
Kopsavilkums
Valsts, pilsēta: Latvijas Republika, Rīga
Nozare: Augstākā izglītība, zinātniskā 
pētniecība 

Klienta profils:
Valsts augstskola nodarbojas ar augstākās 
izglītības nodrošināšanu veselības aprūpes un 
sociālo zinātņu jomā un zinātnisku projektu 
realizāciju.

Situācija:
Decentralizēta datorsistēma, datoru 
instalācija un problēmu novēršana ir 
ļoti laikietilpīga, neracionāls naudas un 
cilvēkresursu izlietojums.

Risinājums:
Lēmumu pozitīvi ietekmē Microsoft 
pretimnākšana akadēmiskām izglītības 
iestādēm. 
System Center Configuration Manager 
viegli integrējas esošajā sistēmā, 
automatizē darbstaciju instalāciju un 
programmnodrošinājuma atjaunošanu, kā arī 
kontrolē darbstaciju aktuālo stāvokli.

Ieguvumi:
standartizēta konfigurācija – ātra jauno • 
datoru instalēšana;
automatizēta jauninājumu izvietošana • 
visām darbstacijām;
operētājsistēmas instalēšana jaunam • 
datoram – attālināti izmantojot 
datortīklu;
datoru drošības attālināta uzraudzība.• 
naudas un cilvēkresursu ietaupījums • 
– ar vairāk nekā 400 tīkla apvienoto 
datoru instalēšanu, pārinstalēšanu un 
jauninājumu izvietošanu tiek galā viens 
cilvēks.

Rīgas Stradiņa universitāte ietaupa 
laiku un cilvēkresursus, izmantojot 
System Center Configuration Manager

System Center Configuration Manager 
risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts
Rīgas Stradiņa universitātē

Situācija 
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir 
valsts dibināta pētniecības universitāte, 
kas īsteno daudzveidīgas studiju 
programmas un nodrošina zinātnisko 
projektu realizāciju, sagatavo augstas 
kvalitātes speciālistus veselības aprūpes 
un sociālo zinātņu jomā. Rīgas Stradiņa 
universitāte ir vienīgā universitāte Latvijā, 
kas tradicionāli ir integrēta veselības 
aprūpes sistēmā. Kā uzsver RSU rektors 
prof. Jānis Gardovskis, lielākā daļa Latvijas 
izcilāko medicīnas darbinieku, kas strādā 
dažādās nozarēs, ieguvuši savu izglītību 
šajā augstskolā. 

RSU vīzija: būt mūsdienīgai, prestižai, 
Eiropā un pasaulē atpazīstamai 
universitātei veselības un sociālo zinātņu 
jomā, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Lai 
to sekmīgi īstenotu, modernai un efektīvai 
jābūt arī universitātes informācijas 
tehnoloģiju (IT) sistēmai. Taču, kad 2008. 
gadā šeit sāka strādāt RSU informāciju 
tehnoloģiju (IT) direktors Andris Darviņš 
un viņa speciālistu komanda, IT sistēma 
neatbilda laika garam. Nepastāvēja 
centralizēta datorsistēmas vadība, 
lietotāju datori bija vīrusu pilni. IT nodaļā 
trūka cilvēkresursu, tādēļ mācību gada 
laikā ar šīm problēmām neviens nopietni 
nenodarbojās, un praktiski visi trīs no 
studijām brīvie vasaras mēneši pagājuši, 
desmit cilvēkiem diendienā strādājot, lai 
attīrītu datorus no vīrusiem un atjaunotu 
programmnodrošinājumu. 
Patlaban RSU tīklā apvienotas apmēram 
420 darbstacijas, stāsta A. Darviņš. Līdz 

2010. gada beigām plānots pieslēgt 
tīklam vēl 3–4 attālinātas vietas un tīklā 
darbosies ap 800 darbstaciju – vērienīgs 
datorparks vienai augstskolai. 

Risinājums
Lai sakārtotu datorsistēmu, tika 
nolemts izvēlēties Microsoft piedāvātos 
risinājumus, jo vienotā Microsoft 
platforma labi integrējas kopīgā sistēmā. 
Turklāt Microsoft ir labvēlīga cenu politika 
attiecībā uz akadēmiskām izglītības 
iestādēm, uzsver RSU IT direktors
A. Darviņš. System Center Configuration 
Manager galvenokārt izvēlēta, lai 
automatizētu darbstaciju instalāciju un 
programmnodrošinājuma atjaunošanu, kā 
arī kontrolētu darbstaciju aktuālo stāvokli. 
Rīgas Stradiņa universitātes IT speciālisti 
nebaidās no visprogresīvāko tehnoloģiju 
izmēģināšanas un jaunu zināšanu 
apgūšanas to sekmīgai pielietošanai, 
uzsver A. Darviņš. 

Rezultāti

Standartizēta konfigurācija – ātra 
jauno datoru instalēšana
RSU ir izveidotas īpašas standartizētas 
programmu pakotnes, nodrošinot to, 
ka 90% datoru ir vienota konfigurācija, 
norāda RSU IT daļas vecākais speciālists 
Kristaps Čudars. Šīs pakotnes glabājas 
serverī un ļauj ar System Center 
Configuration Manager palīdzību ātri 
instalēt datorus. 



Operētājsistēmas instalēšana jaunam 
datoram – attālināti izmantojot 
datortīklu 
Ja vien datoru var pievienot tīklam, 
lietotājam atliek tikai nospiest taustiņu 
F12, un stundas laikā uz šī datora tiek 
instalēta gan operētājsistēma, gan visas 
lietojumprogrammas ar jauninājumiem. 
System Center Configuration Manager  
nodrošina centralizētu instalācijas 
procesu, bet RSU IT speciālisti – optimālas 
programmu pakotnes. 

Automatizēta jauninājumu izvietošana 
visām darbstacijām
RSU nodrošina divu līmeņu ielāpu un 
jauninājumu pārbaudi. Vispirms tie 
tiek instalēti uz testa datora, un visu 
lietojumprogrammu darbību testē divas 
dienas.  Ja lietojumprogrammas darbojas 
korekti, ielāpus un jauninājumus System 
Center Configuration Manager ātri instalē 
visām pārējām darbstacijām, skaidro RSU 
IT daļas vecākais speciālists K. Čudars. 

Datoru drošības attālināta uzraudzība
RSU IT administratori kontrolē, lai 
lietotāju datoros nebūtu nekādu patvaļīgi 
instalētu programmu, kas nav saistītas 
ar darbu. Šo procesu regulāri kontrolēt 
palīdz System Center Configuration 
Manager, kam iespējams uzdot arī 
regulāru darbstaciju konfigurācijas 
pārbaudi un neatbilstošu datoru 
uzrādīšanu. Ja kādam darba vajadzībām 
nepieciešams lietot kādu netipisku 
programmnodrošinājumu, datoru lietotāji 
saskaņā ar RSU IT sistēmas lietošanas 
politiku lūdz atļauju IT daļai. Šāda stingra 
politika palīdz nodrošināt gan katras 
darbstacijas, gan visas tīklā saslēgtās 
datorsistēmas drošu darbu, uzsver RSU IT 
direktors A. Darviņš.  

Naudas un cilvēkresursu ietaupījums
Ar visu – vairāk nekā 400 – darbstaciju 
instalēšanu un pārinstalēšanu, ielāpu 
un jauninājumu izvietošanu, darbstaciju 
problēmu risināšanu nodarbojas tikai 
viens darbinieks. Tādējādi ar salīdzinoši 
nelieliem finanšu un cilvēkresursiem tiek 
nodrošināts stabils lielas datorsistēmas 
darbs, uzsver A. Darviņš. Turklāt, tā kā 
sistēmas centralizētu darbu automātiski 
nodrošina System Center Configuration 
Manager, darba apjoma pieaugums 
nebūs būtiski jūtams arī tad, kad sistēmā 
būs ap 800 datoru.  

Par System Center 
Configuration Manager
System Center Configuration Manager 
risinājumi atvieglo organizācijas IT 
administratoru darbu, ļaujot efektīvāk 
pārvaldīt  informācijas vidi, kas ietver datu 
centrus, lietotāju datorus un citas ierīces. 
System Center Configuration Manager ir 
efektīvs risinājums uzņēmumos, kuros ir 
vairāk nekā 100 datoru. System Center 
Configuration Manager palīdz centralizēti 
un automatizēti veikt IT sistēmu 
lietošanas operatīvu un detalizētu uzskaiti 
saskaņā ar IT administratoru definētiem 
parametriem, kā arī centralizēti 
veikt lietotāju datoru konfigurēšanu, 
programmnodrošinājuma uzstādīšanu un 
atjaunošanu un IT sistēmas pārraudzību, 
kā arī savlaicīgi pamanīt lietotāju datoru 
iespējamās problēmas (nepilnvērtīga 
operētājsistēmas darbība, dzēstas, 
bojātas vai uzstādītas nesankcionētas 
lietojumprogrammas u.c.) un operatīvi tās 
atrisināt. 

Plašākai informācijai
System Center Configuration Manager un tā 
funkcionalitātes apraksts: 
http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/
overview.aspx

Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapa:
http://www.rsu.lv

Šī gadījuma izpēte paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. 
Microsoft Latvia un Microsoft Corporation neuzņemas nekādas 
tiešas, netiešas vai ar likumu noteiktas garantijas saistībā ar šajā 
dokumentā pausto informāciju. 


