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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI VYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ)
Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679
patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, veikdama kartu su Jungtinės veiklos
partneriu UAB „IPRO LT“, įmonės kodas 303021910, pagal 2017-02-27 Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo
sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 1SUT-105, laikotarpyje nuo 2017 m.
vasario 27 d. iki 2020 m. vasario 29 d. sėkmingai įgyvendino sutartį (projektą):
Projekto
pavadinimas
„VLK ir
teritorinių
ligonių kasų
(toliau – TLK)
privilegijuotų
naudotojų
prieigos
valdymo
sistemos
(programinės
įrangos – Quest
TPAM, kurios
gamintojas –
Dell Software)
palaikymo ir
vystymo
paslaugos“

Biudžetinė įstaiga
Europos aikštė 1,
03505 Vilnius

Įgyvendinti projekto darbai

Vertė, Eur
be PVM
Projekto įgyvendinimo metu 36 mėnesių laikotarpiu 84 240,00
suteiktos Privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo sistemos
(toliau – PNPVS arba Sistema) palaikymo paslaugos, kurios
apėmė:
1. PNPVS administravimą (funkcionavimo sutrikimų
tvarkymą, klaidų ir kitos informacijos registravimo bylų
peržiūrą, duomenų archyvo funkcionavimo peržiūrą ir
pan.);
2. Sistemos administratoriaus konsultavimą (telefonu,
elektroniniu paštu, darbo vietoje) dėl sistemos veikimo;
3. Pagalbą sistemos administratoriui sprendžiant
iškilusias problemines situacijas (telefonu, elektroniniu
paštu, internetu (tuo tikslu Perkančioji organizacija
sudaro galimybę paslaugos teikėjo įgaliotiems asmenis
prisijungti prie PNPVS tarnybinių stočių iš tiekėjo darbo
vietos), darbo vietoje);
4. Su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka (jei
suderinti nepavyksta – Perkančiosios organizacijos
atsakingam asmeniui telefonu ir el. paštu) informavimą
apie pastebėtus galimus ir esamus sutrikimus bei jų
sprendimo būdus, sutrikimų priežasčių diagnostikos
Tel. (8 5) 236 4198
Faks. (8 5) 236 4111
El. p. vlk@vlk.lt
http://www.vlk.lt

Duomenys
kaupiami ir
saugomi Juridinių
asmenų registre,
kodas 191351679

Vertė, Eur
su PVM
101 930,40

Projekto
pavadinimas

Įgyvendinti projekto darbai
atlikimą, rekomendacijų kaip išvengti galimų sutrikimų
parengimą;
5. Su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka (jei
suderinti nepavyksta – Perkančiosios organizacijos
atsakingam asmeniui el. paštu) ir periodiškumu (bet ne
rečiau nei 1 kartą per mėnesį, nebent Perkančioji
organizacija nustatytų kitaip) ataskaitų apie PNPVS
priežiūrą, atliktus veiksmus ir įvykusius sutrikimus
rengimą ir teikimą;
6. Techninių resursų (pvz., procesoriaus, atminties,
diskinės erdvės, tinklo pralaidumo) panaudojimo ir
poreikio analizę;
7. Perkančiosios organizacijos užsakymų PNPVS
palaikymui ir vystymui reikalavimų ir apimčių vertinimą
bei derinimą;
8. Atsarginių kopijų formavimo sutrikimų šalinimą,
pagalbą atstatant duomenis;
9. PNPVS programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą

Vertė, Eur
be PVM

Vertė, Eur
su PVM

Projekto įgyvendinimo metu pagal Užsakymus taip pat
suteiktos PNPVS palaikymo ir vystymo paslaugos, kurios
apėmė:
1. PNPVS konfigūracijos modifikavimą pagal ligonių
kasų reikalavimų pokyčius;
2. PNPVS modifikavimą diegiant didesnį duomenų
saugumą
atitinkančias
duomenų
keitimosi
su
informacinėmis sistemomis ir registrais technologijas;
3. PNPVS suderinamumo darbus pereinant prie
aukštesnės duomenų bazių valdymo sistemos, operacinės
sistemos, aplikacijų serverio programinės įrangos
versijos;
4. PNPVS naudotojų mokymą;
5. PNPVS naudojimui skirtų licencijų diegimą;
6. PNPVS naudojimo instrukcijų rengimą.

Esame patenkinti UAB „Adwisery“ ekspertų komandos profesionalumu bei jų įsiklausymu į
VLK ir TLK poreikius.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Vladislav Tatujan, tel. (8 5) 210 1587, el. p. vladislav.tatujan @vlk.lt

Aurimas Baliukevičius

