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1. Dokumento svarba ir būtinumas 

Šis dokumentas yra vienas iš intelektualinių produktų, kurį parengė LAIT 4.0 

projekto komanda. 

Šio dokumento parengimui, partneriai turėjo atlikti šias užduotis: 

 "IK4-Tekniker", Baskijos (Ispanija) regiono pramonės technologinis centras, 

pramonės ekspertas vykdantis skaitmeninimo iniciatyvą “Pramonė 4.0” ir 

prisidedantis prie įmonių skaitmeninio brandumo integravimo įmonėse, 

prisidėjo prie šio dokumento, rengiant metodines gaires bei pritaikant jas 

profesinio mokymo realybei, taip pat ir įmonių poreikiams. 

 Visi partneriai, profesinio ugdymo mokyklos prisidėjo prie dokumento 

rengimo dalindamiesi savo patirtimi, dalyvavę bandomajame skaitmeninės 

brandos lygio tyrimo procese bei rengę ataskaitas savo šalyse. 

 

Atliekant įmonėse skaitmeninės brandos tyrimą, partneriai pirmą kartą turėjo 

galimybę išanalizuoti įmonių realią padėtį ir pasirengimą įveikti iššūkius, susijusius 

su įmonės valdymu, analitiniais gebėjimais, problemų sprendimu, kūrybiškais 

sprendimais bei inovacijų diegimu gamybiniuose procesuose. Be to, projekto 

dalyviai įgijo vertingų žinių apie ketvirtosios pramonės revoliucijos sąlygojamus 

pokyčius ir kaip jie paveiks įmonių veiklą. 

Įgytų naujų įgūdžių ir žinių plėtra įtakoja ne tik mokinių mokymą, bet ir atveria 

naujas bendradarbiavimo galimybes su įmonėmis.  

Projekto partneriai, siekdami paskatinti kitas profesinio mokymo įstaigas Europoje 

glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, parengė šį praktinį vadovą, kuris atspindi 

įgytą patirtį vykdant projekto veiklas skaitmeninimo iniciatyvos “Pramonė 4.0” 

šviesoje. 
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LAIT 4.0. komanda tikisi, kad šis praktinis vadovas bus naudingas ne tik kaip 

metodinė medžiaga mokymo paslaugų teikėjui, bet ir bus įrankis mokymo 

įstaigai, padėsiantis tvirtus pamatus artimesnei mokymo įstaigos ir įmonės 

bendradarbiavimui. 

 

 

 

 

 

2. Kaip naudoti šį dokumentą? 

Šis dokumentas grindžiamas profesijos mokytojų atliktu darbu ir skirtas profesijos 

mokytojams arba profesinio mokymo įstaigoms, kurios siekia: 

-  Platesnės informacijos apie šiandieninius technologinius, organizacinius, 

susijusius su klientais, tiekėjais pokyčius, vykstančius dėl sparčios 

ketvirtosios pramonės revoliucijos integracijos įmonėse. 

 

- Glaudesnio bendradarbiavimo ryšio su įmonėmis, siekiant išanalizuoti, 

įmonių poreikius bei iššūkius, su kuriais tenka susidurti artėjant 

neišvengiamiems pokyčiams dėl ketvirtosios pramonės revoliucijos 4.0, 

kaip pasiruošti tiek įmonių darbuotojams, tiek ir jų vadovams, nuo ko 

pradėti ir kokių konkrečių žingsnių imtis. 

  

Siekiant pasiruošti galimiems pokyčiams, dokumente pateikiamas struktūrinis 

procesas, aprašomas skyriuje "Metodinės gairės", kuriame pateikiami konkretūs 

žingsniai ir pavyzdžiai, naudojami skaitmeninės brandos tyrimo procese.. 

Šios metodologinės gairės buvo praktiškai įgyvendintos projekto partnerių šalyse 

bei pateiktos įvairiomis kalbomis. Prieduose pateikiami Kauno technikos 

profesinio mokymo centro profesijos mokytojų atlikti skaitmeninės brandos 

tyrimų pavyzdžiai įmonėse. 

Profesijos mokytojai, įgyvendindami projektą gilino žinias ir sėmėsi patirties:   

- Reikėjo nuspręsti, kas turėtų dalyvauti atliekant skaitmeninės brandos lygio 

tyrimą. 

- Kiek laiko tai truks? 

- Kaip tokia veikla gali būti įgyvendinta profesinio mokymo turinyje? 
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- Kaip profesinio mokymo mokyklos galėtų panaudoti gautus rezultatus? 

Remiantis projekto partnerių patirtimi vykdant minėtas veiklas, kituose skyriuose 

aprašomi visi šie aspektai. 

 

 

 

 

3. Mokytojų ir mokinių įtraukimas 

Pradėjus vykdyti projektą, iškilo pagrindinis klausimas - kiek laiko užtruks įmonės 

skaitmeninės brandos tyrimo procesas ir kiek valandų mokytojas turės skirti šiai 

veiklai? 

Svarbiausias veikėjas šiame procese buvo profesijos mokytojas, turintis prisiimti 

atsakomybę ir turintis norą įsitraukti į veiklą, todėl atsakingai buvo vykdoma 

atranka: 

- Mokytojo pasirengimas. Ar mokytojas turi reikiamų įgūdžių ir žinių, kad 

galėtų dalyvauti šiame procese? Dauguma į projekto veiklas įsitraukusių 

mokytojų pakankamai sėkmingai vykdantys tarptautinius projektus, yra 

žingeidūs, nuolat tobulinantys savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, 

renginiuose ir nebijantys prisiimti atsakomybės. Nors mokykla palaiko 

nuolatinius ryšius su įmonėmis, glaudžiai bendradarbiauja, tačiau ši nauja 

veikla buvo iššūkis tiek profesijos mokytojams, tiek pačioms įmonėms, 

todėl įmonių pasirinkimas dalyvavimui šiame procese buvo itin svarbus ir 

atsakingas momentas.  

Kalbant apie mokytojo pasirengimą, siekiant geriausių rezultatų, buvo labai 

svarbu, kad mokytojas būtų kompetetingas, turėtų techninių žinių ir 

įgūdžių, kurie būtų susiję su įmonės veikla. Be to, mokytojų asmeniniai 

įgūdžiai ir patirtis bendraujant su įmonės atstovais buvo svarbus faktorius, 

kadangi mokytojas vykdė ne savo tiesioginį darbą, o atliko konsultanto 

vaidmenį. 

Vykdant mokytojų atranką ir pasirengimą techniniu aspektu, naudingos 

medžiagos (anglų k.) bei visomis partnerių kalbomis galima rasti adresu 

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/.  

- Laikas. Atlikti papildomas užduotis, atliekant savo tiesioginį darbą, kartais 

gali būti sudėtinga, tačiau žinant kokių įgūdžių prireiks ir kiek tai laiko truks, 

yra daug paprasčiau planuoti laiką ir veiklas. Projekto parteriai, dalyvavę 

įmonės skaitmeninės brandos tyrimo procese nurodė, kad priklausomai 

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/
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nuo įmonės dydžio, jiems darbas truko apie 24 valandas, t.y. 3 pilnos darbo 

dienos. Pagrindiniai žingsniai yra šie: 

o Įmonės pasirinkimas ir kontaktiniai asmenys. 

o Vizitas įmonėje (4 valandos, kai kuriais atvejais du apsilankymai) 

o Gautos informacijos analizė ir apdorojimas.  

o Surinktos informacijos palyginimas. 

o Galutinės ataskaitos parengimas ir galimų sprendimų pateikimas.  

 

 

 

- Mokinių įtraukimas. Kai kurie partneriai į šį tyrimą nusprendė įtraukti ir 

mokinius. Tačiau dauguma nurodė, kad tai yra per daug rizikinga, nes patys 

profesijos mokytojai nebuvo visiškai įsitikinę savo sėkme, kol neįvykdė 

numatytų veiklų. Tačiau kiti partneriai numatė, kad tai puiki galimybė 

mokiniams išbandyti savo sugebėjimus, todėl, mokytojų padedami, jie 

rinko ir apdorojo gautą informaciją.   

- Daugumos projekto partnerių nuomone, mokinių įtraukimas į minėtas 

veiklas, suteikė mokiniams motyvacijos. Bet kokiu atveju, tai turėtų būti 

kiekvieno profesijos mokytojo sprendimas, nes tik jis geriausiai žino savo 

mokinių galimybes bei sugebėjimus. 
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4. Metodinės gairės 

Iniciatyva “Pramonė 4.0” apibūdinama kaip gamybos sektoriaus skaitmeninimo 

etapas, kurį lemia keturi faktoriai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitmenizavimo iniciatyva "Pramonė 4.0" savaime nesukuria jokios vertės. Vertė 

susijusi su naujų, inovatyvių produktų kūrimu, su produktais susijusiomis 

paslaugomis ir spartesniais gamybos procesais. 

"Pramonė 4.0" gali prisidėti prie įmonių gamybos sąnaudų mažinimo, o 

pardavimų augimas siejamas su padidintu produktų naudingumu ir verte.  

Skaitmenizavimo iniciatyva "Pramonė 4.0” taip pat skatina naujų verslo modelių 

atsiradimą. 

Perėjimas nuo skaitmeninių 
į fizinius pajėgumus 

(Pažangi robotika, 3D skausdinimas)  

Duomenų kiekių augimas, 

skaičiavimo galia ir ryšys, ypač nauji 
mažo galingumo plačiajuosčiai tinklai  

Nauja žmogaus ir mašinos 
sąveika  

Įrenginiai liečiamais ekranais ir 
virtualios realybės sistemos 

Analitiniai verslo 
pajėgumai 
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Nors šios pramonės revoliucijos poveikis kiekvienai įmonei yra skirtingas ir 

priklauso nuo įvairių faktorių, tačiau, priklausomai nuo situacijos, žemiau lentelėje 

yra pateikiami vystymosi raidos žingsniai:   

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatyvos “Pramonės 4.0” raida 

 

0.0 Verslo strategija ir 

varomoji jėga  

 SSGG (SWOT) analizė. Stiprybės ir silpnybės, 

galimybės ir grėsmės 

 Varomoji jėga, skatinanti pokyčius 

1.0 Status quo vertinimas  Skaitmeninės brandos tyrimas 

2.0 Technologinės idėjos 4.0  Idėjų, pagrįstų 4.0 technologijomis, 

apibrėžimas ir prioritetų nustatymas 

3.0 Projekto apibūdinimas, 

įskaitant poveikio 

vertinimą 

 Struktūra, tikslai, priemonės. Veiksnių ir 

sėkmės rodiklių nustatymas. 

4.0 Gairių įgyvendinimas  Projekto vykdymas 

 

Atliekant LAIT 4.0 projekto įmonės skaitmeninės brandos tyrimą, buvo laikomasi 

šios sekos:  

- Įmonės analizė.  

- Sąvokos “Pramonė 4.0” apibūdinimas. 

- Galimų technologinių sprendimų/rekomendacijų teikimas.  

 

Pagal projekto LAIT 4.0 metodines gaires, įmonės skaitmeninės brandos 

tyrimo procese, buvo iškelti du pagrindiniai tikslai:   

 

 Nustatyti įmonės pasirengimą pramonės 4.0 pokyčiams.  
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 Skatinti inovacijų atsiradimą įmonėse, teikiant technologines 

rekomendacijas kaip pereiti prie “ateities gamybos” vizijos, daugiausiai 

dėmesio skiriant 2 aspektams:  

 

o Gamybos procesui: įmonės gamybinių procesų efektyvinimui, 

kokybės gerinimui ir operacinių išlaidų mažinimui (ypač susijusių su 

gamyba). 

o Produktas/paslauga: siekimo patekti į naujas rinkas arba pagerinti 

dabartinę įmonės padėtį, naujų produktų/paslaugų kūrimo arba 

esamų tobulinimui. 

 

Skaitmeninės brandos lygio tyrimu siekiama detaliai supažindinti įmonę su jos 

esama situacija, pasirengimu susidurti su ketvirtosios pramonės revoliucijos 

iššūkiais bei tikėtinais pokyčiais ir galimais sprendimo būdais, kurie apima šiuos 

aspektus: 

 Siūlomo sprendimo/rekomendacijos privalumai.  

 Veiksmai atitinkamam sprendimui įgyvendinti. 

 Apytikslės galimo sprendimo/rekomendacijos išlaidos.  

 Ekonominiai ir žmogiškieji ištekliai. 

Įmonės pasirinkimas. 

Siekiant tinkamai pasirinkti įmonę, pagal projekto LAIT 4.0 metodines gaires, 

tikslinga išskirti šiuos kriterijus:   

- Atrinktos įmonės turėtų būti bendradarbiaujančios su profesinio mokymo 

centrais (kadangi šiose įmonėse mokiniai atlieka praktiką arba naudojasi 

profesinių mokyklų teikiamomis paslaugomis, taip pat dalyvauja 

bendruose projektuose). 

- Įmonė turėtų būti susipažinusi su profesinės įstaigos teikiamų programų 

specializacija, siekiant, kad skaitmeninio brandumo lygio tyrimo rezultatai 

būtų naudingi ir panaudoti: 

 

o Atnaujinant profesinio mokymo programas. 

o Įtraukiant įmonę į “mokymosi visą gyvenimą” procesą. 

o Įgyvendinant galimą technologinį sprendimą/rekomendaciją, kurį 

pateikė profesinio mokymo įstaiga.    

o Profesinio mokymo įstaigos ir įmonės darbuotojų 

bendradarbiavimui stiprinti.  

o Profesinio mokymo įstaigos darbuotojų mokymui įmonėje. 
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Įmonės skaitmeninės brandos lygio tyrimu siekiama išsiaiškinti ar įmonė yra 

pasirengusi tapti “ateities” įmone bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus ir 

pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis.  Todėl tinkamas įmonės pasirinkimas 

yra labai svarbus.  

 

 

Tolimesni žingsniai pasirinkus įmonę:  

1 etapas. Įmonės analizė 

Pirmasis žingsnis įmonės skaitmeninės brandos lygio tyrimo procese yra nustatyti 

įmonės apsisprendimo dalyvauti šiame procese priežastis. Profesijos mokytojas, 

atsakingas už šį procesą, susiekia su įmone, atitinkančia anksčiau aprašytus 

kriterijus. 

Identifikavus problemą, poreikį ar galimybę, reikalinga tam tikra informacija apie 

įmonę. Šios informacijos rinkimo pavyzdys pateikiamas 1 Priede.   

Pagal šio praktinio vadovo pateikiamą metodiką, reikalingas bendravimas 

internetu bei vienas apsilankymas įmonėje.  

Bendraujant internetu, surenkama pagrindinė informacija apie įmonę (įmonės 

veiklos sritis, dydis, pagrindinė veikla), kurią gali pateikti generalinis direktorius 

arba konkretaus skyriaus vadovas. 

 

Apsilankymo įmonėje metu, mokytojas renka konkretesnę informaciją, kurią gali 

suteikti bet kuris su gamyba susijęs asmuo (technikas, vadybininkas ar pan.), 

susijusią su produktais/paslaugomis (priklausomai nuo įmonės specializacijos), ir 

stebėti įmonės veiklą, atkreipiant dėmesį į esminius aspektus, kurie gali turėti tam 

tikrą poveikį tyrimo rezultatui. 

Surinkta informacija bus reikalinga sekantiems etapams.  

2 etapas. Įmonės pasirengimas pramonės 4.0 revoliucijai  

Vienas iš šio tyrimo tikslų - yra padėti įmonėms nustatyti, ar įmonė yra pasirengusi 

priimti ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkius ir pasinaudoti galimais 

privalumais. 

Tyrimui atlikti yra naudojama vieno iš projekto partnerių, IK4-Tekniker mokslo 

centro, parengta metodika, pagrįsta 4 pagrindinėmis sritimis: 
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Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA © 

 

 

 

Surinkta informacija ir duomenys padės identifikuoti įmonę ir priskirti vienai iš 

kategorijų:  

SKAITMENINĖS BRANDOS LYGIS 
Sritys 1. Pradedantysis 2. Pradedantysis 

skaitmeninis 

3. Tarpinis  4.Skaitmeninės 

vertės grandinė  

5. Skaitmeninės 

ekosistemos 

Įmonės IT 

profilis 

Įprasta struktūra, 

neteikiant 

skaitmenizavimui 

reikšmės 

IT priemonės yra 

naudojamos, bet 

tarpusavyje 

nesusijusios  

IT Strategija Išplėstinė IT 

strategija 

Įmonėje esanti 

informacija yra 

tarpusavyje susijusi, 

(debesų 

technologijos,  

išmanieji telefonai 

...) 

Išplėstinė IT 

strategija 

Įmonėje esanti 

informacija yra 

tarpusavyje 

susijusi, (debesų 

technologijos,  

išmanieji 

telefonai ...) 

Produktai ir 

technologijos 

Nėra išmaniųjų 

produktų 

Pradiniai žingsniai. 

Kai kurios 

sistemos yra 

įtrauktos, 

pavyzdžiui, 

jutikliai, duomenų 

rinkimas ... 

Dėmesys 

klientui, o 

ne 

produktui. 

Naujos 

produkto 

funkcijos. 

Individualūs 

sprendimai 

Produkcija 

grindžiama 

duomenų analize 

Sumanūs 

sprendimai, 

pateikiami 

individualiai ir 

integruotai 

(prognozuojama 

priežiūra, 

informacijos 

rinkimas iš kelių 

vartotojų) 

Vertikali 

integracija 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Dėmesys 

funkcinėms 

užduotims, 

atskiriems 

veiksmams 

IT 

integracija 

įmonėje 

(gali būti 

dalinė - tik 

kai kurie 

skyriai). 

Aiškiausias 

Struktūrinis įvairių 

funkcijų 

pasiskirstymas.  

Viskas 

skaitmenizuota.  

 

Visi skyriai yra 

integruoti. 
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pavyzdys 

yra gamyba 

+ kokybė. 

Horizontali 

integracija 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Dalinė 

integracija. 

Informacija 

dalijamasi 

su klientu  

Bendradarbiavimas 

skaitmeniniu būdu 

Prieiga prie 

informacijos 

realiuoju laiku. 

 

 

Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA © 

3. Etapas. Galimų sprendimų/rekomendacijų teikimas  

Surinkus visą reikalingą informaciją apie įmonę bei nustačius jos pasirengimą 

ketvirtajai pramonės revoliucijai, paskutinis žingsnis šiame procese – tai galimų 

technologinių sprendimų/rekomendacijų pateikimas, siekiant patobulinti kai 

kuriuos aspektus vienoje ar keliose anksčiau išnagrinėtose srityse. 

Vykdant skaitmeninės brandos tyrimą įmonėse, partneriai nurodė, kad tyrimui 

pasibaigus, kelioms įmonėms jie pateikė daugiau nei vieną technologinį 

sprendimą/rekomendaciją, juos aptarė paskutinio vizito metu bei parinko patį 

tinkamiausią konkrečiai įmonei. 

Teikiamų rekomendacijų pavyzdys pateikiamas 2 Priede „Technologiniai 

sprendimai/rekomendacijos“ . 

 

Technologinio tyrimo struktūra. 

Kiekvienas technologinis tyrimas bus atskiras dokumentas, naudojamas pagal šią 

struktūrą: 

1. Santrauka (įmonės pavadinimas, ekonomikos sektorius ir pagrindinė veikla, 

tyrimo poreikis/problema/galimybė ir pateiktas technologinis 

sprendimas/rekomendacija) 

2. Įmonės tyrimas (duomenų rinkimas pagal 2 Priede pateikiamą pavyzdį) 

3. Įmonės pasirengimas Pramonės 4.0 iššūkiams ir galimybėms (įmonės 

skaitmeninio brandumo lygio tyrimas, remiantis 2-ojo etapo lentele) 

4. Galimi technologiniai sprendimai/rekomendacijos (pagal 2 Priedą) 

5. Įmonės skaitmeninės brandos lygio tyrimas kaip nauja 

profesinio ugdymo įstaigos teikiama paslauga  

Kaip naudoti šį Praktinį vadovą skaitmeninės brandos tyrimo procesui, priklauso 

nuo konkrečios profesinio mokymo įstaigos. Tačiau, jei siekiama šią paslaugą 

įtraukti į mokyklos paslaugų spektrą, tuomet būtina atsižvelgti į šiuos aspektus:  
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- Administraciniai/finansiniai aspektai. Pats tyrimo procesas yra paslauga, 

reikalaujanti laiko bei žmogiškųjų resursų. Įmonė, žinanti savo padėtį 

rinkoje bei numačiusi grėsmes ir galimybes pasitinkant pramonės 

revoliuciją 4.0, turi numatyti prioritetus ir ruoštis pokyčiams. Jei profesinio 

mokymo įstaiga ketina teikti šią paslaugą įmonėms, būtina žinoti teisinius 

švietimo organizacijų ekonominės veiklos reikalavimus (sąskaitos faktūros, 

mokesčiai, draudimai ir pan). 

- Komercinė veikla. Daugelis Europos profesinio mokymo mokyklų (Šiaurės 

Airija, Škotija, Nyderlandai) bendradarbiauja su komercinių operacijų 

departamentais. Jei profesinio mokymo mokykla siūlys šio tyrimo 

paslaugą, būtina bendradarbiauti su įstaiga, atsakinga už tokių paslaugų 

platinimą. 

- Darbuotojų kompetencija – labai svarbu, kad tyrimą atliekantys 

mokytojai, būtų atsakingi, galintys dirbti tiek administracinį tiek su verslu 

susijusį darbą, bei turėtų reikiamą kvalifikaciją, gebantys ne tik 

profesionaliai surinkti reikiamą informaciją, bet ir atlikus visas užduotis, 

gebėtų pritaikyti galimą sprendimą/rekomendaciją konkrečiai įmonei. 

Sekant mūsų partnerių iš D&A" ir "ROC Da Vinci" profesinių mokyklų 

pavyzdžiu, tikslinga mokykloje suburti komandą, sudarytą iš skirtingų sričių 

specialistų. 

 

Startavus projektui LAIT 4.0, visi jo dalyviai turėjo skirtingus tikslus dėl šio tyrimo 

įmonėje. Kai kurie partneriai, pasinaudodami sukurta metodika siekė surinkti 

informaciją apie regione veikiančias įmones bei užmegzti glaudesnius 

bendradarbiavimo ryšius, siekiant prisitaikyti prie įmonės poreikių (įtalų ir lietuvių 

partnerių atvejis). 

Kitos projekte dalyvaujančios profesinio mokymo įstaigos turėjo siekį į tyrimo 

procesą įtraukti mokytojus ir mokinius kartu, integruojant šią veiklą į mokymo 

turinį. Tikslas- kompetencijų plėtra (Olandijos ROC Da Vinci atvejis). 

Projekto partnerių iš Dundee and Angus mokyklos (Škotija), Hetel (Ispanija) siekis 

-  tai bandomoji patirtis, kad vėliau šią patirtį būtų galima panaudoti teikiant 

paslaugą konkrečiai įmonei.  

Kaip matyti iš aukščiau aptartų atvejų, įmonės skaitmeninės brandos tyrimo 

naudojimas priklauso nuo daugelio veiksnių:  

 Profesinės mokyklos strategijos. 

 Mokytojų kompetencijos ir pasirengimo.  

 Verslo aplinkos regione (priklausomai nuo įmonės dydžio ir veiklos pobūdžio, 

paslaugos poreikio). 
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 Šalies/regiono švietimo politikos ir strategijos. 

 

1 PRIEDAS. Įmonės skaitmeninės brandos lygio tyrimo pavyzdys 

 

A. Įmonės duomenys 

Įmonės pavadinimas 

 

 

 

 

Profesijos mokytojo 

vardas, pavardė 

 

 

 

 

Apsilankymų datos 1-asis vizitas– V1 
 

 

 
Galutinis vizitas. Išvados ir 

rekomendacijos - VF 

 

 

 

Asmenys, pateikę informaciją Pareigos V1 GV 

1.   ................................................    

2.   ................................................    

3.   ................................................    

 

 

B. Įmonės profilis 

 

Įmonės veiklos sritis 

 Sektorius  

 

 

 

 Pagrindinė veikla 

 

 

 
 

 

Produktai/paslaugos 

Produktas/paslauga % pajamos/viso 

sells  
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Kokias technologijas naudojate savo įmonėje? 

 

 
 Jutiklių technologijos 

 

 

Mobilieji įrenginiai 
 

 

Radijo dažnio identifikavimo technologijos(RFID) 
 

 

Realaus laiko kompiuterinės sistemos 
 

 

Didelės apimties duomenų analizė  
 

 

Debesų technologijos 
 

 

Įterptinės sistemos 
 

 

M2M komunikacijos  
 

 
 

 

Pagrindinis verslo tikslas ateinantiems 5 metams 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojai 

Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų, turinčių 

aukštojo mokslo 

diplomą, skaičius 
 

 

   

Gamybos darbuotojai Pardavimų darbuotojai  Administracija 
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Gamybos proceso/procesų aprašymas 
 
 
 
 
 

 

 Pagrindinių įmonės klientų aprašymas, produkto/paslaugos naudojimas 
 
 
 

 

Konkurentai 
 
 
 
 

 

Tiekėjai   
 
 

 

C. IT pofilis (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA©)  

Informacinių technologijų 

naudojimas 

TAIP NE 

Nėra vidinio IT skyriaus (naudojamas 

paslaugų teikėjas) 

  

Centrinis IT skyrius   

Vietiniai IT skyriai    

Priskirti IT specialistai kiekvienam 

skyriui  

  

 

IT saugumo sprendimai Realizuota Vystoma Planuojama  Neaktualu  

Vidinė duomenų saugykla      

Debesų saugyklos     

Ryšių saugumas vidaus 

duomenų mainams 

    

Ryšių saugumas duomenų 

mainams su partneriais 

    

 

Ar jau naudojate debesų 

technologijas? 

TAIP NE Ne, vis dar 

planuojama 

Debesų technologijomis pagrįsta 

programinė įranga 

   

Duomenų apdorojimui    

Duomenų saugojimui    
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Kaip vertinate savo 

darbuotojų įgūdžius, 

susijusius su Pramonės 

4.0 iniciatyvos galimais 

pokyčiais?  

Neaktualu Neegzistuoja  Egzistuoja, 

bet 

neadekvatu 

Adekvatu  

IT infrastruktūra      

Automatinės 

technologijos 

    

Duomenų/ryšių saugumas     

Sistemų taikymo plėtra     

Bendravimo programinė 

įranga 

    

Netechniniai įgūdžiai 

 

    

 

D. Produktai ir technologijos (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS 

TRANSFORMACIJOS METODIKA©) 

Ar jūsų įmonė siūlo produktus ar paslaugas, kuriuose yra šios 

papildomos funkcijos, pagrįstos IT? 

TAIP NE 

Produkto atmintis (galimybė saugoti duomenis)   

Atsinaujinimas (galimybė atnaujinti našumą per tam tikrą laikotarpį)   

Integracija (gebėjimas bendrauti su kitomis sistemomis)   

Lokalizacija (gebėjimas nustatyti vietą)   

Pagalbos sistemos (gebėjimas suteikti vartotojo instrukcijas)   

Stebėjimas (gebėjimas perduoti esamą informaciją)   

Objekto informacija (gebėjimas pateikti produkto aprašymą)   

Automatinis identifikavimas (gebėjimas pateikti informaciją)   

 

E. Vertikali integracija  (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS 

METODIKA©) 

 Veikla/technologijos Naudojimas 

 (Taip: 1, Ne: 0)  

Pardavimai  Duomenų rinkimu pagrįstas  prognozavimas. 

Sistemos, kurios padeda mažinti atsargų 

sąnaudas ir pagerinti paslaugų lygį dėl geresnio 

pasiūlos ir paklausos atitikimo 

 

Produkto gamyba  Surinktų duomenų pagrindu sukurtas dizainas. 

Analizė, vertinimas,  produktų kūrimo modeliai iš 

surinktų duomenų 
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3D spausdinimas/prototipai. Gebėjimas kurti 

kokybiškus prototipus su 3D spausdinimu 

 

Lygiagretumas su inžinerija. Sinchroninis 

inžinerinis ar integruotas produktų kūrimas (IPD)  

Tai susiję su produkto kūrimu, kurio metu 

integruojamos projektavimo inžinerijos, gamybos 

inžinerijos ir kitos funkcijos 

 

Pirkimas 

 

Programinė įranga, suderinta su gamyba  

Gamyba Greitas eksperimentavimas ir modeliavimas. 

Pradėjus modeliavimą gaminio projektavimo 

procese, blogas produktas gali būti pašalintas 

ankstesniame etape, o kūrimo ir projektavimo 

kartojimai tampa spartesni 

 

Realaus laiko SC optimizavimas. SC planavimo ir 

optimizavimo sprendimai užtikrina matomumą, 

leidžia optimizuoti gamybos pajėgumus, 

medžiagas ir logistiką. 

 

Išmanusis energijos suvartojimas  

Maršruto lankstumas. Gebėjimas naudoti kelias 

mašinas, kad būtų galima atlikti tą pačią 

operaciją, gebėjimas absorbuoti didelio masto 

pokyčius 

 

Mašinos lankstumas. Sistemos gebėjimas keistis, 

kad būtų pagaminti nauji produktų tipai ir būtų 

galima efektyviai keisti operacijų vykdymo tvarką 

 

Žinių darbo automatizavimas. Kompiuterių 

naudojimas atlikant užduotis, kurios priklauso 

nuo sudėtingų analizių, subtilių sprendimų ir 

kūrybinio problemų sprendimo 

 

Skaitmeninis našumo valdymas. Duomenys 

naudojami skaitmeninių žemėlapių sudarymui ir 

pan.  

 

Žmogaus-roboto bendradarbiavimas, optimaliai 

papildo vienas kitą gamybos procese 

 

Statistinė proceso kontrolė (SPC). Standartinė 

metodika, skirta kokybės matavimui ir kontrolei 

gamybos proceso metu 

 

Išplėstinė proceso kontrolė (APC). Technologijos, 

įgyvendinamos pramoninio proceso metu, 

siekiant sukurti valdymo sistemas 

 

Skaitmeninis kokybės valdymas. Nustato 

eksploatuojamos įrangos būklę, kad būtų galima 

numatyti, kada reikia atlikti techninę priežiūrą 

 

Partijos dydis. Gebėjimas efektyviai gaminti vieną 

(ar keletą produktų) gamybos procese 
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Logistika 

 

Logistika susijusi su gamyba. Tiekėjai turi būti 

susieti su gamybos planais ir žinoti apie būsimus 

gamybos poreikius 

 

Paslaugų 

vystymas 

Prognozuojama priežiūra. 

Nustato eksploatuojamos įrangos būklę, kad 

būtų galima numatyti, kada reikia atlikti techninę 

priežiūrą 

 

Techninė priežiūra, remontas ir eksploatavimas 

(MRO) 

 

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Sistemos, 

skirtos didelių ar sudėtingų įrenginių veikimui ir 

efektyvumui stebėti 

 

Savitarna. Vykdymas yra visiškai automatizuotas   

 

 

F. Horizontali integracija (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS 

METODIKA©) 

 

 Veikla/technologijos Naudojimas 

 (Taip: 1, Ne: 0) 

Bendradarbiavimas su 

klientais 

Bendradarbiavimas su klientais (įmonė ir 

klientų grupė), bendro produkto ar paslaugos 

kūrimui 

 

Planavimas  Duomenų mainai su klientais  

Duomenų pagrindu sukurta prognozė. 

Naudojant operacinius duomenis efektyviai 

didinamas efektyvumas ir gamybos tempai 

 

Produkto gamyba Surinktų duomenų pagrindu sukurtas 

dizainas. 

Analizė, vertinimas,  produktų kūrimo 

modeliai iš surinktų duomenų 

 

Logistika Produktų/paslaugų atsekamumas  

Pardavimas/paslaugos 

klientams 

Prognozuojama priežiūra. Nustato 

eksploatuojamos įrangos būklę, kad būtų 

galima numatyti, kada reikia atlikti techninę 

priežiūrą 

 

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Sistemos, 

skirtos stebėti didelių ar sudėtingų įrenginių, 

pvz., gamyklų funkcijų efektyvumą bet kuriuo 

metu ir iš bet kur, nuotoliniu būdu juos 

sureguliuoti 

 

Savitarna. Vykdymas yra visiškai 

automatizuotas 
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2 PRIEDAS. Technologinių sprendimų/rekomendacijų pavyzdys  

A: Duomenys apie įmonę 

- Pavadinimas: 

- Apsilankymo data 

- Informaciją suteikusio asmens vardas/pavardė 

B: Įmonės profilis  

- Sektorius (trumpai apibūdinkite ekonominį sektorių) 

- Pagrindinė veikla bei parduodama prekė/paslauga 

- Darbuotojų skaičius (pagal išsilavinimą, dirbančių prie gamybos ir 

pardavimų, įskaitant ir administracijos darbuotojus)  

- Įmonėje naudojamos technologijos  

- Gamybinio proceso aprašymas (trumpai apibūdinkite gamybos procesą, 

žaliavų identifikavimą ir svarbiausią kiekvieno etapo įrangą, pavyzdžiui, 

pjovimą, suvirinimą, cheminį apdorojimą ...) 

- Pagrindiniai klientai 

- Pagrindiniai konkurentai (nurodykite pagrindinius pranašumus ir 

trūkumus)  

- Pagrindinių paslaugų teikėjų aprašymas (paminėkite pagrindinius įmonės 

tiekėjus, jų pagrindines stipriąsias ir silpnąsias puses) 

 

C. Nustatyta problema/poreikis / galimybė 

- Tyrimo priežasties aprašymas (trumpai apibūdinkite konkrečią problemą/ 

galimybę/būtinybę, susijusią su konkrečiu produktu, paslauga) 

- Nustatytos problemos/poreikio/galimybės priežastys 

- Priemonių, kurių buvo imtasi spręsti problemai (jei buvo tokių), 

apibūdinimas  

- Tikėtini rezultatai. 

 

D. Technologinės rekomendacijos  

- Galimi sprendimai ir rekomendacijos. Jei nustatytas tik vienas galimas 

sprendimas, reikės apibūdinti tik jį. 

Tačiau, jei yra galimybė nustatyti 2 arba daugiau sprendimų, palyginimui 

siūlomos šios lentelės: 

Pavyzdys  Pavadinimas  Trumpas aprašymas 
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1 Pavyzdys Projektavimo 

pakeitimai 

Produkto Nr. 1 redagavimas (3D 

dizainas, prototipai, mechaniniai 

testai) 

2 Pavyzdys Proceso pakeitimai  Kitos technikos naudojimas 

produkto Nr.1 gamybai 

(modeliavimas ir mechaniniai 

bandymai) 

 

 

- Nustatytų sprendimų palyginimas, remiantis keliais kriterijais ir siekiant 

nustatyti tinkamiausią rekomendaciją. Kiekviena įmonė atsirinks 

svarbiausius verslo kriterijus. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami 

kriterijai - 1 (ne labai svarbus) iki 5 (labai svarbus): 

 

  

Aktualumas  

1 

sprendimas 

2 

sprendimas 

3 

sprendimas 

Paprastumas 2 4 1 4 

Reikalingos 

investicijos 

3 3 3 5 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1 1 5 2 

Techninis 

sudėtingumas 

2 2 2 1 

Darbuotojų 

skaičius 

3 5 4 3 

Technologinės 

diferenciacijos 

lygis 

1 1 3 1 

Galima nauda 2 5 1 2 

TOTAL 21 19 18 

 

- Išsami teikiamos rekomendacijos informacija. Remiantis nustatytais 

sprendimais ir jų palyginimo rezultatais, paaiškinama, kodėl būtent šis 

buvo pasirinktas. 

- Apibūdinkite, kaip sprendimas galėtų būti įgyvendintas. Paaiškinkite, kaip 

sprendimas galėtų išspręsti nustatytą problemą/poreikį ar galimybę, kaip 

jo įgyvendinimas paveiks įmonę ir kaip galėtų pagerinti jos veiklą. Aktualu 

nurodyti profesinio mokymo įstaigos bei įmonės bendradarbiavimo svarbą 

šiame procese (darbuotojų mokymas, bendradarbiavimas kuriant 

prototipus, mokyklos įrangos nuoma ...). 
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PRIEDAS 3. Skaitmeninės brandos lygio tyrimai įmonėse (Kauno 

technikos profesinio mokymo centro mokytojų atlikti tyrimų 

pavyzdžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita 

 

Užsakovas: 3D COMPANY 

Parengė: Justinas Eglynas 

Data: 2018-06-26 
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Turinys 

0 Įžanga 

1 Įmonės tyrimas  

2 Įmonės pasirengimas pramonės 4.0 revoliucijai 

3 Galimų technologinių sprendimų/rekomendacijų teikimas 
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Įžanga 

 

Siekiant tinkamai pasirinkti įmonę, pagal projekto LAIT 4.0 metodines gaires, 

tikslinga išskirti šiuos kriterijus:   

- Atrinktos įmonės turėtų būti bendradarbiaujančios su profesinio mokymo 

centrais (kadangi šiose įmonėse mokiniai atlieka praktiką arba naudojasi 

profesinių mokyklų teikiamomis paslaugomis, taip pat dalyvauja 

bendruose projektuose). 

- Įmonė turėtų būti susipažinusi su profesinės įstaigos teikiamų programų 

specializacija, siekiant, kad skaitmeninio brandumo lygio tyrimo rezultatai 

būtų naudingi ir panaudoti: 

 

o Atnaujinant profesinio mokymo programas. 

o Įtraukiant įmonę į “mokymosi visą gyvenimą” procesą. 

o Įgyvendinant galimą technologinį sprendimą/rekomendaciją, kurį 

pateikė profesinio mokymo įstaiga.    

o Profesinio mokymo įstaigos ir įmonės darbuotojų 

bendradarbiavimui stiprinti.  

o Profesinio mokymo įstaigos darbuotojų mokymui įmonėje. 

Įmonės skaitmeninės brandos lygio tyrimu siekiama išsiaiškinti ar įmonė yra 

pasirengusi tapti “ateities” įmone bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus ir 

pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis.  Todėl tinkamas įmonės pasirinkimas 

yra labai svarbus.  

Įmonė 3D Company įsikūrusi Kauno TPMC kaimynystėje, tad palaikome su 

ja glaudžius ryšius. Ši įmonė specializuojasi 3D skaitmenizavimo, modeliavimo, 

spausdinimo, frezavimo bei matavimų ir kokybės vertinimo srityje. Esame puikiai 

įvaldę intelektualius inžinerinius trimačių objektų skaitmenizavimo, modeliavimo 

ir baigtinių elementų analizės metodus, 3D metalo ir plastiko spausdinimą, 3 ir 5 

ašių frezavimo technologijas, dirbame su metalais, marmuru, medžiu, anglies 

audiniu, plastikais, keramika ir kitomis medžiagomis. Pritaikius 3D 

skaitmenizavimo technologijas, mes išmokta užfiksuoti žmones, daiktus, statinius 

ir gamtos objektus virtualioje trimatėje erdvėje taip, kaip plokščiame vaizde juos 

įamžina fotografijos pagalba. Kompleksiškai naudojant substraktyvios ir 

adityvinės gamybos technologijas, galima materializuoti tokią pramoninių detalių 

topologiją, kuri leidžia sumažinti pramoninių mazgų svorį iki 80%, o 
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komplektuojančių detalių kiekį nuo kelių dešimčių iki kelių vienetų. Darbas vyksta 

tiksliai ir greitai. Tiek tiksliai, kiek reikia: milimetrų, dešimtųjų jo dalių ar net 

mikronų tikslumu. Tiek greitai, kad reta kas reta įmonė gali varžytis su UAB „Smart 

Factory“ . 

Ši įmonė dirba su verslo įmonėmis, konstruktoriais, dizaineriais ir muziejais, 

suteikdami materialią formą tam, kas sukurta žmogaus vaizduotėje, 

rekonstruojam ir replikuojam laiko, nuovargio ar aplinkos pažeistas pramonines 

detales ir meno kūrinius. Be to, teikia paslaugas juvelyrams ir skulptoriams. Kam 

kalti skulptūrą iš akmens, kai daug lengviau nulipdyti iš molio. Ši įmonė gali  

perkelti į granitą per 24 – 48 valandas, priklausomai nuo kūrinio dydžio ir jo 

plastikos sudėtingumo. Klientais taip pat yra žymūs žmonės, pramogų pasaulio 

„žvaigždutės“, norintys įamžinti savo ar artimųjų atvaizdą, kilmingų šeimų  

atstovai, užsakantys atkurti giminių herbus, meno kolekcionieriai bei kiti privatūs 

asmenys. 
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1. Įmonės tyrimas 

A. Įmonės duomenys 

Įmonės pavadinimas 
 

3D COMPANY  

 

Profesijos mokytojo 

vardas, pavardė 

 

Justinas Eglynas 

 

 

Apsilankymų datos 1-asis vizitas– V1 
 

14-05-2018 

 
Galutinis vizitas. Išvados ir 

rekomendacijos - VF 

 

21-05-2018 

 

Asmenys, pateikę informaciją Pareigos V1 GV 

4. D.S.  Sales engineer   

5. I.G. Manager   

6.   ................................................    

 

B. Įmonės profilis 

 

Įmonės veiklos sritis 

 Sektorius  

 

Apdirbamoji pramonė ir gamyba 

 

 Pagrindinė veikla 

 

3D gaminių skenavimas ir  spausdinimas, 3D 

gaminių projektavimas, kokybės kontrolė (QC) 

 
 

 

Produktai/paslaugos 

Produktas/paslauga % pajamos/viso sells 

3D gaminių spausdinimas 50 % 

3D gaminių skenavimas 20 % 
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Kokybės kontrolė (QC) 20 % 

3D modelių projektavimas 5 % 

Kitos pajamos 5 % 

 

 

 

Kokias technologijas naudojate savo įmonėje? 

 

 
 Jutiklių technologijos 

X 

 

Mobilieji įrenginiai 
X 

 

Radijo dažnio identifikavimo technologijos(RFID) 
 

 

Realaus laiko kompiuterinės sistemos 
X 

 

Didelės apimties duomenų analizė  
X 

 

Debesų technologijos 
X 

 

Įterptinės sistemos 
 

 

M2M komunikacijos  
 

 
 

 

Pagrindinis verslo tikslas ateinantiems 5 metams 

 

 

 
 

Naujų klientų paieška, naujų gamybos technologijų diegimas. 

 

 

 

 

 

Darbuotojai 

Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų, turinčių 

aukštojo mokslo 

diplomą, skaičius 
 

 

 2 2 

Gamybos darbuotojai Pardavimų darbuotojai  Administracija 

1 1 1 
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Gamybos proceso/procesų aprašymas 
 
 

Užsakymas, samatos įvertinimas, priėmimas/atsisakymas, apmokėjimas, 

užsakymo įvykdymas. 
 
 

 

 Pagrindinių įmonės klientų aprašymas, produkto/paslaugos naudojimas 
 

Klientai jau žino, ko nori ir kokią gamybos technologiją naudoti. Pavyzdžiui, 

3D spausdinimas - klientai naudoja jį prototipų ar vienetinių gaminių 

gamybai. 
 

 

Konkurentai 
 

3D spausdinimu užsiimančios įmonės su tokiomis pačiomis ar skirtingomis 

technologijomis. 
 
 

 

Tiekėjai   
 

3D spausdintuvų ir skenerių gamintojai. 
 

 

C. IT pofilis (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA©)  

Informacinių technologijų 

naudojimas 

TAIP NE 

Nėra vidinio IT skyriaus (naudojamas 

paslaugų teikėjas) 
X  

Centrinis IT skyrius X  

Vietiniai IT skyriai   X 

Priskirti IT specialistai kiekvienam 

skyriui  
 X 

 

 

IT saugumo sprendimai Realizuota Vystoma Planuojama  Neaktualu  

Vidinė duomenų saugykla  X    

Debesų saugyklos X    

Ryšių saugumas vidaus 

duomenų mainams 
X 

   

Ryšių saugumas duomenų 

mainams su partneriais 
X 

   

 



 

„Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 

pramoninių technologijų“ - 29 

 

Ar jau naudojate debesų 

technologijas? 

TAIP NE Ne, vis dar 

planuojama 

Debesų technologijomis pagrįsta 

programinė įranga 
X   

Duomenų apdorojimui  X  

Duomenų saugojimui X   

 

 

Kaip vertinate savo 

darbuotojų įgūdžius, 

susijusius su Pramonės 

4.0 iniciatyvos galimais 

pokyčiais?  

Neaktualu Neegzistuoja  Egzistuoja, 

bet 

neadekvatu 

Adekvatu  

IT infrastruktūra     X 

Automatinės 

technologijos 
   X 

Duomenų/ryšių saugumas    X 

Sistemų taikymo plėtra  X   

Bendravimo programinė 

įranga 
  X  

Netechniniai įgūdžiai 

 
   X 

 

 

D. Produktai ir technologijos (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS 

TRANSFORMACIJOS METODIKA©) 

Ar jūsų įmonė siūlo produktus ar paslaugas, kuriuose yra šios 

papildomos funkcijos, pagrįstos IT? 

TAIP NE 

Produkto atmintis (galimybė saugoti duomenis)  X 

Atsinaujinimas (galimybė atnaujinti našumą per tam tikrą laikotarpį)  X 

Integracija (gebėjimas bendrauti su kitomis sistemomis)  X 

Lokalizacija (gebėjimas nustatyti vietą)  X 

Pagalbos sistemos (gebėjimas suteikti vartotojo instrukcijas) X  

Stebėjimas (gebėjimas perduoti esamą informaciją)  X 

Objekto informacija (gebėjimas pateikti produkto aprašymą) X  

Automatinis identifikavimas (gebėjimas pateikti informaciją)  X 

 

 

E. Vertikali integracija  (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS 

METODIKA©) 

 Veikla/technologijos Naudojimas 
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 (Taip: 1, Ne: 0)  

Pardavimai  Duomenų rinkimu pagrįstas  prognozavimas. 

Sistemos, kurios padeda mažinti atsargų 

sąnaudas ir pagerinti paslaugų lygį dėl geresnio 

pasiūlos ir paklausos atitikimo 

0 

Produkto gamyba  Surinktų duomenų pagrindu sukurtas dizainas. 

Analizė, vertinimas,  produktų kūrimo modeliai iš 

surinktų duomenų 

1 

3D spausdinimas/prototipai. Gebėjimas kurti 

kokybiškus prototipus su 3D spausdinimu 
1 

Lygiagretumas su inžinerija. Sinchroninis 

inžinerinis ar integruotas produktų kūrimas (IPD)  

Tai susiję su produkto kūrimu, kurio metu 

integruojamos projektavimo inžinerijos, gamybos 

inžinerijos ir kitos funkcijos 

0 

Pirkimas 

 

Programinė įranga, suderinta su gamyba 
1 

Gamyba Greitas eksperimentavimas ir modeliavimas. 

Pradėjus modeliavimą gaminio projektavimo 

procese, blogas produktas gali būti pašalintas 

ankstesniame etape, o kūrimo ir projektavimo 

kartojimai tampa spartesni 

1 

Realaus laiko SC optimizavimas. SC planavimo ir 

optimizavimo sprendimai užtikrina matomumą, 

leidžia optimizuoti gamybos pajėgumus, 

medžiagas ir logistiką. 

0 

Išmanusis energijos suvartojimas 1 

Maršruto lankstumas. Gebėjimas naudoti kelias 

mašinas, kad būtų galima atlikti tą pačią 

operaciją, gebėjimas absorbuoti didelio masto 

pokyčius 

1 

Mašinos lankstumas. Sistemos gebėjimas keistis, 

kad būtų pagaminti nauji produktų tipai ir būtų 

galima efektyviai keisti operacijų vykdymo tvarką 

1 

Žinių darbo automatizavimas. Kompiuterių 

naudojimas atlikant užduotis, kurios priklauso 

nuo sudėtingų analizių, subtilių sprendimų ir 

kūrybinio problemų sprendimo 

1 

Skaitmeninis našumo valdymas. Duomenys 

naudojami skaitmeninių žemėlapių sudarymui ir 

pan.  

1 

Žmogaus-roboto bendradarbiavimas, optimaliai 

papildo vienas kitą gamybos procese 
0 

Statistinė proceso kontrolė (SPC). Standartinė 

metodika, skirta kokybės matavimui ir kontrolei 

gamybos proceso metu 

0 
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Išplėstinė proceso kontrolė (APC). Technologijos, 

įgyvendinamos pramoninio proceso metu, 

siekiant sukurti valdymo sistemas 

0 

Skaitmeninis kokybės valdymas. Nustato 

eksploatuojamos įrangos būklę, kad būtų galima 

numatyti, kada reikia atlikti techninę priežiūrą 

1 

Partijos dydis. Gebėjimas efektyviai gaminti vieną 

(ar keletą produktų) gamybos procese 
1 

Logistika 

 

Logistika susijusi su gamyba. Tiekėjai turi būti 

susieti su gamybos planais ir žinoti apie būsimus 

gamybos poreikius 

1 

Paslaugų 

vystymas 

Prognozuojama priežiūra. 

Nustato eksploatuojamos įrangos būklę, kad 

būtų galima numatyti, kada reikia atlikti techninę 

priežiūrą 

1 

Techninė priežiūra, remontas ir eksploatavimas 

(MRO) 
0 

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Sistemos, 

skirtos didelių ar sudėtingų įrenginių veikimui ir 

efektyvumui stebėti 

1 

Savitarna. Vykdymas yra visiškai automatizuotas  0 

 

 

F. Horizontali integracija (Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS 

METODIKA©) 

 

 Veikla/technologijos Naudojimas 

 (Taip: 1, Ne: 0) 

Bendradarbiavimas su 

klientais 

Bendradarbiavimas su klientais (įmonė ir 

klientų grupė), bendro produkto ar paslaugos 

kūrimui 

1 

Planavimas  Duomenų mainai su klientais 1 

Duomenų pagrindu sukurta prognozė. 

Naudojant operacinius duomenis efektyviai 

didinamas efektyvumas ir gamybos tempai 

1 

Produkto gamyba Surinktų duomenų pagrindu sukurtas 

dizainas. 

Analizė, vertinimas,  produktų kūrimo 

modeliai iš surinktų duomenų 

1 

Logistika Produktų/paslaugų atsekamumas 0 

Pardavimas/paslaugos 

klientams 

Prognozuojama priežiūra. Nustato 

eksploatuojamos įrangos būklę, kad būtų 

galima numatyti, kada reikia atlikti techninę 

priežiūrą 

1 
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Nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Sistemos, 

skirtos stebėti didelių ar sudėtingų įrenginių, 

pvz., gamyklų funkcijų efektyvumą bet kuriuo 

metu ir iš bet kur, nuotoliniu būdu juos 

sureguliuoti 

0 

Savitarna. Vykdymas yra visiškai 

automatizuotas 
1 

 

2. Įmonės pasirengimas pramonės 4.0 revoliucijai 

Vienas iš šio tyrimo tikslų - yra padėti įmonėms nustatyti, kaip įmonė yra 

pasirengusi priimti ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkius ir pasinaudoti 

galimais privalumais. 

Tyrimui atlikti yra naudojama vieno iš projekto partnerių, IK4-Tekniker 

mokslo centro, parengta metodika, pagrįsta 4 pagrindinėmis sritimis: 

 

Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA © 

 

Įmonė 3D Company specializuojasi 3D skaitmenizavimo, modeliavimo, 

spausdinimo, frezavimo bei matavimų ir kokybės vertinimo srityje. Esame puikiai 

įvaldę intelektualius inžinerinius trimačių objektų skaitmenizavimo, modeliavimo 

ir baigtinių elementų analizės metodus, 3D metalo ir plastiko spausdinimą, 3 ir 5 

ašių frezavimo technologijas, dirbame su metalais, marmuru, medžiu, anglies 

audiniu, plastikais, keramika ir kitomis medžiagomis. Pritaikius 3D 

skaitmenizavimo technologijas, mes išmokta užfiksuoti žmones, daiktus, statinius 

ir gamtos objektus virtualioje trimatėje erdvėje taip, kaip plokščiame vaizde juos 

įamžina fotografijos pagalba. Kompleksiškai naudojant substraktyvios ir 

adityvinės gamybos technologijas, galima materializuoti tokią pramoninių detalių 

topologiją, kuri leidžia sumažinti pramoninių mazgų svorį iki 80%, o 

komplektuojančių detalių kiekį nuo kelių dešimčių iki kelių vienetų. Darbas vyksta 
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tiksliai ir greitai. Tiek tiksliai, kiek reikia: milimetrų, dešimtųjų jo dalių ar net 

mikronų tikslumu. Tiek greitai, kad reta kas reta įmonė gali varžytis su UAB „Smart 

Factory“ . 

Ši įmonė dirba su verslo įmonėmis, konstruktoriais, dizaineriais ir muziejais, 

suteikdami materialią formą tam, kas sukurta žmogaus vaizduotėje, 

rekonstruojam ir replikuojam laiko, nuovargio ar aplinkos pažeistas pramonines 

detales ir meno kūrinius. Be to, teikia paslaugas juvelyrams ir skulptoriams. Kam 

kalti skulptūrą iš akmens, kai daug lengviau nulipdyti iš molio. Ši įmonė gali  

perkelti į granitą per 24 – 48 valandas, priklausomai nuo kūrinio dydžio ir jo 

plastikos sudėtingumo. Klientais taip pat yra žymūs žmonės, pramogų pasaulio 

„žvaigždutės“, norintys įamžinti savo ar artimųjų atvaizdą, kilmingų šeimų  

atstovai, užsakantys atkurti giminių herbus, meno kolekcionieriai bei kiti privatūs 

asmenys. 

Ankstesniame etape surinkta informacija ir duomenys padės identifikuoti 

įmonę ir priskirti vienai iš kategorijų:  

SKAITMENINĖS BRANDOS LYGIS 
Sritys 4. Pradedantysis 5. Pradedantysis 

skaitmeninis 

6. Tarpinis  4.Skaitmeninės 

vertės grandinė  

5. Skaitmeninės 

ekosistemos 

      

Įmonės IT 

profilis 

Įprasta struktūra, 

neteikiant 

skaitmenizavimui 

reikšmės 

IT priemonės yra 

naudojamos, bet 

tarpusavyje 

nesusijusios  

IT Strategija Išplėstinė IT 

strategija 

Įmonėje esanti 

informacija yra 

tarpusavyje susijusi, 

(debesų 

technologijos,  

išmanieji telefonai 

...) 

Išplėstinė IT 

strategija 

Įmonėje esanti 

informacija yra 

tarpusavyje 

susijusi, (debesų 

technologijos,  

išmanieji 

telefonai ...) 

Produktai ir 

technologijos 

Nėra išmaniųjų 

produktų 

Pradiniai žingsniai. 

Kai kurios 

sistemos yra 

įtrauktos, 

pavyzdžiui, 

jutikliai, duomenų 

rinkimas ... 

Dėmesys 

klientui, o 

ne 

produktui. 

Naujos 

produkto 

funkcijos. 

Individualūs 

sprendimai 

Produkcija 

grindžiama 

duomenų analize 

Sumanūs 

sprendimai, 

pateikiami 

individualiai ir 

integruotai 

(prognozuojama 

priežiūra, 

informacijos 

rinkimas iš kelių 

vartotojų) 

Vertikali 

integracija 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Dėmesys 

funkcinėms 

užduotims, 

atskiriems 

veiksmams 

IT 

integracija 

įmonėje 

(gali būti 

dalinė - tik 

kai kurie 

skyriai). 

Aiškiausias 

pavyzdys 

yra gamyba 

+ kokybė. 

Struktūrinis įvairių 

funkcijų 

pasiskirstymas.  

Viskas 

skaitmenizuota.  

 

Visi skyriai yra 

integruoti. 
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Horizontali 

integracija 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Nėra konkrečios 

strategijos 

Dalinė 

integracija. 

Informacija 

dalijamasi 

su klientu  

Bendradarbiavimas 

skaitmeniniu būdu 

Prieiga prie 

informacijos 

realiuoju laiku. 

 

 

Šaltinis: IK4-TEKNIKER SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS METODIKA © 

 

3. Galimų technologinių sprendimų/rekomendacijų teikimas 

A skyrius: Apsilankymų duomenys 

- 3D Company 

- 14/21-05-2018 

- D. Š., Pardavimų inžinierius 

- I.G., Direktorius 

B skyrius: Įmonės apibūdinimas  

- Apdirbamoji pramonė ir gamyba. 

- 3D gaminių skenavimas ir  spausdinimas, 3D gaminių projektavimas, 

kokybės kontrolė (QC). 

- Darbuotojų skaičius – 2; Personalo skaičius su aukštesniuoju išsilavinimu – 

2; Personalo skaičius gamybos linijoje – 1; Personalo skaičius pardavimų 

srityje – 1; Administracijos narių skaičius – 1. 

- UAB „SMART FACTORY“ naudoja sensorines technologijas, mobilius 

prietaisus, internetines didelių duomenų saugyklas, kuriose gamybos 

įranga perduoda realius savo duomenis, „Debesų“ technologijas, o 

svarbiausia adityvios gamybos technologijas. 3D company specializuojasi 

3D skaitmenizavimo, modeliavimo, spausdinimo, frezavimo bei matavimų 

ir kokybės vertinimo srityje. Ši įmonė puikiai įvaldžiusi intelektualius 

inžinerinius trimačių objektų skaitmenizavimo, modeliavimo ir baigtinių 

elementų analizės metodus, 3D metalo ir plastiko spausdinimą, 3 ir 5 ašių 

frezavimo technologijas, dirb su metalais, marmuru, medžiu, anglies 

audiniu, plastikais, keramika ir kitomis medžiagomis. Pritaikius 3D 

skaitmenizavimo technologijas, išmokta užfiksuoti žmones, daiktus, 

statinius ir gamtos objektus virtualioje trimatėje erdvėje taip, kaip 

plokščiame vaizde juos įamžiname fotografijos pagalba. Kompleksiškai 

naudojant substraktyvios ir adityvinės gamybos technologijas, ši įmonė 

pajėgi materializuoti tokią pramoninių detalių topologiją, kuri leidžia 

sumažinti pramoninių mazgų svorį iki 80%, o komplektuojančių detalių 

kiekį nuo kelių dešimčių iki kelių vienetų. 3D Company  dirba tiksliai ir 

greitai. 
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- Užsakymas, sąmatos įvertinimas, priėmimas/atsisakymas, apmokėjimas, 

užsakymo įvykdymas. 

- Naujų klientų paieška, naujų gamybos technologijų diegimas. 

- Klientai jau žino, ko nori ir kokią gamybos technologiją naudoti. Pavyzdžiui, 

3D spausdinimas - klientai naudoja jį prototipų ar vienetinių gaminių 

gamybai. 

- 3D spausdinimu užsiimančios įmonės su tokiomis pačiomis ar skirtingomis 

technologijomis. 

- 3D spausdintuvų ir skenerių gamintojai. 

 

C skyrius. Identifikavimas ir apibūdiimas problemos / nustatytas poreikis / 

galimybė 

Įmonės atstovai teigė, kad didžiausia problema yra realaus laiko 

komunikacija su ligoninėmis (gydymo įstaigomis), tačiau per ateinančius keletą 

metų 3D Company planuoja įsidiegti klientų (gydymo įstaigų) ir produkto 

gamintojo (3D Company) skaitmeninį realaus laiko ryšį, siekiant gaminio 

kokybiškumo ir gamybos sąnaudų mažinimo. 

D skyrius. Technologinis sprendimas 

Kaip jau žinote, 3D Company gauna didžiausias pajamas iš 3D spausdinimo 

– 50%, 3D gaminių skenavimo – 20%,  kokybės kontrolės (QC) - 20%, 3D modelių 

projektavimo - 5%. Kiekvienais metais įmonė investuoja daug pinigų į adityvios 

gamybos įrangą kaip 3D spausdintuvai,  3D skeneriai, kompiuterinės 3D modelių 

projektavimo programos, matavimo ir kokybės kontrolės įrangai. 

Detalių paviršiaus ir vidaus struktūrų skaitmenizavimui 3D Company“ naudoja šią 

įrangą: 

 Pramoninį mikro kompiuterinį tomografą (micro CT); 

 3D struktūrinės šviesos skenerį Artec Eva; 

 3D koordinačių matavimo mašiną (CMM). 

3D Company teikia pramoninio dizaino, kompiuterinio projektavimo ir 

modeliavimo paslaugas, naudojant kreivalinijinių neparametrinių bei 

parametrinių matavimų programinę įrangą. Dirbame su Freeform, Rhinocheros, 

Solidworks ir kitais programinės įrangos paketais. 

 Freeform programinė įranga mus įgalina greitai ir kokybiškai sukurti 

originalius modelius arba modifikuoti ir stilizuoti pačius sudėtingiausius, 

organinių formų modelius per rekordiškai trumpą laiką. Naudodamiesi 

Freeform valdymo simuliatoriumi, kuris sukuria realias 3D jutimo sąlygas 

http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/#tomografas
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/#skeneris
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/#koord
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su grįžtamąja reakcija, galime lengvai sukurti kelis modelio dizaino, faktūrų 

variantus. 

 Rhinocheros programinė įranga gali kurti, redaguoti, analizuoti, 

animuoti bet kokių formų ar sudėtingumo objektus, juos paversti į 

specialaus tipo paviršius NURBS, kurių pagalba atvaizduojamas modelis. 

 Solidworks programinė įranga apima visus produkto kūrimo proceso 

aspektus, tokius kaip projektavimas, produkto tikrinimas, dizaino kūrimas 

ir duomenų valdymas. Mūsų dizaineriai ir inžinieriai gali projektuoti kelis 

produktus vienu metu, sutrumpinti projektavimo ciklą, didinant 

produktyvumą. Šie pranašumai leidžia teikti naujoviškus produktus rinkai 

ženkliai greičiau. 

3D spausdinimu arba adityvine gamyba (angl. additive manufacturing) yra 

vadinama visa eilė skirtingų beatliekinės gamybos technologijų, kai produktas 

formuojamas sluoksnis po sluoksnio (angl. layer-by-layer) panaudojant lazerį 

(angl. laser), elektronų pluoštą (angl. electronic beam), stereolitografiją (angl. 

stereolithography) ar kitus technologinius sprendimus. Kai kurios 3D spausdinimo 

technologijos leidžia komponuoti skirtingas medžiagas ir spalvas, formuojant 

materializuojamą objektą. Mes savo klientams siūlome sparčiosios ir išmaniosios 

gamybos paslaugas naudojant 6 adityvinės gamybos technologijas: 

- Spausdinimas iš metalo (angl. DMLS – Direct Metal Laser Sintering) – 

tiesioginis metalo lazerinis sulydimas. 

- Spausdinimas iš plastiko (angl. SLS – Selective Laser Sintering) – 

selektyvus lazerinis sulydimas. 

- Spausdinimas iš plastiko (angl. FDM – Fused Deposition Modeling) – 

lydžiosios masės modeliavimas. 

- Spausdinimas iš spalvoto gipso (angl. InkJet) 

- Spausdinimas, naudojant spalvotus plastikus (angl. MJP – MultiJet Printing) 

- Spausdinimas iš skystų dervų naudojant fotopolimerizacijos procesą 

(angl. SLA – Stereolithography) 

Visas šias technologijas taikome tiek galutinių produktų bei jų dalių tiek 

prototipų gamybai. Naudojamos medžiagos: titanas, kobaltas-chromas, plienas, 

kaulinis gipsas, nailonas (poliamidas). 

3D spausdinimas ypač patrauklus, materializuojant itin sudėtingos 

geometrijos produktus, nes skirtingai nuo frezavimo suteikia neribotą modelio 

geometrinio sudėtingumo laisvę. Sudėtingi lėktuvų konstrukciniai mazgai, kurie 

anksčiau būdavo gaminami frezavimo būdu ir surenkami iš kelių dešimčių detalių, 

naudojant 3D spausdinimo technologijas, gali būti pagaminti viename gabale ar 

surenkami iš 2-3 atskirai atspausdintų detalių. 3D spausdinimas taip pat padeda 
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ženkliai sumažinti konstrukcijų svorį, nes leidžia optimizuoti topologiją, ir 

realizuoti tokias detalių konstrukcijas, kurių neįmanoma išgauti, naudojant 

tradicines metalų formavimo technologijas. 

 

 

Matavimai ir kokybės vertinimas atliekamas, naudojant kontaktinius 

matavimo metodus, geometrinę inspekciją, taip pat pasitelkus 3D 

skaitmenizavimo įrankius, bekontaktiniu metodu, skaitmenizuojant matuojamą 

detalę ir ją lyginant su 3D modeliu specialioje programinėje įrangoje. Įmonė 

atlieka šias kokybės kontrolės paslaugas:  

 Vidinių gaminio defektų analizė ir vizualizacija. Ši patikra atliekama 

su pramoniniu mikro kompiuteriniu tomografu Nikon (micro CT), 

naudojant rentgeno spindulius. Pramoninio kompiuterinio tomografo 

pagalba identifikuojami vidiniai pramoninių detalių ar medicininių 

implantų defektai bei tankio pasiskirstymas, atliekant jų geometrinius 

matavimus, nominalaus ir faktinio modelių palyginamąją analizę bei jų 

sienelių storio matavimus. 

 Nuskenuotos detalės ir CAD modelio geometrinė palyginamoji 

analizė. Nuskenavus gaminį su Nikon pramoniniu kompiuteriniu 

tomografu (micro CT) arba koordinačių matavimo mašina (CMM), 

sudaromas tolerancijų žemėlapis (angl. Deviation map), kuris nurodo, ar 

nuskenuotas gaminys atitinka CAD modelį. 

 Dviejų skenuotų detalių lyginimas tarpusavyje. Nuskenavus turimas dvi 

detales Nikon pramoniniu kompiuteriniu tomografu (micro 

CT) arba koordinačių matavimo mašina (CMM), galima jų kokybę palyginti 

tarpusavyje. 

 Nuskenuotos detalės geometriniai matavimai pagal darbo 

brėžinį. Siekiant nustatyti, ar gaminys atitinka brėžinį, jis skenuojamas 

Nikon pramoniniu kompiuteriniu tomografu (micro CT) arba koordinačių 

matavimo mašina (CMM) ir gauti matmenys atvaizduojami šio gaminio 

brėžinyje. 

 Detalių paviršių kokybės analizė. Stereomikroskopo pagalba nustatomi 

mikro įtrūkimai bei pagal užsakovo poreikius padaromos gaminio 

paviršiaus skaitmeninės nuotraukos. 

 Detalių paviršių šiurkštumo matavimai. Naudojantis poliruotų paviršių 

šiurkštumo matuokliu, nustatoma, ar pasiektas reikiamas pagal užsakovo 

reikalavimus paviršių šiurkštumas. Galime patikrinti ne tik poliruotus, bet ir 

kitaip apdirbtus gaminių paviršius. 

http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
http://smartfactory.lt/paslaugos/3d-skaitmenizavimas/
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 Naudojamų medžiagų cheminės sudėties matavimai. Gaminių kokybei 

užtikrinti atliekama medžiagų, iš kurių gaminamos detalės, cheminės 

sudėties analizė bei lyginama, ar pagal gaminio specifikacijas gamybinio 

proceso metu neatsirado nereikalingų priemaišų. 

 Virtualus mechaninių charakteristikų testavimas. Galime atlikti 

statinius, dinaminius, nuovargio tyrimus baigtinių elementų analizės 

metodu. Naudojantis profesionalia ir pasaulyje pripažinta programine 

įranga ANSYS, nustatomos galimos gaminių pažeidimų vietos bei sritys, 

kuriose reikia sumodeliuoti standumo elementus. 

 Pramoninio kompiuterinio tomografo skenavimo rezultatai klientų 

darbo vietoje. Iškilus poreikiui skenavimo rezultatus gali įvertinti ne tik 

įmonės specialistai, bet ir patys užsakovai, kadangi peržiūros paslauga tai 

leidžia atlikti ir bendradarbiaujančių įmonių darbo vietoje. Skenavimo 

rezultatams reikalingą programinę įrangą „myVGL“ rasite oficialioje 

svetainėje, kur užpildę reikalingą informaciją gausite instaliacijos paketą. 

 

3D Company yra nedidelė įmonė, todėl ji neturi atskiro IT skyriaus, tačiau 

naudoja debesų technologijas, kibernetinės saugos programas. Kaip ir minėjau 

ankščiau, didžiausia problema yra komunikacija su klientais. Kaip žinote, 

pagrindiniai klientai yra ligoninės, juvelyrai, gamybos įmonės iš viso Baltijos 

regiono. Bendrovė planai yra investuoti ir įsidiegti realaus laiko ryšio sistemas tarp 

įmonės gaminių konstruktorių/ inžinierių ir klientų. Naudoti robotus šioje įmonėje 

nėra racionalu, nes gaminamos individualios detalės ir produktai. Taigi, realaus 

laiko ryšio sistema būtų didelis privalumas šiai įmonei. 

 

https://www.volumegraphics.com/en/download-viewer.html
https://www.volumegraphics.com/en/download-viewer.html

