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Įvertinkite įmonės procesus. Sukurkite veiksmų planą.

i4.0
by innovationszentrum für industrie 4.0

„Pathfinder i4.0“ paremtas keturiais pagrindiniais rodikliais:

1. vadovavimu ir lyderiavimu;

2. organizacija ir žmogiškaisiais ištekliais;

3. technologijomis ir infrastruktūra;

4. žiniomis apie rinką ir rinkos poreikių suvokimu.
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„Industry 4.0“ yra daugiau nei technologija. Ilgalaikiam „Industry 4.0“ metodų pritaikymui reikalingas 
integruotas visos bendrovės transformacijos procesas. Dėl to labai svarbu apsibrėžti veiksmų planą, 
kuris apimtų ne tik technologinius veiksnius.
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Koncepcija

1 etapas:  Savianalizė internetu

3 etapas: Integruoto „Industry 4.0“ 
veiksmų plano sukūrimas

Metodas Rezultatas
 ■ Vadovai arba darbuotojai atsako į 24 ben-

drojo pobūdžio klausimus apie “Industry 
4.0” metodų taikymą įmonėje.

 ■ Atsakinėjama naudojant internetinį “Path-
finder i4.0” įrankį.

 ■ Užtruks vos 15  minučių.

 ■ Pirmasis įspūdis apie „Industry 4.0“ elementų 
praktinį taikymą įmonėje vertinant pagal minė-
tus rodiklius, t. y. vadovavimą ir lyderiavimą, 
technologijas ir infrastruktūrą, organizaciją, 
žmones ir rinką.

 ■ Išryškinami įmonės privalumai ir trūkumai.

 ■ Palyginimas su kitomis įmonėmis, pagal pra-
monės šakas ir valstybes.

Metodas Rezultatas
 ■ Išsamus „Pathfinder i4.0“ 1 ir 2 etapų re-

zultatų vertinimas; palyginimas su kitomis 
įmonėmis ir pramonės šakomis.

 ■ Įmonės „Industry 4.0“  plėtros komanda, pa-
sitelkdama mūsų ekspertų pagalbą, sukuria 
nuoseklų, integruotą ir praktiškai pritai-
komą “Industry 4.0” įgyvendinimo veiksmų 
planą. 

 ■ 1–2 dienų trukmės praktinis seminaras; 
tolesnė veikla.

 ■ Aiškus, integruotas ir įgyvendinamas veiksmų 
planas  įmonės “industry 4.0” elementų taiky-
mui.

 ■ Darbinis dokumentas, kurį galima praktiškai tai-
kyti “Agile” principų pagrindu.

2 etapas: išsamus grupinis vertinimas

Metodas
 ■ Tikslinė grupė (skirtingų pa-

reigų ir lygių darbuotojai) 
išsamiau aptaria „Industry 
4.0” praktinį elementų tai-
kymą įmonėje.

 ■ Procesui vadovauja vienas 
iš mūsų ekspertų, naudoda-
mas internetinį „Pathfinder 
i4.0“ įrankį.

 ■ Pusės dienos praktinis sem-
inaras.

Rezultatas
 ■ Išsamus įmonės skait-

meninės brandos ver-
tinimas pagal minėtus 
kriterijus, t. y. valdymą ir 
lyderiavimą, technologi-
jas ir infrastruktūrą, 
organizaciją, žmones ir 
rinką.

 ■ Pagrindinių verčių api-
brėžimas remiantis 
minėtais kriterijais.

 ■ Pirminės konkrečių 
veiksmų  idėjos.
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Struktūra

„Pathfinder i4.0“ yra internetinis įrankis, taikomas 
praktinių seminarų metodu bei leidžiantis jums ir 
jūsų įmonei pasiekti tris pagrindinius tikslus:

1. Įvertinsite individualią skaitmeninę jūsų įmonės 
transformaciją. Galėsite nuspręsti, ar daugiau 
dėmesio norite skirti visai organizacijai, ar ats-
kiroms jos dalims. Gausite išsamią apžvalgą apie 
esamą įmonės skaitmeninės transformacijos lygį.

2. Palyginsite savo įmonę su kitomis organizacijo-
mis pagal pramonės šakas ir valstybes.

3. Savo įmonei sukursite individualų „industry 
4.0“elementų taikymo veiksmų planą, remdamie-
si auditų rezultatais bei konsultacijomis su mūsų 
ekspertais.

Kompetentingų ekspertų komanda „Innovationszen-
trum für Industrie 4.0“ kartu su VšĮ „Intechcentras“ 
padės objektyviai įvertinti jūsų įmonės skaitmeninę 
brandą.

Nors „Industry 4.0“ nėra universalus visais atvejais, tačiau jį galima 
pritaikyti pagal konkrečios bendrovės poreikius.

„Labai svarbu, kad įmonės 
imtųsi pokyčių jau dabar 
ir pradėtų nuo konkrečių 

veiksmų plano sudarymo.“
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innovationszentrum
für industrie 4.0

Susisiekite su VšĮ „Intechcentras“ dėl „Industry 4.0“
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Būstinė Vokietijoje
Bergmattinger Weg 12
D-93161 Sinzing
T   +49 941 3076622
E   info@i40.de

Padalinys Azijos ir Ramiojo 
vandenyno regione
105 Cecil Street #15-02 
The Octagon, Singapore 069534
E   info@ifactory40.com

Padalinys Lietuvoje
Savanorių av. 176c 
Vilnius
T   +370 5 2388974
E   mokymai@intechcentras.lt

Gamybos įmonių atsiliepimai
kurios dalyvavo „Industry 4.0 Driver Licence“ mokymuose

“I would like to highlight the fact that the 
driver licence provides an independent and 
comprehensive picture of digitalization in 
the industry. I believe it’s very important for 
companies to understand the opportunities 
and challenges of digitalization in order to 
become better buyers of IT services.”

 — Tyrimų institutas

“Digitalisation and industry 4.0 Driver Licence 
– building knowledge for the biggest challenge 
for our economy and society – the digital 
revolution.”

— Sporto įrangos gamintojas

“With Industry 4.0, it is not important how big 
the first step is, but in which direction it goes. 
The workshop of the Innovation Center paves 
the way for the first steps.“

— Pakuočių gamintojas

“The workshop covers all the important fields 
and aspects of Industry 4.0 and gives a very 
good overview of the potential and possibilities 
of Industry 4.0.”

— Automobilių gamintojas

“The workshop provides the participants with 
a very good and compact overview of the 
topic of industrial 4.0 and digitalization. The 
lively discussions and corresponding practical 
examples rounded off this great workshop.”

— Geležinkelių inžinerija

Raskite savo kelią link „Industry 4.0“ galimybių


