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UAB „Kauno kranai“
Projektas: „UAB „Kauno kranai“ produktyvumo didinimas, diegiant elektroninio verslo sprendimus
Projekto kodas: VP2–2.1–ŪM–02–K–02–081
UAB „Kauno kranai“ – automobilinių, bokštinių ir savaeigių kranų nuomos ir aptarnavimo
paslaugas teikianti bendrovė, kuri gamina ir montuoja tiltinius kranus, teikia geležinkelio atšakų
tiesimo paslaugas. 2011 m. lapkričio 2 d. įmonė pradėjo įgyvendinti projektą UAB „Kauno kranai“
produktyvumo didinimas, diegiant elektroninio verslo sprendimus“ (NR. VP2–2.1–ŪM–02–K–02–
081), įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir
verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E–verslas LT”. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės
plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 211 715,3 Lt, įmonei skirta 105 857,65 Lt finansinė parama.
Projekto tikslas – padidinti bendrovės "Kauno kranai" produktyvumą, darbo našumą,
optimizuojant verslo procesų atlikimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo sėkmingai sukurtas ir
įdiegtas pagrindinius 7 įmonės veiklos procesus (5 vidinius ir 2 išorinius) optimizuojantis elektroninis
sprendinys. Įdiegta verslo valdymo sistema leis išspręsti su verslo procesų optimizavimu susijusias
problemas ir sudarys sąlygas sumažinti įmonės kaštus, efektyviai valdyti turimas atsargas ir resursus,
skatins kokybiškų paslaugų teikimą ir efektyvų klientų poreikių tenkinimą. Verslo procesų
optimizavimas leis įmonei efektyviau vykdyti pardavimus, finansinę apskaitą, priiminėti užsakymus,
administruoti personalo ir technikos darbą, analizuoti įmonės veiklą bei našiau valdyti įmonę.
Planuojama, kad naujas sprendinys leis gerinti UAB „Kauno kranai“ teikiamų paslaugų
kokybę, efektyviau tenkinti klientų poreikius ir tuo pačiu puoselėti teigiamą darbo aplinką įmonės
viduje. Įmonės vadovai tikisi, jog naujų informacinių technologijų diegimo pagalba bus sėkmingai
išnaudojami nauji darbo metodai siekiant ženklių įmonės pelningumo rodiklių ir darbo našumo
augimo. Planuojama, jog projekto dėka augs įmonės pardavimų apimtys ir darbo našumas, o tai
sąlygos UAB „Kauno kranai“ produktyvumo augimą, ko pasekoje bus prisidedama prie bokštinių ir
savaeigių kranų gamybos ir plėtros ir ekonomikos augimo bei prie Kauno regiono ekonominio
vystymosi.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. kovo mėn. 29 d.
Daugiau informacijos teirautis: generalinis direktorius Gytis Tamėnas, tel. Nr. +37061809767,
el. paštas: g.tamenas@kranas.lt

