
P R O G R A M A

13:30-13:50

13:50-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:20

KIBERNETINIS SAUGUMAS. 
PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS. 
VERSLO FINANSAVIMO PRIEMONĖS

MODERATORIUS: 

Virgil i jus Dirma, 
INFOBALT Europos Sąjungos ir 
tarptautinių santykių vadovas

13:00-13:10 Hegelmann Grupės f inansų direktoriaus,  
valdybos nario,  Kauno PPA rūmų tarybos 
nario Vyčio Arlausko sveikinimas

Domeno svarba verslo skaitmenizavimo 
procesuose

Vaidotas Jakuška, 
KTU Interneto paslaugų centro 
DOMREG rinkodaros ir 
komunikacijos specialistas

Skaitmenizacijos etapai,  per kibernetinio 
saugumo prizmę

Donatas Zaveckas,  
Skaylink Lietuva vadovas

Valdymo skaitmenizavimas

Vytautas Vaškevičius,  
Sekasoft direktorius

Verslo procesų automatizavimas: 
ką daryti  ir  ko nedaryti

Agnius Bartninkas,  
Definra vykdomasis direktorius

Suvienodinti  įmonės procesai - 
privalumas ar trūkumas?

Gintarė Savickienė,  
Softera Baltic pardavimų vadovė

Finansavimas, kuris padeda 
transformuoti  ir  auginti  verslą

Kęstutis Motiejūnas,  
INVEGOS generalinis direktorius

Kriptovaliutų naudojimo versle augimas. 
Atsižvelgiant į  kriptovaliutų pranašumus 
ir  panaudojimo galimybes verslui

Evaldas Krampas, 
SpectroCoin paskolų produkto 
vadovas

Klausimų atsakymų sesija

Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta visiems 
užsiregistravusiems dalyviams

ONLINE

13:00–16:20 Spalio 26 d.

13:10-13:30 Kodėl vadovams turi  rūpėti  jų įmonės 
kibernetinio saugumo branda?

-  IT saugumo kultūra - kas tai?
-  Kodėl įmonėms tuo pasirūpinti reikėjo jau vakar 
(tyrimai, BDAR reikalavimai)
-  Kaip formuoti IT saugumo aplinką organizacijoje
-  Kokie įrankiai padeda kurti tvirtą IT saugumo 
kultūrą ir ją išlaikyti

Verslo procesus vis labiau skaitmenizuojant 
domeno naudojimas sistemų adresavimui tampa 
dar aktualesnis. Domeno svarba išauga ne tik dėl 
reprezentacinių interneto svetainių virsmo į el. verslo 
sprendimus ar el. pašto paslaugos išplėtimo į klientų 
aptarnavimo sistemas, bet ir dėl automatizuoto 
gamybos ar tiekimo valdymo. 

Maži žingsniai priversiantys kasdien gauti daugiau 
gerų emocijų ir teisingai nuspręsti apie investicijų 
dydį į Jūsų verslą.

Peržiūrėkime įvairias organizacijų valdymo ir 
administravimo sritis - sprendimų priėmimas, 
veiklos organizavimas, personalo valdymas, vidinė 
komunikacija, bendradarbiavimas, duomenys ir 
informacija, kokybė, pokyčių valdymas ir kt. Kiek 
pavyktų jas skaitmenizuoti - ar yra galimybių, ar 
tinkama organizacijos branda?

Pastaruoju metu labai populiaru yra naudoti 
vadinamąsias low-code ir no-code technologijas, 
kurios įgalina tai daryti net ir žmones, kurie neturi 
patirties IT srityje. Tačiau statistika rodo, kad didžioji 
dauguma tokių projektų žlunga arba negeneruoja 
tokios grąžos, kokia buvo žadėta. Ką daryti ir ko 
nedaryti, kad taip nenutiktų ir kaip įgyvendinti 
sėkmingą procesų automatizavimo projektą.

Verslo valdymo sistemos diegimas neprivalo būti 
sudėtingas, apimantis visą įmonę ir suvienodinantis 
procesus. Kaip žinoti, kada verta skaitmenizuotis ir 
keistis, o kada esami procesai yra geriausia išeitis?

-  Kas gali padėti susidūrus su lėšų trūkumu 
transformuojant ar auginant verslus?  Kokį vaidmenį 
čia atlieka valstybė?
-  Ar egzistuoja universali pagalba verslui?
- Kokiais finansavimo šaltiniais galima pasinaudoti 
skirtingose verslo stadijose?

- Kodėl verta apsvarstyti galimybę naudoti 
kriptovaliutų?
- Kuo kriptovaliutos gali būti naudingos jūsų įmonei? 
- Du pagrindiniai kriptovaliutų naudojimo būdai
- Kaip įmonė įgyvendina kriptovaliutų diegimą: 
iššūkiai ir kaštai.

Eglė Mockevičiūtė,  
Cyber Security Academy 
Mokymų projektų vadovė

https://nariai.chamber.lt/index.php?route=extension/module/acc_event/add&id=1992



