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Dokumento versijos  
 

Data Versija Pakeitimų santrumpa Autorius 

2020-12-16 1.0 Pradinė dokumento versija, parengta 
remiantis technine specifikacija ir sudaryta 

sutartimi. 

 

 
UAB “S2P” 

 

 
 

Sutrumpinimų sąrašas 
 

 

Sutrumpinimas Paaiškinimas 

LR Lietuvos Respublika 

VDI Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

LR VK Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 

FNTT Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 

TS Techninė specifikacija, kuri yra viešojo pirkimo konkurso sąlygų 2 
priedas 

TDS Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla 

Modernizavimo projektas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo 

paslaugos 

Užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) 
 

Sąvokos 
 

Business Intelligence informacinės technologijos (aktualios informacijos rengimo ir teikimo 

informacinės technologijos, toliau – BI technologijos) – informacinės technologijos, kurių 

paskirtis yra reikalingų duomenų surinkimas iš daugelio šaltinių, aktualios ir kokybiškos 

informacijos parengimas pagal surinktus duomenis ir operatyvus jos teikimas paprastai dideliam 

naudotojų skaičiui. 
 

Duomenų modelis (vitrina) – standartinis informacijos teikimo būdas jos naudotojams BI 

technologijose. Šio būdo esmė yra tai, kad dirbantis su TDS darbuotojas savo kompiuterio 

ekrane mato suskirstytus į klases objektus – jam leidžiamų naudotis duomenų pavadinimus ir 

keliamas duomenims sąlygas, pasirinkdamas tuos objektus suformuoja informacijos užklausą, 

paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba 

apskaičiavus reikalingą informaciją, ją gauna. Po to, naudodamasis TDS programinės įrangos 

galimybėmis, jis gali gautą informaciją analizuoti, rengti ataskaitas, jas formatuoti, išsaugoti ir 

platinti. 
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1. Dokumento paskirtis 

Šis dokumentas paruoštas įgyvendinant sutartį Nr. 6F-39, pasirašytą 2019 rugsėjo 10 d.(įsigaliojo 

rugsėjo 17 d.) tarp IVPK ir UAB “S2P”. Šiuo dokumentu pateikiama modernizavimo projekto 

duomenų vitrinų pagrindinių duomenų ataskaitų naudotojo instrukcija (REZ-12). Šis dokumentas 

yra skirtas apmokyti TDS naudotojus. 

2. Naudotojo vadovas 
Po analitinių gebėjimų mokymų, dalyvių pageidavimu buvo suformuotos įmonių efektyvumo 

analizės ataskaitos. 

2.1. Duomenų vitrinų pagrindinių duomenų ataskaitų vieta įrankyje 

 

Prisijungus prie Cognos sistemos reikia paspausti mygtuką „Team content“ kairėje puslapio 

pusėje 

 

 
 

pasirinkti aplanką „Modeliai (duomenų vitrinos)“ 
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pasirinkti duomenų vitriną, pvz. „2.4 Mokėjimai į VMI sąskaitas“  

 
 

Matoma pasirinktos vitrinos pagrindinių duomenų ataskaita. 

 

 
 

Kiekviena duomenų vitrina turi savo pagrindinių duomenų ataskaitą, kurią galima pasiekti 

analogiškai. 

2.2. Duomenų vitrinų pagrindinių duomenų ataskaitų turinys 

Ataskaitose, lentelių bei vizualizacijų pagalba, įvairiais pjūviais atvaizduoti pagrindiniai 

duomenų vitrinų duomenys. 
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Skirtinguose ataskaitų skirtukuose atvaizduoti skirtingi duomenų laukai. Skirtuko pavadinimas 

apibūdina jame eksponuojamus duomenis. 

 
 

Tarp jų naviguoti galima paspaudus ant skirtuko pavadinimo kairiuoju pelės klavišu. 
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Duomenų vitrinų pagrindinių duomenų ataskaitos yra skirtos greitai peržiūrai ir susipažinimui su 

duomenimis, bet ne gilesnei jų analizei. Norint šiuos duomenis detaliai anlizuoti, 

rekomenduojama susiformuoti ataskaitą iš atitinkamos duomenų vitrinos duomenų. 


