Skaitmeninis galimybių žemėlapis
Šis skaitmeninis galimybių žemėlapis buvo sukurtas kaip priemonė, padedanti orientuotis
internete tiems, kurie suinteresuoti įkurti savo verslą arba ieško galimybių įsidarbinti
technologijų ir verslo sektoriuose. Ši priemonė suteiks jums pakankamai informacijos
apie abiejų sektorių teikiamas galimybes bei įgūdžius, kurių Jums prireiks, norint pilnai
pasinaudoti šių novatoriškų sektorių potencialiu augimu.
Verslo tyrimų organizacijos “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM) 2010 m. ataskaitoje
pabrėžiama, kad vis mažiau moterų aktyviai dalyvauja verslumo veiklose ir kad vis
mažiau moterų jaučiasi pajėgios tapti verslininkėmis. Šioje ataskaitoje taip pat pastebima,
kad 2010 m. buvo mažai galimybių ir prasta ekonominė padėtis skatinti verslo įmones.
Nepaisant tokio pesimizmo, ataskaitoje taip pat atskleidžiamos tam tikros teigiamos
verslininkų galimybės ateityje, nes didesnė dalis pradedančių verslininkų kuria vis labiau
ambicingas ir novatoriškas verslo koncepcijas . Pradedantys verslininkai taip pat panaudoja
kai kurias WTE (angl. Women Technology Entrepreneurs, liet. Moterys technologijų versle)
propaguojamas priemones, tokias kaip prekyba internetu ir internetinė rinkodara, siekdami
padidinti savo įmonių eksportą. Šiandieninės galimybės sukurti išties novatorišką įmonę,
išnaudojant technologijų pasiūlą savo verslo pradėjimui ir skatinimui, yra begalinės. Todėl
WTE mokymo programa apjungia technologijų ir verslumo modulius, siekdama suteikti
Jums pilną įgūdžių rinkinį, reikalingą, norint sukurti tikrai novatorišką ir sėkmingą verslą.
Tapimas IT verslininku reiškia, kad Jūs įgyjate daug žinių apie IT industriją ir IT programas.
Be šių įgūdžių, Jūs dar turite gebėti pademonstruoti savo profesinę kompetenciją,
taip pat ir vadovavimo įgūdžius, leidžiančius sėkmingai valdyti verslą. Savas verslas IT
srityje gali pareikalauti lankstesnių darbo dienos (ar nakties) valandų. Taip pat naudinga
nepamiršti, kad už tam tikrus darbus mokamas nustatytas atlygis, skirtingai nuo valandinio
apmokėjimo. Taigi, pavyzdžiui, jei Jūs esate interneto svetainių kūrėjas ir Jums pavesta
atsakomybė sukurti vietos verslo įmonės interneto tinklalapį, Jūs, greičiausiai, esate
susitaręs dėl standartinio mokesčio už interneto svetainę, nepriklausomai nuo to, kiek
valandų užtruksite ją kurdamas.
WTE kursas Jums ne tik siūlo įvadą į technologijų praktinį pritaikymą, jis taip pat duoda
supratimą apie begalines galimybes, kurias Jums gali suteikti profesinė veikla technologijų
srityje. Taip pat, kaip technologijos yra naudojamos praktiškai, norint atlikti mokslinį tyrimą
internete, arba bendravimui su naujais verslo klientais, lygiai taip pat galima rasti naudingą
technologiją, pasitarnausiančią kaip pagrindas Jūsų verslo valdymui. Pasinaudodami
interneto svetainės dizainu ir internetine rinkodara, Jūs galite, neišeidami iš namų,
sukurti, tvarkyti ir realizuoti savo e-verslą. Technologijų padedami galite valdyti visiškai
perspektyvų ir sėkmingą verslą, net neįkūrę fizinės parduotuvės ar įstaigos, neieškodami

patalpų ir nesukdami galvos dėl nuomos mokesčių. Šiuo požiūriu technologijos iš pagrindų
keičia tai, kaip iki šiol buvo kuriamos ir veikė verslo įmonės. Todėl WTE tikslas - suteikti
Jums įgūdžių pasinaudoti begalinėmis technologijų teikiamomis galimybėmis.
Dar be to, įsteigti verslo įmonę arba pradėti mokytis technologijų kolegijoje ar universitete
reikia didžiulio pasiryžimo ir svarbu nepamiršti, kad šitai padaryti gali ne kiekvienas. Jei
manote, kad Jus tikrai domina tiek technologijos, tiek ir verslas, bei reikiamų įgūdžių
komplektas, tuomet tai galėtų būti labai sėkmingas ir naudingas derinys kaip tik Jums.
Jei šitai yra Jus dominanti sritis, Interneto svetainių dizaino modulis turėtų būti Jums ypač
įdomus. Jūs taip pat galėtumėte internetu arba nuotoliniu būdu mokytis detalesnio kurso
ar net akredituoto kurso, teikiamo jūsų vietovėje.
Esama daug priemonių bei kursų, galinčių padėti Jums plačiau išnagrinėti technologijų
sektorių. Šis skaitmeninis galimybių žemėlapis (SGŽ) – tai orientacinė priemonė, prieinama
visiems WTE programos dalyviams. Šio žemėlapio poreikis iškilo, nes vienas iš labiausiai
neatidėliotinų klausimų, su kuriuo susiduria informacijos ir ryšių technologijų (IRT)
sektorius, yra aprūpinimas tinkamai išsilavinusiais darbuotojais. Šios priemonės tikslas
– įveikti įgūdžių stygių, kuris akivaizdus Lietuvos technologijų sektoriuje, išryškinant
potencialias rinkos galimybes technologijų ir verslumo srityse ir akcentuojant įgūdžius,
reikalingus, norint pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tolimesnėje dalyje smulkiai išdėstytos
turimos galimybės ir reikalingi įgūdžiai pagal 4 darbų kategorijas. Joje taip pat bus
pateikta informacija, padėsianti Jums pasinaudoti šių darbų galimybėmis, o taip pat ir tai,
kur galėsite rasti daugiau informacijos.

Sekretoriaus ir administratoriaus
Visas sekretoriaus ir administratoriaus vaidmuo darbo vietoje yra saugoti, gauti ir jungti į
rinkinius informaciją tolimesniam išskirstymui darbuotojams ir klientams

Darbo aprašymas
♦♦ Atsiliepimas į telefono skambučius / telefono skambučių rūšiavimas
♦♦ Kandidatų ir klientų sutikimas ir pasveikinimas
♦♦ Kandidatų atranka, siekiant užtikrinti, kad būtų tenkinami tinkamam personalui keliami
reikalavimai
♦♦ Ataskaitų spausdinimas, administracinė parama įmonės vadovui
♦♦ Pardavimų rėmimas , platinant reklamą paštu, rinkodaros veikla ir pan.
♦♦ Pastovių užsakymų / sąskaitų aplanko tvarkymas;
♦♦ Bendras administracinis sisteminimas; korespondencija faksu ir dokumentų dauginimas;
♦♦ Kava/arbata klientams, kai tai reikalinga;
♦♦ Atsakomybė už smulkiuosius pinigus - kvitų balansavimą;
♦♦ Korespondencijos paštu išankstinis apmokėjimas ir pristatymas į pašto skyrių;
♦♦ Pasirūpinimas pirmojo kontakto su bendrove klausimu / Atsiliepimas į klientų
skambučius priėmimo skyriuje;
♦♦ Atsakomybė už priėmimo skyriaus deramos būklės palaikymą
♦♦ Visos gaunamos korespondencijos atplėšimas, datos žymėjimas ir rūšiavimas;
♦♦ Korespondencijos ir informacinės medžiagos bibliotekos sisteminimas
♦♦ Kartkartėmis darbas su specialiais projektais, kai to prašo įmonės vadovas ar programos
vadovas;
♦♦ Duomenų bazės palaikymas ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas;

Įgūdžiai ir vaidmenys

♦♦ Detalios Word tekstų rengimo sistemos/ Excel skaičiuoklės/ PowerPoint pristatymų
žinios
♦♦ Puikūs bendravimo ir visuomeninių santykių įgūdžiai
♦♦ Gebėjimas atlikti tyrimą internete ir pildyti ataskaitas raštu

Vaidmenys:

♦♦ Organizuoti susitikimus ir renginius
♦♦ Panaudoti puikius laiko valdymo įgūdžius
♦♦ Kurti ir palaikyti tinkamas katalogavimo sistemas

Galimybės
Virtualus pavaduotojas
♦♦ Virtualus pavaduotojas - tai verslininkas, teikiantis administracinę ir techninę paramą
mažai verslo įmonei iš savo namų. Klientai sutaupo pinigų nuo biurų patalpų, einamųjų
išlaidų ir su darbuotojais susijusių mokesčių. Šiuolaikinės technologijos padarė šį darbą
kartu ir patikimą, ir ekonomiškai įgyvendinamą. Virtualūs pavaduotojai paprastai dirba
su kitomis mažomis ar vidutinėmis verslo įmonėmis.
♦♦ Sekretorius arba administracijos asistentas bendrovės ar organizacijos viduje
♦♦ Nuolat atsiranda įsidarbinimo sekretoriumi ar administracijos asistentu galimybių.
Nors šiame sektoriuje ir nebus didelio augimo, visuomet bus tikėtina sekretorių ir
administratorių paklausa visuose darbo sektoriuose. Jei jus domina darbas kūrybiniame
IT sektoriuje, bet, galbūt, ne per labiausiai trokštate tapti svetainės kūrėju, yra galimybė
išplėtoti administratoriaus vaidmenį, siekiant pritaikyti interneto svetainių kūrimo bei
e-verslo įgūdžius.
♦♦ Daugiausia galimybių turėtų besikreipiantieji, turintys puikių žinių apie kompiuterines
programas, kaip aprašyta įgūdžių skyriuje.

Sužinokite daugiau
ECDL – Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas, Informacinių technologijų institutas
ECDL – Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas - Kursai (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Kvalifikacijos tobulinimo programos, AIKOS informavimo sistema
Nemokami kompiuterinio raštingumo e.mokymosi kursai, Aljansas „Langas į ateitį“
Verslumo gebėjimų ugdymo programa, VšĮ Kūrybiškumo ugdymo centras
Verslo administravimo kursai, Mokymų centras Heureka
Buhalterinės apskaitos kursai, UAB „Mokesčių srautas“
Vidinė komunikacija, IT paslaugų įmonė

Daugialypės terpės dizainas
Daugialypės terpės dizaineriai sujungia garsą, animaciją, grafiką ir vaizdą į pristatymo
visumą CD, DVD diskuose, televizijos programose ir interneto svetainėse. Jie dirba
reklamos įmonėms, televizijos stotims, interneto tinklapių kūrimo bendrovėms ir kitoms
žiniasklaidos bendrovėms, kuriančioms daugialypės terpės pristatymus. Daugialypės
terpės industrijoje dizaineris kuria dizainus dialoginėms programoms, interneto
puslapiams, interneto tinklapiams bei reklamas mokomosioms, pramoginėms, verslo ir
kitoms daugialypės terpės programoms.

Darbo aprašymas
♦♦ Daugialypės terpės dizaineris turi būti susipažinęs su dabartinėmis kompiuterinio
programavimo kalbomis (įskaitant C++, HTML ir Java), technine įranga (tiek Macintosh,
tiek ir Microsoft produktais) bei programine įranga (įskaitant Adobe Director, Adobe
Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Apple Final Cut Pro, PowerPoint ir Avid).
♦♦ Jis turėtų gebėti dirbti daugiaprogramiu režimu ir gebėti tuo pačiu metu vykdyti ir
laiku atiduoti daug projektų.
♦♦ Daugialypės terpės dizaineriai privalo laikytis komandinės pozicijos ir turėti puikius
tarpasmeninio bendravimo įgūdžius.
♦♦ Jie turėtų būti kūrybiški, analitinio mąstymo atstovai, galintys papasakoti istoriją,
pasinaudodami visais šiuo metu industrijos teikiamais įrankiais.
♦♦ Atlikdami interneto svetainės ir daugialypės terpės dizainerio vaidmenį, Jūs dirbsite
kūrybinėje komandoje, kurdami kokybiškus skelbimų plakatus, interneto tinklapių
dizainus ir HTML elektroninius laiškus bei kitas skaitmenines vaizdines priemones. Jūs
taip pat atliksite tam tikrų pagrindinių tinklapių kūrimo darbą (HTML/CSS/Javascript).

Įgūdžiai ir vaidmenys
♦♦ Gebėjimas paimti informaciją bei rinkodaros medžiagą ir paversti ją į patrauklų
funkcionuojantį tinklapį
♦♦ Struktūrinio tinklapio turinio kūrimas - gebėjimas suprojektuoti tinklapio struktūrą,
išvaizdą ir turinį
♦♦ Vaizdų ir grafikos kūrimas arba redagavimas naudojimui interneto svetainėje.
♦♦ Visų kodavimo reikalavimų apibrėžimas interneto svetainės kūrimui. Jie apima:
e-prekybos pajėgumą, formas ir specializuotas grafinių ženklų sistemas.
♦♦ PHP interneto svetainių kūrimo įgūdžiai

♦♦ Darbo su Facebook programomis patirtis / FBML
♦♦ Patirtis kurti HTML elektroninius pranešimus, kuriuos naudoja visi populiarūs el. pašto
klientai
♦♦ Mobilaus dizaino patirtis

Vaidmenys:

♦♦ Tinklapių kodavimas, naudojant HTML ir dizaino programinę įrangą.
♦♦ Užbaigtų interneto svetainių įkėlimas į interneto pagrindinio tinklo kompiuterį,
naudojant tinkamą programinę įrangą.
♦♦ Interneto svetainės keitimas, gavus nurodymus iš kliento.
♦♦ Užbaigtų interneto svetainių pateikimas į paieškos sistemas

Sužinokite daugiauGalimybės
♦♦ Galimybės ir toliau augti šiame kunkuliuojančiame komunikacijų sektoriuje, nes verslo
įmonės pasikliauja interneto svetainių dizaino ir daugialypės terpės technologijų
kokybe, siekdamos perduoti savo pranešimą, kad sukurtų savo verslo pristatymą
internete arba skatintų savo e-verslą.
♦♦ Įmonės taip pat naudojasi internetu, siekdamos paskatinti prekybą savo produktais
arba padidinti pardavimus. Todėl interneto svetainių ir daugialypės terpės dizaino
sektorius smarkiai auga.
♦♦ Vienas iš pagrindinių privalumų tapti interneto svetainių dizaineriu - tai užduočių
įvairovė, kurių imsitės su kiekvienu projektu, ir pasitenkinimas užbaigtu produktu,
kurį galėsite parodyti savo darbo pabaigoje. Interneto svetainės kūrimas pareikalauja
daug darbo ir, atsižvelgiant į tai, norint sukurti interneto svetainę, reikia panaudoti
daug programų. Todėl, dirbant tinklapių dizaineriu, nebūna dviejų viena į kitą panašių
dienų. Jei vieną dieną galite praleisti, dirbdami su Photoshop, kurdami logotipus ir
vaizdus savo svetainei, tai kitą dieną Jūs galite dirbti, projektuodami turinį ar dirbdami
su duomenų bazėmis, kol galiausiai jums teks dirbti su Dreamweaver arba HTML
programine įranga ir sujungti visą interneto svetainę į visumą.

Sužinokite daugiau
Multimedijos technologija, Šiaurės Lietuvos kolegija, 5 lygis
Studijų programos, AIKOS informavimo sistema
AutoCad 2012, UAB Infoera
Tinklalapių kūrimas, Informacinių technologijų centras

Tinklai ir tinklų saugumas
Tinklo saugumą sudaro tinklo administratorių naudojamos nuostatos ir politikos, siekiant
užkirsti kelią ir kontroliuoti nesankcionuotą prieigą prie kompiuterinio tinklo ir per tinklą
pasiekiamų priemonių, piktnaudžiavimą jais, modifikavimą ar atsisakymą aptarnauti.

Darbo aprašymas
♦♦ Diagnozuoti techninės įrangos ir programinės įrangos problemas ir pakeisti netobulus
komponentus.
♦♦ Atlikti duomenų dubliavimo ir atstatymo operacijas
♦♦ Prižiūrėti ir administruoti kompiuterinius tinklus bei susijusią kompiuterinę aplinką,
įskaitant kompiuterinę techniką, sistemų programinę įrangą, programų įrangą ir visas
konfigūracijas.
♦♦ Planuoti, koordinuoti ir diegti tinklo saugos priemones, siekiant apsaugoti duomenis,
programinę įrangą ir techninę įrangą.
♦♦ Valdyti pagrindinius valdymo pultus, siekiant kontroliuoti kompiuterinių sistemų ir
tinklų veikimą bei koordinuoti prieigą prie kompiuterinių tinklų ir jų naudojimą.
♦♦ Atlikti einamąsias tinklo paleidimo ir išjungimo procedūras bei prižiūrėti kontrolinius
įrašus.
♦♦ Projektuoti, konfigūruoti ir testuoti kompiuterinę techniką, tinklų programinę įrangą ir
operacinių sistemų programinę įrangą.
♦♦ Rekomenduoti pakeitimus, siekiant pagerinti sistemų ir tinklų konfigūracijas, ir apibrėžti
reikalavimus techninei įrangai arba programinei įrangai ryšium su šiais pakeitimais.
♦♦ Kontroliuoti tinklo veikimą, siekiant nustatyti, ar būtina atlikti pakeitimus.
♦♦ Įdėti kompiuterines įrašymo kasetes ir diskus bei instaliuoti programinę įrangą ir
apibrėžti spausdintuvo popieriaus bei formos nustatymus.
♦♦ Analizuoti įrangos veikimo įrašus, siekiant nustatyti remonto ar pakeitimo poreikį.
♦♦ Prižiūrėti registracijos žurnalus, susijusius su tinklo funkcijomis bei priežiūros ir remonto
įrašais.
♦♦ Tyrinėti naujas technologijas ir diegti jas arba rekomenduoti jų įdiegimą.
♦♦ Derinti veiksmus su pardavėjais ir bendrovės personalu, siekiant palengvinti pirkimus.

Įgūdžiai ir vaidmenys
♦♦ Kompiuterių mokslo bakalauro arba magistro laipsnis arba jiems prilygstanti patirtis
♦♦ Tinklo apsaugos veiklos patirtis

♦♦ Stiprios plačios apimties JunOS ir Cisco-IOS apsaugos sąvybių operacinės žinios
♦♦ Išsamios žinios apie tinklų atakas ir jų mažinimą
♦♦ Žinios apie su tinklais susijusius protokolus (pvz. TCP/IP, IPSEC, maršrutų protokolus,
802.1x)
♦♦ Tvirti grafinių ženklų sistemų naudojimo įgūdžiai būtų didelis privalumas (pvz., Python
/ Perl, apvalkalo scenarijus)

Vaidmenys:

♦♦ Padėti stiprinti tinklo apsaugos strategijas ir procedūras
♦♦ Diegti, kontroliuoti Juniper Firewall filtrus, Cisco prieigos sąrašus, TACACS+ bei kitų
paslaugų tiekėjų tinklo apsaugos priemones ir lokalizuoti jų problemas
♦♦ Kurti ir įgyvendinti tinklo atsisakymo aptarnauti atakų (DoS) mažinimo strategijas ir
nedelsiant reaguoti saugos atakų atvejais.
♦♦ Atlikti saugos patikrinimus ir auditus

Galimybės
♦♦ Didžiausi darbdaviai kompiuterinių tinklų sistemose yra telekomunikacijų bendrovės,
didelės verslo įmonės, vietos valdžia ir kolegijos.
♦♦ Duomenų bazių administratoriai, tinklo ir kompiuterinių sistemų administratoriai,
tinklo pagalbos specialistai (Help Desk Support) , kompiuterio aparatinės įrangos
technikai, tinklo sistemų ir duomenų perdavimo analitikai bei kompiuterių specialistai
- tai pareigybių pavadinimai, į kurias galite vieną dieną pretenduot , jei tai yra Jums
skirta karjera.
♦♦ Tinklo personalas gali susirasti darbą kolegijose ir universitetuose, dirbti laidinio ryšio
operatoriais, transporto ir platinimo pramonėje bei įvairių specialistų vaidmenyse,
susijusiuose su detalių tinklo sistemų apsauga ir priežiūra

Sužinokite daugiau
Kompiuterių tinklų administravimas, Šiaurės Lietuvos kolegija, 5 lygis
Studijų programos, AIKOS informavimo sistema
Linux Os, Informacinių technologijų mokymo centras

Sistemų techninė priežiūra
Techninės priežiūros specialistai kartais dar vadinami pagalbos operatoriais, technikais
ir aptarnavimo inžinieriais ar programų palaikymo specialistais. Šis darbas susijęs tiek su
išmanymu, kaip naudojamos informacinės sistemos, tiek su techninių žinių, susijusių su
kompiuterine technika ar programine įranga, taikymu.

Darbo aprašymas

♦♦ Aukštesnio lygio tinklų sistemų žinios (įskaitant WAN topologiją, mišrių LAN/WAN
operacinių sistemų aplinkas, DNS/WINS/DHCP, Firewall sprendimus ir tinklo apkrovos
balansavimą).
♦♦ Puikios praktinės žinios mažiausiai 1 ir aukštesnio lygio žinios mažiausiai 2 iš toliau
išvardintų: NT, W2K, RedHat Linux, Exchange, SQL, IIS, Proxy, Apache, Squid, SendMail,
Clustering, Site Server, ASP arbar XML.
♦♦ Elementarios praktinės sistemų valdymo žinios (Vinca,HPOV,CAUnicenter,Tivoli,
TNG,Marathon)

♦♦ Reaguoti į klientų paklausimus, pirmiausiai elektroniniu paštu ar telefonu.

♦♦ Patvirtintas pažymėjimas apie palaikomą(-us) ir patobulintą(-us) įgūdžio(-ių) lygį(-ius),
atsižvelgiant į ateities technologijų tendencijas.

♦♦ Spręsti klientų technines problemas, atliekant stropų tyrimą, reprodukciją ir problemų
lokalizavimą.

♦♦ Patvirtintas pažymėjimas apie sudėtingų eskalacijų valdymą su galiojančia paskesnio
tobulinimo/užbaigimo ir savalaike dokumentacija

♦♦ Siekiant išspręsti problemas, dirbti tiesiogiai su personalu, atsakingu už kokybės
garantiją, techniką, pardavimus, rinkodarą, operacijas ir administraciją.

♦♦ Puikus dėmesys klientams.

♦♦ Apmokyti ir pagelbėti pradedančiam personalui
♦♦ Dalyvauti alfa ir beta produktų bandymuose
♦♦ Kompiuterinės technikos ir operacinių sistemų bei programų instaliavimas bei
konfigūravimas.
♦♦ Kompiuterinių sistemų ir tinklų kontrolė bei priežiūra
♦♦ Sistemos ir tinklo problemų lokalizavimas bei techninės/programinės įrangos gedimų
diagnozavimas ir sprendimas.
♦♦ Naujų technologijų išbandymas ir įvertinimas;

♦♦ Puikūs bendravimo įgūdžiai

Galimybės
♦♦ • Šiais laikais vis plačiau naudojant technologijas, didėja poreikis teikti techninę paramą.
Taip pat daugėja bendrovių, kurios specializuojasi į techninės paramos teikimą kitoms
organizacijoms.
♦♦ • Užimtumas informacinių technologijų bei kompiuterių paslaugų veiklose yra
užprogramuotas tolimesnei plėtrai. Laikotarpiu tarp 2001 m. ir 2010 m. Airijoje darbas
šioje srityje išaugo daugiau nei 65% (Forfas kasmetinis užimtumo tyrimas, 2010)

♦♦ Kompiuterinės įrangos elektros saugos patikrinimas.

Įgūdžiai ir vaidmenys

Sužinokite daugiau

♦♦ Puikios pagrindinio tinklo kompiuterio techninės įrangos žinios (įskaitant SCSI, RAID ir
I/O topologiją); pageidautinas A+ sertifikatas.

Studijų programos, AIKOS informavimo sistema

♦♦ Puikios atminties techninės įrangos žinios (įskaitant Fibre Channel, Clustering ir pan.).

Kompiuterių tinklų administravimas, Šiaurės Lietuvos kolegija, 5 lygis

Linux Os, Informacinių technologijų mokymo centras

