
Mantas Butrimavičius
mbutrimavicius@hnit-baltic.lt

ArcGIS sprendimas 
veiklos tęstinumui 
dėl Covid-19 
pasekmių

https://www.esri.com/en-us/covid-

19/business-continuity

https://www.esri.com/en-us/covid-19/business-continuity


• Esama situacija 

• Sprendimo pristatymas

• Sprendimo demonstracija

• Diegimas/įsigijimas

• Klausimai
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Situacija Lietuvoje

Kas šiuo 

metu 

dirba?

Ar užtenka 

darbuotojų?

Kurias 

veiklas reikia 

nutraukti?



Kokia situacija mano 
organizacijoje?

El. laiškas Skambutis

Darbuotojai

Vadovas/HR

- veikia įprastai

- veikla sutrikusi

- veikla sustabdyta



• Kiek darbuotojų dirba 
jūsų organizacijoje? 

• Kiek jūsų organizacija
turi padalinių? 

Apklausa



Dažniausiai kylantys klausimai

1. Kur dirba jūsų darbuotojai, ar jie yra sveiki ir saugūs?

2. Kurie jūsų padaliniai dirba padidintos rizikos 
sąlygomis?

3. Ar galite lengvai dalintis informacija apie jūsų 
darbuotojų ir padalinių  statusą su Žmogiškųjų išteklių 
skyriumi bei organizacijos vadovybe?

4. Ar jūsų klientai ir visuomenė žino, kurie jūsų 
padaliniai dirba, o kurie yra uždaryti?



ArcGIS sprendimas 
veiklos tęstinumui dėl 
Covid-19 pasekmių

Sprendimo pristatymas



ArcGIS sprendimas 
veiklos tęstinumui

• Adaptyvus dizainas 
visiems įrenginiams.

• Anketų pildymui mažiau 
nei 1 min. per dieną.

• Realiu laiku atnaujinama 
informacija informacijos 
suvestinėse.

• Kaupiama istorija
žemėlapyje ir lentelėse.



Darbuotojų 
statuso 
suvestinė

Vadovai

Koordinatoriai

Individualus 
pranešimas

Darbuotojai

Rangovai

Lyderiai

Komandinis 
pranešimas

Įvesties 
duomenys

GIS Profesionalas

Atvejai

Padaliniai

Darbuotojai

Verslo tęstinumo 
internetinė svetainė

Klientai

Gyventojai

Padalinių statuso 
suvestinė

Darbo vietos statuso 
pranešimas

Padalinių vadovai

Darbo vietų statuso 
redaktorius

ArcGIS Online/ 
ArcGIS Enterprise

Sprendimo 
sudedamosios 
dalys



Darbuotojų būklės modulis
• Lengvai pildoma anketa

kiekvienam darbuotojui 
arba grupės darbuotojų 
vadovui.

• Informacijos suvestinės 
darbuotojų statusui realiu 
laiku stebėti.



Patalpų būklės modulis

• Padalinių žemėlapis.

• Patogi anketa atnaujinti 
informaciją apie 
padalinių statusą.

• Informacijos suvestinė, 
skirta stebėti 
apibendrintą padalinių 
informaciją realiu laiku.



Demonstracija



Sprendimo išplėtimas

• Visos kitos standartinės GIS 
veiklos (pvz., ArcGIS Pro).

• Lauko darbų 
organizavimas, duomenų 
rinkimas ir kitų mobiliųjų 
programėlių naudojimas.

• Naujos informacijos 
suvestinės, papildomos 
anketos ir kitų ArcGIS 
internetinių aplikacijų 
naudojimas. 

ArcGIS 

Pro

Internetinės 

aplikacijos
Mobilios 

programėlės

ArcGIS 

Enterprise

Duomenys ir 

internetinės 

paslaugos

Portalas



1. Jei turite reikiamą 
kiekį ArcGIS licencijų 
– susisiekite dėl 
sulietuvintos 
sprendimo versijos 
įdiegimo. 

2. Jei jums reikia 
papildomų ArcGIS 
naudotojų, 
pasirinkite „Editor“
licencijų paketą už 
spec. kainą.

3. Jei neturite ArcGIS 
programinės 
įrangos, pasirinkite 
licencijų paketą už 
spec. kainą.

Diegimas/įsigijimas

Editor
„Redaguotojas“

X 100 vnt. X 10 500 vnt.

ArcGIS Online 
kreditai

GIS Professional
„GIS Profesionalas“

X 1 vnt.

ArcGIS veiklos tęstinumo sprendimo licencija (vienerių metų licencija)

Editor
„Redaguotojas“

X 50 vnt. X 5 000vnt.

ArcGIS Online 
kreditai

ArcGIS „Editor“ licencijų paketas (vienerių metų licencija)

Spec. pasiūlymai:

Specialių pasiūlymų kainos galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d. 



• Ar ArcGIS veiklos 
tęstinumo sprendimas 
jums pasirodė aktualus? 

• Ar specialus pasiūlymas 
įsigyti daugiau vardinių 
naudotojų licencijų jums 
pasirodė patrauklus? 

Apklausa
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