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5 Biznews.lt 2008.01.09 UAB "Sabelija" pradeda E-NOVA

prekybą

Toma Grinytė Sabelija

6 Finhill.lt 2008.01.09 "Sabelija" pradeda E-NOVA

prekybą

Šaltinis "JT

Naujienos"

Sabelija

7 Jtn.lt 2008.01.09 "Sabelija" pradeda E-NOVA

prekybą

"JT Naujienos" Sabelija



Nr. 5
Biznews.lt  2008.01.09
Interneto svetainė

UAB "Sabelija" pradeda E-NOVA prekybą
Šią savaitę UAB "Sabelija" pradeda prekiauti nauja informacijos ir veiklos procesų valdymo sistema E-NOVA. Įmonės vadovo Tado

Šatkausko teigimu, naujoji sistema, veikianti informacinių technologijų pagrindu, bus aktuali visoms šalies įmonėms, norinčioms

optimizuoti įmonės veiklos procesus.

"Ši analogų Lietuvoje neturinti sistema sujungia visą įmonės dokumentaciją, užduotis, adresatus bei procedūras į nuoseklią darbo

logiką, o tai lemia stipriai didėjantį įmonės vadybos ir vidinės bei išorinės komunikacijos procesų efektyvumą", - teigia T. Šatkauskas.

Pasak jo, sistema ypatinga ir tuo, jog į ją integruota įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo funkcija.

"Atlikę tyrimus nustatėme, kad didele dalimi nelaimingus atsitikimus darbe lemia netinkamai arba apskritai nevykdoma darbų saugos

vadyba, todėl į E-NOVA įtraukėme ir darbų saugos procesus optimizuojančią sistemą.", - teigia UAB "Sabelija" vadovas T. Šatkauskas.

Pasak jo, pristačiusi šią paslaugą rinkai, bendrovė planuoja išplėsti aptarnaujamos rinkos segmentą, stiprindama bendradarbiavimą

tiek su mažomis, tiek su didžiosiomis šalies įmonėmis.

T. Šatkauskas pažymėjo, jog sistemos E-NOVA įdiegimo kaina svyruos nuo nepilno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų,

priklausomai nuo įmonės dydžio, teikiamos paslaugos sudėtingumo bei kiekvienos įmonės individualių poreikių.

Sistema E-NOVA buvo sukurta vienos iš "Sabelijos grupės" įmonės "Verslo formulė", kuri užsiima informacinių vadybos sistemų

diegimu verslo organizacijose.

UAB "Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo

pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.

Per sausio – lapkričio mėn. UAB "Sabelija" pasiekė 4,78 mln. litų apyvartą arba beveik 15 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kai ji siekė 4,16 mln. litų.



Nr. 6
Finhill.lt  2008.01.09
Interneto svetainė

"Sabelija" pradeda E-NOVA prekybą
Šią savaitę "Sabelija" pradeda prekiauti nauja informacijos ir veiklos procesų valdymo sistema E-NOVA. Įmonės vadovo Tado

Šatkausko teigimu, naujoji sistema, veikianti informacinių technologijų pagrindu, bus aktuali visoms šalies įmonėms, norinčioms

optimizuoti įmonės veiklos procesus.

"Ši analogų Lietuvoje neturinti sistema sujungia visą įmonės dokumentaciją, užduotis, adresatus bei procedūras į nuoseklią darbo

logiką, o tai lemia stipriai didėjantį įmonės vadybos ir vidinės bei išorinės komunikacijos procesų efektyvumą", - teigia T. Šatkauskas.

Pasak jo, sistema ypatinga ir tuo, jog į ją integruota įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo funkcija.

"Atlikę tyrimus nustatėme, kad didele dalimi nelaimingus atsitikimus darbe lemia netinkamai arba apskritai nevykdoma darbų saugos

vadyba, todėl į E-NOVA įtraukėme ir darbų saugos procesus optimizuojančią sistemą.", - teigia "Sabelijos" vadovas T. Šatkauskas. 

Pasak jo, pristačiusi šią paslaugą rinkai, bendrovė planuoja išplėsti aptarnaujamos rinkos segmentą, stiprindama bendradarbiavimą

tiek su mažomis, tiek su didžiosiomis šalies įmonėmis.

T. Šatkauskas pažymėjo, jog sistemos E-NOVA įdiegimo kaina svyruos nuo nepilno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų,

priklausomai nuo įmonės dydžio, teikiamos paslaugos sudėtingumo bei kiekvienos įmonės individualių poreikių.

Sistema E-NOVA buvo sukurta vienos iš "Sabelijos grupės" įmonės "Verslo formulė", kuri užsiima informacinių vadybos sistemų

diegimu verslo organizacijose.

"Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo pat

veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.

Per sausio – lapkričio mėn. "Sabelija" pasiekė 4,78 mln. litų apyvartą arba beveik 15 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai,

kai ji siekė  4,16 mln. litų.



Nr. 7
Jtn.lt  2008.01.09
Interneto svetainė

"Sabelija" pradeda E-NOVA prekybą
Šią savaitę "Sabelija" pradeda prekiauti nauja informacijos ir veiklos procesų valdymo sistema E-NOVA. Įmonės vadovo Tado

Šatkausko teigimu, naujoji sistema, veikianti informacinių technologijų pagrindu, bus aktuali visoms šalies įmonėms, norinčioms

optimizuoti įmonės veiklos procesus.

"Ši analogų Lietuvoje neturinti sistema sujungia visą įmonės dokumentaciją, užduotis, adresatus bei procedūras į nuoseklią darbo

logiką, o tai lemia stipriai didėjantį įmonės vadybos ir vidinės bei išorinės komunikacijos procesų efektyvumą", - teigia T. Šatkauskas.

Pasak jo, sistema ypatinga ir tuo, jog į ją integruota įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo funkcija.

"Atlikę tyrimus nustatėme, kad didele dalimi nelaimingus atsitikimus darbe lemia netinkamai arba apskritai nevykdoma darbų saugos

vadyba, todėl į E-NOVA įtraukėme ir darbų saugos procesus optimizuojančią sistemą.", - teigia "Sabelijos" vadovas T. Šatkauskas. 

Pasak jo, pristačiusi šią paslaugą rinkai, bendrovė planuoja išplėsti aptarnaujamos rinkos segmentą, stiprindama bendradarbiavimą

tiek su mažomis, tiek su didžiosiomis šalies įmonėmis.

T. Šatkauskas pažymėjo, jog sistemos E-NOVA įdiegimo kaina svyruos nuo nepilno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų,

priklausomai nuo įmonės dydžio, teikiamos paslaugos sudėtingumo bei kiekvienos įmonės individualių poreikių.

Sistema E-NOVA buvo sukurta vienos iš "Sabelijos grupės" įmonės "Verslo formulė", kuri užsiima informacinių vadybos sistemų

diegimu verslo organizacijose.

"Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo pat

veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.

Per sausio – lapkričio mėn. "Sabelija" pasiekė 4,78 mln. litų apyvartą arba beveik 15 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai,

kai ji siekė  4,16 mln. litų.


