Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos - yra įprastos informacijos, prekybos, sveikatos, bankininkystės ir kitos paslaugos,
tik teikiamos internetu. Vienas ir pagrindinių e. paslaugų privalumų yra tai, jog jomis galite pasinaudoti
neišvykdami iš savo miestelio ar kaimo, pakanka turėti kompiuterį ir internetą.
El. valdžia ir jos paslaugos
e. valdžios sąvoka apjungia visas valdžios funkcijas, kurios yra perkeltos į elektroninę erdvę ir apima visas
paslaugas, kokias valdžia gali teikti savo piliečiams (pvz., dokumentų tvarkymą, prašymų pateikimą,
mokesčių mokėjimą ir t.t.)
1. E. prekyba
Tai prekyba virtualioje erdvėje. Pirkėjas prekę renkasi palei pateiktą reklamą, katalogus, informaciją,
esančią internete. Internetinio apsipirkimo metu formuojamas prekių krepšelis, o už prekes mokama
elektronine atsiskaitymo sistema. Internetinių prekių užsakymas vyksta internetu, paštu arba telefonu.
Prekės pristatomos kurjerių pagalba.
2. E. bankininkystė
Internetinė bankininkystė – banko paslaugų teikimas internetu, naudojantis specialiai tam sukurtu
tinklalapiu. Įprastai naudotis interneto banku užtenka kompiuterio su interneto ryšiu ir interneto naršykle,
užtikrinančia šifruotą duomenų perdavimą.
3. E. parašas
Elektroninis parašas - tam tikro asmens įprasto parašo elektroninis atitikmuo.
Elektroninis parašas yra saugus jei:



 Yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
 Leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;
 Yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
Yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.
4. Mobilusis e. parašas
Mobilusis elektroninis parašas yra saugaus skaitmeninio parašo rūšis, kai pasirašymas įvyksta mobiliojo
ryšio SIM kortelėje.
Savo turimą SIM kortelę reikia pasikeisti naująja saugesne ir pasirašyti su mobiliojo ryšio
operatoriumi e. parašo paslaugų teikimo sutartį.
Norint pasinaudoti mobiliuoju e. parašu, reikia kaskart mobiliajame telefone nurodyti specialų
slaptažodį.
5. Nuotolinis mokymasis:
VDU nuotolinės studijos: www.studyonline.lt
Vilniaus ozo gimnazija www.ozogimnazija.lt
6. Virtualūs muziejai www.muziejai.lt
Virtuali biblioteka: www.libis.lt
, aukštųjų mokyklų bibliotekos virtualios.
7. Žodynai http://anglu-lietuviu.xb.lt/ www.zodynas.lt Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
http://lkiis.lki.lt/zodynai
8. Elektroninė fotopaslauga http://www.fotoexpress.lt/ http://www.joki.lt/
http://www.eurokosfoto.lt/ https://www.picturehappy.lt/lt/
9. Duomenų saugykla debesyse
Debesų kompiuterija jau tampa kasdiene paslauga kiekvienam, naudojančiam kompiuterį.
Duomenų saugyklų sąrašas debesyse:

"Google" diskas (nereikia diegti į kompiuterį),
"Dropbox"
"SugarSync"
"Sinchronizuoti",
"Cubby"
"ICloud"
"SkyDrive" (nereikia diegti į kompiuterį),
"BOX",
"Syncplicity"

"Google diskas" - atpažįsta apie 30 failų formatų ir gali atidaryti juos tiesiog naršyklę net jei
neturite įdiegę savo kompiuteryje tinkamos programos.
"Dropbox" - populiariausia paslauga. Nemokamai suteikiama tik 2 GB duomenų, Pakvietė kitą
asmeniui naudotis "Dropbox" papildomai gauna 500 MB. Jei "Dropbox" nustatysite nurodysite,
kad norite šiame talpykloje saugoti ir nuotraukas -gausite papildomai 3 GB vietos nemokamai. Galima
susikurti 20 GB.
"ICloud" - gerai pažįstama ir greičiausiai labiausiai naudinga tiems, kurie turi "iPhone", "iPod"
Palieskite "," iPad "ar" Mac "kompiuterį. Kiekvienam "iCloud" vartotojui nemokamai suteikiama 5 GB
vietos. Tiems, kas naudojo"Apple mobile.me" mokama paslauga "Apple" papildomai suteikė dar 20 GB.
"SkyDrive" - "Microsoft" korporacijos sprendimas suteikia 7 GB laisvos vietos saugoti dokumentai
debesyse. Jis panašus į "Apple iCloud" tik "Microsoft" produktams taip pat, kaip ir "Google Docs", leidžia
kurti ir tvarkyti dokumentus ("Word", "Excel", "Power Point" ir "OneNote") tiesiai naršyklėje.
"Box" - galbūt antroji po "Dropbox". "Box" labai paprasta "prisijaukinti" prie savo
kasdieninių darbo kompiuteriu įpročių, tačiau sinchronizavimo aplikacija nemokama tik verslo
klientams. Taip pat nemokama "Box" versija neleidžia nei slaptažodžio apsaugoti bendrinamų
failų, nei grįžti prie ankstesnės failo versijos.
"SugarSync" - tai ko gero geriausia žinoma "Dropbox" alternatyva. "SugarSync" galima rasti net
iš anksto įdiegtą kai kuriuose, naujuose "Lenovo" kompiuteriuose ir išmaniuose telefonuose.
Viena iš išskirtinių "SugarSync" funkcijos yra tos, kuri leidžia vartotojui nurodyti, su kokiais
įrenginiai kokius kompiuteryje esančius aplankus sinchronizuoti. Tiesa, prie gero dizaino
"Apple" įrenginiams skirtiems vartotojams šios paslaugos dizainas gali nepatikti, nes jis išties ganėtinai
prastas.

