GII-02 Geografinės informacijos valdymas
1 užduotis. GIS funkcijos
Pradėta išnagrinėjus 1 temą – „GIS funkcijos ir profesijos“

Atsakymus pateikite atskirame dokumente
[reikalavimai dokumentui – formatas *.doc, arba *.pdf, pateikimo būdas per WebCT]
1 klausimas. GIS funkcijos
Aprašykite, kaip jūsų organizacijoje naudojamos GIS technologijos ir kaip pasiskirstę
darbuotojų GIS įgūdžiai. Aprašykite GIS naudojimo mastą ir struktūrą, paminėdami šiuos
aspektus:






Ar plačiai naudojamas GIS?
Kuri darbuotojų dalis turi teisę ir moka naudotis GIS?
Kuri jūsų organizacijos atliekamų verslo funkcijų dalis pagrįsta GIS technologija?
Kam naudojama GIS? Ar gana paprastiems veiksmams atlikti (pvz., žemėlapiams
automatiškai sudaryti), ar sudėtingesnėms užduotims (visos organizacijos
ištekliams tvarkyti, sudėtingai modeliuoti arba vizualizuoti)?
Ar GIS yra įvairių skyrių dalis, ar GIS paslaugos teikiamos centralizuotai?

Jeigu jūsų organizacijoje GIS nenaudojama, atsakykite taip, tarsi klausimai būtų apie jūsų
organizacijai naudingiausią GIS lygmenį.
Atsakymo forma – aiškus dviejų trijų puslapių ilgio aprašas. Kur reikia, naudokite
diagramas arba punktus.
2 klausimas. GIS darbų aprašai
Pasirinkite dvi darbo vietas jūsų organizacijoje, kuriose šiuo metu naudojama GIS, ir
parenkite jų aprašus. Jeigu jūsų organizacijoje GIS nenaudojama, pasiūlykite dvi darbo
vietas, kurios geriausiai tiktų jūsų dabartinei organizacinei struktūrai ir tenkintų GIS
poreikius. Įtraukite dažniausiai atliekamas užduotis, būtinus įgūdžius ir (ar) išsilavinimą,
taip pat nurodykite darbo su bet kuria programine įranga patirtį, su kurią būtų pravartu
mokėti dirbti (jei GIS naudojama).
Vienas pareigų aprašas turi užimti maždaug pusę puslapio.

GII-02 Geografinės informacijos valdymas
2 užduotis. Pasiūlymo vertinimas
Pradėta išnagrinėjus 4 temą – „Pasiūlymai“

Atsakymus pateikite atskirame dokumente
[reikalavimai dokumentui – formatas *.doc, arba *.pdf, pateikimo būdas per WebCT]

1 klausimas. Vertinimo kriterijai.
Atidžiai išnagrinėkite gautą kvietimą teikti pasiūlymus (KTP). Atsižvelkite į nustatytus
projekto tikslus, į dabartinį projekto metodų supratimo lygį ir panašius veiksnius, taip pat
į jūsų manymu svarbius dalykus. Pasiūlykite priemones pagal šį KTP pateiktiems
pasiūlymams vertinti ir pagrįskite, kodėl pasirinkote tam tikrus vertinimo metodus.
Jūsų atsakymą turi sudaryti:
 apibrėžti kriterijai;
 paaiškinti kiekinio vertinimo pagal kiekvieną kriterijų būdai;
 nustatyti visų kriterijų svoriai.

2 klausimas. Vertinimas pagal nustatytus kriterijus
Išnagrinėkite atsakant į KTP pateiktus du konkuruojančius pasiūlymus. Perskaitykite juos
įdėmiai ir įvertinkite pasitelkdami savo atsakyme į 1 klausimą aprašytas priemones.
Pateikite struktūruotą kiekvieno pasiūlymo įvertinimą ir galutinius vertinimo rezultatus (t.
y. kuris pasiūlymas laimėjo). Jei yra subjektyvių įvertinimų, pagrįskite juos.

