto įmonėms.
Naujuoju reglamentu įtvirtinti aiškesnis

vaizdo stebėjimo zoną, apie tai būtų

duomenų

informuoti raštu;
• kad būtų parengtos vidinės įmonės
kad

informavimas

ir

turi būti pateikiama duomenų subjektui,

taisyklės;
•

subjektų

minimalus 8 punktų informacijos, kuri

būtų

įvykdyta

registracija

sąrašas. Be to, pateikiama informacija

„Tvarkant asmens duomenis, įmonėms reikės gerai
paieškoti „interesų balanso“ tarp to, kiek informacijos
joms būtina turėti, ir to, kiek privatumo siekia išlaikyti
darbuotojai bei klientai.”
Valstybinėje

duomenų

apsaugos

turi būti aiški ir suprantama. Taigi tiek
darbuotojai, kurie vairuoja automobilius

inspekcijoje.

su

vaizdo

stebėjimo

kameromis

ar

Be to, svarbu pabrėžti ir tai, kad

integruota GPS sistema, tiek vartotojai,

renkama informacija (asmens duomenys)

kurie, pavyzdžiui, naudojasi automobilių

negali būti perteklinė. Kitais žodžiais

dalinimosi programėle, turi būti labai

tariant, jos negalima rinkti daugiau, nei yra

aiškiai informuojami jiems suprantama

būtina įmonės veiklai užtikrinti. Šiuo atveju

kalba. Darbuotojų atveju tai turėtų būti

svarbiausias patarimas įmonėms – kritiškai

aprašyta darbo sutartyje ar atskirame

įvertinti, kokiu tikslu renkami asmens

sutarties priede, o vartotojų atveju –

duomenys ir ar šis tikslas yra pagrįstas.

gautas laisvas ir informuotas sutikimas.

Asmens

duomenų

tvarkymas

pažeidžiant įstatymą užtraukia baudą nuo

28
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Tvarkant šiuos asmens duomenis,

įmonėms reikės gerai paieškoti „interesų

priežiūros

institucija

galės

apsiriboti

balanso“ tarp to, kiek informacijos joms

įspėjimu, tačiau galės ir skirti baudą iki

būtina turėti, ir to, kiek privatumo siekia

20 milijonų Eur ar 4 proc. visos įmonės

išlaikyti darbuotojai bei klientai. Taigi

apyvartos,

darbdavys turės gerai apmąstyti, kuriuos

mastu. Taigi įmonėms, kurioms aktualus

duomenis tikrai yra būtina ir reikšminga

asmens duomenų tvarkymas, liko vos

rinkti.

daugiau nei metai pasirūpinti, kad asmens

Be

to,

nustatomos
baudos.

naujuoju

reglamentu

nepalyginamai
Įsigaliojus

didesnės

skaičiuojamos

pasauliniu

duomenys būtų tvarkomi pagal naujuosius
reikalavimus.

reglamentui,

FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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Kaip pasiekti maksimalius mobilių
komandų rezultatus?

Kęstutis Andrulionis, serviso vadovas,  UAB „Konekesko Lietuva”

Šiandien rinkoje yra ir automobilių parkų valdymo, ir komandų
užduočių valdymo programų. Su Kęstučiu Andrulioniu, UAB ,,Konekesko
Lietuva” serviso vadovu aptarsime jų įdiegtą mobilių komandų valdymo
sprendimą, kurį įmonė pasirinko prieš kelerius metus, o rezultatai pranoko
lūkesčius. Kęstutis pasakos, kaip įdiegus sprendimą, įmonės veiklos
koordinavimas tapo aiškesnis ir greitesnis, o klientų pasitenkinimas —
aukštesnis.
kur. Anksčiau dirbome su „Outlook“

Koks jūsų parkas?
Trisdešimt
mechanikų

klientais
ir

besirūpinančių

inžinierių

aptarnauja

programa, dabar visa tai atrodo kaip
akmens amžius.

Lietuvoje esančią mūsų klientų žemės
ūkio ir statybinę techniką. Serviso centrai

Kokį sprendimą pasirinkote?

decentralizuoti ir yra įsikūrę Vilniuje, Kaune,

Nusprendėme įdiegti programą, kuri

Klaipėdoje, Panevėžyje bei Šiauliuose.

mums leistų lengvai skirstyti užduotis.

Jei kam nors sugedo kombainas ar kita

Visa tai dabar darome, naudodamiesi

technika, mechanikas važiuoja tiesiai pas

programėle. Darbuotojai turi planšetinius

klientą ir suteikia jam remonto paslaugas.

kompiuterius, į kuriuos ateina informacija

Visų pirma mums reikėjo suvaldyti žmones,

apie paskirtą užduotį.

norėjome matyti, kur jie yra, ir deleguoti

Kai darbas būna baigtas, klientas

jiems užduotis. Klientus apmokestiname

planšetinio kompiuterio ekrane pasirašo

valandiniais įkainiais už atlikto darbo laiką.

paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, čia

Tad jautėme, kad kažkur prarandame

ir dabar patvirtindamas meistro darbo

valandas, tik niekaip negalėjome rasti

valandų
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skaičių.

Toliau

darbuotojas
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pasirašytą

aktą

su

nuotraukomis

ir

atsisakėme.

Darbuotojams

komentarais siunčia į ofisą. Tad dabar visas

skambinti

procesas nuo kliento skambučio iki darbo

atliktas – viskas matoma sistemoje. Taip

atlikimo yra kontroliuojamas šiuo įrankiu.
Kokius rezultatus pastebėjote? Kokie
buvo jūsų lūkesčiai?
Įdiegta programa pagreitino užduočių

ir

informuoti,

nebereikia
kad

darbas

pat sumažėjo klaidų, priimant užsakymus
ir surašant atliktų darbų aktus. Suvedant į
sistemą komentarus, nebegaištamas laikas
šifruojant kiekvieno meistro raštą. Be to,

skirstymo, sąskaitų ir komentarų suvedimo,

nebevyksta diskusijos su klientais dėl

darbo su klientais, kai jiems aiškinamas

atliktų paslaugų trukmės. Tad išsprendėme

sugaištų valandų skaičius, procesus. Mes

klaidų,

realiu laiku matome, kur yra meistras ir

nepasitikėjimo klausimus.

kokią užduotį jis tuo metu atlieka. Gavę
skambutį į skambučių centrą, užduotį

klientų

nepasitenkinimo

ir

Ataskaitas galime matyti ir duomenis
analizuoti čia ir dabar, o ne po mėnesio.

„Greitesnis įmonės procesų įgyvendinimas: užduočių
planavimas, vykdymas, virtualių dokumentų ir
patvirtinimų pateikimas vyksta realiu laiku, užtikrinamas
sklandus tiesioginis procesas.”
valdome vieno langelio principu – ją

Mes matuojame klientų pasitenkinimo

paskiriame arčiausiai kliento esančiam

rodiklį

meistrui. Matome, kada užduotis gauta,

valdymo įrankį, rezultatas pakilo nuo 3,8

kada paskirta meistrui, kada meistras

iki 4,6.

išvažiavo, kiek užtruko pas klientą ir pan.

NPS:

įvedus

mūsų

užduočių

Pagrindinis komunikacijos įrankis –

Per pirmą pusę metų sutaupėme daugiau

planšetiniai

nei šešis šimtus valandų. Taigi su tuo

naršyklė. Ar darbuotojai lengvai priėmė

kompiuteriai

ir

interneto

pačiu žmonių skaičiumi dabar galime

šią naujovę?

padaryti daugiau darbų. Dirbame našiau.

Programos diegimas ir testavimas

Akcentuojame ne kurą ir nuvažiuotus

truko gerus tris mėnesius. Jau nuo to

kilometrus, o užduočių atlikimo greitį ir

laiko pradėjome kalbėti ir stengėmės

klientų pasitenkinimą.

nuteikti darbuotojus, kad tuoj teks pereiti

Dalies procesų galų gale tiesiog
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prie naujų įrankių. Kai technikams ir

mechanikams

išdalinome

planšetinius

mechanikai atlieka remonto darbus tik

kompiuterius, jie jau po dviejų valandų

nuvykę pas klientus. Pagal darbų tipus

išvyko pas klientus. Įrankis labai intuityvus

atliekame diagnostiką – nuvykstame pas

ir lengvai valdomas.

klientą ir įvertiname gedimą bei remonto

Iš motyvacinės sistemos

darbus, o tada nukreipiame meistrus su

Mechanikai gauna papildomą atlygį

reikiama įranga. Jei anksčiau turėjome

priklausomai nuo to, kiek daug darbų

visus „VW Transporter“, tai dabar juos

padaro, kiek uždirba pinigų (vadinasi,

keičiame „Caddy“ tipo automobiliais. Tad

patys yra suinteresuoti dirbti kuo greičiau)

mūsų diagnostikai atvyksta „Caddy“ tipo

ir koks yra klientų pasitenkinimas jų atliktu

automobiliu, greitai nustato gedimus, o

darbu (tad atlikdami darbus, jie kreipia

paskui atvažiuoja jau atitinkamai pasiruošęs

dėmesį į aptarnavimo kokybę ir kultūrą).

autobusiukas

Mes

nekontroliuojame

mechanikų

su

visom

reikiamom

detalėm ir dirbtuvėm ant ratų. Anksčiau

darbo proceso. Jie patys pasiskirsto

važiuodavo tas pats autobusiukas. Jam

darbus, susiplanuoja dienos maršrutus.

tekdavo grįžti į servisą pasiimti reikiamų

Mes kontroliuojame rezultatus.

detalių. Autobuso eksploatacijos kaštai

Įrankis taip pat leidžia klientams

buvo didesni.  

registruotis patiems, užsakyti tam tikras
užduotis ir matyti jų atlikimo būseną bei
visą istoriją. Tad jie gali stebėti, kada
užduotis buvo perskaityta, kada paskirtas

Ką planuojate dar?
Užduočių
darbą

daro

valdymo

įrankis

efektyvesnį

ir

ne

tik

pagerina

mechanikas ir pan. Mechanikas žino, kad

klientų pasitenkinimą, bet ir motyvuoja

jo darbas matomas ne tik jo vadovui, bet

darbuotojus pačius susirasti darbo. Tad

ir klientui. Visa tai kuria mūsų ir mūsų

grįždamas iš vieno objekto apžiūros,

klientų pasitikėjimą vienų kitais. Atvirumas

mechanikas gali paskambinti netoliese

ir skaidrumas mums užtikrina klientų

esančiam klientui ir jį aplankyti, atlikti

pasitikėjimą ir lojalumą.

technikos

apžiūrą,

paskirti

reikiamą

remontą. Visa tai veda į papildomus
Kaip renkatės automobilius, kad jais
greitai nuvyktumėte pas klientus?
Čia

taip

pat

keičiamės.

pardavimus. Tad mechanikai tampa ir
pardavėjais.

Mūsų
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Kaip mobilios užduotys lėmė veiklos
efektyvumo augimą?

Martin Netz, „Žaliosios bangos“ draudimo paraiškų direktorius

„Žalioji banga“ veikia visoje Europoje, tačiau daugiausia dėmesio skiria
Baltijos šalims. Ji siūlo žalų administravimo ir 24/7 skubios pagalbos
iškvietimo paslaugas. „Žalioji banga“ jungia daugiau nei 20 partnerių,
kurių didžiąją dalį sudaro draudimo bendrovės ir automobilių gamintojai.
Skambučių administravimas ir avarinių situacijų valdymas partnerių vardu
yra viena pagrindinių įmonės veiklų. Visus procesus valdo skambučių
centras, o įvykiais rūpinasi mobilios „Žaliosios bangos“ komandos.
Martin Netz dalinasi patirtimi, kaip jų įmonė atlieka ir valdo mobilias
užduotis.
Kaip informacinės technologijos lėmė

Klientų
pastaruoju

jūsų veiklos efektyvumą?
Kartu su savo partneriu „Ecofleet“

aptarnavimo
metu

gerokai

sparta
išaugo.

Bylos tvarkomos nieko nelaukiant, o

veiksmingą

sistema leidžia optimizuoti komandos

sistemą. Mobilioji programėlė įgalina

mobilumą. Pavyzdžiui, jei atvejis susijęs

mūsų darbuotojus atlikti visas būtinas žalos

su automobilio akumuliatoriaus drenažu,

patikros užduotis realiu laiku: užpildyti

mes reaguojame 2/3 greičiau nei anksčiau.

žalos ataskaitas, fotografuoti, persiųsti

Be to, ši programėlė įvertina kiekvienos

sukūrėme

labai

greitą

ir

medžiagą mūsų partneriams ir suteikti

užduoties apytikslę trukmę ir praneša

visas garantijas nukentėjusiems. Visi šie

mums, jei reikia papildomos darbo jėgos.

veiksmai anksčiau būdavo atliekami biure
baigiantis darbo dienai arba kur nors
kelkraštyje prisijungus prie „Wi-Fi“ ryšio.

Sistemos

skaidrumas

gerokai

išaugino „Žaliosios bangos“ efektyvumą.
Darbuotojui

automatiškai

priskiriama

arčiausiai esanti nauja užduotis. Taip mes
38
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sutaupome daug brangaus laiko. Šią

žinių. Na, ir paskutinis, bet ne mažiau

vasarą prie savo naujosios informacinės

svarbus klausimas – gebėjimas užduotį

sistemos planuojame prijungti ir paraiškas.

atlikti laiku ir su šypsena veide.
Skaitmeninimas

Kokių kliūčių pasitaiko dirbant su
mobiliomis komandomis?
Šios kliūtys dažniausiai būna susijusios
su žmogiškaisiais faktoriais. Mūsų darbe

taip

pat

yra

didelis iššūkis. Sistema turi nukreipti
tinkama linkme, apskaičiuoti ir padėti
mūsų

darbuotojams.

administravimą

Norėtume

stumtelėti

žalų
arčiau

„Mobilioji programėlė įgalina mūsų darbuotojus
atlikti visas būtinas žalos patikros užduotis realiu
laiku.”
labai svarbūs kalbos įgūdžiai. Mums reikia

logistikos. Tai užtikrintų galimybę klientui

žmonių, kurie galėtų lengvai bendrauti

suteikti grįžtamąjį ryšį realiu laiku.

ir imtųsi iniciatyvos aptarnaudami platų

Bendrai tariant, mūsų veikla ir kaštų

klientų ratą. Be to, mes susiduriame su

valdymas turi būti efektyvesni nei mūsų

gana sudėtingais draudimo atvejais, tad

klientų ir partnerių. Priešingu atveju šias

darbuotojai turi tinkamai patarti visoms

užduotis jie galės atlikti patys.

šalims, o tai reikalauja tam tikrų profesinių

40
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Užduočių valdymas
Patogi užduočių perdavimo tarp biuro ir mobilių
darbuotojų priemonė: siųskite užduotis iš savo
kompiuterio į darbuotojų išmaniuosius telefonus ir
matykite jų vykdymą realiu laiku.
Veikia kompiuteriuose, planšetiniuose
kompiuteriuose bei išmaniuosiuose
telefonuose su Android bei iOS.

Dabar galite kurti ir pasikartojančias užduotis!
ECOFLEET LIETUVA UAB lietuva@ecoﬂeet.com www.ecoﬂeet.lt
VILNIUS Perkūnkiemio g. 3, tel. 5 205 99 55

Ką šiuolaikinėje organizacijoje veikia
pasaulinio mobilumo vadovas?

Daan Bieleveld, Pasaulinio mobilumo vadovas, ,,DSM Grupė"

Daan Bieleveld yra tarptautinės įmonės „Royal DSM“, kuri savo veiklą
grindžia moksliniais tyrimais, pasaulinio mobilumo vadovas. 2015 m.
Daan buvo pripažintas 2015 metų mobilumo vadovu, o praeitais metais
Europoje pirmaujančių automobilių parkų ir mobilumo konferencijoje
„Fleet Europe“ jam buvo suteiktas 2016 m. tarptautinio išmaniojo
mobilumo vadovo vardas. Inovacijos ir ambicijos yra jo stiprybės, o jo
automobilių ir darbuotojų mobilumo koncepcija paremta svarbiausiu
elementu – aplinkosauga.
Daugiausia
darbuotojų

dėmesio
mobilumo

skiria

žmogiškieji ištekliai ir mobilumas kaip

poreikiams

visuma. Trumpai tariant, valdau kiekvieną

jis

patenkinti: Daan derina ir skirsto įmonės

mūsų

automobilių parką, privačius automobilius,

atliekamą veiksmą (skrydžius, keliones

darbuotojų

pasauliniu

mastu

viešąjį transportą ir net dviračius. Iki šiol jis

automobiliais, dviračiais ar net traukiniais).

sugebėjo sumažinti tris svarbius dalykus:
CO2 išmetimą (20-ia proc.), išlaidas
(18-a proc.) ir automobilių parką (iki 1 750

Koks yra pagrindinis jūsų šiuo metu
vykdomas projektas?

vienetų 21 000 darbuotojų). Susitikome su

Dabar mano užduotis – padaryti

Daan prieš konferenciją pasikalbėti apie jo

automobilių parką mobilų ir sukurti tvarų

automobilių parkų valdymo patirtį.

ateinančių metų planą. Nesvarbu, kur
dirba mūsų darbuotojai, visi jie stengiasi ir

44

Kokios yra pagrindinės jūsų pareigos?

detaliai planuoja savo keliones. Išmanesnių

Mano

strategijų įgyvendinimas leidžia gerokai

atsakomybė
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sumažinti kaštus, todėl nuolatos savo

išvengti

nereikalingo

mobilumo.

rezervacijas,

Kai

darbuotojams pristatome naujas kelionių

kalbame

apie

rezervacijų galimybes ir siūlome jiems

teikiame

pirmenybę.

įvertinti alternatyvius maršrutus.

sąnaudų subalansavimas tampa antraeiliu

Laiko

tvarumui
ir

kaštų

klausimu.
ar

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į

mobilumo valdymas: kaip keičiasi buvusio

mūsų įmonės struktūrą. Esame pasirašę

automobilių parko valdytojo darbas?

pasaulinę sutartį su vienu išperkamosios

Automobilių

parko

valdymas

Rinka vis dar yra gana stabili ir
laikosi

tradicinių

pažiūrų.

Duomenys,

nuomos

teikėju,

kuris

visus

nuomotiems

mums

siunčia

automobiliams

DI, dalinimosi ekonomika ir telematika

valdyti reikalingus duomenis. Vietiniai

pradeda

ir (ar) kiekvienos šalies vadovai valdo

ardyti

automobilių

tradicinius

nuomos

modelius

kompanijose.

automobilių

parkus

savo

šalyje.

„Valdau kiekvieną mūsų darbuotojų pasauliniu
mastu atliekamą veiksmą (skrydžius, keliones
automobiliais, dviračiais ar net traukiniais).”

Nesvarbu, ar jūs ieškote, kaip sumažinti

Pasitelkdama vietinius atstovus, mūsų

išlaidas

ar

turėtumėte
ir

kaip

naujoviškus

tvarumą,

įmonė gali strategiškai valdyti automobilių

naujas

kryptis

parką ir spręsti bet kokius aktualius

valdyti

įmonės

padidinti

apsvarstyti
būdus

klausimus per atstumą.
Mūsų pasaulinė automobilių politika

mobilumą.

neriboja markių ar modelių pasirinkimo.
Pasidalinkite keliais pagrindiniais savo

Automobilio

darbo principais.
Šiandien

vienu

Vienintelis apribojimas – kuro sąnaudos.

svarbiausių

mūsų

tipas

priklauso

nuo

darbuotojo pozicijos. Įdomu tai, kad

prioritetų privalo būti tvarumas. Išsaugoti

prieš porą metų intensyviai diskutavome

aplinką – tai turėtų būti natūrali kiekvienos

su

planuojamos kelionės dalis. Telemetrijos

Supratome, kad apsiribodami 1 ar 2

sistemos yra labai geras įrankis, leidžiantis

automobilių markėmis, galėtume gerokai
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keliais

automobilių

gamintojais.

sutaupyti. Tačiau kai tvarumo faktorius

Bendrieji mobilumo kaštai: ar atliekate

iškeliamas kaip prioritetas, pasiūlymai

jų skaičiavimus ir ką į juos įtraukiate? Koks

tampa nebe tokie patrauklūs. Tiesa,

jūsų požiūris į bendruosius mobilumo

gamintojai sparčiai žengia į priekį, kurdami

kaštus?

vis tvaresnius automobilius, todėl iš mūsų

Bendrieji mobilumo kaštai turėtų būti

pusės būtų neteisinga atstumti potencialų

pagrindinis kiekvieno mobilumo vadovo

partnerį

atspirties

dėl

šiuo

metu

galiojančių

taškas.

Šiandien

daugelyje

sutarčių. Tad kiekvienas gamintojas turi

įmonių sprendimus priimantys asmenys

galimybę prisijungti prie mūsų. Žinoma,

nepripažįsta

mes turime savo mėgstamas automobilių

emocinis dalykas, todėl dažnai dėl kylančių

markes, bet esame labai atviri galimiems

emocingų diskusijų yra užkertamas kelias

bendradarbiavimams.

judėti pirmyn. Norint apskaičiuoti BMK,

BMK.

Mobilumas

yra

reikalingos tikslios įžvalgos ir išsamios kelių
Kokių privalumų suteikia įdiegiamos
informacinės technologijos?

skirtingų sričių duomenų žinios. Tai gali
sukelti pirminį šoką mobilumo vadovui.

Tai labai jautri tema. Mes turime

Bet susisteminę faktus, galėsite sukurti

22 000 darbuotojų ir tik 2 000 iš jų

efektyvesnę strategiją. Galiu garantuoti,

naudojasi bendrovės automobiliais. Turint

kiekvienas ras, ką patobulinti.

tokią bazę, sekti darbuotojams suteikiamus
automobilius yra tikrai sudėtinga. Žinoma,
norėtume tai daryti platesniu mastu
– visų pirma, dėl saugumo, antra, dėl

Kokiomis

mobilumo

tendencijomis

seka vidutinio dydžio Europos bendrovės?
Visoms

įvairiose šalyse padažnėjusių išpuolių. Iš

klausimas

įmonėms
–

kaip

aktualiausias

pritraukti

tinkamus

dalies tai jau atliekame taikydami bilietų

darbuotojus.

Senieji

programas ir sekdami skrydžių detales,

patrauklūs

ateities

susitarimai

nėra

tačiau automobilių vairuotojai vis dar nėra

Senas darbo būdas netenkina jaunosios

taip nuosekliai prižiūrimi. Kita vertus, mes

darbuotojų kartos.

darbuotojams.

visi turime mobiliuosius telefonus, todėl
duomenis lengvai galima gauti tiesiai iš
darbuotojo, o ne kokios nors pasirinktos
programos.
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Partneriai
Kiekvienas bendrovės veiksmas turi aiškų tikslą. Tai liečia ir autoparko valdymą.
Jums, kaip svarbiam klientui, „Volkswagen“ siūlo plačią sprendimų gamą, pagrįstą
ne tik individualiu požiūriu, bet ir plačiu modelių asortimentu. „Volkswagen“
rekomenduoja ir išskirtinius techninio aptarnavimo sprendimus, kuriuos teikia
tiek pilnojo ciklo serviso atstovai, tiek asmeniniai serviso partneriai. Didžiuojamės
galėdami visiems Baltijos šalių klientams pasiūlyti VIENINGĄ paslaugų standartą,
vienodai aukštą visose trijose Baltijos valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei
apimantį naujų automobilių pardavimą, popardaviminio aptarnavimo sprendimus
ir originalių atsarginių dalių bei priedų tiekimą Jūsų automobiliams. Mes siūlome
visus Jūsų verslo mobilumo poreikius bei automobilių parko reikalavimus
atitinkantį prekių bei paslaugų asortimentą! „Volkswagen“ – visuomet optimalus
sprendimas.
www.volkswagen.lt

Aukštųjų technologijų pranašumas („Vorsprung durch Technik“) – tai mūsų
pagrindinė filosofija, kuri nulemia visą mūsų veiklą.
Kurdami automobilius Jums, mes įdedame į juos visus mūsų pasiekimus ir
entuziazmą.
Audi yra automobilių, kurie vienija savyje rafinuotą stilių ir pačius šiuolaikiškiausius
technologinius sprendimus, gamintojas. Mūsų sėkmė sąlygojama kūrybiškumu,
ištikimybe savo idealams, entuziazmu ir siekiu atitikti mūsų klientų poreikius
visur, ką mes bedarytumėme. Mes stengiamės nuolat būti inovacijų avangarde,
nustatydami savo standartus, kurie nulemia techninį tobulumą..
www.audi.lt

„Ecofleet“ yra tarptautinė bendrovė, kurianti programinę įrangą ir teikianti
GPS technologija pagrįstus transporto kontrolės ir valdymo sprendimus. Mūsų
pastangos nukreiptos į automobilių parko valdymą, elektroninius kelionių lapus
ir buvimo vietos kontrolę. „Ecofleet“ transporto kontrolės ir valdymo sprendimas
yra vienas pirmaujančių Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Rytų Europoje, o iš
viso naudojamas daugiau kaip 22-jose pasaulio šalyse ir virš 65000 transporto
priemonių. Turime ilgametę patirtį, teikiame platų kasdienių paslaugų pasirinkimą,
tačiau taip pat siūlome individualiems poreikiams pritaikytus sprendimus. Mūsų
išskirtinumas – profesionalus požiūris į paslaugas ir orientacija į verslo partnerystę.
„Ecofleet“ optimizuoja Jūsų darbus bei suprantamai pateikia svarbiausią
informaciją ir statistiką. Rūpinamės, kad kasdienė Jūsų veikla būtų kokybiška,
saugi ir efektyvi, bei turime daug vertingos patirties, kuria norėtume pasidalinti..
www.ecofleet.lt

ALD Automotive yra dukterinė Societe Generale Group įmonė, teikianti
automobilių pilnos veiklos nuomos ir   parko priežiūros paslaugas. Įmonė valdo
daugiau kaip 1, 35 mln. automobilių parką ir yra lyderis automobilių nuomos bei
parko priežiūros rinkoje 4 žemynuose bei 41 šalyse. ALD Automotive Baltijos
šalyse sėkmingai veikia nuo 2005 metų ir pirmauja rinkoje nuomodama daugiau
nei 5000 automobilių. Klientams, pasirinkusiems ALD Automotive, yra teikiama
pilno serviso veiklos nuoma su asmeniniu ir vietinei rinkai pritaikytu paslaugu
paketu visose Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Naudodamiesi
ALD Automotive profesionalios komandos patirtimi, klientai gauna geriausias
paslaugas, teikiamas remiantis nusistovėjusia tarptautine praktika bei vietinės
specifikos išmanymu. Įmonė padeda rasti automobilių parko kūrimo ir priežiūros
sprendimus, geriausiai atitinkančius kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius,
organizuoja veiklą nuo pat automobilių parko kūrimo strategijos iki kasdienių
vairuotojų poreikių tenkinimo, didžiausią dėmesį skirdama profesionalumui ir
aukštai kokybei.
www.aldautomotive.lt

