
Vilniaus universiteto
turimi ArcGIS produktai –
licencijos, funkcionalumas, 
paskyrų administravimas



ArcGIS prenumerata
Sudaroma 3-jų metų sutartis (VU - nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.)

Sutarties 1-ieji metai

Pervedama įmoka 

už pirmus metus

• Gaunama prieiga prie Esri resursų;

• Sugeneruojami raktai;

• Diegiamos ArcGIS programos;

• Kuriamos vartotojų paskyros.

Sutarties 2-ieji metai

Pervedama įmoka 
už antrus metus

• Administrojama prieiga prie Esri 
resursų;

• Sugeneruojami nauji raktai;

• Diegiamos ArcGIS programos;

• Kuriamos vartotojų paskyros.

Sutarties tretieji metai

Pervedama įmoka 
už trečius metus

• Administrojama prieiga prie Esri 
resursų;

• Sugeneruojami nauji raktai;

• Diegiamos ArcGIS programos;

• Kuriamos vartotojų paskyros.

Naujos prenumeratos 
planavimas

• Poreikio tikslinimas;

• Biudžeto planavimas;

• Kainų tikslinimas;

• Techninių specifikacijų rašymas;

• Viešųjų pirkimų procedūros.



Prenumeratos privalumai

• Organizacija sutaupo lėšas

• Užtikrinamos programinės įrangos naujumo garantijos

• Suderinta ir ištestuota programinė įranga (darbastalio programos, mobilios
aplikacijos, serveriai ir debesų technologijos tarpusavyje susiję ir užtikrina
kokybišką darbą)

• Naudotojai aprūpinami reikalingomis priemonėmis

• Užtikrinamas centralizuotas valdymas



ArcGIS licencijos 

• ArcGIS Desktop:

•

•

• ArcGIS Pro licencijavimas vykdomas per naudotojo paskyrą ArcGIS
Online.

• Studentiški kodai neturi analizės įrankių, tačiau yra naudingi mokantis ArcGIS 
pagrindų bei ArcPad aplikacijomis nuskaitant duomenis iš Trimble GPS. Būsimoje 
prenumeratoje jų jau nebus



ArcGIS resursų administravimas

• Koordinatorius vykdo Esri produkcijos pirkimus VU vardu, todėl jam suteiktas organizacijos 
pirkėjo kodas. Koordinatorius turi My Esri prieigą, todėl gali parsisiųsti prenumeratos PĮ, 
komplektuoti licencinius raktus, suteikti prieigą prie Esri virtualių mokymų VU naudotojams 
pagal poreikį

• Koordinatorius užsako ArcGIS serverio Skaitmeninį sertifikatą TCS (TCS, angl. Trusted 
Certificate Service)

• Koordinatorius sugeneruoja ir aktyvuoja raktą ArcGIS Licencijų pateikimo serveryje 

• Koordinatorius yra ArcGIS Online paskyros savininkas, todėl jam suteiktos 
administratoriaus teisės valdyti paskyrą ir turėti prieigą prie visų jo žinioje esančių 
naudotojų paskyrų. VU turi dvi ArcGIS Online paskyras:

http://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/TCS.aspx


ArcGIS serverių administravimas

• Hardware paruošimas



ArcGIS naudotojų paskyrų 
administravimas ArcGIS serveriuose

• Sukuriama grupė, nustatomos grupės teisės (vieša, privati)

• Sukuriama naudotojo paskyra, suteikiama rolė, priskiriama grupė

• Suteikiami ArcGIS Online kreditai 

• Administruojami VU ArcGIS naudotojai universitetinėje My Esri paskyroje, 
suteikiant jiems prieigą prie Esri virtualios mokymosi aplinkos



ArcGIS naudotojų aptarnavimas

• ArcGIS prenumerata tęsiama nepertraukiamai nuo 2010 m. 

• Naudotojų užsakymai priimami el. paštu audre.dudeniene@itpc.vu.lt arba 
pagalba@vu.lt

• Diegimo failai su instrukcijomis perduodami naudotojams individualiai per 
LITNET teikiamą failų perdavimo sistemą https://filesender.vu.lt

• Iškilus problemoms, ArcGIS koordinatorius suformuluoja naudotojų 
užklausas  my.esri.com portale, o atsakymai operatyviai ateina iš Esri
atstovo, šiuo atveju, UAB HNIT-BALTIC Jira sistemos

• Visi klausimai, pageidavimai, pasiūlymai, susiję su Esri produkcijos pirkimu 
ir naudojimu, sprendžiami per koordinatorių

mailto:audre.dudeniene@itpc.vu.lt
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Audrė Dūdėnienė

ITPC Naudotojų konsultavimo poskyrio 

specialistė 
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