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1. Kas ir UseScience sistēma?
RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru
reģistrs jeb katalogs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju
pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām
un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.
UseScience sistēmas mērķis ir veicināt sadarbību RTU ietvaros, kā arī ar citām zinātniskajām
institūcijām un uzņēmumiem, popularizēt RTU zinātniskos pakalpojumus, palielināt pētniecības
iekārtu un programmatūru lietojumu un palīdzēt lietderīgi attīstīt infrastruktūru. UseScience
sistēmas lietotāji var sazināties ar konkrētas pētniecības iekārtas turētāju (zinātnisko institūciju
vai tās struktūrvienību) un rezervēt iekārtu eksperimentu veikšanai vai, visbiežāk, pieteikt
pakalpojumu, kura rezultātā atbildīgie par iekārtu nodrošinās nepieciešamo pakalpojumu,
piemēram, mērīšanu vai analīzi. Sistēmas valoda ir angļu valoda.
UseScience sistēmu uztur RTU Informācijas un tehnoloģijas departaments. UseScience
sistēmas vietne ir http://usescience.eu. RTU darbinieki un studenti var piekļūt sistēmai, ievadot
[Sign In] formā ORTUS lietotājvārdu formātā [vārds.uzvārds@rtu.lv] un paroli.
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Ja tāda iespēja ir nodrošināta, arī citu partnerinstitūciju lietotāji var pieslēgties sistēmai,
izmantojot savas universitātes piekļuves rekvizītus. Pārējiem lietotājiem, lai redzētu publiski
nepieejamo informāciju ir jāreģistrējas sistēmā, izmantojot [Register] formu.
2.
2.1.

Lietotāju lomas UseScience sistēmā
UseScience sistēmas administrators
UseScience sistēmas administratoram ir pilnas tiesības pārvaldīt informāciju visā

UseScience sistēmā (lietotāju un klasifikatoru pārvaldība, visu iekārtu rediģēšana/dzēšana).
UseScience sistēmas administrators ir RTU IT Departamenta darbinieks, ar viņu var sazināties,
rakstot uz e-pastu usescience@rtu.lv.
2.2.

Struktūrvienības administrators
Struktūrvienības administratoru, kuram ir tiesības pārvaldīt informāciju par savas

struktūrvienības zinātniskajām iekārtām un pakalpojumiem, sistēmā pievieno UseScience
sistēmas administrators atbilstoši „RTU zinātniskā aprīkojuma un pakalpojumu sistēmas
„UseScience” lietošanas noteikumiem”. Ir iespējams pievienot vairākus sistēmas administratorus
vienai struktūrvienībai.
Struktūrvienības administratoram ir pieejamas šādas funkcijas UseScience sistēmā:
1. Manuāli pārskatīt un pievienot iekārtu/pakalpojumu UseScience sistēmā izmantojot
[Add Item]/[Add Service] funkcionālo pogu.

4

2. Rediģēt viņa struktūrvienības iekārtas/pakalpojumus, atverot iekārtas/pakalpojuma
formu un nospiežot [Edit] funkcionālo pogu.

3. Mainīt iekārtas statusu no [Draft] vai [To be Approved] uz [Approved], atverot iekārtas
vai pakalpojuma formu rediģēšanas režīmā. Vēl ir nodrošināta iespēja nomainīt statusu uz
[Approved] uzreiz vairākām iekārtām. Atverot struktūrvienības visas iekārtas, atlasot
tikai tās ar statusu [Draft] vai [To be Approved], atzīmējot visas un nomainot visām
atzīmētajām statusu uz [Approved].

4. Rediģēt viņa struktūrvienības iekārtas/pakalpojumus, atverot iekārtas/pakalpojuma formu
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un nospiežot [Edit] funkcionālo pogu.
5. Norādīt iekārtām MAP un pakalpojumiem atbildīgos kontaktus (iekārtas rediģēšanas
režīmā) – pirmo un otro kontaktu – abiem iekārta/pakalpojums būs pieejams rediģēšanas
režīmā.

6. Norādīt savas struktūrvienības iekārtu redzamību:
 Publiska – iekārtas ir redzamas arī publiskajiem lietotājiem, kas nav autorizējušies
sistēmā.
 Slēgta – iekārta ir redzama tikai sistēmas reģistrētajiem lietotājiem un UseScience
partnerinstitūciju lietotājiem pēc autorizēšanās sistēmā.
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7. Izgūt atskaites par savas struktūrvienības iekārtām, atverot [Administration] sadaļu.

8. Izdzēst iekārtu ir iespējams, nospiežot pogu [Delete Item].

2.3.

Materiāli atbildīgās personas un atbildīgie kontakti par iekārtu/pakalpojumu
Iekārtām, kas tiek iegūtas no RTU Grāmatvedības sistēmas, MAP automātiski kļūst par

iekārtas pirmo atbildīgo kontaktu – automātiski laukos [First Staff Contact/Name, Email] tiek
aizpildīta informācija par MAP. MAP automātiski tiek piešķirtas tiesības rediģēt iekārtas.
Iekārtas rediģēšanai MAP ir pieejamas, nospiežot [My Items].

MAP rediģēšanai ir pieejamas visas iekārtas, kurās MAP ir norādīts kā pirmais vai otrais
kontakts, kā arī tās iekārtas, kas tiek iegūtas no RTU Grāmatvedības sistēmas un kurām lietotājs
ir norādīts kā materiāli atbildīgā persona. Rediģēt struktūrvienības iekārtas/pakalpojumus, ir
iespējams, atverot iekārtas/pakalpojuma formu un nospiežot [Edit] funkcionālo pogu.
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MAP ir pieejami visi rediģēšanas lauki, izņemot inventarizācijas numuru, kas iegūts no RTU
Grāmatvedības sistēmas.
2.4.

Autorizētie lietotāji
Autorizētajiem lietotājiem ir pieejama pilna informācija par iekārtām/pakalpojumiem, kā

arī iekārtas/pakalpojuma atbildīgo personu kontaktinformācija, kas publiskajiem lietotājiem nav
pieejama. Uz doto brīdi sistēmā var autorizēties RTU, Latvijas Universitātes un TTU (Tallinas
Tehnoloģiju universitāte) darbinieki un studenti. Pārējie lietotāji var reģistrēties, izmantojot
[Register] funkcionālo pogu.

2.5.

Publiskie lietotāji
Publiskajiem lietotājiem nav pieejama informācija par iekārtas atrašanās vietu un atbildīgo

personu kontaktinformāciju. Publiskie lietotāji var pieprasīt papildus informāciju par
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iekārtu/pakalpojumu, izmantojot [Enquire] funkciju.

3. Procesi UseScience sistēmā
UseScience sistēmā ir nodrošināti šādi procesi:
1. Iekārtu un pakalpojumu manuālā pievienošana:
1.1. Manuāli pievienot iekārtas un pakalpojumus var Sistēmas administrators vai
Struktūrvienības administrators.
2. Programmatūras pievienošana:
2.1. Programmatūras pievienošanas forma satur specifiskus laukus, kas raksturo
zinātnisko programmatūru. Atšķirībā no iekārtas/pakalpojuma programmatūras
vienībai var būt vairāk par diviem kontaktiem, kas atbild par specifisku
programmatūras instanci. Programmatūras pievienošana ir pieejama, izmantojot
[Add Software] pogu.
3. Jaunu lietotāju reģistrēšana:
3.1. Jaunos lietotājus var piereģistrēt Sistēmas administrators.
3.2. Jaunie lietotāji var piereģistrēt patstāvīgi, izmantojot [Register] pogu.
4. Informācijas pieprasīšana par iekārtu/pakalpojumu ([Enquire] poga iekārtas/pakalpojuma
formā.
4.1. Atverot iekārtas/pakalpojuma formu, lietotājiem ir nodrošināta iespēja pieprasīt
papildus informāciju par iekārtu/pakalpojumu (piemēram, uzzināt par pakalpojuma
cenu, vai, piemēram ir iespējams, izīrēt iekārtu pētījumu veikšanai).
4.2. Šāds pieteikums tiek
usescience@rtu.lv.

izsūtīts

iekārtas/pakalpojuma

kontaktiem

un

uz
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5. Iekārtu un pakalpojumu automātiskā pievienošana no Grāmatvedības sistēmas, notiek pēc
šāda procesa:
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5. Atskaišu izgūšana no [Administration] sadaļas par iekārtām, ražotājiem, MAP, atskaites
var izgūt Sistēmas administrators un Struktūrvienības administrators:

4. UseScience sistēmas sinhronizācija ar RTU Grāmatvedības sistēmu
UseScience sistēmai ir nodrošināta sinhronizācija ar RTU Grāmatvedības sistēmu, nodrošinot
to, ka RTU Grāmatvedības sistēmā reģistrētās iekārtas attēlojot UseScience sistēmā. Ievērojot, ka
Grāmatvedības sistēmā nav pilna informācija par zinātnisko iekārtu, UseScience sistēmā no
Grāmatvedības sistēmas iegūtās zinātniskās iekārtas ir ar statusu [Draft] un ir redzamas un
pieejamas rediģēšanai šādām lietotāju grupām:
1. UseScience sistēmas administratoram.
2. Struktūrvienības administratoram (persona, kurai ir tiesības rediģēt visas struktūrvienības
iekārtas un pakalpojumus).
3. Materiāli atbildīgajai personai (MAP) – informācija par iekārtas MAP tiek iegūta no RTU
Grāmatvedības sistēmas un UseScience sistēmā tiesības rediģēt iekārtu MAP tiek
piešķirtas automātiski.
Lietotāju atbalsts
Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar UseScience datubāzes administratoru usescience@rtu.lv
vai zvanot pa tālruni 67089999, kā arī varat izmantot sociālā tīkla Twitter @usescience profilu.
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