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Verslo skaitmenizacijos paslaugos

Verslo analitika

Power BI
 

Duomenų
inžinerija

 
Skaitmeninė

stebėjimų sistema
 

Verslo valdymo
sistemos

Mokymai ir
konsultacijos

Programavimas

Prodivi ERP
 

Microsoft
Dynamics 365

Power Bi, Power
Automate ir Power

Apps mokymai
 

Microsoft365
konsultacijosir

diegimas. “Your
Digital

Organization”

Naujos
programinės

įrangos kūrimas
 

Programinės
įrangos

atnaujinimas
 

Programavimo
kalbos



Verslo analitikos panaudojimas
KPI stebėjimas

Duomenų valdymas

Ataskaitų automatizavimas

Duomenų viešinimas

Rytojaus numatymas

Funkciniai sprendimai



Power BI



Architektūriniai sprendimai



POWER BI licencijų skirtumai
Power BI Pro

Atsinaujinimo dažnis – 8
kartai per parą
Duomenų talpykla – 10
GB/naudotojui
Ataskaitų dalijimasis
Saugumas

Power BI Premium per User

Atsinaujinimo dažnis – 48 kartai per
parą
Duomenų talpykla – 100 TB visai
organizacijai
Didesni kompiuterio resursai
skaičiavimams (CPU,RAM)
Galimybė kurti duomenų architektūras
(DataLake)
Galimybė versijuoti turinį
„Protingas“ duomenų naujinimas.
Naujinamas tik duomenų pokytis.
Ataskaitų dalijimasis
Saugumas



Specializuoti programavimo darbai

Programinės
įrangos kūrimas

Kuriame
programines

įrangas,
apjungiančias
įvairius įmonės

procesus
 

Technologijos: C#,
.NET, BLAZOR

Sistemų
integracijos

Debesų
kompiuterija

Sistemų
atnaujinimai

Atliekame
skirtingų

sistemų/program
ų integracijas:

duomenų srautų
perkėlimas iš

vienos sistemos į
nurodytą lokaciją

IT Infrastruktūra
debesyse: 

virtualūs serveriai,
darbo vietos,

programinė įranga
kaip paslauga

 
Taikomas modelis: X

as a Service

Atnaujiname
programines

įrangas,
pritaikome pagal

Jūsų poreikius



Prodivi ERP

Pardavimai

Klientų valdymas
 

Pasiūlymai 
 

Pardavimų
užsakymai

 
Sąskaitų valdymas

Pirkimai Gamybos
valdymas

Sandėlio
valdymas

Tiekėjų valdymas  
 

Tiekimo užklausos
 

Tiekimo poreikio
skaičiavimas  

 
Tiekimo užsakymai  

 
Tiekimo sąskaitos  

 
Pirkimų istorija

Medžiagos
 

Įrankiai
 

Produktai
Gamybos užsakymai

 
Perplanavimo aplinka

 
GANTT grafikai

 
Ataskaitos

Sandelių lokacija
 

Inventoriaus sąrašas
 

Sandėlio judėjimas
 

Start/Stop funkcija
 

Darbo sekimas
 

Gamybos darbų
sąrašas

 



Jūsų skaitmeninimo partneris
Microsoft sprendimų organizacijos skaitmenizavimui apžvalga

Organizacijos poreikių analizė, sprendimų pasiūlymai
Microsoft 365 aplinkos organizacijai konfigūravimas

Naudotojų sukūrimas
Bazinis rekomenduojamas sistemų saugumo konfigūravimas

Licencijų užsakymas ir paleidimas naudotojams
El. pašto konfigūravimas ir paleidimas naudotojams

Dokumentų tvarkos diegimas “Sharepoint”
Mokymai/Konsultacijos/Rekomendacijos

Gerosios praktikos, šablonai, “mokymų medžiaga”
El. pašto migracija į Microsoft 365 serverius

Licencijų suderinamumo testavimas



Saulėtekio slėnio SIC paslaugos

Supažindinti įmones su inovatyvių skaitmeninių sprendimų
privalumais bei įgyvendinimo galimybėmis
Stiprinti turimas skaitmeninimo kompetencijas bei gerinti
infrastruktūrą
Plėsti bendradarbystės ryšius

SSSIC gali pasiūlyti iš viso virš 40 inovacijų paramos ir skaitmeninių
inovacijų paslaugų. Įmonės pasinaudojusios SSSIC paslaugomis
turės galimybę pasinaudodamos de minimis valstybės pagalba
atgauti iki 50 % lėšų.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas subūrė Inovacijų
grupę, ir kartu su devyniomis skaitmenines inovacijas kuriančiomis
organizacijomis 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti
projektą „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir
paslaugų plėtra“. Projekto metu bus siekiama įgyvendinti šiuos
tikslus:

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondų
lėšomis pagal priemonės „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ kvietimą
Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01.


