Digitālo iespēju ceļvedis
„Darba sākšana ar WTE”

Digitālo iespēju ceļvedis ir paredzēts kā tiešsaistes resurss tiem, kas ir ieinteresēti izveidot
savu biznesu vai meklē darba iespējas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarē. Šis resurss
sniegs Jums nepieciešamo informāciju par iespējām šajās nozarēs un par iemaņām, kādas
Jums būs nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu piedāvātās priekšrocības šo progresīvo
nozaru iespējamajā pieaugumā.
GEM ziņojumā 2010. gadā ir uzsvērts, ka sievietes mazāk aktīvi iesaistās uzņēmējdarbībā1
un ka sievietēm ir mazāka pārliecība kļūt par uzņēmējiem. Šajā ziņojumā ir arī uzskats, ka
2010. gadā bija maz iespēju uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī slikta ekonomiskā vide
uzņēmumiem. Neņemot vērā šo pesimismu, ziņojumā tiek piedāvātas dažas pozitīvas
ziņas Īrijas uzņēmēju nākotni, jo lielākā daļa agrīnās stadijas uzņēmēju kļūst vērienīgāki
un inovatīvāki savas uzņēmējdarbības koncepcijā2.
Sākumposmā uzņēmēji ir gatavi apvienojot dažus no resursiem, ko WTE atbalsta, piemēram,
pārdošanu tiešsaistē un tiešsaistes tirdzniecību, lai veicinātu eksportu savā uzņēmumā.
Kamēr iespējas uzsākt uzņēmējdarbību Īrijā šodienas ekonomiskajā klimatā ir niecīgas,
izdevība radīt patiesi novatorisku uzņēmumu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, lai
sāktu un veicinātu savu biznesu, ir bezgalīgas. Šā iemesla dēļ WTE programma apvieno
moduļus tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā, lai sniegtu jums pilnīgas iemaņas, kas
Jums būs nepieciešamas, lai radītu patiesi novatorisku un veiksmīgu uzņēmējdarbību.
Kļūstot par IT uzņēmēju, ir jāparedz, ka esat ieguvis ievērojamas IT nozares zināšanas
par dažādām IT programmām. Turklāt šīs prasmes Jums ir nepieciešams ne tikai, lai
varētu pierādīt savas spējas profesionālajā ziņā, bet arī kuram pieder vadības prasmes
vadīt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Pašnodarbinātība IT jomā var prasīt elastīgāku darba
dienu (vai nakti). Ir arī lietderīgi paturēt prātā, ka daži darbi būs par noteiktu maksu, nevis
pēc stundu likmēm. Piemēram, ja Jūs esat mājas lapas izstrādātājs un Jūsu uzdevums ir
atbildīgi izveidot tīmekļa vietni par vietējo uzņēmējdarbību, Jums, visticamāk, ir vienota
likme, lai mājas lapa, neatkarīgi no tā, cik stundas ir nepieciešams, tiktu izveidota.
WTE kurss piedāvā Jums ne tikai praktiskā lietojuma ievadu, kā izmantot tehnoloģijas, bet
kurss arī piedāvā ieskatu bezgalīgajās iespējās, ko tehnoloģijas karjera jums var sniegt.
Kā arī izmantot tehnoloģijas praktiskā veidā, lai veiktu pētījumus internetā vai izveidot
tīklu ar savas jaunās uzņēmējdarbības klientiem, tas ir, iespējams atrast sevi, izmantojot
tehnoloģijas kā pamatu, uz kā darbojas Jūsu uzņēmējdarbība. Izmantojot tīkla dizainu
un tiešsaistes mārketingu, Jūs varat izveidot, vadīt un realizēt savu e-uzņēmējdarbību,

neizejot no mājas. Pateicoties tehnoloģijām, Jūs varat īstenot pilnībā dzīvotspējīgu un
veiksmīgu uzņēmējdarbību, neierīkojot veikalu vai biroju, nemeklējot telpas un nav
jāuztraucas par īres maksu. Šajā sakarā, tehnoloģija ir rezolucionējoša ar to, kā
uzņēmumi tiek izveidoti un darbojas. Šī iemesla dēļ WTE mērķis ir sniegt Jums prasmes,
kā iegūt labumu no bezgalīgajām iespējām, ka tehnoloģija mums ļauj.
Pat vēl, izveidojot uzņēmumu vai studējot tehnoloģijas koledžā vai universitātē prasa
milzīgu apņēmību, un ir svarīgi atcerēties, ka tā nav piemērota visiem. Ja Jūs konstatējat,
ka Jums ir interese gan par tehnoloģijām, gan uzņēmējdarbību, ar nepieciešamo prasmju
kopumu tā varētu būt ļoti veiksmīga un ienesīga kombinācija. Ja šī joma Jūs interesē,
tīkla dizaina modulis varētu būt Jums īpaši nozīmīgs. Kā alternatīvu Jūs varētu apsvērt
par kursu vai akreditētu kursu apmeklēšanu, kas ir pieejami Jūsu dzīves vietas tuvumā,
tiešsaistē vai izmantojot tālmācību.
Ir daudz atbalsta un kursi pieejami, lai palīdzētu Jums izpētīt tehnoloģiju nozari sīkāk.
Digitālo iespēju ceļvedis (Digital Opportunities Road Map (DORM)) ir norādes instruments,
kas pieejams visiem WTE dalībniekiem. Šis ceļvedis kā nepieciešamība ir radusies, jo viens
no aktuālākajiem jautājumiem saskaras ar IKT nozari Īrijā, kad nebija pienācīgi izglītots
darbaspēks. Šī resursa mērķis ir risināt prasmju deficītu, kas ir redzams Īrijas tehnoloģijas
sektorā, uzsverot potenciālās tirgus iespējas, tehnoloģijas un uzņēmējdarbības jomā, kā
arī uzsverot prasmes, kas vajadzīgas, lai gūtu labumu no šīs iespējas. Nākamajā sadaļā
sīkāk tiks apskatītas pieejamās iespējas un nepieciešamās prasmes 4 amata kategorijām.
Tas arī sniegs informāciju par kursiem, kas palīdzēs Jums izmantot šo darba iespēju, un
vietām, kur iet, lai uzzinātu vairāk informāciju.

Sekreteriāts un administrācija
Kopējā loma sekretariāta un administratīvo personu darbavietā ir visu laiku glabāt,
iegūt, un salīdzināt informāciju izplatīšanai darbiniekiem un klientiem, lai organizācijās
nodrošinātu programmas efektīvu darbību.

Darba apraksts
♦♦ Atbildēt uz telefona / skrīninga zvaniem;
♦♦ Tikties un sveicināt kandidātus un klientus;
♦♦ Skrīninga kandidātus nodrošināt ar informāciju par darbiniekam;
♦♦ Rakstīt ziņojumus, administratīvi atbalstīt CEO;
♦♦ Atbalstīt pārdošanu ar pasta uzņēmumiem, mārketinga aktivitātes utt;
♦♦ Pasūtīt Stacionāros / vadības rēķinu mapes;
♦♦ Vispārīgi administrācijas iesniegumi, faksi un kopēšanas darbi;
♦♦ Kafijas / tējas piedāvāšana klientiem, ja nepieciešams;
♦♦ Atbildēt par sīknaudas - līdzsvara kvītīm;
♦♦ Apzīmogot pastu un aiznest uz pastu;
♦♦ Pirmajā kontaktēšanas reizē nodibināt kontaktus ar Uzņēmumu un reaģēt uz klientu
zvaniem uzņemšanas kārtībā;
♦♦ Atbildēt pieņemšanas telpas uzturēšanu labā stāvoklī;
♦♦ Visu ienākošo pastu atvēršana, datumu apzīmogošana un šķirošana;
♦♦ Korespondences un bibliotēkas materiālu nodošana izskatīšanai sistematizācija;
♦♦ Laiku pa laikam darbs uz konkrētiem projektiem, ko var pieprasīt administratīvais
ierēdnis un vai programmas vadītājs;
♦♦ Datu bāžu uzturēšana un izejošās korespondences pārvaldīšana.

Prasmes un lomas
Prasmes

♦♦ Detalizētas zināšanas par Microsoft Word, Excel un PowerPoint prezentācijām
♦♦ Izcilas komunikācijas un saskarsmes prasmes
♦♦ Spēja pētīt tiešsaistē un sastādīt rakstiskus ziņojumus

Lomas

♦♦ Organizēt sanāksmes un pasākumus
♦♦ Izpaust lieliskas laika vadības iemaņas
♦♦ Izveidot un uzturēt atbilstošas kārtošanas sistēmu

Karjeras iespējas
♦♦ Virtual Assistant ir uzņēmējs, kas sniedz administratīvu un tehnisku atbalstu mazajiem
uzņēmumiem no savas mājas. Klienti gūtu labumu no šī pakalpojuma, ietaupot naudu
par biroja telpām, ekspluatācijas izmaksām un darbinieku saistītos maksājumus.
Mūsdienu tehnoloģija ir padarījusi šo darbu gan uzticamu, gan ekonomiski iespējamu.
Virtuālā asistents parasti strādā ar citiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
♦♦ Sekretārs vai administrācijas asistents kādā uzņēmumā vai organizācijā
♦♦ Rodas nodarbinātības iespējas sekretārēm un administratīvajiem asistentiem. Bet nebūs
milzīgs pieaugums šajā nozarē, vienmēr būs uzticams pieprasījums pēc sekretāriem un
administratoriem visos nodarbinātības sektoros.
♦♦ Pastāv iespēja izveidot administratora lomu, iekļaujot interneta attīstību un
e-uzņēmējdarbības prasmes, ja Jūs esat ieinteresēti strādāt radošajā IT nozarē, bet
varbūt Jūs neesat pārāk aizrautīgs mājas lapas izstrādātājs.
♦♦ Iespējas ir vislabāk piemērotas pieteikuma iesniedzējiem ar plašām zināšanām par
datora lietojumprogrammām, kā aprakstīts prasmju sadaļā.

Multimedijas dizains
Multimediju dizaineri integrē audio, animācijas, grafikas un video noformējumu CD, DVD,
televīzijas programmām un mājas lapām. Viņi strādā reklāmas aģentūrās, televīzijās,
tīkla izstrādē uzņēmumiem un citām mediju kompānijām, kas attīsta multimediju
prezentācijas.
Dizaineru darbs ir komunikācija ar idejām un informāciju. Multimediju nozarē dizainers
rada dizaina interaktīvo programmu, tīmekļa vietas, tīmekļa vietnes un reklāmas par
izglītības, izklaides, uzņēmējdarbības un citu multivides lietojumprogrammām.

Darba apraksts
Multimediju dizaineriem ir jāzina pašreizējā datoru programmēšanas valoda (ieskaitot C +
+, HTML un Java), aparatūras (gan Macintosh un Microsoft produktu) un programmatūras
(ieskaitot Adobe irector, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, Apple final Cut Pro, PowerPoint un Avid).
Viņiem vajadzētu būt pēc iespējas vairāk uzdevumu, ar spēju izpildīt vairākus projektus
vienlaicīgi.
Multimediju dizaineriem jābūt uz komanda orientētai attieksmei, ar izcilām komunikācijas
iemaņām.
Tām vajadzētu būt radošām, analītiski domājošiem, kas var pastāstīt stāstu, izmantojot
visus līdzekļus, kuri ir dotajā nozarē.
Tīkla un multimediju dizaina lomā Jums būs jāstrādā ar radošu komandu, lai veiktu augstas
kvalitātes acumirkļa simbolus, tīkla dizainu un HTML e-pastus un citus digitālos attēlus.
Jums būs arī jāizpilda dažas fasādes tīkla izstrādes (HTML / CSS / JavaScript).

Prasmes un lomas
Prasmes

♦♦ Spējas esošos informācijas un mārketinga materiālus padarīt par pievilcīgiem
funkcionējošās tīmekļa vietnēs
♦♦ Izstrādājot mājas lapā strukturālo saturu - spēt plānot struktūru, izskatu un saturu mājas
lapā

♦♦ Izveidot vai rediģēt attēlus un grafikas mājas lapas lietošanai
♦♦ Noteikt visas kodēšanas prasībām, lai radītu mājas lapu. Tie ietver: e-komercijas iespējas,
formas un specializēto skriptus
♦♦ PHP tīkla izstrādes prasmes
♦♦ Pieredze ar Facebook izmantošanu / FBML
♦♦ Pieredze veidot HTML e-pastus, kas darbojas visās populārās klientu e-pastos
♦♦ Pieredze mobilajā dizainā

Lomas
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Mājas lapas kodēšana, izmantojot HTML un projektēšanas programmatūras
Publicēt pabeigtās mājas lapas interneta serveri, izmantojot atbilstošu programmatūru
Veikt izmaiņas mājas lapā, ja tā paredzēta Jūsu klientiem
Iesniegt pabeigto mājas lapu meklētājprogrammās

Karjeras iespējas
♦♦ Iespējas turpināt augt šajā dinamiskajā komunikāciju nozarē, uzņēmumiem paļaujoties
uz kvalitatīvu tīkla dizainu un multimediju tehnoloģijām, nododot savu vēstījumu, lai
veicinātu tīmekļa klātbūtni savā darbībā, vai veicināt e-uzņēmējdarbību.
♦♦ Uzņēmumi izmanto internetu, lai veicinātu savu produktu tirdzniecību, kā arī palielināt
pārdošanas apjomus. Šī iemesla dēļ ir milzīgs pieaugums tīmekļa un multivides dizaina
nozarē, tas ir, E-uzņēmējdarbībā, Tīkla Dizainā, grafiskajā dizainā un reklāmā.
♦♦ Viena no galvenajām priekšrocībām, kļūstot par tīkla dizaineri, ir dažādie uzdevumi, kas
Jums būs jāveic katrā projektā, lai pabeigtu darbu, lai beigās parādītu apmierinātību
ar savu darbu. Daudz darba tērēts, veidojot mājas lapu, tiek izmantotas daudzas
programmas, lai izveidotu tīmekļa vietni. Tāpat kā divas dienas, kas nav līdzīgas, arī
tīkla dizaineri nav līdzīgi. Kamēr vienu dienu Jūs pavadāt, strādājot ar Photoshop,
radot logotipus un attēlus savā mājas lapā, nākamajā dienā Jūs varētu strādāt izstrādes
saturā vai strādāt ar datu bāzēm, līdz beidzot Jūs strādājat ar Dreamweaver vai HTML
programmatūru un iespringstiet uz pabeigto mājas lapā kopā.

Tīkls un tīkla drošība

Prasmes un lomas

Tīkla drošība ietver noteikumus un politiku, ko pieņēmis tīkla administrators, lai novērstu
un kontrolētu neatļautu piekļuvi, nepareizu lietošanu, modifikāciju vai datoru tīklu
pieejamo resursu noliegums.

♦♦ Pieredze tīkla drošības jomā

Prasmes

♦♦ Detalizētas zināšanas uz tīklu balstītos uzbrukumos un to spēku

Darba apraksts

♦♦ Zināšanas par uz tīklu balstītiem protokoliem (TCP/IP, IPSEC, maršrutēšanas protokols,
802.1x)

♦♦ Diagnosticēt aparatūras un programmatūras problēmas, un nomainīt bojātu detaļu.

♦♦ Spēcīgas skriptu prasmes (piemēram, Python / Perl, gliemežvāka skriptu)

♦♦ Veikt datu dublējumkopijas un reģenerācijas darbības.
♦♦ Uzturēt un administrēt datortīklus saistītās skaitļošanas vidēs, tai skaitā datortehnikas,
sistēmas programmatūras lietojumprogrammatūru un to visu konfigurāciju.
♦♦ Plānot, koordinēt un īstenot tīkla drošības pasākumus, lai aizsargātu datus,
programmatūru un aparatūru.
♦♦ Pārvaldīt galvenās konsoles, lai uzraudzītu datorsistēmu un tīklu sniegumu, un
koordinēt datortīkla pieejamību un izmantošanu.
♦♦ Regulāri nodrošināt tīkla aktivizēšanu un apstādināšanu, kā arī saglabāt kontroles
ierakstus.
♦♦ Dizaina, konfigurācijas, datortehnikas, tīkla programmas un operētājsistēmas
programmatūras pārbaude.

Lomas

♦♦ Palīdzēt īstenot tīkla drošības stratēģijas un procedūras;
♦♦ Īstenot, pārraudzīt un novērst Juniper ugunsmūra filtrus, Cisco piekļuves sarakstus,
TACACS + un citu pakalpojumu sniedzēju tīkla drošības iezīmes;
♦♦ Izstrādāt un ieviest tīkla DOS mazināšanas stratēģijas un piedāvāt atbildi drošības
incidenta laikā;
♦♦ Pieredze BS / MS datorzinātnēs vai līdzvērtīga pieredze;
♦♦ Spēcīgas, liela mēroga darbības zināšanas ar JunOS un Cisco IOS pretviltošanas
elementiem;
♦♦ Veikt drošības pārbaudes un revīzijas

♦♦ Ieteikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu un tīklu konfigurāciju, un noteikt aparatūras vai
programmatūras prasības, kas saistītas ar šādām izmaiņām.

Karjeras iespējas

♦♦ Uzraudzīt tīkla darbību, lai noteiktu, vai kādas korekcijas ir nepieciešamas.

♦♦ Lielākie darba devēji datortīkliem ir telekomunikāciju uzņēmumi, lielie uzņēmumi,
vietējās pašvaldības un koledžas.

♦♦ Ievietojiet datora failus disketēs un diskos, un uzstādiet programmatūru un printera
papīrus vai formas.
♦♦ Analizējiet iekārtas rādītājus, lai noteiktu vajadzību pēc remonta vai nomaiņas.
♦♦ Uzturiet ierakstus, kas saistīti ar tīkla funkcijām, kā arī uzturēšanas un remonta ierakstiem.
♦♦ Izpētiet jaunas tehnoloģijas iespējas un īstenojiet to vai arī iesakiet to īstenošanu.
♦♦ Koordinējiet ar piegādātājiem un ar uzņēmuma darbiniekiem, lai atvieglotu iepirkumus.

♦♦ Datu bāzu administratori, tīkla un datoru sistēmas administratori, tīkla atbalsta
dienesti, datoru aparatūras tehniķi, tīkla sistēmu un datu pārraides analītiķi un datoru
speciālisti ir visi amata nosaukumi, kur Jūs varat tiekties, ja tāda veida karjeras ir Jums
piemērotas.
♦♦ Tīkla personāls var atrast darbu par tehniskajiem darbiniekiem vai analītiķiem koledžās
un universitātēs, vadu telekomunikāciju pārvadātājiem, transporta un izplatīšanas
jomās.

Sistēmu tehniskais atbalsts
Tehniskā atbalsta darbinieki dažkārt sauc par palīdzības dienesta operatorus, tehniķus
un uzturēšanas inženierus vai citus atbalsta speciālistus. Daudz darba ir par izpratni,
kā informācijas sistēmas tiek izmantotas, kā piemērot tehniskās zināšanas saistībā ar
datortehniku vai programmatūru.

Darba apraksts

♦♦ Teicama datu apstrāde (vismaz 1. zināšanu līmenis) un dziļas zināšanas (vismaz
2.zināšanu līmenis) no šādiem: NT, W2K, Red Hat Linux, SQL, IIS, Proxy, Apache, Squid,
vēstuļu sūtīšana, apvienošana, Lapu Serveri, ASP vai XML;
♦♦ Pamata zināšanas par sistēmas vadības darbu (Vinca, HPOV, CAUnicenter, Tivoli TNG,
maratons);
♦♦ Datortehnikas operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana un konfigurēšana;
♦♦ datorsistēmas un tīklu pārraudzība un uzturēšana;

♦♦ Atbildēt uz klientu pieprasījumiem, galvenokārt izmantojot e-pastu un telefonu;

♦♦ Sistēmas un tīkla problēmu diagnosticēšana un novēršana, kā arī aparatūras/
programmatūras kļūdas atrisināšana;

♦♦ Atrisināt klientu tehniskos jautājumus ar rūpīgu izpēti, reprodukciju un problēmas
meklēšanu;

♦♦ Ātri izveidot labas darba attiecības ar klientiem un citiem profesionāļiem (piemēram,
programmatūras izstrādātājiem);

♦♦ Darbs ar darbiniekiem kvalitātes nodrošināšanā, projektēšanā, pārdošanā, tirgdarbībā,
operācijās un administrāciju, lai atrisinātu radušās problēmas;

♦♦ Jaunu tehnoloģiju testēšana un novērtēšana;

♦♦ Nodrošināt apmācību vai palīdzību jaunākajam personālu;

♦♦ Datortehnikas elektrodrošības pārbaudes veikšana; .

♦♦ Piedalīties, pārbaudot alfa un beta produktus;

♦♦ Sasniegumu administrēšana, palielinot to ar efektīvu īstenošanu un savlaicīgu
dokumentāciju;

♦♦ Datortehnikas operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana un konfigurēšana;

♦♦ Teicama klientu uzmanība;

♦♦ Datorsistēmas un tīklu pārraudzība un uzturēšana;		

♦♦ Izcilas komunikācijas prasmes;

♦♦ Sistēmas un tīkla problēmu diagnosticēšana un novēršana, aparatūras/programmatūras
kļūdas atrisināšana;

♦♦ Sasniegumu uzturēšana, uzlabot prasmju līmeni atbilstoši nākotnes tehnoloģiju
tendencēm.

♦♦ Jaunu tehnoloģiju testēšana un izvērtēšana.

Prasmes un lomas
♦♦ Teicamas zināšanas par serveru aparatūru (tai skaitā SCSI, RAID un I / O topoloģija) +
vēlama sertifikācija;
♦♦ Teicamas zināšanas aparatūras uzglabāšanā (ieskaitot Fibre Channel, u.c.);
♦♦ Labas tīklu zināšanas (ieskaitot WAN topoloģiju, jauktās LAN / WAN operētājsistēmu
vides, DNS / WINS / DHCP un ugunsmūra risinājumus un tīkla slodzes līdzsvarošana);

Karjeras iespējas
♦♦ IT tehniķis ir vērtīgs jebkurā uzņēmējdarbībā, vai privātajā vai valsts uzņēmējdarbībā.
♦♦ Aizvien vairāk tehnoloģiju izmanto mūsdienās, pieaug prasība, lai sniegtu tehnisko
atbalstu. Ir gūti pieaugumi uzņēmumos, kas specializējas, sniedzot tehnisku atbalstu
citām organizācijām.
♦♦ Ir paredzēts, ka nodarbinātība IT un datoru pakalpojumos turpinās augt. Īrijā
nodarbinātība šajā nozarē ir pieaugusi par 65% starp 2001 un 2010 (Forfás 2010. gada
Nodarbinātības pētījums).

