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ESO



ESO – Energijos skirstymo operatorius

Pagrindinės ESO funkcijos:
garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros 
ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, 
jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Įmonė aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.

ESO rūpinasi daugiau nei 126 tūkst. km elektros oro ir kabelių 
linijomis, eksploatuoja per 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.



GIS portalas 
(ArcGIS Enterprise Sites)



GIS portalas (ArcGIS Enterprise Sites)

• Visas, su GIS susijęs, turinys -
vienoje vietoje.

• Pasiekiamas visiems vartotojams 
iš bet kurios vietos.

• Žemėlapiai ir ataskaitos 
pritaikytos pagal skirtingų skyrių 
poreikius.



Žemėlapis Tinklo kokybės vertinimo skyriui



ArcGIS įrankiai defektų valdymui



ArcGIS Survey123 – įrankis defektų registravimui

• Įrankis naudojamas mobiliuose 
įrenginiuose

• Draugiškas vartotojui:
- Greitas defektų registravimas;
- Paprasčiau – nebereikia prisiminti tam

tikrų dalykų, nes jie pildosi automatiškai
pagal pasirinkto defekto tipą.
• Supaprastintas nuotraukų pridėjimas.



Automatizuoti sprendimai

• Integruota 
su kitomis 
IS



Ataskaitos kasdienei procesų stebėsenai



Naudotojų patirtys dirbant su 
ArcGIS programomis



Trumpa priešistorė apie darbą iki ArcGIS

• Popierinės schemos;
• Dvigubas darbas;
• Nuotraukų grupavimas;
• Rankinis defektų 

registravimas.

Apibendrinant:
Sunkus, ilgas ir nepatogus pasiruošimas darbui, bei duomenų 
registravimas rankiniu būdu.

TEVIS – Turto valdymo sistema



Popierių pakeitėme planšetiniu kompiuteiru



„ArcGIS Explorer“ Defektuotojų žemėlapis

• Online žemėlapis;
• Sluoksniai;
• GPS;
• Offline žemėlapio 

versija.



Defekto registravimo pradžia „ArcGIS Explorer“

• Tikslios vietos 
nustatymas;

• Linijos arba atšakos 
pasirinkimas;

• Perėjimas į 
„Survey123“.



Defektų registravimas su „Survey123“
• Defekto tipas;
• Atramos numeris;
• Bokšto

privažiavimas;
• Darbų kiekis;
• Papildoma

informacija;
• Defekto pašalinimo 

kategorija;
• Defekto nustatymo 

šaltinis;
• Nuotraukos



Išvados

• Sumažintas popieriaus naudojimas;
• Lengvesnis tikslios vietos nustatymas(GPS);
• Paprastesnis nuotraukų valdymas;
• Automatiškai užsipildantys defektų pildymo formos laukai;
• Mažiau klaidų defektų registravimo procese;
• Greitesnis defektų registravimas.
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