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Apie organizacija

Veiklos teritorija – Alytaus miestas
Daugiau nei 49 000 klientų

Daugiau nei 220 km vandentiekio tinklų
Daugiau nei 210 km buitinių nuotekų tinklų
Daugiau nei 140 km lietaus nuotekų tinklų

Eksploatuoja:

Bendras tinklų ilgis virš 670 km



ArcGIS naudojimo istorija
Pirmieji ArcGIS panaudojimo žingsniai žengti dar 
2004 metais įsigyjant ArcEditor licencijas



ArcGIS naudojimo istorija

Nuo 2004 iki 2012 visos jėgos buvo 
sukoncentruotos inžinerinių tinklų duomenų 
skaitmenizavimui, prioritetą teikiant aukštai 
duomenų kokybei ir detalumui.

Pirmieji ArcGIS panaudojimo žingsniai žengti dar 
2004 metais įsigyjant ArcEditor licencijas



2012 metais organizacija buvo pasirengusi žengti 
naują žingsnį ir sukauptą informacija pradėti 
dalintis interaktyviai organizacijos viduje su kitais 
naudotojais bei vadovybe. Taip pat pradėta 
kaupti informaciją GIS sistemoje apie tinklo 
įvykius bei planinius darbus.- Įdiegta ArcGIS Server ir WEB GIS duomenų 

peržiūros aplikacija (MS Silverlight)
- Įdiegta pirmoji GIS GeoDispečeris sistemos 

versija

Nuo 2004 iki 2012 visos jėgos buvo 
sukoncentruotos inžinerinių tinklų duomenų 
skaitmenizavimui, prioritetą teikiant aukštai 
duomenų kokybei ir detalumui.

Pirmieji ArcGIS panaudojimo žingsniai žengti dar 
2004 metais įsigyjant ArcEditor licencijas

ArcGIS naudojimo istorija



Kadangi visuomet buvo orientuojamasi į 
duomenų aukštą kokybę, jau 2012 metais buvo 
galimybė sukurti geometrinį vandentiekio tinklą ir 
tokiu būdu spręsti reikiamų užsukti sklendžių ir 
izoliuotų abonentų paieškos trasavimo uždavinius 
Desktop ir WEB aplinkose.

ArcGIS naudojimo istorija



2016 Dzūkijos vandenys pradėjo naudoti ArcGIS
Portal, buvo atnaujinta GIS GeoDispečeris
sistema į naujausią versiją, taip pat įgalintos lauko 
darbo vietos panaudojant ArcGIS standartines 
mobilias programėles, papildomam duomenų 
kaupimui/atnaujinimui būnant lauke.

ArcGIS naudojimo istorija
Kadangi visuomet buvo orientuojamasi į 
duomenų aukštą kokybę, jau 2012 metais buvo 
galimybė sukurti geometrinį vandentiekio tinklą ir 
tokiu būdu spręsti reikiamų užsukti sklendžių ir 
izoliuotų abonentų paieškos trasavimo uždavinius 
Desktop ir WEB aplinkose.



Visą šį laiką Dzūkijos vandenų specialistai ne tik 
kaupė duomenis, bet ArcGIS pagalba iš sukauptų 
duomenų turėjo galimybę rengti išsamias aiškias 
ataskaitas, valdybai, vadovams bei visuomenei. 

Vamzdynų ir jų komponentų statistika

Tinkle įvykusių įvykių statistika

ArcGIS naudojimo istorija



Statistika apie naujus ir potencialius klientus

ArcGIS naudojimo istorija
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ataskaitas, valdybai, vadovams bei visuomenei. 
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Tinkle įvykusių įvykių statistika



Informacija apie numatomą ir faktiškai įvykdytą 
tinklo plėtrą ir renovaciją

ArcGIS naudojimo istorija
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Vandens kokybės monitoringą, lietaus nuotekų 
baseinus ir kt.

ArcGIS naudojimo istorija
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ArcGIS naudojimo istorija
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ArcGIS
komunikavimui su 

klientais
2021 buvo nuspręsta per ilgą laiką sukauptus GIS 
duomenis įdarbinti procesų automatizavimui ir 
veiklos efektyvinimui užsibrėžiant tikslą sukurti 
GIS pagrindu klientų informavimo apie paslaugų 
teikimo sutrikimus procesą

Dzūkijos vandenys kartu su Hnit-Baltic sukūrė 
klientų informavimo sistemą, kuri suteikia 
galimybę dispečeriams informuoti klientus apie 
paslaugų sutrikimus SMS žinutėmis ir El. laiškais 
naudojant vieną GIS Geodispečeris sistemos 
langą.



Pirmas tikslas buvo sukurti operatyvinę švieslentę, 
kuri patalpinta į organizacijos interneto svetainę ir 
realiu laiku interesantams pateikiama informacija 
apie tinkluose įvykusias avarijas per 30 paskutinių 
dienų. 

ArcGIS 
komunikavimui su 

klientais



ArcGIS
komunikavimui su 

klientais
Pirmas tikslas buvo sukurti operatyvinę švieslentę, 
kuri patalpinta į organizacijos interneto svetainę ir 
realiu laiku interesantams pateikiama informacija 
apie tinkluose įvykusias avarijas per 30 paskutinių 
dienų. Automatizuojant procesus buvo būtina sukurti 
tiesioginę, realiu laiku veikiančią, dvykryptę
integraciją tarp GIS ir Abonentų sistemų. 



Taip pat sėkmingam klientų informavimui buvo 
sukurta integracija tarp GIS ir Mobilaus ryšio 
operatoriaus, kad būtų galima siųsti SMS žinutes 
tiesiogiai iš GIS Geodispečeris sistemos.

ArcGIS
komunikavimui su 

klientais
Pirmas tikslas buvo sukurti operatyvinę švieslentę, 
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Išmoktos pamokos
- Būtina atlikti poreikių analizę prieš pradedant 

kūrimo darbus.

- Būtina visų procese dalyvaujančių šalių 
komunikacija.

- Automatinė integracija tarp GIS ir Abonentų 
sistema yra būtina siekiant efektyvinti 
organizacijos veiklą. 



Kas toliau? 

- SMS siuntimo sistemos tobulinimas.

- Tikslas plačiau išnaudoti naujausias ArcGIS technlogijas analizės uždavinių sprendimui ir 
informacijos dalinimusi su suinteresuotais asmenimis. 

- Plėsti ArcGIS naudojimą organizacijoje.
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