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UAB ,,Remanus" krovininių automobilių remonto paslaugas vykdo nuo 2011
m. Tai oficialus ,,Romasta group" partneris Alytaus regione. Įmonėje paslaugų
spektrą apima krovininių automobilių važiuoklių, tentų remontas, kompiuterinė
diagnostika, ratų montavimas ir balansavimas. Įmonei būtina efektyvinti savo
teikiamų paslaugų valdymą, todėl jai aktualūs ir reikalingi verslo efektyvumą
įtakojantys, novatoriški valdymo metodai, paremti informacinių technologijų
specifinio pritaikymo sprendimais. Siekiant didinti UAB ,,Remanus"
konkurencingumą ir darbo našumą, būtinos investicijos į įmonės poreikiams
pritaikytos Transporto valdymo sistemos diegimą, kuri likviduotų dėl
neautomatizuoto įmonės veiklos procesų valdymo kylančis problemas, įtakojančias
įmonės produktyvumo augimą. Pagrindinis projekto tikslas - padidinti įmonės
produktyvumą bei konkurencingumą, įdiegiant elektroninę Transporto valdymo
sistemą. Transporto valdymo sistema apims 8 vidinius ir išorinius verslo procesus:
krovinių užsakymų valdymą, komandiruočių valdymą, reisų valdymą, autoserviso
valdymą, pardavimų valdymą, pirkimų valdymą, klientų valdymą, įmonės darbuotojų
valdymą. Tikslo pasiekimui numatoma adaptuoti įmonės poreikiams pritaikytą
Transporto valdymo sistemą bei integruoti jau įmonėje esančią buhalterinę
programą Pragma su naujai sukurta sistema. Transporto valdymo sistema bus
sudaryta iš 18 modulių. Projekto įgyvendinimo metu taip pat planuojamas įsigyti
planšetinis pramoninis kompiuteris. Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti šiuos
rezultatus: padidės įmonės konkurencingumas ir produktyvumas, bus pasiekti
optimaliai efektyvūs krvovininių automobilių remonto darbų valdymo procesai,

sudarantys sąlygas kurti aukštesnę pridėtinę vertę, bus sumažinti valdymo kaštai,
tuo pačiu įmonė taps patrauklesnė.
Projekto biudžetas – 46 520 Eur. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA- K-806 „Everslas LT“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos, kurios sudaro 27 912Eur sumą.

