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Tinklų arba tinklų kūrimo būdai
Gali būti nustatomi įvairūs tinklų kūrimo verslo ir tinklų būdai. Čia yra pateikiami kai kurie
patys svarbiausi iš jų:
Verslo kontaktų tinklas internete
Vienas iš būdų prisijungti prie kitų įmonių yra verslo kontaktų tinklas internete. Šiam tikslui
gali būti naudojamos socialinės žiniasklaidos, pvz., Facebook, Linkedin ir kitos panašios
internetinės 2.0 platformos. Verslui tai gali būti būdas padidinti savo verslo kontaktų
skaičių ir reklamuoti save. Paprastai šiuos tinklo kūrimo būdus palaiko verslininkai,
siekiantys nustatyti savo verslo partnerių, kuriais jie pasitiki, ratą. Šios priemonės padės
jums per jūsų tinklą rasti reikalingus žmones. Per prisistatymus, socialinę žiniasklaidą
prisijungę nariai gali užmegzti kontaktus su naujais potencialiais verslo partneriais. Mūsų
globalioje visuomenėje internetiniai tinklai gali padėti lengviau palaikyti ryšį su asmenimis
iš viso pasaulio. Specialios tarpvalstybinės e-komercijos platformos ir verslo partnerystės
tinklai dabar daro tinklus pasauliniu mastu prieinamais taip pat ir mažoms bei vidutinio
dydžio įmonėms.
Verslo ryšių užmezgimas, rengiant susitikimus akis į kį
Verslo ryšiai užmezgami ne tik naudojant internetą, bet ir rengiant tradicinius susitikimus
akis į akį. Daugelis žmonių teikia pirmenybę būtent šiam būdui,nes


labiau tikėtina užmegzti aukščiausios kokybės ryšius.



norima susitikti su žmonėmis su kuriais ketinama turėti verslo reikalų.

Kai verslo ryšiai užmegami susitikus akis į akį, dažnai praverčia rekomendacijos gautos iš
verslo ryšių tinklo.
Technologijų platformos
Technologijų platformos suburia visas suinteresuotas šalis konkrečiame sektoriuje ar
srityje. Šios sritys yra pasirenkamos dėl savo strateginės svarbos arba jų galimo įnašo į
Europos Sąjungos tikslus (pvz. žiniomis pagrįsto augimo, konkurencingumo ir užimtumo).
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Technologijų platformos egzistuoja įvairiose srityse tokiose kaip aviacijos, vandenilio,
nanoelektronikos, plieno ir tekstilės.
Technologinės platformos buvo sukurtos siekiant inicijuoti veiksmingą partnerystę tarp
valstybinių ir privačių institucijų. Dėka tokio bendradarbiavimo technologinės platformos
gali nustatyti šiame sektoriuje reikiamus mokslinius tyrimus ir technologijas, kurios bus
naudojamos trumpesnį ar ilgesnį laiką, bei derinti Europos, valstybines, viešas bei
privačias investicijas, susijusias su tyrimais ir vystymu. Todėl technologinės platformos
remia Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtrą.

Klasteriai
Klasteriai yra apibrėžiami kaip tam tikroje šakoje esančių susijusių įmonių ir įstaigų
regioninė koncentracija. Greta tarpusavyje susijusių tam tikrų šakų įmonių, klasteriai gali
apimti ir kitas svarbias konkurencingas institucijas (tokias kaip mokslinių tyrimų įstaigos,
universitetai, prekybos rūmai, valdžios institucijos ir t.t.). Klasteris, kaip vietinė žmonių,
išteklių, idėjų ir infrastruktūros koncentracija, su savo vidiniais dinaminiais ryšiais, kurie
negali būti įtvirtinami naudojant administracinius apribojimus, yra labai sudėtingas tinklas
Kalbant apie klasterius, reikia pažymėti, kad kryptingumas leidžia vystytis ekonomikai bei
kurti žinias ir inovacijas. (Adler & Gundersen, 2008)
Galima atskirti tokias keturias klasterių dimensijas
1. Horizontalioji dimensija apibūdina esamas įmones, kurios gamina panašias prekes
ir todėl konkuruoja viena su kita. Įmonės gauna naudos iš informacijos, kurią jie gali
surinkti apie savo konkurento prekes ir jų gamybos aplinkybes. Be to, jie gali
bendradarbiauti įeidami į naujas rinkas.
2. Vertikalioji dimensija apibūdina tiekėjų, gamintojų (paslaugų tiekėjų) ir klientų
koncentraciją. Kai tik susikuria konkretus klasteris, šios įmonės, siekiant turėti
naudos iš aglomeracinių privalumų, yra skatinamos įsikurti šiame regione.
3. Institucinė dimensija yra susijusi su regioninės koncentracijos procesais, kurie
nustato konkrečias kuriamos sistemos taisykles ir normas. Klasterių dalyviai turi
tuos pačius ar kitokius darbo su technologijomis įpročius, kurie leidžia kurti verslo
ryšius ir papročius – patikimumo ir pasitikėjimo pagrindą į kurį remiasi darbo
santykiai.
4. Išorinė dimensija reiškia, kad išorinis klasterio atvirumas iš esmės yra svarbus.
Siekiant užtikrinti naujovių diegimą ir augimo procesus naudojant klasterio vidaus
tinklus, yra būtinos išorinės skatinimo priemonės.
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Ryšio ir strateginio tinklo kūrimas
Kas tai yra strateginio tinklo kūrimas?
Į tikslą orientuota elgsena tarp verslo ir kitų konkurentų, tiekėjų, klientų ir kitų suinteresuotų
šalių gali būti suvokiamas kaip strateginis veiksmas. Ši socialinio tinklo koncepcija yra jūsų
verslo strategijos dalis, nes, siekiant sėkmingo verslo, jūsų tinklo kūrimui ir
bendradarbiavimui yra būtinas elgsenos motyvas. Kai tinklas yra sukuriamas tikslu siekti
įmonės sėkmės, tai yra laikoma “starteginiu tinklo kūrimu”. (Miller et al. 2007)
Strateginio tinklo kūrimo teorija daugiausia dėmesio skiria pasitikėjimu pagrįstų ir
tarpusavio santykių tarp nepriklausomų įmonių savininkų plėtojimu kaip taktine
priemone konkurencinėse rinkose. (Miller et al. 2007)
Kas tai yra ryšio tinklo kūrimas?
Santykių tinklas – tai susitikimai su žmonėmis, santykių su jais užmezgimas ir
naudojimasis šių santykių galimybėmis. Daugeliu atvejų šių tinklų privalumas yra galimybė
rinkti informaciją. Tai gali padėti jums toliau plėtoti savo verslą. Bet kokie sėkmingi
santykiai yra naudingi abiem pusėms ir tai laikui bėgant keičiasi. Efektyvus ryšio tinklo
kūrimas yra susijęs su visa apie tokių ryšių kūrimą turima informacija bei išlaikant
ilgalaikius ryšius su kitais profesionalais. Ryšius padeda užmegzti naujienų grupės,
forumai ir elektroninis paštas, tačiau geriausias būdas tą padaryti yra ir visada bus susitikti
akis į akį. (Small business Software, 2011)

Virtualūs įmonių tinklai (VEN)
Virtualus įmonės tinklas yra laikinas, per informacijos ir komunikacijos technologijas
sujungtas įmonių, tiekėjų, klientų ar darbuotojų tinklas, siekiant kurti produktus ar
paslaugas. Virtualiuose įmonių tinkluose įmonės dažniausi yra suburiamos pagal
strateginę partnerystę arba pritraukiant išorinius resursus. Pagrindinis virtalių įmonių tinklų
tikslas yra bendras žinių ir išteklių naudojimas bei išlaidų mažinimas (The bumble bee,
2005).
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Kokie yra virtualių įmonių tinklų privalumai?
VEN pagalba įmonės gali įgyti gebėjimus ir konkurencinį pranašumą tarp pasaulio įmonių,
ypač tokiose srityse:


Pardavimai



Rinkodaros tyrimai



Produktų kūrimas



Žmogiškieji, kapitalo ir informacinių technologijų ištekliai.

Įmonės turi būti lanksčios šiose srityse:


Greitis ir gebėjimas reaguoti



Verslumas ir inovacijos



Lankstumas



Žemos pridėtinės išlaidos

Kokie pagrindiniai veiksniai sąlygoja virtualaus įmonių tinklo sėkmę?
Praktikoje buvo nustatyti keturi pagrindiniai sėkmės veiksniai (paimta iš internetinio
puslapio The Bumble bee 2005):


Technologinė parama neturėtų būti per daug sudėtinga
Technologinė parama VEN nėra nei sudėtinga, nei brangiai kainuojanti. Viskas ko
ištikrųjų reikia įmonėms, priklausančioms virtualiam įmonių tinklui, tai paprasta
internetinė platforma, kuri turėtų paprastą prieigą ir leistų saugiai planuoti,
bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis darbo dokumentais.
Įmonės tinkle taip pat turi prieigas prie gerų bendrų verslo programų (pvz. reklamos
kamapnijų valdymas /CRM). Žiniatinklio programos taikymas yra būtinas, nes
mažose įmonėse IT infrastruktūros nėra.



Į tinklo valdymą turėtų būti atsižvelgiama rimtai.
VEN yra labai svarbus klientų aptarnavimui. Klientai nori žinoti, kaip elgtis, jeigu
iškiltų problema. Jie taip pat norėtų tinklą traktuoti kaip VIENĄ visumą. Tai reiškia,
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kad klientai nori vieno kontaktinio asmens ir vientisų verslo procesų. Didelių
trūkumų būti negali.


Turi būti plėtojama bendra bendradarbiavimo praktika.
Iš esmės į VEN gali būti žiūrima kaip į klasikinę tinklo grupę, kai ieškoma susitarimo
kaip bendradarbiauti, priimti sprendimus, spręsti konfliktus, dalintis informacija ir
naudoti technologijas. VEN tai yra dažnas atvejis, kai dalyvaujantys nariai yra
pasirengę investuoti laiką ir išteklius į šios darbo praktikos plėtrą. Taip pat reikia
stiprinti pasitikėjimą tokia apimtimi, kuri yra reikalinga norint gauti pridėtinę vertę.



Reikia paskirstyti vaidmenis

Daugelis VEN yra paremti 3 pagrindiniais vaidmenimis:
 Kūrėjas. Kūrėjas žino, ką gali pasiekti tinklas. Kūrėjas vaidina svarbų
vaidmenį, siekiant užpildyti spragas virtualiuose tiekimo tinkluose.
 Tarpininkas. Tarpininkas nustato potencialių tinklo klientų galimybes. Kad
tarpininkas galėtų pateikti reikiamą informaciją klientams, jis turi
bendradarbiauti su kūrėju ir surasti virtualias komandas, galinčias pasiūlyti
kainą.
 Instruktorius. Instruktorius dirba su asmenimis įvairiose įmonėse sustiprinant
pasitikėjimą, nustatant struktūrą, sprendžiant problemas, imantis interesų
konfliktų ir sukuriant i veiksmingas tarpbendrovines komandas.
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