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Europos Komisijos finansuojamo e-NVISION projekto tikslas – sukurti naujoviðkà e. verslo platformà smulkioms ir vidutinio dydþio ámonëms, sudarant joms sàlygas modeliuoti ir pritaikyti
savo organizacijose konkreèius e. verslo scenarijus, kurie tenkintø vartotojø ir tiekëjø poreikius.
Straipsnyje nagrinëjamas ðiø scenarijø ágyvendinimas, grindþiamas sprendimais, integruojanèiais
partneriø reikalavimus atitinkanèias paslaugas. Laikomasi á paslaugas orientuotos sprendimø
architektûros kûrimo principo, ávertinanèio teisinius, ekonominius ir socialinius veiksnius, lemianèius tokio pobûdþio paslaugø ágyvendinimà. Kuriami technologiniai sprendimai siekti bendro
tikslo – paskatinti smulkiø ir vidutiniø ámoniø, ypaè naujø ðaliø nariø ámoniø, dalyvavimà Europos Sàjungos ateities e. verslo scenarijuose.

Ateityje verslas Europoje plëtosis naudojantis virtualiais partneriø tinklais arba bendradarbiaujant su nepriklausomomis organizacijomis.

Verslas bus globalus, atviras, dinamiðkas, adaptyvus ir nuoseklus. Informacinës ryðio technologijos (toliau – IRT) bus viena ið esminiø prie33

laidø sëkmingai plëtoti verslà. Tokio pobûdþio
transformacijos apims visus pramonës sektorius. Nëra iðimtis ir statybos sektorius.
Pastaraisiais metais elektroninis verslas statybø pramonëje iðplëtotas maþiau nei gamybiniuose sektoriuose. Statybos sektoriuje vis
dar egzistuoja daugybë standartø, techniniø
specifikacijø, etikeèiø ir sertifikavimo þenklø.
Europos Komisijos finansuojamo e-NVISION
projekto tikslas – sukurti naujoviðkà e. verslo
platformà smulkioms ir vidutinio dydþio ámonëms, sudarant joms sàlygas modeliuoti ir pritaikyti savo organizacijose konkreèius e. verslo scenarijus, kurie tenkintø vartotojø ir tiekëjø poreikius. Ðiø scenarijø ágyvendinimas
grindþiamas sprendimais, integruojanèiais
partneriø reikalavimus atitinkanèias paslaugas,
ir laikantis á paslaugas orientuotos sprendimø
architektûros kûrimo principo, ávertinanèio
teisinius, ekonominius ir socialinius veiksnius,
lemianèius tokio pobûdþio paslaugø ágyvendinimà. Kuriami technologiniai sprendimai siekti bendro tikslo – paskatinti smulkiø ir vidutiniø ámoniø, ypaè naujø ðaliø nariø ámoniø, dalyvavimà Europos Sàjungos ateities e. verslo
scenarijuose.

ES statybø sektorius
Elektroninio verslo veikla statybos sektoriuje
yra labai ribota, palyginti su kitais pramonës
sektoriais, analizuotais e-Business W@tch
(2005). Daugelis ámoniø teikia pirmenybæ reaktyviai veiklai, o ne aktyviai IRT naudojimo
atþvilgiu. Statybos pramonëje dar nepasiektas
toks IRT pagrásto produktyvumo padidëjimo
lygis kaip kitose pramonës ðakose. Tai ið dalies galima paaiðkinti teikiamø paslaugø (darbo) pobûdþiu ir statybos procesø specifiðkumu. Tai taip pat susijæ su lëta IRT skvarba sektoriuje, kuriame vyrauja smulkios ir vidutinio
dydþio ámonës. Didelës ámonës ir nauji sekto-
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riaus dalyviai jau yra perëmæ IRT pagrástus valdymo ar gamybos metodus. Taèiau èia vis dar
egzistuoja didþiulis tolesnio IRT naudojimo
potencialas, pavyzdþiui, planavimo sistemø, iðtekliø planavimo sistemø (ERP), atsargø valdymo sistemø, tiekimo sistemø, tiekimo grandinës valdymo (SCM) ir mobiliø sprendimø
srityse. Verslo proceso integravimo galimybës
ateityje gali bûti pagrindinis IRT ávaldymà skatinantis veiksnys. Daugelis ðio sektoriaus ámoniø organizuoja darbà pagal atskirus statybos
projektus, bûtent tai ir lëmë IRT naudojimo ir
e. verslo veiklos susiskaidymà, charakterizuojamà bendrai pripaþintø standartø ir specifikacijø trûkumu.
Remiantis e-Business Watch (e-Business
W@tch, Report 08-I) ataskaita, pagal IRT ávaldymà ir e. verslo iðvystymà, statybos sektoriø ðiandien galima charakterizuoti ðiomis ypatybëmis:
• ryðkus IRT naudojimo susiskaidymas;
• daugybë standartø, techniniø specifikacijø, etikeèiø ir sertifikavimo þenklø,
vietiniø, regioniniø ir nacionaliniø normø ávairovë;
• þemas svarbiø IRT ávaldymo ir integravimo lygis daugelyje verslo procesø,
ypaè smulkiose ir vidutinio dydþio ámonëse, kurioms daþnai bûdinga komunikacija ir dalijimasis þiniomis asmeniniais kontaktais arba telefonu;
• daug maþø ámoniø, kurios paprastai yra
arba projektø bei jø eigos organizatorës, arba tiekëjos, dirbanèios su didesnëmis projektø vadybos ámonëmis, turinèiomis skirtingus IRT reikalavimus.

E. verslo plëtros prielaidos smulkiose
ir vidutinëse statybos ámonëse
Ámonës, ieðkanèios naujø konkuravimo bûdø,
ieðkos naujø bûdø, kaip iðnaudoti IRT konkurenciniams pranaðumams kurti. Ámoniø veik-

los procesai gali skirtis, taèiau apibendrintai
galima iðskirti ðiuos pagrindinius vidinius procesus, kurie bûdingi statybø pramonës ámonëms kasdienëje veikloje:
• konkursas ir sutarties su generaliniu
rangovu sudarymas;
• projektavimo dokumentø kontrolë;
• darbø planavimas ir darbø grafiko sudarymas;
• statybos koordinavimas;
• santykiø su investuotojais palaikymas;
• mechanizmø iðdëstymas ir árangos pristatymas;
• proceso pradþios organizavimas;
• ataskaitos rengimas;
• iðlaidø kontrolë ir finansiniai sprendimai;
• galutinis priëmimas ir ataskaitos pateikimas;
• kokybës uþtikrinimo programos rengimas;
• saugos ir sveikatos darbe prieþiûra.
Ðiø procesø svarba nëra vienoda ámoniø
veikloje. Siekiant nustatyti svarbiausius procesus statybø pramonës ámonëms, pagrásti jø
skaitmeninimo galimybes, kiekvienas procesas
buvo vertinamas tokiais kriterijais:
• Procesø / scenarijø vertinimas pagal
naujas sàveikas tarp dalyvaujanèiø ðaliø (projekto valdytojas, tiekëjai ir t. t.)
ir jø svarba statybos sektoriuje.
• Procesø / scenarijø vertinimas pagal galimybes ágyvendinti operacijas, kurios
leis smulkioms ir vidutinio dydþio ámonëms atlikti veiksmus, kurie iki tol buvo beveik neámanomi.
• Procesai / scenarijai kurie grindþiami
verslas verslui sàveika.
• Procesai / scenarijai, sudarantys galimybes kurti naujas paslaugas ir átraukti
naujus rinkos dalyvius, pavyzdþiui, IRT
ámones, finansø, reguliavimo atstovus.
• Procesai / scenarijai, leidþiantys ávertinti

teisinius / kultûrinius / socialinius ekonominius / kokybës veiksnius.
Galiausiai pasirinkti keturi procesai, kurie
turëtø bûti svarbiausi statybø pramonës ámoniø veikloje. Trumpas ðiø procesø apibûdinimas pateikiamas lentelëje.
Toliau apþvelgsime, kaip ðie procesai gali
bûti ágyvendinami naudojant IRT smulkiose ir
vidutinëse statybø pramonës ámonëse.

E. konkursas
Realus statybos verslas prasideda nuo konkurso procedûros, kai skelbiamas projektavimo,
darbø atlikimo ir prekiø tiekimo konkursas ar
keli ið jø.
Konkurso procesas gali bûti vieðas arba privatus. Privatø konkurso procesà gali vykdyti
projektø vadybos ámonë. Kita vertus, kalbant
apie „konkursà“, paprastai turima galvoje
vieðieji pirkimai arba vadinamosios „vieðøjø
sutarèiø sudarymo procedûros“ (ES direktyva). Privaèios ir vieðos procedûros turi kelis
bendrus elementus ir panaðumus bei tà patá
tikslà – gauti geriausià „vertæ“, t. y. konkurencingiausius pasiûlymus, susijusius su statybos
projektavimu ir / arba darbais, prekiø ir paslaugø teikimu privaèiai ar vieðajai sutartá sudaranèiai organizacijai.
E. konkurso scenarijus numato saugias
konkursinës informacijos mainø ir konkurso
etapø vykdymo (áskaitant ir derybø procesà)
priemones pasitelkiant IRT. Ði informacija apima bendradarbiavimà su investuotoju renkantis darbø rangovus ir sutarèiø sudarymà su
kiekvienu rangovu.
Ðiuo metu smulkioms ir vidutinio dydþio
ámonëms ypaè sudëtinga teikti siûlymus konkursams. Pagrindinës kliûtys, su kuriomis jos
susiduria, yra susijusios su ámonës dydþiu, darbø kiekiu ir negalëjimu atlikti visø darbø savarankiðkai dël specializuotø ágûdþiø stygiaus.
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Procesas
E. konkursas
(angl. e-Tendering)

E. objektas
(angl. e-Site)

E. pirkimas
(angl. e-Procurement)

E. kokybė
(angl. e-Quality)

Aprašymas
• Jungtinės tarptautinės SVĮ grupės pasiūlymo konkursui rengimas
• SVĮ dalyvavimas virtualiose organizacijose ir vertės tinkluose
• Tarptautinės statybos sutarties kontrakto vadyba panaudojant IRT
pagrįstus sprendimus
• Struktūrizuotų konkurso dokumentų tvarkymas
• Didesnis konkurso proceso skaidrumas (atplėšimas, rezultatų vertinimas,
pasirenkama įmonė ir rezultatai), tobulesnis konkurso procesas naudojant IRT
grįstus sprendimus
• E. projektavimo dokumentai
• E. objekto biuras (e-SITE OFFICE). Nuotolinė statybos vadyba
• Objektų trimatis modeliavimas (3D modelis)
• Projekto vizualizavimas galutiniams vartotojams (dalyvaujant visoms
projekto šalims)
• Sprendimai susiję su apklausų vykdymu ir informacijos rinkimu,
vertinimo kriterijų parinkimu ir vertinimo proceso įgyvendinimu
• Statybos proceso industrializavimas
• Produktų, paslaugų įvertinimas, pagrįstas nepriklausomu mechanizmu
(nuorodos)
• e. rinka (angl. e-Marketplace); paklausos ir pasiūlos balansas
• Elektroninių produktų ir paslaugų užsakymas
• Kokybės užtikrinimas net neturint specialių įgūdžių
• Programinė įranga kokybės užtikrinimo programai detalizuoti ir sudaryti
• Verslo proceso vadyba tinkama ten, kur projekto valdytojas gali sukurti ir
organizuoti naujus darbo srautus vykdant projektą
• „Michelin“ statybos paslaugų kokybės vertinimo rekomendacijos:
Formalios („Michelin“ rekomendacijos)
Neformalios (e-bay)
• Procesų reguliavimo galimybės:
Gauti dokumentaciją
Nuolatinis informavimas apie tai, kaip pasiekti reikalingą informaciją
• Geresnis tiekimų valdymas. Santykių su vartotojais valdymo sprendimai

Be to, smulkios ir vidutinës ámonës susiduria su didþiulëmis kliûtimis, siekdamos konkuruoti tarptautinëje rinkoje. Prieð ásigaliojant
Bendrijos ástatymams, tik 2 proc. vieðøjø sutarèiø Bendrijoje buvo skiriama ámonëms ne
ið tø ðaliø nariø, kuriose buvo paskelbtas kvietimas teikti siûlymus konkursui.
Siekiant pagerinti smulkiø ir vidutiniø ámoniø situacijà ðioje srityje, ateities scenarijuje
turëtø bûti mëginama sudaryti joms sàlygas
(pvz., kaip smulkiø ar vidutinio dydþio ámoniø
grupei arba kaip virtualiai ámonei) dalyvauti
ðiuose procesuose vienodomis sàlygomis, kaip
ir stambesni pasiûlymø teikëjai.
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Vizijos scenarijuje turës bûti ávertinta tai,
kad laikas siûlymui parengti yra ribotas (trumpas); kad vyksta stipri tarptautinë konkurencija (konkurse varþosi stambûs rangovai); kad
numatomos virtualios organizacijos nariai iki
ðio statybos projekto vieni kitø nepaþásta ir egzistuoja skirtingos ðaliø pirkimø politikos, direktyvos, susitarimai ir praktikos.
Statybos sektoriaus bendras dalyvavimas
vieðuosiuose e. konkursuose (angl. e-tendering)
turi remtis smulkiø ir vidutinio dydþio ámoniø
bendrø pasiûlymø identifikavimu, organizavimu ir plëtojimu ávertinant labai reiklios rinkos
sàlygas.

Numatomas smulkiø ir vidutinio dydþio
ámoniø bendras scenarijus apima ðiuos procesus (kai kurie jø gali ið dalies sutapti):
• smulkios ar vidutinio dydþio ámonës
identifikavimas (registravimas);
• verslo ir profesiniø gebëjimø / kompetencijø / interesø registravimas;
• verslo galimybës identifikavimas e. pirkimø srityje „vadovas“;
• virtualaus bendro siûlytojo suformavimas;
• e. derybos su VE (virtualia ámone) ir
klientais;
• bendro e. pasiûlymo sudarymas ir teikimas.
Apibendrinant galima teigti, kad ateities
e. verslo sprendimai turëtø bûti siejami su priemonëmis ðiam konkursui pasiekti ir sutarties
sudarymo proceso valdymo elektroniniu bûdu sprendimais. Konkurso procesas gali bûti
padalytas á tris pagrindines uþduotis:
• konkurse numatytø darbø iðskaidymas;
• derybø procesas;
• sutarties procesas.

E. objektas
Projektø vadybos ámonë (PVÁ) atlieka statybos prieþiûrà tokiu bûdu, kad bûtø galima
efektyviai koordinuoti generalinio projektuotojo (angl. General Designer, GD), rangovø
(angl. Contractors, CON), investuotojo ir savo
veiklas, atsiþvelgiant á statybos ir surinkimo
darbus, ágyvendinamas paslaugas ir árangos bei
medþiagø tiekimà. Pagrindinis koordinavimo
tikslas yra sëkmingas darbø grafike (angl. Master Schedule) numatytø uþduoèiø atlikimas
skirtu laiku.
Projektø vadybos ámonë vykdys savo pareigas padedama darbo grupës vadovo, pasitelkdama patyrusá projekto vadovà, objekto biuro
vadovà, kuris bus projekto vadovo atstovas ob-

jekte, ir konkreèiø specializacijø specialistø bei
priþiûrinèiø inspektoriø (angl. Supervising Inspectors) grupæ.
Ðis scenarijus apraðo pagrindiná statybos
procesà ir yra sunkiausiai skaitmeninamas. Scenarijaus apraðymas atliktas ið PVÁ pozicijos.
Statybos koordinavimo scenarijø galima padalyti á keturis skirtingus tarpinius scenarijus:
• dokumentø tvarkymas;
• darbø prieþiûra;
• darbø grafiko sudarymas;
• organizavimas objekte.
Viena pagrindiniø problemø, kurias PVÁ
turi spræsti statybos objekte, yra visø subrangovø ir tiekëjø (produktø ir árangos) koordinavimas. Ðiuo metu PVÁ naudojasi darbø grafiku, pristatymø grafiku ir kitais dokumentais,
kuriuose pateikiama informacija apie esamà
darbø situacijà. Be to, kiekvienas objekte dirbantis subrangovas renka informacijà apie savo darbø dalá.
Ðiandien, statybos objekte ávykus nelaimingam atsitikimui, jei dël jo tenka keisti darbø
grafikà (pvz., vëluojama) arba kurio nors komponento struktûrà, labai svarbu atitinkamai informuoti suinteresuotas ðalis (kitas ámones)
apie pakeitimus. Tai reiðkia, kad susijusios
smulkios ir vidutinës ámonës gauna informacijà apie pakeitimus pavëluotai, kartais – pernelyg vëlai, kad galëtø reaguoti atitinkamai ir
informuoti tiekëjus apie pakeitimus.
Be to, smulkios ir vidutinio dydþio ámonës
savo ruoþtu negali greitai praneðti PVÁ apie
problemas ir tolesnius uþdelsimus.
Ateities scenarijaus tikslas yra operacijø
koordinavimas objekte realiu laiku, atsiþvelgiant á objekte galimus ávykius: mechanizmø
gedimus, oro sàlygas, darbuotojø nebuvimà
darbe ir kt.
Informacijos ryðys tarp vadovavimo ir darbø atlikimo objekte palengvina priimti sprendimus, kartu ir prognozuoti. Praktiðkai turint
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bet kokià techninæ árangà galima rinkti informacijà arba naudojantis WIMP sàsaja (angl.
Window, Icon, Menu, Pointing device), arba
M2M sàsaja.
Pagrindinë vizijos kûrimo ðiame scenarijuje
mintis yra skaitmeninti dokumentus, reikalingus statybos objekto kontrolei, tarp kuriø –
projektavimo dokumentai, grafikai (generalinis grafikas ir pristatymø grafikai) ir informacija apie mokëjimus; suteikti elektronines priemones, leidþianèias automatiðkai informuoti
suinteresuotas ðalis apie incidentus, susijusius
su ta informacija; surinkti paveiktø partneriø
siûlymus, kaip reaguoti á ðiuos incidentus.
Ðis scenarijus buvo padalytas á kelis scenarijus pagal dokumentacijos, su kuria susijæs incidentas, tipà. Galimi incidentai – laiko incidentas (pvz., vëlavimas), susijæs su grafiku, projekto pakeitimas, susijæs su projektavimo dokumentais, mokëjimo incidentas, arba bendras
ávykis, kuris turi bûti uþfiksuotas arba apie já
praneðta investuotojui.
Remiantis ðia klasifikacija iðskiriami ðie sudëtiniai scenarijai:
• e. planavimas (angl. e-scheduling): sudaryti ir nuolat atnaujinti elektroniná
grafikà, generuojantá elektroninius
áspëjimus paslaugø ir produktø tiekëjams. Iðsiuntus áspëjimà tiekëjui, laukiama praneðimo apie gavimà / atmetimà /
pakeitimà. E. planavimo sistema turi
nuspræsti, kurioms SVÁ turi átakos grafiko pakeitimas;
• e. registro þurnalas (angl. e-logbook):
elektroninis ávykiø objekte registro þurnalas;
• e. ataskaitø teikimas (angl. e-reporting):
ataskaitø investuotojui generavimo automatizavimas;
• e. projektavimas: tas pat kaip ir e. planavimas, tik su techniniais projekto pakeitimais;
38

•

e. mokëjimas: mokëjimo proceso kontrolë, remiantis pristatymais ar darbo
eiga.

E. pirkimai
Pirkimø procesas susideda ið árangos ir mechanizmø ásigijimo, atsiþvelgiant á investuotojo reikalavimus, iðvardytus patvirtintame pasiûlyme, kurá sudaro visa techninë dokumentacija, reikalinga statybos procesui atlikti.
Pasaulinëms rinkoms tampant vis labiau
globalinëms, ámonës yra priverstos ieðkoti bûdø gamybos ir medþiagø iðlaidoms maþinti, kad
iðliktø ir iðlaikytø savo konkurencinæ padëtá
rinkose. Kadangi kvalifikuotas tiekëjas yra pagrindinis gerø iðtekliø ðaltinis investuotojui arba PVÁ, atsiþvelgiant á iðlaidø maþinimà svarbiu tiekimo grandinës valdymo komponentu
tapo potencialiø tiekëjø radimas, vertinimas
ir pasirinkimas. Dël to ateities scenarijuje
bandoma sukurti efektyvø ir racionalø tiekëjø
pasirinkimo modelá.
Pagrindinë scenarijaus mintis yra efektyvaus ir racionalaus tiekëjø pasirinkimo modelio sukûrimas, kur bûtø skatinama dalyvauti
kuo daugiau smulkiø ir vidutinio dydþio ámoniø (tiekëjø).
Svarbiausi e. pirkimø scenarijaus elementai yra:
• tiekëjø pasirinkimas;
• pasiûlymø ávertinimas ir galutinis tiekëjø
pasirinkimas. Èia kol kas tiekëjai dalyvauja tik netiesiogiai, iðskaidomi á tolesnius tarpinius etapus, siekiant formaliai átraukti technologines þinias, bûtinas procesui pagerinti.
Tiekëjø pasirinkimas
Daþniausiai investuotojas turi prioritetiniø
tiekëjø sàraðà. Ðiame sàraðe pateikiama vertinga informacija ið ankstesniø darbø ir informacija apie tiekëjo veiklas, produktø tipà,

aprûpinimo strategijà ir kt. Bûtent ði informacija ir tam tikri investuotojo / PVÁ nustatyti
kriterijai padeda PVÁ priimti sprendimà, kaip
pasirinkti tiekëjus, kuriems bus siunèiama pasiûlymo pateikimo uþklausa. Ðiuo tarpiniu etapu visa informacija gali bûti formalizuojama pagal tiekëjo ontologijà, kur formaliai identifikuojami visi tiekëjo atributai, savybës, kriterijai, rezultatai ir sprendimø priëmimo kriterijai.
Norint priimti sprendimà, turi bûti identifikuojamos taisyklës, apibrëþianèios saugomos
informacijos kaupimà. Yra du pagrindiniai poþiûriai á rezultatø / ávertinimø agregavimà: kompensacinis (tiesinis) arba nekompensacinis (netiesinis). Kompensacinio poþiûrio esmë ta, kad
maþà vieno kriterijaus efektyvumà kompensuoja didesnis kito kriterijaus efektyvumas. Jei priimantysis sprendimà to nepripaþásta, tinkamesni nekompensaciniai poþiûriai.
Atlikus pasirinkimà pateikiama pasiûlymø
uþklausa (angl. Quotation Inquire) ir vykdomas
árangos ir medþiagø pirkimas ið tiekëjø, pasirinktø tarpiniu etapu.
Kaip nurodyta pirmiau, vienas ið dabartinio pirkimø proceso trûkumø yra tas, kad naujoms smulkioms ir vidutinio dydþio ámonëms
sunku pradëti dirbti su investuotoju, jeigu jø
tarpusavio ryðiø nebuvo anksèiau.
Bûtent ðis aspektas verèia sukurti pasirinktinæ tiekëjø paieðkos paslaugà (angl. Suppliers
Discovery Service) ðiuo e. pirkimø proceso etapu. Jei investuotojui atrodo bûtina, ieðkoma
smulkiø ir vidutinio dydþio ámoniø, teikianèiø
panaðias paslaugas, kaip ir prioritetiniø tiekëjø sàraðe esantys tiekëjai. Kai randamas potencialus tiekëjas, ðio naujo tiekëjo duomenis
analizuoja informacijos paieðkos sistema (angl.
Information Retrieval Service). Taip siekiama
rasti svarbiausias charakteristikas, kurios turi
bûti formalizuojamos pagal investuotojo poreikius.

Tiekëjo siûlymø analizë
Atrinkus tiekëjus investuotojas turi sàraðà potencialiø tiekëjø, kuriems siunèiamos siûlymø
uþklausos. Ateities scenarijus numato ðiuo etapu formalizuoti informacijà, siunèiamà pasiûlyme (tiekimo datos, kaina, mokëjimo sàlygos ir
kt.) siekiant automatizuoti pasiûlymø analizæ.
Ðiuo etapu analizuojama informacija, susijusi su potencialiais tiekëjais (pradiniai duomenys) ir sudaroma pasiûlymø lyginamoji lentelë (angl. Quotation Comparation Table), kurioje pateikiama informacija apie geriausius
kandidatus.
Tai reiðkia, kad ateities scenarijuose tiekëjø
informacija bus formalizuojama pagal tiekëjo
ontologijà, kur bus formaliai identifikuojami potencialaus tiekëjo atributai, savybës, rezultatai
ir sprendimø priëmimo kriterijai. Ir kiekybiniai,
ir kokybiniai atributai bus formalizuojami, taigi bus privalomos iðorinës paslaugos, galinèios
patvirtinti kai kuriuos ið ðiø atributø.

E. kokybë
Kokybës uþtikrinimas nëra sudëtingas klausimas, taèiau jis iðkyla visais veiklos etapais –
dalyvaujant konkurse, pirkimuose ir valdant
objektà. Kokybës sistemos tikslas yra uþtikrinti
darbø atlikimà ir galutinio produkto kokybæ.
Nors yra kokybës veiksmai, kurie turi bûti
taikomi visiems scenarijams, ið tiesø kiekvienas modulis ar scenarijus turi savo kokybës sistemà. Ateities e. kokybës scenarijus privalo
telkti dëmesá á du pagrindinius aspektus bet
kurioje kokybës sistemoje: dokumentus ir jø
tvarkymà bei informacijà ir duomenis, reikalingus darbams atlikti pagal darbø specifikacijà ir standartus.
Egzistuoja keletas srièiø, kurias turi apimti kokybës uþtikrinimas:
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Medþiagø kokybë. Tai reiðkia, kad visos naudojamos medþiagos yra kokybiðki produktai ir atitinka standartus.
• Ámonës kokybë. Daugeliu atveju tik tos
ámonës, kurios turi sertifikatà, gali atlikti kai kuriuos darbus. Visos kitos ámonës atmetamos. Be to, ámonë gali turëti tik savo tiekiamø produktø gamybos
sertifikatà.
• Personalo kokybë. Kai kuriais specifiniais atvejais, tokiais kaip leidimas dirbti suvirintojams pramoniniame pastate,
darbuotojai turi turëti savo atliekamo
darbo kvalifikacijà.
• Paslaugø kokybë. Statybos sektoriuje su
ðiuo klausimu susiduriama, kai ámonë
teikia paslaugà. Nors tai susijæ su paslaugà teikianèios ámonës kokybe, turi bûti
bûdas, leidþiantis uþtikrinti tinkamà darbo atlikimà. Tam vykdomi bandymai, patikrinimai, rengiamos ataskaitos ir kt.
• Standartø laikymasis. Kaip ir bet kuriame sektoriuje, privalu laikytis vietiniø
ir ðalies standartø.
• Sprendimo kokybë. Galutinis darbas turi ne tik atitikti standartus, bet ir projekto reikalavimus ir specifikacijas.
Pirmiau apraðytas scenarijus apibrëþia skirtingas kokybës uþtikrinimo grupes. Dalyvaujanèios ámonës turëtø pateikti sertifikavimo dokumentø komplektus, susijusius su áranga, personalu, montavimu ir teikiamomis paslaugomis.
Ðiuos dokumentus sudaro skirtingi atstovai, tarp
jø tiekëjai, sertifikavimo ámonës ar PVÁ. Be to,
dokumentas gali bûti pasiraðytas keliø atstovø, atliekanèiø skirtingas funkcijas: tikrinimo
vykdymo, perþiûros ar tvirtinimo.
Pagrindinë ðio ateities scenarijaus idëja yra
kurti toká kokybës dokumento modelá, kuris
palengvintø PVÁ ágyvendinti ðias veiklas:
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visø dokumentø, susijusiø su politika ir
licencijomis bei jø gavimo bûdais, identifikavimà atsiþvelgiant á árangà, projekto tipà ir kt.;
• dokumentacijos, teikiamos tiekëjo, ekspedijavimà pagal árangos pristatymus ir
jos montavimà statybos objekte;
• patikrinimus ir bandymus, kurie turi bûti atlikti sumontavus árangà statybos objekte. Ðià uþduotá gali atlikti PVÁ darbuotojai arba iðorinë kompanija;
• keliamø reikalavimø paþeidimø registravimà, siekiant palengvinti bûsimus
tiekëjø pasirinkimus.
Ateities statybos sektoriaus e. verslo scenarijai, be kitø, turi apimti ðiuos aspektus:
• automatiná reikalaujamø kokybës sertifikavimø apibrëþimà;
• iðorines paslaugas, padedanèias SVÁ suprasti, kurie dokumentai turi bûti pateikiami;
• automatiná bandymø ir patikrinimø registravimà;
• automatines laukiamø sertifikatø uþklausas;
• automatiná neatitikimø generavimà, atsakomybës apibrëþimà, prevencinius ir
korekcinius veiksmus;
• sertifikatø, bandymø ir tikrinimø ataskaitø elektroniná pasiraðymà.

Tolesniø tyrimø kryptys
Dabartiniai keturi scenarijai apraðo pagrindinius statybos sektoriaus smulkiø ir vidutinio
dydþio ámoniø procesus. Siekdamos sëkmingai dalyvauti ðiuose scenarijuose, SVÁ turi ávaldyti IRT pagrástus sprendimus, ágyvendinti vidinius socialinius ir organizacinius pakeitimus.
Kita vertus, ágyvendinant ðiuos scenarijus reikia ávertinti SVÁ dalyvavimo ateities e. verslo
scenarijuje poreikius ir reikalingumà kurti naujas vidines ir iðorines paslaugas.
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SMEs IN CONSTRUCTION SECTOR: FUTURE E-BUSINESS SCENARIOS
Renaldas Gudauskas, Rimantas Gatautis, Elena Vitkauskaitë
Summary
Future business in Europe will be conducted through
flexible networks of interdependent organizations. It
will be global, open and collaborative, dynamic and
adoptive, frictionless and consistent. Information communication technologies (ICT) will be one of the essential presuppositions for successful business development. All industries will be affected by such kind
transformations and construction sector is not an exception.
Problem: e-Business use in construction sector is
very limited comparing with other industries analysed in e-Business W@tch (2005). Most of companies
prefer reactive activities to active ones in terms of
ICT use. Such situation might be explained by parti-

cularities of services provided and construction processes and by slow penetration of ICT in sector
there dominates SMEs.
The main objective of EU funded project e-NVISION is the development and validation of an innovative e-Business platform enabling Construction SMEs
to model and adapt particular business scenarios; to
integrate all their enterprise applications and to incorporate legal, economical, social and cultural services,
with the final goal of facilitating their participation in
the Future European e-Business Scenario.
The aim: to identify most important internal processes of construction SMEs and to evaluate possibilities to use ICT to optimise those processes.
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