
    

     

 

UNIMETIS –
studijų informacinė sistema (SIS)
paremta Microsoft Dynamics CRM 
platforma

Microsoft Award Winner 2011 apdovanojimas už geriausią xRM projektą, pritaikytą studijų informacinei sistemai



    

     

 

Paieškos galimybė, greitai generuojamos ataskaitos

• Greita ir pažangi paieška

• Vartotojo pasirenkami laukai 
paieškai 

• Individualūs filtrai 
vartotojams su išsaugojimo 
galimybe

• Duomenų eksportas į Excel
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(naudojamas filtravimui)

Operatorius KriterijusLaukas



    

     

 

Duomenų importas 3 žingsniais

1. Duomenų laikmenos 
paruošimas importui

2.Duomenų importas į sistemą

3.Duomenų patikra

• Yra galimybė gauti šabloną 
duomenų importui iš 
kiekvieno registro
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1 žingsnis – duomenų įvedimas į šabloną

2 žingsnis – duomenų 

importas



    

     

 

Komunikacija su klientu

• Integruotas el. pašto klientas

• Pilna integracija su Outlook

• El. laiškų šablonų kūrimas 
naudojantis Word

• Integracija su skambučių 
centru (Call Centre)

• Integracija su SMS paštu

• Suderinamas su Microsoft 
Exchange ar kitais POP3 
pašto serveriais (pvz. Gmail) 
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Template example at the Word file

SIS pavyzdys iš Outlook

SIS el. pašto klientas

Šablono pavyzdys 

Word programoje
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Studijų informacinės sistemos 
savybės



    

     

 

SIS privalumai
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Orientuota į procesus Modulinė sistema Pasiekiama per WEB Galimybė išplėsti
Informacija

vienoje vietoje

Sprendimo vertikalumas Integracija su  Microsoft 

Office

360° Duomenų peržiūra Sąsaja tarp sistemų Duomenų analizė



    

     

 

SIS moduliai
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Pagrindinis modulis Standartinis CRM

Patalpų apskaita
Akademinio personalo 

krūvio apskaita
Finansinis modulis

Studentų priėmimas Studentai (BS, MSc)
Studentų savitarnos 

portalas

Dėstytojų savitarnos 

portalas

Integracijos modulis (AD, 

Moodle, etc.)
Absolventai

Užsienio studentų 

priėmimas

Pažymos

Sutartys Įsakymai Stažuotės Apklausos

Pažymiai

Šablonai



    

     

 

Iniciatyva (Lead)

Galimybė (Opportunity) + 

Kontaktas (Contact)

eAplikantas

Aplikantas

Galimybė (Opportunity) uždaryta + 

Aplikanto kortelė, turintį statusą – 

Sutartis pasirašyta

Aktyvi iniciatyva 

(Lead Qualified)

Potencialus Aplikantas 

registruojasi Priėmimo 

portale

Potencialus Aplikantas 

ateina į universitetą

Aplikantas pasirašo 

sutartįPasirašomas priėmimo 

įsakymas

Studentas

Alumnas

Kontaktas

Pasirašomas baigimo 

įsakymas

Alumnas domisi kitais 

produktais

Potencialus klientas 

yra pasiruošęs pirkti

UNIMETIS leidžia administruoti visą studento 
studijų ciklą

• Sistema pasižymi nesudėtinga ir 
vartotojui draugiška duomenų 
valdymo aplinka.

• Integruoti sistemos įrankiai leidžia 
lengvai ir greitai pasiekti 
reikalingus duomenis bei priskirti 
reikalingas teises skirtingiems 
vartotojams ar skirtingoms 
užduotims. 

• UNIMETIS turi sąsajas su 
žmogiškųjų išteklių, materialių 
išteklių bei finansų valdymo 
sistemomis.
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360° KLIENTO 

APŽVALGA
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Verslo procesai palaikomi SIS 



    

     

 

Kampanijų sąrašas

Marketingas

• Marketingo veiklų 
valdymas

• Marketingo kampanijų 
atlikimas, užduočių 
kūrimas marketingo 
komandai

• Marketingo sąrašų 
ruošimas

• Lengvas laiškų išsiuntimas

• Marketingo kampanijų 
kaštų stebėjimas 

• Marketingo kampanijų 
statistikos surinkimas bei 
valdymas
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Potencialus 

aplikantas
Aplikantas Studentas Absolventas

Sąrašas

Sukurtos užduotys



    

     

 

Priėmimas

• Priėmimo portalas

• Priėmimas į mokamas ar 
finansuojamas vietas; 
priėmimas į pirmą ar 
aukštesnį kursą

• Sutarčių generavimas, 
priėmimo įsakymo 
paruošimas, pirmų 
sąskaitų išsiuntimas

• Statistinių duomenų 
rinkimas kiekvieno 
priėmimo laikotarpiu
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Potencialus 

aplikantas
Aplikantas Studentas Absolventas

Priėmimo portalas

Aplikanto

kortelė
Sutartis

Priėmimo 

įsakymas

Studento prisijungimo 

duomenys



    

     

 

Studento studijų ciklas

• Akademinis planavimas

• Studijų proceso realizavimas

• Studijų proceso palaikymas
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Potencialus 

aplikantas
Aplikantas Studentas Absolventas

Akademinis 

planavimas

Studijų 

proceso 

realizavimas

Studijų 

proceso 

palaikymas



    

     

 

Akademinis planavimas

• Suplanuoti dalykai 
(privalomi ir 
pasirenkamieji)

• Suplanuotos studijų 
grupės

• Suplanuoti dalykų 
aprašai

• Suplanuotos galutinių 
pažymių struktūros

• Suplanuoti 
tvarkaraščiai
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Akademinis 

planavimas

Studijų proceso 

realizavimas

Studijų proceso 

palaikymas

Akademinis planavimas

Galutinio pažymio 

struktūra

Dalyko aprašas

https://bficrm01.bitforit.lv/UNIMETIS/main.aspx?etc=10128&extraqs=?etc%3d10128%26id%3d{79E23051-7466-E511-918B-000C299B12E1}%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1451994143007&pagetype=entityrecord
https://bficrm01.bitforit.lv/UNIMETIS/main.aspx?etc=10128&extraqs=?etc%3d10128%26id%3d{79E23051-7466-E511-918B-000C299B12E1}%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1451994143007&pagetype=entityrecord


    

     

 

Akademinis planavimas
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Akademinis 

planavimas

Studijų proceso 

realizavimas

Studijų proceso 

palaikymas

Tvarkaraštis



    

     

 

Studijų proceso 
realizavimas

• Švietimo paslaugų 
teikimas (semestrai, 
sesijos)

• Studentų judumo
kontrolė

• Finansų, susijusių su 
studentų bei kitų 
universiteto klientų 
mokėjimais, 
valdymas

• Studentų bei 
dėstytojų savitarna
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Akademinis 

planavimas

Studijų proceso 

realizavimas

Studijų proceso 

palaikymas

Studento 

kortelė

Nuolaidos, 

krepšeliai, 

stipendijos
Sąskaitos ir mokėjimai

Mokėjimų suvestinė



    

     

 

Savitarna: studentų portalas

• Tvarkaraščiai

• Studijų planai

• Dalykai

• Pažymiai

• Pažymų užsakymas

• Asmeninė informacija

• Kontaktiniai duomenys

• Finansinė informacija

• Prašymų šablonai

• Pasirenkamieji dalykai

• Mainų programos

• DUK
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Studento portalo darbalaukis

Studento duomenys

Studento finansiniai duomenys



    

     

 

Savitarna: studentų portalas
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Studento pažymiai

Pažymos

Studentas renkasi 

pasirenkamuosius dalykus

https://bficrm01.bitforit.lv/UNIMETIS/main.aspx?etc=10064&extraqs=?_CreateFromId%3d{A11DF619-4CC1-E311-BAAD-000C299B12E1}%26_CreateFromType%3d10076%26etc%3d10064%26id%3d{227F1E00-B3B3-E511-B600-00155D126E14}%26pagemode%3diframe&pagetype=entityrecord&rof=false
https://bficrm01.bitforit.lv/UNIMETIS/main.aspx?etc=10064&extraqs=?_CreateFromId%3d{A11DF619-4CC1-E311-BAAD-000C299B12E1}%26_CreateFromType%3d10076%26etc%3d10064%26id%3d{227F1E00-B3B3-E511-B600-00155D126E14}%26pagemode%3diframe&pagetype=entityrecord&rof=false


    

     

 

Savitarna: dėstytojų portalas

• Tvarkaraščiai

• Studijų planai

• Pažymiai

• Darbo valandų kalendorius

• Studentų pasiekimų stebėjimas

• Prašymų šablonai

• Asmeninė informacija

• Mokslinė veikla

• DUK
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Dėstytojo duomenys

Dėstytojo asmeninė 

informacija

Pažymių suvestinė



    

     

 

Savitarna: dėstytojų portalas
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Studentų sąrašas dalyke ir jų pažymiai

Dėstytojo darbo krūvis

Dalykų aprašai



    

     

 

Studijų proceso 
palaikymas

• Akademinių atostogų 
suteikimas

• Papildomos dalyko 
patvirtinimas

• Asmeninės informacijos 
pokyčiai

• Studijų programos keitimas

• Studijų formos keitimas
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Akademinis 

planavimas

Studijų proceso 

realizavimas

Studijų proceso 

palaikymas

• Individualaus plano sudarymas

• Studento pašalinimas

• Studijų dalyko vertinimas

• Studentų praktika

• Mainų programos



    

     

 

Studentų dokumentai

• Sutarčių generavimas, įsakymų 
formavimas, pažymėjimų 
diplomų bei priedėlių 
generavimas

• Skirtingos nomenklatūros 
kiekvieno tipo dokumentams 
palaikymas

• Ataskaitų generavimo 
paslauga – įrankis ataskaitų 
kūrimui bei dokumentų 
peržiūrai .xlsx, .docx, .pdf, .xml
ir kt. formatais.
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Ataskaitų 

formavimas

Įsakymų 

modulis

Sutarčių 

modulis



    

     

 

Dokumentų šablonų ruošimas Word pagrindu

1. Dokumentų šablonai

2. Dokumento kintamųjų vietų 
apibrėžimas

3. Galutinis dokumentas

• Šablonai – dokumentų 
generavimas paremtas Microsoft 
Word šablonais bei automatinis 
dokumentų saugojimas sistemoje
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Duomenys 

sutarčių kortelėje

Rezultatų pavyzdys



    

     

 

Studijų baigimas

• Baigiamojo darbo temų 
fiksavimas, darbo 
vadovo paskyrimas

• Baigiamojo darbo 
gynimas

• Diplomų bei priedėlių 
paruošimas

• Darbas su Alumni 
(įdarbinimas, karjeros 
stebėjimas)

• Kvalifikacijos kursai

• Marketingas
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Potencialus 
aplikantas

Aplikantas Studentas Absolventas

Baigiamojo darbo duomenys

Diplomas

Alumni kortelė
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Duomenų analizės (BI) galimybės



    

     

 

Duomenų analizė

• Individualūs rodiklių 
rinkiniai skirtingoms 
darbuotojų grupėms

• Eksportas į Excel

• Ataskaitų kūrimo 
paslauga

• PowerView įrankis

• Duomenų saugykla

• Suvestinės ataskaitos
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PowerView

Ataskaitų kūrimas
PowerPivot



    

     

 

Apklausų modulis

• Apklausų sukūrimas SIS

• Studentų, dėstytojų, 
partnerių apklausa

• Galimi apklausų tipai pagal 
kursą bei studijų programą

• Daugiakalbės apklausos

• Automatinių bei individualių 
laiškų siuntimas 
respondentams
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Apklausos 

paruošimas

Apklausų 

portalas
Apklausos rezultatai



    

     

 

Ačiū!

www.bitforit.lt
El. paštas: info@bitforit.lt
Tel.nr.: +370 604 00077

Adresas: K. Donelaičio g. 62-213, Kaunas, Lietuva


