AUDIOVIZUALINĖS GAMYBOS TALENTŲ DUOMBAZĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / TAISYKLĖS

Audiovizualinės gamybos talentų duombazė (toliau – Duombazė) – tai automatizuotas,
registruotiems vartotojams prieinamas duomenų rinkinys, kuriame vartotojai dalinasi
audiovizualinės gamybos rinkoje dirbančių specialistų kontaktine informacija, šiose talentų srityse
(sąrašas nebaigtinis, duombazėje nurodoma anglų kalba):
-

Vykdantysis prodiuseris (Line producer)
Režisierius (Director)
Režisieriaus asistentas (1st AD)
Scenarijaus tęstinumo prižiūrėtojas (Script supervisor)
Pagrindinis operatorius (DOP)
Pirmasis operatoriaus asistentas (1st AC / focus puller)
Antrasis operatoriaus asistentas (2d AC / DIT)
Video asistentas (Video assistant)
Pagrindinis apšvietėjas (Gaffer)
Apšvietėjas (Sparks)
Filmavimo technikos mechanikas (Grip)
Garso operatorius (Sound recordist)
Garso dizainas (Sound design)
Montažas (Editor)
Lokacininkas (Location manager)
Pagrindinis dailininkas (Key Art)
Rekvizito dailininkas (Props)
Maisto stilistas (Food stylist)
Grimuotojas (Make-up)
Stilistas (Costume stylist)
Aktorių atrankos režisierius (Casting)
Specialieji efektai (SFX)
Kaskadininkas (Stunt)
Maitinimas (Catering)
Kadruotės dailininkas (Story-board)

Duombazės administratorius – Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“, kuri turi duombazės
asmens duomenų tvarkytojo statusą
Registruotas vartotojas – tai juridinis asmuo, įsigijęs neterminuotą teisę naudotis Duombaze per
Vadovo ir Darbuotojų paskyras. Registruotas vartotojas turi teisę sukurti paskyras tik įmonėje
dirbantiems asmenims: darbuotoją atleidus arba projektų vadovui išėjus dirbti į kitą įmonę, jam
sukurta paskyra turi būti naikinama.
Registruotas vartotojas Vadovas – Registruoto vartotojo direktorius, kuris per savo paskyrą naudojasi
duombazėje esančia informacija apie specialistus, turi galimybę atlikti reitingavimą, sukurti
darbuotojų paskyras bei jas ištrinti, įvesti naujus specialistų duomenis.
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Registruotas vartotojas Darbuotojas – Registruoto vartotojo darbuotojas (ar kitais pagrindais
paslaugas teikiantis fizinis asmuo), kuris per savo paskyrą naudojasi duombazėje esančia informacija
apie specialistus, turi galimybę įvesti naujus specialistų duomenis.
Reitingavimas – tai skalėje nuo 1 iki 10 pateikiamas subjektyvus įvertinimas apie šias specialisto
savybes:
-

-

Darbo patirtis – tai specialisto patirties ir įvykdytų projektų apimties kriterijus.
Komandinio darbo procesas – tai kriterijus, nusakantis, kaip kvalifikuotai, kruopščiai,
atsakingai ir profesionaliai dirba specialistas, taip pat apima gebėjimą savarankiškai priimti
sprendimus ir įvykdyti pavestas užduotis.
Asmeninės savybės – tai lankstumo ir iniciatyvumo kriterijus, nusakantis specialisto
gebėjimus efektyviai reaguoti į nenumatytas ar stresines situacijas ir komunikuoti su kitais
komandos nariais.

Reitingų vidurkis – tai pateiktų vertinimų rezultate suformuojama specialisto kvalfikacijos išraiška
skalėje nuo 1 iki 10.
Reitingų balas – tai specialisto kvalifikacijos išraiška, apskaičiuota atsižvelgiant ne tik į jo atžvilgiu
pateiktus vertinimo taškus, tačiau ir į balsavusių vartotojų kiekį.
Specialisto duomenų įvedimas – automatizuota galimybė įvesti į Duombazę specialisto Asmens
duomenis, suteikta Registruotiems vartotojams ir Duombazės administratoriui.
Specialisto duomenų pakeitimas ir trynimas – automatizuota galimybė pakeisti ar ištrinti specialisto
Asmens duomenis, suteikta tik Duombazės administratoriui. Dėl Specialisto duomenų pakeitimo ir
trynimo asmenys kreipiasi el.paštu lapa@ltapa.lt , nurodydami konkretų specialistą ir jo duomenis,
kurie turi būti pašalinti iš Duombazės arba naujus esamo specialisto duomenis.
Asmens duomenys – specialistų talento pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris ir el.pašto
adresas. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir asmenų teisių įgyvendinimo tvarka – atskiru
dokumentu patalpintos Duombazės administratoriaus interneto puslapyje, adresu
www.ltapa.lt/duombaze
Paskyros sukūrimas – automatizuota galimybė sukurti Duombazės vartotojo paskyrą, suteikiama
Registruotam vartotojui Vadovui. Vadovas sukuria savo ir darbuotojų paskyras, įvesdamus sistemoje
numatytus duomenis, vartotojo vardą ir slaptažodį.
Slaptažodžio priminimas ar keitimas – slaptažodžio priminimo ar keitimo funkcija nėra įdiegta.
Pamiršus paskyros slaptažodį ar pageidaujant jį pakeisti, dėl senos paskyros panaikinimo ir naujos
paskyros sukūrimo:
-

Darbuotojas dėl savo paskyros kreipiasi į Vadovą, prateikdamas prašymą pakeisti slpatažodį;
Vadovas dėl savo paskyros kreipiasi į administratorių, pateikdamas prašymą suteikti naują
slaptažodį.

Paskyros galiojimo terminas – įsigyta registruoto vartotojo paskyra galioja neterminuotai.
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