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1. Skaitikliai ir nuotolinis nuskaitymas  

• Kaip gali būti panaudojami duomenys?

2. Vartotojų informavimas ir CIS (Cutomer Information System)
• Vis daugiau akcentuojamas vartotojų informavimas (apie sutrikusias paslaugas, planinius paslaugų sutrikimus ir kt.)

• Elektros sistemų sprendimai realizacija skiriasi nuo „vamzdžių“ sistemų, gali būti labiau automatizuota, kur vamzdžių 
sistemose reikia daugiau žmogaus įsikišimo

3. IoT (Internet of Things) – slėgio, temperatūros, drėgmės jutikliai su nuotoliniu nuskaitymu 
• Stebimi kritiniai vartotojai, šuliniai, kameros ir pan.

• Pagrindinė paskirtis – informuoti apie pasikeitusias sąlygas stebimuose taškuose

• Kaip ir kur duomenys atvaizduojami, kaupiami , analizuojami/vizualizuojami    

4. Tinklo  ir jo elementų vizualizacija, duomenų analizė ir valdymas

• NIS (Network Information System) – GIS pagrindu veikiančios duomenų analizės ir inžinerinės 
infrastruktūros valdymo sistemos

5. Integracija, apsikeitimas sistemų duomenimis su savivaldybės viešinimo sprendimais

Inžinerinės infrastruktūros (CŠT tiekimo sistemos) skaitmenizavimo ašys
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KUR PRADĖTI?

AR REIKALINGA VIZUALIZACIJA SKAITMENINANT TINKLĄ?
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1. Esamos infrastruktūros elementų ir duomenų vizualizavimas:  

• Nėra skaitmenizuotų tinklų ir elementų - vamzdynai, šuliniai, kameros, sklendės, siurblinės su priklausiniais, 
apskaitos prietaisai, vartotojai ir kt.

• Informacija skaitmenizuojama ir atvaizduojama/saugoma/naudojama sistemoje (plančetai, *.shp, *.dwg, 
kiti planavimo dokumentai ir pan.) pagal tam tikras taisykles 

• Kita infrastruktūrai priskiriama informacija – šulinių kortelės, aptarnavimai, avarijos, remontai, skaitiklių 
duomenys ir pan., susiejant informaciją su tinklo objektais

2. Kokia paskirtis?

• Dokumentacija - turėti reikiamą aktualią informaciją apie situaciją sistemoje, kuri lengvai suprantama

• Efektyviai dalintis aktualia informacija įmonės viduje ir su trečiosiomis šalimis (savivalda, kitų sistemų 
valdytojais, projektuotojais, vartotojais)

• Geriau ir lengviau suvokti padėtį sistemoje (pavyzdžiui, kur yra probleminės zonos ir pan.)

Inžinerinės infrastruktūros (CŠT tiekimo sistemos) ir jos elementų  atvaizdavimas
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KO SIEKTI? 

Kas toliau?
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TES suvokimas: branduolys – inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema
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1. Pasirenkama sistema turėtų veikti GIS* pagrindu, bet

2. Pritaikyta inžinerinės infrastruktūros valdymo specifikai, atsižvelgti į CŠT bendrovių veiklos ir 
darbo  specifiką
• Susiję su galimybe tinklo objektus skirstyti į klases, jiems priskirti specifinę infromaciją, analizuoti duomenis

• Specifiški priežiūros ir remonto veiksmai

• Integruoti tinklo analizės/skaičiavimo įrankiai (tinklo situacijos vertinimas realiu laiku avarijos/remonto atveju)

• Galimybė realiu laiku teikti informaciją apie paslaugos tiekimo sutrikimus

• Tinklo valdymas parenkant optimalius darbo rėžimus

3. Turi produkto požymius – vystomas įrankis tik pagal daugelio naudotojų poreikį, geroji praktika   

4. Turėtų būti integruojama ir išplečiama iki reikiamo funkcionalumo (modulinė?)

5. Geroji praktika – klientui reikiamas funkcionalumas turi būti demonstruojamas 

* GIS – Geografinė Informacinė Sistema. Skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija, skaitmeninių, koordinuotų duomenų 
kaupimui, saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei

Kokie (tinkamos) PĮ požymiai?
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Site Vision, vGIS 
ir pan.

Darbas objekte

Rezultatas - pavyzdys
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