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Lietuvos kompanija – pažangiausių Europoje šimtuke
Naujienų portalas „Financial Times“ lapkričio pabaigoje paskelbė inovatyviausių Europos įmonių šimtuką. Į jų
gretas pateko ir lietuviai – viena lyderiaujančių logistikos kompanijų Europoje „Girteka Logistics“. Šiais metais tai
vienintelė Lietuvos įmonė, „Financial Times“ įvertinta už inovatyvius pasiekimus skaitmeninių technologijų
srityje.
Į 2018 metų „Financial Times“ skaitmeninių novatorių šimtuką pateko dvi Baltijos šalys. Lyderiaujančio asmens,
naujųjų technologijų ir verslo modelių, technologijų mokymų kategorijose paminėtos 4 Estijos kompanijos, o
korporacijų skaitmeninių technologijų skiltyje įvardinta 1996-taisiais lietuvių įkurta „Girteka Logistics“.
5 600 vilkikų parką turinti įmonė kovo pabaigoje įsidiegė veiklą optimizuojančią „Transics“ (FMS) sistemą. Nuo tada
juose integruojamos planšetės su šia inovatyvia programine įranga – jų pagalba siunčiami ir gaunami visi
vadybininkams bei klientams aktualūs duomenys realiu laiku. Ši sistema turi ir mobiliesiems telefonams skirtas
programėles, todėl komunikacija su vairuotoju galima net jam nebūnant vilkike.

„WABCO“ priklausantis inovatyvus skaitmeninių transporto valdymo sistemų paketas padeda logistikos
įmonėms siekiant transporto parko efektyvinimo bei geresnio klientų aptarnavimo. „Šiuos metus galime
įvardinti kaip inovacijų proveržį – įsidiegę „Transics“ (FMS) sistemą pagerinome mūsų vairuotojų komunikaciją bei
paslaugų lygį. Didžiuojamės, kad „Financial Times“ esame reitinguojami kaip viena novatoriškiausių Europos įmonių.
Šis, visai Lietuvai priklausantis laimėjimas, mus skatina nesustoti ir nuolat efektyvinti veiklos procesus.“ – teigia
„Girteka Logistics“ transporto veiklos vystymo padalinio direktorius Donatas Načajus.
Lietuvos kompanija „Girteka Logistics“ paminėta tarp tokių pasaulyje garsių vardų kaip „Siemens“, „Vodafone Global
Enterprise“, „Booking.com“. Verslo bei ekonomikos temas kasdien gliaudantis britų portalas „Financial Times“
vidutiniškai yra perskaitomas 2,2 milijono žmonių per dieną.

„Girteka Logistics“ – didžiausia Europoje FТL pervežimus vykdanti įmonė. Transporto parką sudaro ne senesni
nei 2 metų, erdvūs ir komfortiški „Volvo“, „Mercedes-Benz“ bei „DAF“ vilkikai, kuriuos vairuoja jau daugiau nei
11 000 vairuotojų.
Visą „skaitmeninių čempionų“ šimtuką rasite čia: https://www.ft.com/content/6d68a236-e153-11e8-8e705e22a430c1ad
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