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METODIKA

GAMYBOS PROCESŲ VALDYMO IR INTEGRUOTŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ
INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO ŪKIŲ VEIKLOS TOBULINIMUI
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) Ūkio ir įmonių ekonomikos skyriaus
darbuotojai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės
„Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir
žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“
įgyvendina projektą „Gamybos procesų valdymas ir integruotų informacinių sistemų
infrastruktūros panaudojimas ūkių veiklos tobulinimui“ Nr. 1PM-PV-12-1-012592.
Projekto ir metodikos diegimas: 2013 m. balandžio 1 d. – 2015 m. balandžio 15 d.
Metodika skirta ūkininkams ir kitoms tikslinėms grupėms. Skleisdami
ekonomikos mokslo naujoves Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto darbuotojai tikisi,
kad ūkininkai sužinos, kaip taikyti integracines sistemas, jungiančias visą ūkio
infrastruktūrą, o ūkių darbuotojai – dirbti su grūdų produkcijos prekybos sistemomis,
naudotis valstybės lygmeniu paplitusiomis elektroninėmis paslaugomis.
Kompiuterinės programos sistema sudaryta iš posistemių, kurios gali veikti autonomiškai,
tačiau naudoja duomenis iš kitų posistemių. Išskirtos tokios posistemės: „Darbuotojai“,
„Darbai“, „Technikos parkas“, „Sandėliai“, „Ataskaitos“, „Finansai“, „Pardavimai“ ir
„Operatyvinės ataskaitos“. Posistemės turi atskirus modulius: „Ūkiai“, „Dirvos tyrimai“,
„Tręšimo planai“, „Ūkio valdymas“, „Ūkio informacija“, „Sezonai“ ir „Žemė“.
Metodikos tikslas: stiprinti ūkininkų ir kitų tikslinės grupės narių kompiuterinius ir
ekonomikos mokslo įgūdžius, siekiant suteikti žinių apie gamybos procesų valdymą ir
integruotų informacinių sistemų panaudojimą valdant ūkį bei planuojant veiklą.
Praktinis pritaikymas ir nauda: atlikus visus darbus ir į sistemą įvedus informaciją
apie ūkyje atliktus darbus, galima matyti lauko ar pasėlio savikainą. Naudojantis
programoje esančia skaičiuokle, kuri parengta mokslininkų pažangiomis technologijomis
atliktų tyrimų pagrindu, galima parengti tręšimo planus. Iš visų į sistemą įvestų duomenų
apie ūkį galima sudaryti ir analizuoti įvairių formų ir turinio operatyvines ataskaitas.
Sistemoje talpinamos ir nuolatos atnaujinamos esamos ir ūkyje reikalingos bei privalomos
ataskaitos (Augalų apsaugos naudojimo žurnalas ir Tręšimo žurnalas). Įvedus informaciją
apie turimus išteklius į „Sandėlius“ galima matyti kiek ir kokio ištekliaus turima bei kur ir
koks kiekis panaudota. „Darbuose“ sukuriami darbai jiems priskiriami įkainiai.
„Technikos parke“ galima nustatyti ir sekti kuro kvotas, remonto darbus bei turimos
technikos būklę. „Administravimo“ dalyje kuriami programos naudotojai ir jiems
priskiriama teisė naudotis programa.
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