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Tarptautinių sistemų operatorių analizė
TURINYS

ĮVADAS
SNAM
ENERGYNET
GASGRID
GASUM

1. ĮVADAS

Tarptautinių sistemų operatorių patirties analizė (3-5 tinklalapiai), aprašyti šias ir pasirinktas temas:

Trumpa sistemos/veiklos apžvalga
Struktūra ir strategija
Paslaugos
Tikslinės auditorijos
Turinio moduliai ir elementai 
Turinio diferencijavimas (skirtingas turinys skirtingai tikslinei auditorijai)
Taikomos naudingos priemonės (savitarna, integracijos, įrankiai, inovatyvūs sprendimai, ryšys su trečiosiomis šalimis, socialiniai 
tinklai, konsultacija internetu, paieškos įrankiai, instrukcijos, duomenų/paslaugų skaitmenizavimas ir pan.)
Pagrindinės komunikacinės žinutės (call to action: ko klausia lankytojų, ką ragina daryti, susisiekimo formos, skatinimas/kvietimas 
veikti ir kt.)
Išskirtinumas
Ambergrid kontekstui pritaikytini elementai (dalys kurias svarstytumėte/įtrauktumėte būsimam tinklalapiui)
Kita 

Kiekvienas analizuotas užsienio tinklalapis turi turėti apibendrinimą, kuriame būtų išskirtos šios dalys:

Analizuoto tinklalapio URL
Privalumai/Išskirtinumai (sąrašas, nuorodos, grafinė medžiaga ir kt.)
Amber Grid pritaikomi elementai/dalys/moduliai, kuriuos norėtumėte/svarstytumėte turėti būsimoje svetainėje
Kita - pasirinkti savo nuožiūra, pagal aktualų kontekstą

2. SNAM
Tinklalapis: https://www.snam.it/ Tvaraus energetikos vystimosi ir inovatyvi kompanija

TRUMPA SISTEMOS?VEIKLOS APŽVALGA

„Snam“ yra viena iš   pasaulyje ir pagal rinkos kapitalizaciją patenka į didžiausių pirmaujančių energetikos infrastruktūros operatorių
Italijos bendrovių sąrašą. Naudodamas  , „Snam“ garantuoja tiekimo saugumą ir yra tvarų ir technologiškai pažangų tinklą
pagrindinis energetikos pereinamojo laikotarpio veiksnys.

„Snam“ yra įsipareigojusi plėtoti savo energetiką pereinamojo laikotarpio metu: biometano, energetikos veiksmingumo, tvarumo, 
vandenilio srytyse, bei pasiekti anglies neutralumą iki 2040 m.

Energetikos pereinamojo laikotarpio pradžia https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure
:/brochure_snam_en.pdf

Biometanas
Energijos efektyvumas
Tvarus mobilumas
Vandenilis

Italijoje „Snam“ yra atsakingas už gamtinių dujų transportavimą, išsiuntimą ir saugojimą bei suskystintų gamtinių dujų (SGD) dujinimą. Šių 
trijų pagrindinių verslo sektorių atžvilgiu „Snam“ yra didžiausias Europoje pagal savo perdavimo tinklo dydį.

Gamtinių dujų versle didžiąją dalį veiklos reguliuoja: Energijos, tinklų ir aplinkos reguliavimo tarnyba.

TINKLALAPIO SUDEDAMOSIOS DALYS

Pagrindinis puslapis, į kurį patenka visi lankytojai, pagrindiniai meniu iš kurių lankytojas gali rasti aktualią informaciją:
Apie mus
Etika ir valdymas

https://www.snam.it/
https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure/brochure_snam_en.pdf
https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure/brochure_snam_en.pdf


Etika ir valdymas
Tvarumas
Energetikos perėjimas
Reguliuojama veikla
Darbuotojai
Media
Investuotojams

Atskira svetainė TIEKĖJAMS  (tiekėjai gali registruotis ir gauti reikiamą informaciją iš https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action
„Snam“, taip pat konfigūruoti savo asmeninę informaciją per JARVIS  (online sistema su daugialypiais https://jarvis.snam.it/
įrenginiais ir integruotais verslo procesais). Plačiau Paslaugos/Savitarna
Registruotų vartotojų paskyra (teritorijos prieiga)
Atskirta svetainė  skirta dukterinių įmonių nekilnojamo turto skelbimams/aukcionams https://immobiliare.snam.it/it/index.html
skelbti

„Snam“ svetainė lankytojams siūlo įvairius naršymo būdus, kurie integruojasi į pagrindinius meniu. Pasirinkus norimą meniu kairiajame 
šone pateikiami to meniu polapiai, su sugrupuotu turiniu pagal norimas temas. Kiekvienas puslapis, atsižvelgiant į jo turinį, pateikia 
svetainės nuorodų parinktis, dokumentus, failus su atitinkamo puslapio aptartomis temomis.

STRUKTŪRA IR STRATEGIJA

Strategija

2020–2024 m. Strateginiame plane „Snam“ planuoja padidinti investicijas iki 7,4 mlrd. Eurų ir daugiau dėmesio skirti pereinamojo 
laikotarpio energetikos įmonėms: biometanui („Snam4Environment“), energijos efektyvumui („Renovit“), tvariam mobilumui 
(„Snam4Mobility“) ir vandeniliui. 

Bendrovė taip pat dirba miškininkystės srityje („Arbolia“ ) ir yra įsipareigojusi iki 2040 m. pasiekti anglies dvideginio neutralumą. Grupės 
verslo modelis grindžiamas tvariu augimu, skaidrumu, talentų ir įvairovės propagavimu.

Vidaus rinka yra pagrindinis strategijos aspektas, nes ja siekiama sustiprinti tarpvalstybinę prekybą, siekiant didesnio efektyvumo, 
konkurencingų kainų ir aukštesnio paslaugų lygio.

Kalbant apie dukterines įmones, „Snam“ atlieka strateginį vaidmenį, vadovavimą, koordinavimą ir kontrolę bei teikia joms paslaugas.

Kad bendrovės infrastruktūra taptų vis lankstesnė, skaitmeniškesnė ir protingesnė, ir taptų pagrindiniu žaidėju pereinant prie žaliosios 
energetikos, tvarumo ir būtų naudinga visoms suinteresuotoms šalims, bus naudojama plėtra, pasitelkiant - debesų technologijas, dirbtinį 
intelektą ir mašininį mokymąsi kartu su mūsų žmonių įgūdžiais.

Tikslai

iki 2040 m. Pasiekti anglies dvideginio neutralumą
stiprinti   nustatymo   tvarumo KPI ir stebėsenos sistemą
SSG rezultatų kortelė (priemonė skirta atskleisti informaciją apie pagrindinius aplinkos, socialinius ir valdymo aspektus bei 
įvertinti grupės veiklą)
paremti JT tvaraus vystymosi tikslus ir   apriboti klimato kaitos padarinius
Pereiti prie žaliosios energetikos

Technologijos ir skaitmeninimas yra du pagrindiniai elementai, padedantys „Snam“ tapti vienu iš pasaulinių   lyderių. energetikos perėjimo
Pvz.: Projektas “Išmanios dujos” - bepiločių orlaivių ir palydovų naudojimas infrastruktūros stebėjimui, geologijos matavimas realiuoju 
laiku ir kt.

Skaitmeninimas taip pat yra pagrindinis veiksnys: „Snam“ kartu su pirmaujančiais partneriais, tokiais kaip „Microsoft“, „Cisco“ ir „Accenture
“, kuria „hibridinių debesų“ sistemą, kuri taip pat bus pagrindas kuriant įgalinančias technologijas.  Nuo debesies iki krašto skaičiavimo, 
nuo dirbtinio intelekto iki vis labiau pajėgių duomenų perdavimo tinklų (šviesolaidis, 5G, „wifi“): integravus šias interneto ir mašininio 
mokymosi sistemas bus galima perduoti, analizuoti ir istorizuoti 100 kartų daugiau dienos duomenų nei šiuo metu yra įmanoma. Daugiau 
informacijos: https://www.snam.it/en/about-us/innovation_and_technology/

Verslo modelis - https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/#item

Bendrovės sturktūra - „Snam“ veikia per savo dukterines įmones („Snam Rete Gas“ ir „Infrastrutture Trasporto Gas“, „Stogit“ ir „Gnl Italia
“), daugiausia dėmesio skirdama šių reguliuojamų įmonių valdymui ir plėtrai: gamtinių dujų transportavimui ir išsiuntimui, saugojimui ir 
dujinimo dujoms. „Snam“ taip pat aktyviai veikia biometano, tvaraus judėjimo, energijos vartojimo efektyvumo ir vandenilio srityse.

PASLAUGOS/SAVITARNA

Išorinis tinklalapis tiekėjams

Savitarna pasiekiamas per pagrindinius meniu SNAM home page https://supplier.snam.it/web_en/login.html?_ncp=1620645390846.
.602859-1

 tiekėjai gali registruotis ir gauti reikiamą informaciją iš „Snam“, taip pat https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it

https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action
https://jarvis.snam.it/
https://immobiliare.snam.it/it/index.html
https://www.snam.it/en/energy_transition/
https://www.snam.it/en/about-us/innovation_and_technology/
https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/#item
https://supplier.snam.it/web_en/login.html?_ncp=1620645390846.602859-1
https://supplier.snam.it/web_en/login.html?_ncp=1620645390846.602859-1
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it


 tiekėjai gali registruotis ir gauti reikiamą informaciją iš „Snam“, taip pat https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
konfigūruoti savo asmeninę informaciją, jungdamiesi prie  savitarnos ir paslaugų sistemos. JARVIS Virtuali stebėjimo informacijos 
suvestinė, integruotas skaitmeninis parašas, greitesnis patvirtinimo procesas, vieno dokumento saugykla, galimybė keistis 
dokumentais, stebėti dominančius terminus.

Pagrindiniai naudojimosi gidai būsimiems ir esamiems tiekėjams https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it

 JARVIS - online sistema registruotiems vartotojams, su daugialypiais įrenginiais ir daugiakalbe komercine platforma su integruotais verslo 
procesais. Pasiekiama per pagrindinį SNAM tinklalapį arba per Tiekėjų išorinę svetainę.

Funkcijos/paslaugos

Tvarkyti savo įmonės vartotojų leidimus bei naudoti „Snam“ programas;
Peržiūrėti sertifikatus ir prekių kvitus;
Būti informuotais apie naujas sutartis ir užsakymus;
Kas mėnesį pateikti išdirbtų valandų ir nelaimingų atsitikimų ataskaitas;
Įterpti dokumentus, susijusius su operatoriais, dirbančiais „Snam4Mobility“;
Naujų tiekėjų kvalifikacijos gavimas, akreditacija, konkursai;
Kvalifikuotų tiekėjų kvalifikacijos išplėtimas, atnaujinimas;
Darbo apskaita - informacinė darbo apskaitos proceso kompiuterizavimo sistema. Paslauga teikiama dujotiekių, elektrinių ir 
jėgainių statybos sutarčių tiekėjams. Jos tikslas - remti apskaitos dokumentų rengimą ir optimizuoti informacijos srautą;
EAM - sistema, atsakinga už techninės priežiūros taisyklių valdymą, periodinės/neeilinės priežiūros planavimą ir kitus su turto 
valdymu susijusius procesus, pvz.: leidimus dirbti, mėnesio ataskaitą, dujų emisijas, taip pat kai kurių pagalbinių duomenų (AAP, 
įranga) surašymą;
SAM - sistema, leidžianti suplanuoti atsakingų išteklių priežiūros veiksmus, optimizuojant darbų pasiskirstymą;
Regulations - programa, prieinama projektavimo įmonėms, dėl dujų vamzdynų nuostatų;
E-verslas - leidžia WEB režimu valdyti šiuos verslo procesus: „Prekių pirkimas elektroniniame kataloge“- „Įmonių paslaugų 
kaupimas“ - „Logistika“ - „Testavimas“ - „Elektroninės derybos ir ES „Bandi“ subrangos valdymo procesas “; Realaus proceso laike 
matomumas; Sąveika su E.prekybos tiekėjais.

2021m. nauji sprendimai

medžiagų sekimas;
subrangos valdymas.

Savitarnos naudojimosi vadovai

User Manual
Home Personal Supplier Manual
User notification management manual
Supplier manual Work hours and accidents declarations

Prisijungimas prie Savitarnos - Video Tutorial "Access to the application and use of the Suppliers dashboard"

Esamas tiekėjas prisijungia/Būsimas registruojasi

https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://authlgn.snam.it/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLboMwEEV%2FBXkfjCl5WQGJJotGSlsUaBfdVDYxwZKxqcf08fclIU3TRbO1Z869Pl4Aa1RL087VeiveOgHO%2B2yUBnq8iFFnNTUMJFDNGgHUlTRP7zc09APaWuNMaRTyUgBhnTR6aTR0jbC5sO%2ByFE%2FbTYxq51qgGFfGaumMlT70LF86nNeSc6OEq30Agw%2FgEGePeYG8Vd9EanZg%2FhJYX1Pt9Xmf7SrACjDy1qsYvUaERwEpZ8HNZD6p5rNJxMsqiKop3015f9yPAXRircEx7WIUBiEZBeMRCQpC6DikYfSCvOz0qlupd1LvryvgwxDQu6LIRkP1Z2HhWLsfQMniIJIeg%2B2F2utY9uMTJf%2Fbg7O9Bb4IGRJb%2BtBT16vMKFl%2BealS5mNpBXMiRgThZFj5%2B%2FPJNw%3D%3D&RelayState=ss%3Amem%3A2e4a8625444f5b1026cb9ef4292ab8893d878792f28b22c432702645aaa01619
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://authlgn.snam.it/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLboMwEEV%2FBXkfjCl5WQGJJotGSlsUaBfdVDYxwZKxqcf08fclIU3TRbO1Z869Pl4Aa1RL087VeiveOgHO%2B2yUBnq8iFFnNTUMJFDNGgHUlTRP7zc09APaWuNMaRTyUgBhnTR6aTR0jbC5sO%2ByFE%2FbTYxq51qgGFfGaumMlT70LF86nNeSc6OEq30Agw%2FgEGePeYG8Vd9EanZg%2FhJYX1Pt9Xmf7SrACjDy1qsYvUaERwEpZ8HNZD6p5rNJxMsqiKop3015f9yPAXRircEx7WIUBiEZBeMRCQpC6DikYfSCvOz0qlupd1LvryvgwxDQu6LIRkP1Z2HhWLsfQMniIJIeg%2B2F2utY9uMTJf%2Fbg7O9Bb4IGRJb%2BtBT16vMKFl%2BealS5mNpBXMiRgThZFj5%2B%2FPJNw%3D%3D&RelayState=ss%3Amem%3A2e4a8625444f5b1026cb9ef4292ab8893d878792f28b22c432702645aaa01619
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20Home%20Personale%20Fornitore.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale_gestione_notifiche_utente.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20Fornitore%20Dichiarazioni%20ore%20lavorate%20e%20infortuni.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20utente.pdf
https://youtu.be/FyLbs-gBpXo


Esamas tiekėjas prisijungia/Būsimas registruojasi

Autentifikacija

Pagrindinio puslapio valdymas



Prietaisų skydelio valdymas

Dokumentų apdorojimas



Daugiau informacijos galima rasti manuals/video/files:

Supplier Training Video
Video Tutorial Entering Offers For Suppliers
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-268269511.action
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-267523386.action

Savitarnos JARVIS pasiekimas per SNAM pagrindinį tinklalapį https://www.snam.it/en/business-service/

1.Gamtinių dujų transportavimas ir išsiuntimas - galimybė prisijungti registruotam lankytojui

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/ ,teikiamos online paslaugos:

Tinklas: informacija, susijusi su „Snam Rete“ dujų tinklu ir dujų transporto infrastruktūra;
Tinklo plėtra: dešimties metų planas, pajėgumų ir atnaujinimo planai, nauji pristatymo/pristatymo taškai;
Pajėgumai: Užsakyti pajėgumai, garantijos, Exposure User;
Programos: siuntėjo dienos programos, trumpalaikė, vidutinės trukmės ir ilgalaikė;
Virtualus prekybos taškas: sandoriai su dujomis ir balansas;
Dujų balansai: gabenamų dujų apskaita ir vartotojų balansavimas;
Atsiskaitymas: apskaitos dokumentai ir nuorodos, faktūros bei kreditinės pažymos;
Klientų aptarnavimas: pristatymo ir pristatymo taškų valdymas.

Kitos papildomos savitarnos paslaugos

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/

M-gas - leidžia vartotojams peržiūrėti dujų paskirstymo duomenis.
Market - portalas vadybininkams.
Measure portal - formos, dokumentai, procedūros, susiję su dujų apskaita ir kt.
Other web - paslaugos dujų rinkos operatoriams (vartotojams): tvarkaraščiai, reportai, dashboardai, finansinių ataskaitų pateikimas, 
atšaukimas,peržiūra, paieška ir kt.
Preliminary connection contacts - įrankis teikti naujas paraiškas galimybė atsisiųsti užpildytą formą, kainos pasiūlymo for delivery points,  
užklausa, galima susikurti ir tvarkyti kontaktus, užduoti klausimus, peržiūrėti praktikas.
gas logistics - skirta dujų rinkos operatoriams (vartotojams) valdyti informacijos srautą, funkcionalumai:

Techninės priežiūros planų peržiūra ir eksportavimas
Ataskaitų rodymas ir eksportavimas, siekiant patvirtinti galutinį balansą ir kt.

Capacity portal - paslaugos transporto paslaugų vartotojams: pajėgumų rezervavimas ir sandoriai, ataskaitos, susijusios su transporto 
paslauga, EPSu/MEPSu stebėsena, kt.
Servire portal - galimybė valdyti prašymus, atidaryti naujus pristatymo punktus ir uždaryti/atnaujinti esamus, konkrečiau:

peržiūrėti ir atnaujinti informaciją apie galimus vartotojus/galutinius klientus;
valdyti alternatyvių tiekimo paslaugų laikymąsi naudojant cisternos priekabą planuojamoms intervencijoms;

https://www.youtube.com/watch?v=EzWfqoT4Ka4
https://youtu.be/qNhpjfcJlDU
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-268269511.action
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-267523386.action
https://www.snam.it/en/business-service/
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/


valdyti alternatyvių tiekimo paslaugų laikymąsi naudojant cisternos priekabą planuojamoms intervencijoms;
stebėti praktikos, atsirandančios įjungus alternatyvią tiekimo paslaugą, pažangą (su galimybe peržiūrėti įmonės savininko 
pasirašytą sutartį, istorinius duomenis;
naudoti pašto sistemą, kuri praneš Vartotojui apie tam tikros veiklos eigą, taip pat operacijų, susijusių su atitinkamais procesais, 
terminus;
prašyti suplanuoti intervencijas;
prašyti atšaukti pakartotinio pristatymo punktų saugos veiksmus;
stebėti savo prašymų dėl PdR iškrovimo/atidarymo ir atnaujinimo pažangą;
išeksportuoti informaciją apie intervencijų, valdomų nuo 2009 m. Iki šiandien, atidarymą/atidarymą ir atnaujinimą.

Entry allocation - leidžiančia peržiūrėti mėnesinius sąskaitų faktūrų išrašymo duomenis, taip pat duomenis, pagrindžiančius muitinės 
deklaraciją, ir išsamią informaciją apie dujų pardavimą.

 - ryšių, susijusių su intervencijomis transporto tinkle, valdymas taikant tinklo kodekso skyriaus nuostatas.Gpit web
 - šis skyrius leidžia įgaliotiems vartotojams pasiekti mokesčių dokumentus, susijusius su transporto paslauga.Billing portal

 - sistema, leidžianti vartotojams siųsti pastabas į paskelbtas, galutines ar balansuojančias finansines Shipper balance sheet observations
ataskaitas.

2. Gamtinių dujų saugojimas - online paslaugos

(nebuvo galimybės atsidaryti ir pasižiūrėti daugiau):

Pajėgumai
Programavimas
Sandėlis
Atsiskaitymas
Sandėliavimo prekybos sistema
Klientų aptarnavimas

Vienas iš paslaugos elementų - keitiklis, kuris leidžia pasirinkti šešis matavimo vienetus:

Umm rinkos pranešimų įrankis

gamtinių dujų dujinimas;
reglamentuojama veikla.



3. Perdujinimas

Online paslaugos - naudojamas turinio blokas informacijai pateikti  turinio pateikimo formatuose:Tab

Pajėgumai
Programavimas
Atsiskaitymas

Pajėgumų Tab lentelė

Prieeiga prie personalo



Turinio moduliai ir elementai

Naujienų ir pranešimų spaudai moduliai
Renginių modulis
Aktuali informacija skaidrėse - pagrindiniame puslapyje naudojamos didelės skaidrės su įvaizdinėmis nuotraukomis informacijai 
pateikti su mygtuku “veikti”
Paieškos modulis - galimybė surasti informaciją pagal raktinius žodžius, pagal įvairias filtrų reikšmes (data, failo tipas, meniu 
kategorija ir kt.)

Registruotų vartotojų paskyra
Žodynas

Kontaktų forma - galimybė susisiekti lankytojams, tikslinėms auditorijoms

DUK https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/

https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/


DUK https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/
Interaktyvūs žemėlapiai su informaciniais langais/video peržiūromis. Fiziniai dujų transporto srautai, pateikiami grafiškai 
iliustruojant žemėlapio komponentus: https://www.snam.it/en/index.html

Youtube Video peržiūros - galimybė lankytojams peržiūrėti Video filmukus pačiame tinklalapyje:

Infografikai, duomenų lentelės, grafiniai paveikslėliai - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa:

https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/
https://www.snam.it/en/index.html


Story telling

Pipeline

Diagrama



Infografikas

Duomenų lentelė

Verslo modelio dinaminis grafinis atvaizdavimas turiniui pateikti, aiški struktūra ir jos komponentai https://www.snam.it/en/about-
us/Strategy/business_model/
Naujienlaiškių prenumerata - beveik kiekviename puslapyje yra mygtukas, su kvietimu prenumeruoti naujienlaiškį (tik 
registruotam lankytojui)
Galimybė atsisiųsti/peržiūrėti/atsispausdinti failus
Bylos, reportai, ataskaitos - pateikiamos patogiu būdu, naudojant išskleidžiamą meniu:dropdown 

https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/
https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/


Galimybė paskambinti iš telefono:

Tinlalapis nepritaikytas neįgaliems, turi kontrasto ir kitų klaidų:

Atskiras meniu  tai yra vienas iš pavyzdžių kaip turėtų atrodyti landing page, konversijai gauti. Pateikiamos Investuotojams,
paslaugos išsamiai ir patogiai, naudojant įvairius turinio pateikimo formatus, pvz.:

Skaidrė su aktualia informacija tikslinės auditorijos lankytojui su mygtuku “veikti”:

Svarbi informacija pateikiama pabrėžiant ir sugrupuojant turinio blokus į pagrindines antraštes su galimybe pasiskaityti daugiau, vengiama 
naudoti vien tik teksto formatus, gerinama lankytojo patirtis rasti ir pamatyti aktualią informaciją:



Interaktyvios diagramos/paprastos diagramos:



Proof portfolio (skiltis vertei bei įvertinimams pabrėžti)



Privatumas ir naudojimo sąlygos - pateikiamas išsamus įmonės privatumo politikos ir naudojimo sąlygų aprašymas.

TAIKOMOS NAUDINGOS PRIEMONĖS

Aiškūs žingsniai ir sudedamosios dalys kvalifikacijai kelti:

https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/registrazionequalificaintro.action

Socialinių tinklų integracija - Twitter kanalo įrašų blokas su galimybe matyti naujausius įrašus.
Įvairūs turinio paieškų moduliai kiekviename temos puslpyje, pagrindinis paieškos modulis pagrindiniame puslapyje greičiau rasti 
infomaciją.
Įmonės vertės, naudingumo ir pan. skaitinės išraiškos, geriau atvaizduoja ir nusako pagrindines naudas, patirtį ir panašiai:

Tinklalaidės - patogus ir šiuolaikiškas būdas, pateikti aktualias su Tvarumu susijusias temas garso laikmenoje, su galimybe 
užsiprenumeruoti:

Mail Alert - registruotas lankytojas turi galimybę užsisakyti pranešimus į savo el.paštą, kai bus paskelbta nauja informacija apie išsaugotas 
paieškas/taip pat įspėjimus apie turinio pakeitimus aktualiame puslapyje:

https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/registrazionequalificaintro.action


RSS Feed - „Snam“ siūlo RSS („Really Simple Syndication“) kanalus, kurie realiuoju laiku jūsų kompiuteryje pateikia informaciją apie 
naujausias naujienas. https://www.snam.it/en/utilities/rss/index.html

Naujienų ir renginių archyvas - galimybė rasti aktualią informaciją pagal paieškos kriterijus: raktažodis, mėnuo, metai, temas.

Transliacijos/pranešimai/finansiniai rezultatai - video, prezentacijos, transliacijos, transkripcijos atvaizduojamos naudojant ikonas, 
pagal struktūrą.

Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa

https://www.snam.it/en/utilities/rss/index.html


Skaitmenizuotos savitarnos sistemos, daugialypės online funkcijos, valdymas ir online paslaugos: https://fornitori.snam.it/tamtamy
/home.action?lang=ti_it
Žodynas
DUK

PAGRINDINĖS KOMUNIKACINĖS ŽINUTĖS

Komunikacija atspindi kompanijos pagrindines vertybes, jos profesionalumą. Komunikacijos tonas yra formalus, savimi pasitikinčio 
eksperto bei realius tikslus keliančio eksperto balsas, kuriam rūpi viso pasaulio dabartis ir ateitis.

Kompanija naudoja šūkius, trumpus posakius, žinutes, grotažymes, kurie apibūdina jų auditoriją, diktuoja poreikį bei veiklos tendencijas.

“Kvietimai veikti”:

Atsisiųski
Skaityti “Daugiau”
Faktų iliustravimas ir kvietimai juos peržiūrėti
Video peržiūros kvietimai
Naudos informaciniai pranešimai
Atsiųsk CV (karjeros skiltyje)

Prekės ženklo tapatybės keitimo (rebranding) šūkis: Energy to inspire the world

https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it






Pagrindiniame puslapyje yra besikeičianti informacinė juosta, kuriame rodoma informacija apie energetikos naujienas ir faktus visame 
pasaulyje (pagrindiniame puslapyje):

Sustainability, the “Leaders Summit on Climate”

EU Climate Law, Council-European Parliament agreement

Spain, Enagás to the Canary Islands for hydrogen

Pagrinde visoje likusioje svetainėje komunikuojama informaciniais, su įmonės veikla, strategija, susijusiais tekstais, pasitelkiant įvairiausius 
turinio pateikimo modulius/elementus, taikant aiškią struktūrą. Informacijos yra daug, dauguma meniu turi savo atskirą landing page.

IŠSKIRTINUMAS

Tinklalapis išsiskiria didele turinio aprėptimi, elementų gausa ir jų sąsajomis.
Puslapių užkrovimas yra gana greitas. Informacijos architektūra yra struktūrizuota, patogu naviguoti ir ieškoti informacijos 

https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210427_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210423_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210430_2.html


Puslapių užkrovimas yra gana greitas. Informacijos architektūra yra struktūrizuota, patogu naviguoti ir ieškoti informacijos 
naudojant įvairias informacijos paieškos priemones: paieškos modulis, mail alert, rss feed ir pan. Paieškos modulis veikia puikiai.
Platus ir daugialypis online paslaugų/funkcionalumų portalas registruotiems vartotojams - https://jarvis.snam.it/
Išorinis įvairių online paslaugų tinklalapis tiekėjams. https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa.
Komunikacija aiški ir diktuojanti veiklos aktualias ir tendencijas, ekspertiškumą.

AMBER GRID KONTEKSTUI PRITAIKYTINI ELEMENTAI

Paieškos modulis
Išorinis įvairių online paslaugų tinklalapis tiekėjams  su daugialypiais https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
funkcionalumais registruotiems vartotojams, jungiantis perhttps://jarvis.snam.it/
Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos, grafiniai elementai, interktyvūs žemėlapiai - tinklalapis pasižymi vizualiai 
pateikiama informacijos gausa pagrindiniuose tiek vidiniuose puslapiuose.
Svarbios ir aktualios informacijos pateikimas naudojant skaidres, šūkius, video ir pan.

Komunikacija atspindi kompanijos pagrindines vertybes, jos profesionalumą. Komunikacijos tonas yra formalus, savimi pasitikinčio 
eksperto bei realius tikslus keliančio eksperto balsas, kuriam rūpi viso pasaulio dabartis ir ateitis.

Kompanija naudoja šūkius, trumpus posakius, žinutes, grotažymes, kurie apibūdina jų auditoriją, diktuoja poreikį bei veiklos 
tendencijas.

“Kvietimai veikti”:

Atsisiųski
Skaityti “Daugiau”
Faktų iliustravimas ir kvietimai juos peržiūrėti
Video peržiūros kvietimai
Naudos informaciniai pranešimai
Atsiųsk CV (karjeros skiltyje)

Prekės ženklo tapatybės keitimo (rebranding) šūkis: Energy to inspire the world

https://jarvis.snam.it/
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://jarvis.snam.it/






Pagrindiniame puslapyje yra besikeičianti informacinė juosta, kuriame rodoma informacija apie energetikos naujienas ir faktus visame 
pasaulyje (pagrindiniame puslapyje).



Sustainability, the “Leaders Summit on Climate”

EU Climate Law, Council-European Parliament agreement

Spain, Enagás to the Canary Islands for hydrogen

Pagrinde visoje svetainėje likusioje svetainėje komunikuojama informaciniais su įmonės veikla susijusiais tekstais, pasitelkiant 
įvairiausius turinio pateikimo modulius/elementus, taikant aiškią struktūrą.

Tinklapis

https://ww
w.snam.it/

Tvaraus energetikos vystimosi ir inovatyvi kompanija

https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210427_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210423_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210430_2.html
https://www.snam.it/
https://www.snam.it/


Trumpa 
sistemos
/veiklos 
apžvalga

„Snam“ yra viena iš   pasaulyje ir pagal rinkos kapitalizaciją patenka į pirmaujančių energetikos infrastruktūros operatorių
didžiausių Italijos bendrovių sąrašą. Naudodamas  , „Snam“ garantuoja tiekimo saugumą ir yra tvarų ir technologiškai pažangų tinklą
pagrindinis energetikos pereinamojo laikotarpio veiksnys.

„Snam“ yra įsipareigojusi plėtoti savo energetiką pereinamojo laikotarpio metu: biometano, energetikos veiksmingumo, tvarumo, 
vandenilio srytyse, bei pasiekti anglies neutralumą iki 2040 m.

Energetikos pereinamojo laikotarpio pradžia https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure
:/brochure_snam_en.pdf

Biometanas
Energijos efektyvumas
Tvarus mobilumas
Vandenilis

Italijoje „Snam“ yra atsakingas už gamtinių dujų transportavimą, išsiuntimą ir saugojimą bei suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
dujinimą. Šių trijų pagrindinių verslo sektorių atžvilgiu „Snam“ yra didžiausias Europoje pagal savo perdavimo tinklo dydį.

Gamtinių dujų versle didžiąją dalį veiklos reguliuoja: Energijos, tinklų ir aplinkos reguliavimo tarnyba.

TINKLALAPIO SUDEDAMOSIOS DALYS

Pagrindinis puslapis, į kurį patenka visi lankytojai, pagrindiniai meniu iš kurių lankytojas gali rasti aktualią informaciją:
Apie mus
Etika ir valdymas
Tvarumas
Energetikos perėjimas
Reguliuojama veikla
Darbuotojai
Media
Investuotojams

Atskira svetainė TIEKĖJAMS  (tiekėjai gali registruotis ir gauti reikiamą informaciją iš https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action
„Snam“, taip pat konfigūruoti savo asmeninę informaciją per JARVIS  (online sistema su daugialypiais https://jarvis.snam.it/
įrenginiais ir integruotais verslo procesais). Plačiau Paslaugos/Savitarna
Registruotų vartotojų paskyra (teritorijos prieiga)
Atskirta svetainė  skirta dukterinių įmonių nekilnojamo turto skelbimams/aukcionams https://immobiliare.snam.it/it/index.html
skelbti

„Snam“ svetainė lankytojams siūlo įvairius naršymo būdus, kurie integruojasi į pagrindinius meniu. Pasirinkus norimą meniu 
kairiajame šone pateikiami to meniu polapiai, su sugrupuotu turiniu pagal norimas temas. Kiekvienas puslapis, atsižvelgiant į jo turinį, 
pateikia svetainės nuorodų parinktis, dokumentus, failus su atitinkamo puslapio aptartomis temomis.

„

https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure/brochure_snam_en.pdf
https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/ENG_file/about_us/brochure/brochure_snam_en.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action
https://jarvis.snam.it/
https://immobiliare.snam.it/it/index.html


Struktūra 
ir 
strategija

STRATEGIJA

2020–2024 m. Strateginiame plane „Snam“ planuoja padidinti investicijas iki 7,4 mlrd. Eurų ir daugiau dėmesio skirti pereinamojo 
laikotarpio energetikos įmonėms: biometanui („Snam4Environment“), energijos efektyvumui („Renovit“), tvariam mobilumui 
(„Snam4Mobility“) ir vandeniliui. 

Bendrovė taip pat dirba miškininkystės srityje („Arbolia“ ) ir yra įsipareigojusi iki 2040 m. pasiekti anglies dvideginio neutralumą. 
Grupės verslo modelis grindžiamas tvariu augimu, skaidrumu, talentų ir įvairovės propagavimu.

Vidaus rinka yra pagrindinis strategijos aspektas, nes ja siekiama sustiprinti tarpvalstybinę prekybą, siekiant didesnio efektyvumo, 
konkurencingų kainų ir aukštesnio paslaugų lygio.

Kalbant apie dukterines įmones, „Snam“ atlieka strateginį vaidmenį, vadovavimą, koordinavimą ir kontrolę bei teikia joms paslaugas.

Kad bendrovės infrastruktūra taptų vis lankstesnė, skaitmeniškesnė ir protingesnė, ir taptų pagrindiniu žaidėju pereinant prie žaliosios 
energetikos, tvarumo ir būtų naudinga visoms suinteresuotoms šalims, bus naudojama plėtra, pasitelkiant - debesų technologijas, dirbtinį 
intelektą ir mašininį mokymąsi kartu su mūsų žmonių įgūdžiais.

TIKSLAI

iki 2040 m. Pasiekti anglies dvideginio neutralumą
stiprinti   nustatymo   tvarumo KPI ir stebėsenos sistemą
SSG rezultatų kortelė (priemonė skirta atskleisti informaciją apie pagrindinius aplinkos, socialinius ir valdymo aspektus bei 
įvertinti grupės veiklą)
paremti JT tvaraus vystymosi tikslus ir   apriboti klimato kaitos padarinius
Pereiti prie žaliosios energetikos

Technologijos ir skaitmeninimas yra du pagrindiniai elementai, padedantys „Snam“ tapti vienu iš pasaulinių   lyderienergetikos perėjimo
ų. Pvz.: Projektas “Išmanios dujos” - bepiločių orlaivių ir palydovų naudojimas infrastruktūros stebėjimui, geologijos matavimas 
realiuoju laiku ir kt.

Skaitmeninimas taip pat yra pagrindinis veiksnys: „Snam“ kartu su pirmaujančiais partneriais, tokiais kaip „Microsoft“, „Cisco“ ir 
„Accenture“, kuria „hibridinių debesų“ sistemą, kuri taip pat bus pagrindas kuriant įgalinančias technologijas.  Nuo debesies iki krašto 
skaičiavimo, nuo dirbtinio intelekto iki vis labiau pajėgių duomenų perdavimo tinklų (šviesolaidis, 5G, „wifi“): integravus šias interneto ir 
mašininio mokymosi sistemas bus galima perduoti, analizuoti ir istorizuoti 100 kartų daugiau dienos duomenų nei šiuo metu yra 
įmanoma. Daugiau informacijos: https://www.snam.it/en/about-us/innovation_and_technology/

VERSLO MODELIS

https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/#item

STRUKTŪRA

„Snam“ veikia per savo dukterines įmones („Snam Rete Gas“ ir „Infrastrutture Trasporto Gas“, „Stogit“ ir „Gnl Italia“), daugiausia 
dėmesio skirdama šių reguliuojamų įmonių valdymui ir plėtrai: gamtinių dujų transportavimui ir išsiuntimui, saugojimui ir dujinimo 
dujoms. „Snam“ taip pat aktyviai veikia biometano, tvaraus judėjimo, energijos vartojimo efektyvumo ir vandenilio srityse.

Paslaugos
/Savitarna

IŠORINIS TINKLALAPIS TIEKĖJAMS

 tiekėjai gali registruotis ir gauti reikiamą informaciją iš „Snam“, taip pat https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
konfigūruoti savo asmeninę informaciją, jungdamiesi prie  savitarnos ir paslaugų sistemos. JARVIS Virtuali stebėjimo informacijos 
suvestinė, integruotas skaitmeninis parašas, greitesnis patvirtinimo procesas, vieno dokumento saugykla, galimybė keistis 
dokumentais, stebėti dominančius terminus.

Pagrindiniai naudojimosi gidai būsimiems ir esamiems tiekėjams https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it

https://www.snam.it/en/energy_transition/
https://www.snam.it/en/about-us/innovation_and_technology/
https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/#item
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://authlgn.snam.it/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLboMwEEV%2FBXkfjCl5WQGJJotGSlsUaBfdVDYxwZKxqcf08fclIU3TRbO1Z869Pl4Aa1RL087VeiveOgHO%2B2yUBnq8iFFnNTUMJFDNGgHUlTRP7zc09APaWuNMaRTyUgBhnTR6aTR0jbC5sO%2ByFE%2FbTYxq51qgGFfGaumMlT70LF86nNeSc6OEq30Agw%2FgEGePeYG8Vd9EanZg%2FhJYX1Pt9Xmf7SrACjDy1qsYvUaERwEpZ8HNZD6p5rNJxMsqiKop3015f9yPAXRircEx7WIUBiEZBeMRCQpC6DikYfSCvOz0qlupd1LvryvgwxDQu6LIRkP1Z2HhWLsfQMniIJIeg%2B2F2utY9uMTJf%2Fbg7O9Bb4IGRJb%2BtBT16vMKFl%2BealS5mNpBXMiRgThZFj5%2B%2FPJNw%3D%3D&RelayState=ss%3Amem%3A2e4a8625444f5b1026cb9ef4292ab8893d878792f28b22c432702645aaa01619
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it


 JARVIS - online sistema registruotiems vartotojams, su daugialypiais įrenginiais ir daugiakalbe komercine platforma su integruotais 
verslo procesais. Pasiekiama per pagrindinį SNAM tinklalapį arba per Tiekėjų išorinę svetainę.

Funkcijos ir paslaugos:

Tvarkyti savo įmonės vartotojų leidimus bei naudoti „Snam“ programas;
Peržiūrėti sertifikatus ir prekių kvitus;
Būti informuotais apie naujas sutartis ir užsakymus;
Kas mėnesį pateikti išdirbtų valandų ir nelaimingų atsitikimų ataskaitas;
Įterpti dokumentus, susijusius su operatoriais, dirbančiais „Snam4Mobility“;
Naujų tiekėjų kvalifikacijos gavimas, akreditacija, konkursai;
Kvalifikuotų tiekėjų kvalifikacijos išplėtimas, atnaujinimas;
Darbo apskaita - informacinė darbo apskaitos proceso kompiuterizavimo sistema. Paslauga teikiama dujotiekių, elektrinių ir 
jėgainių statybos sutarčių tiekėjams. Jos tikslas - remti apskaitos dokumentų rengimą ir optimizuoti informacijos srautą;
EAM - sistema, atsakinga už techninės priežiūros taisyklių valdymą, periodinės/neeilinės priežiūros planavimą ir kitus su turto 
valdymu susijusius procesus, pvz.: leidimus dirbti, mėnesio ataskaitą, dujų emisijas, taip pat kai kurių pagalbinių duomenų (AAP, 
įranga) surašymą;
SAM - sistema, leidžianti suplanuoti atsakingų išteklių priežiūros veiksmus, optimizuojant darbų pasiskirstymą;
Regulations - programa, prieinama projektavimo įmonėms, dėl dujų vamzdynų nuostatų;
E-verslas - leidžia WEB režimu valdyti šiuos verslo procesus: „Prekių pirkimas elektroniniame kataloge“- „Įmonių paslaugų 
kaupimas“ - „Logistika“ - „Testavimas“ - „Elektroninės derybos ir ES „Bandi“ subrangos valdymo procesas “; Realaus proceso laike 
matomumas; Sąveika su E.prekybos tiekėjais.

2021m. nauji sprendimai:

medžiagų sekimas;
subrangos valdymas.

MANUALS

User Manual
Home Personal Supplier Manual
User notification management manual
Supplier manual Work hours and accidents declarations

 - SUPPLIER ONE PLATFORM pasiekiamas per pagrindinius meniu SNAM home page https://supplier.snam.it/web_en/login.html?
. Iš esmės tai ta pati JARVIS platforma._ncp=1620645390846.602859-1

PRISIJUNGIMAS

Video Tutorial "Access to the application and use of the Suppliers dashboard"

Esamas tiekėjas prisijungia/Būsimas registruojasi

Autentifikacija

https://authlgn.snam.it/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLboMwEEV%2FBXkfjCl5WQGJJotGSlsUaBfdVDYxwZKxqcf08fclIU3TRbO1Z869Pl4Aa1RL087VeiveOgHO%2B2yUBnq8iFFnNTUMJFDNGgHUlTRP7zc09APaWuNMaRTyUgBhnTR6aTR0jbC5sO%2ByFE%2FbTYxq51qgGFfGaumMlT70LF86nNeSc6OEq30Agw%2FgEGePeYG8Vd9EanZg%2FhJYX1Pt9Xmf7SrACjDy1qsYvUaERwEpZ8HNZD6p5rNJxMsqiKop3015f9yPAXRircEx7WIUBiEZBeMRCQpC6DikYfSCvOz0qlupd1LvryvgwxDQu6LIRkP1Z2HhWLsfQMniIJIeg%2B2F2utY9uMTJf%2Fbg7O9Bb4IGRJb%2BtBT16vMKFl%2BealS5mNpBXMiRgThZFj5%2B%2FPJNw%3D%3D&RelayState=ss%3Amem%3A2e4a8625444f5b1026cb9ef4292ab8893d878792f28b22c432702645aaa01619
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20Home%20Personale%20Fornitore.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale_gestione_notifiche_utente.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20Fornitore%20Dichiarazioni%20ore%20lavorate%20e%20infortuni.pdf
https://fornitori.snam.it/tamtamy/pub/thumb/snam/Manuale%20utente.pdf
https://supplier.snam.it/web_en/login.html?_ncp=1620645390846.602859-1
https://supplier.snam.it/web_en/login.html?_ncp=1620645390846.602859-1
https://youtu.be/FyLbs-gBpXo


PAGRINDINIO PUSLAPIO VALDYMAS

PRIETAISŲ SKYDELIO VALDYMAS



Daugiau informacijos galima rasti manuals/video/files:

Supplier Training Video
Video Tutorial Entering Offers For Suppliers
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-268269511.action
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-267523386.action

JARVIS pasiekimas per  pagrindinį tinklalapį :SNAM https://www.snam.it/en/business-service/

1. Gamtinių dujų transportavimas ir išsiuntimas - galimybė prisijungti registruotam lankytojui

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/ ,teikiamos online paslaugos:

Tinklas: informacija, susijusi su „Snam Rete“ dujų tinklu ir dujų transporto infrastruktūra;
Tinklo plėtra: dešimties metų planas, pajėgumų ir atnaujinimo planai, nauji pristatymo/pristatymo taškai;
Pajėgumai: Užsakyti pajėgumai, garantijos, Exposure User;
Programos: siuntėjo dienos programos, trumpalaikė, vidutinės trukmės ir ilgalaikė;
Virtualus prekybos taškas: sandoriai su dujomis ir balansas;
Dujų balansai: gabenamų dujų apskaita ir vartotojų balansavimas;
Atsiskaitymas: apskaitos dokumentai ir nuorodos, faktūros bei kreditinės pažymos;
Klientų aptarnavimas: pristatymo ir pristatymo taškų valdymas.

KITOS PASLAUGOS ONLINE

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/

M-gas - leidžia vartotojams peržiūrėti dujų paskirstymo duomenis.
Market - portalas vadybininkams.
Measure portal - formos, dokumentai, procedūros, susiję su dujų apskaita ir kt.
Other web - paslaugos dujų rinkos operatoriams (vartotojams): tvarkaraščiai, reportai, dashboardai, finansinių ataskaitų pateikimas, 
atšaukimas,peržiūra, paieška ir kt.
Preliminary connection contacts - įrankis teikti naujas paraiškas galimybė atsisiųsti užpildytą formą, kainos for delivery points,  
pasiūlymo užklausa, galima susikurti ir tvarkyti kontaktus, užduoti klausimus, peržiūrėti praktikas.
gas logistics - skirta dujų rinkos operatoriams (vartotojams) valdyti informacijos srautą, funkcionalumai:

Techninės priežiūros planų peržiūra ir eksportavimas
Ataskaitų rodymas ir eksportavimas, siekiant patvirtinti galutinį balansą ir kt.

Capacity portal - paslaugos transporto paslaugų vartotojams: pajėgumų rezervavimas ir sandoriai, ataskaitos, susijusios su transporto 
paslauga, EPSu/MEPSu stebėsena, kt.
Servire portal - galimybė valdyti prašymus, atidaryti naujus pristatymo punktus ir uždaryti/atnaujinti esamus, konkrečiau:

peržiūrėti ir atnaujinti informaciją apie galimus vartotojus/galutinius klientus;
valdyti alternatyvių tiekimo paslaugų laikymąsi naudojant cisternos priekabą planuojamoms intervencijoms;
stebėti praktikos, atsirandančios įjungus alternatyvią tiekimo paslaugą, pažangą (su galimybe peržiūrėti įmonės savininko 
pasirašytą sutartį, istorinius duomenis;
naudoti pašto sistemą, kuri praneš Vartotojui apie tam tikros veiklos eigą, taip pat operacijų, susijusių su atitinkamais procesais, 
terminus;
prašyti suplanuoti intervencijas;
prašyti atšaukti pakartotinio pristatymo punktų saugos veiksmus;
stebėti savo prašymų dėl PdR iškrovimo/atidarymo ir atnaujinimo pažangą;
išeksportuoti informaciją apie intervencijų, valdomų nuo 2009 m. Iki šiandien, atidarymą/atidarymą ir atnaujinimą.

https://www.youtube.com/watch?v=EzWfqoT4Ka4
https://youtu.be/qNhpjfcJlDU
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-268269511.action
https://fornitori.snam.it/tamtamy/file/view-267523386.action
https://www.snam.it/en/business-service/
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/


Entry allocation - leidžiančia peržiūrėti mėnesinius sąskaitų faktūrų išrašymo duomenis, taip pat duomenis, pagrindžiančius muitinės 
deklaraciją, ir išsamią informaciją apie dujų pardavimą.

 - ryšių, susijusių su intervencijomis transporto tinkle, valdymas taikant tinklo kodekso skyriaus nuostatas.Gpit web
 - šis skyrius leidžia įgaliotiems vartotojams pasiekti mokesčių dokumentus, susijusius su transporto paslauga.Billing portal

 - sistema, leidžianti vartotojams siųsti pastabas į paskelbtas, galutines ar balansuojančias Shipper balance sheet observations
finansines ataskaitas

2. Gamtinių dujų saugojimas - online paslaugos (nebuvo galimybės atsidaryti ir pasižiūrėti daugiau):

Pajėgumai
Programavimas
Sandėlis
Atsiskaitymas
Sandėliavimo prekybos sistema
Klientų aptarnavimas

Vienas iš paslaugos elementų - keitiklis, kuris leidžia pasirinkti šešis matavimo vienetus:

UMM RINKOS PRANEŠIMŲ ĮRANKIS:

gamtinių dujų dujinimas;
reglamentuojama veikla.

3. Perdujinimas

Online paslaugos - naudojamas turinio blokas informacijai pateikti  turinio pateikimo formatuose:Tab



Pajėgumai
Programavimas
Atsiskaitymas

Pajėgumų Tab lentelė

Prieeiga prie personalo

Turinio 
moduliai 
ir 
elementai

Naujienų ir pranešimų spaudai moduliai
Renginių modulis
Aktuali informacija skaidrėse - pagrindiniame puslapyje naudojamos didelės skaidrės su įvaizdinėmis nuotraukomis informacijai 
pateikti su mygtuku “veikti”
Paieškos modulis - galimybė surasti informaciją pagal raktinius žodžius, pagal įvairias filtrų reikšmes (data, failo tipas, meniu 
kategorija ir kt.)

Registruotų vartotojų paskyra
Žodynas



Kontaktų forma - galimybė susisiekti lankytojams, tikslinėms auditorijoms
DUK https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/
Interaktyvūs žemėlapiai su informaciniais langais/video peržiūromis. Fiziniai dujų transporto srautai, pateikiami grafiškai 
iliustruojant žemėlapio komponentus: https://www.snam.it/en/index.html

Youtube Video peržiūros - galimybė lankytojams peržiūrėti Video filmukus pačiame tinklalapyje:

https://www.snam.it/en/Investor_Relations/FAQ/generic/
https://www.snam.it/en/index.html


Infografikai, duomenų lentelės, grafiniai paveikslėliai - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa:

Story telling

Pipeline



Diagrama

Infografikas

Duomenų lentelė



Verslo modelio dinaminis grafinis atvaizdavimas turiniui pateikti, aiški struktūra ir jos komponentai https://www.snam.it/en/about-
us/Strategy/business_model/
Naujienlaiškių prenumerata - beveik kiekviename puslapyje yra mygtukas, su kvietimu prenumeruoti naujienlaiškį (tik 
registruotam lankytojui)
Galimybė atsisiųsti/peržiūrėti/atsispausdinti failus
Bylos, reportai, ataskaitos - pateikiamos patogiu būdu, naudojant išskleidžiamą meniu:dropdown 

Galimybė paskambinti iš telefono:

Tinlalapis nepritaikytas neįgaliems:

?O GAL PRITAIKYTAS PAGAL JUOS AR TIE PATYS REIKALAVIMAI EU   https://www.snam.it/en/utilities/accessibility.html

Atskiras meniu  tai yra vienas iš pavyzdžių kaip turėtų atrodyti landing page, konversijai gauti. Pateikiamos Investuotojams,
paslaugos išsamiai ir patogiai, naudojant įvairius turinio pateikimo formatus, pvz.:

Skaidrė su aktualia informacija tikslinės auditorijos lankytojui su mygtuku “veikti”:

https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/
https://www.snam.it/en/about-us/Strategy/business_model/
https://www.snam.it/en/utilities/accessibility.html


Svarbi informacija pateikiama pabrėžiant ir sugrupuojant turinio blokus į pagrindines antraštes su galimybe pasiskaityti daugiau, vengiama 
naudoti vien tik teksto formatus, gerinama lankytojo patirtis rasti ir pamatyti aktualią informaciją:

Interaktyvios diagramos/paprastos diagramos:





Proof portfolio (skiltis vertei bei įvertinimams pabrėžti)

Privatumas ir naudojimo sąlygos - pateikiamas išsamus įmonės privatumo politikos ir naudojimo sąlygų aprašymas.

Taikomos 
naudingos 
priemonės

Aiškūs žingsniai ir sudedamosios dalys kvalifikacijai kelti:

https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/registrazionequalificaintro.action

Socialinių tinklų integracija - Twitter kanalo įrašų blokas su galimybe matyti naujausius įrašus.
Įvairūs turinio paieškų moduliai kiekviename temos puslpyje, pagrindinis paieškos modulis pagrindiniame puslapyje greičiau rasti 
infomaciją.
Įmonės vertės, naudingumo ir pan. skaitinės išraiškos, geriau atvaizduoja ir nusako pagrindines naudas, patirtį ir panašiai:

https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/registrazionequalificaintro.action


Tinklalaidės - patogus ir šiuolaikiškas būdas, pateikti aktualias su Tvarumu susijusias temas garso laikmenoje, su galimybe 
užsiprenumeruoti

Mail Alert - registruotas lankytojas turi galimybę užsisakyti pranešimus į savo el.paštą, kai bus paskelbta nauja informacija apie 
išsaugotas paieškas/taip pat įspėjimus apie turinio pakeitimus aktualiame puslapyje:

RSS Feed - „Snam“ siūlo RSS („Really Simple Syndication“) kanalus, kurie realiuoju laiku jūsų kompiuteryje pateikia informaciją apie 
naujausias naujienas. https://www.snam.it/en/utilities/rss/index.html

Naujienų ir renginių archyvas - galimybė rasti aktualią informaciją pagal paieškos kriterijus: raktažodis, mėnuo, metai, temas.

https://www.snam.it/en/utilities/rss/index.html


Transliacijos/pranešimai/finansiniai rezultatai - video, prezentacijos, transliacijos, transkripcijos atvaizduojamos naudojant ikonas, 
pagal struktūrą.

Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa
Skaitmenizuotos savitarnos sistemos, daugialypės online funkcijos, valdymas ir online paslaugos:

https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it

Žodynas
DUK

Pagrindinė
s 
komunika
cinės 
žinutės

Komunikacija atspindi kompanijos pagrindines vertybes, jos profesionalumą. Komunikacijos tonas yra formalus, savimi pasitikinčio 
eksperto bei realius tikslus keliančio eksperto balsas, kuriam rūpi viso pasaulio dabartis ir ateitis.

Kompanija naudoja šūkius, trumpus posakius, žinutes, grotažymes, kurie apibūdina jų auditoriją, diktuoja poreikį bei veiklos 
tendencijas.

“Kvietimai veikti”:

Atsisiųski
Skaityti “Daugiau”
Faktų iliustravimas ir kvietimai juos peržiūrėti
Video peržiūros kvietimai
Naudos informaciniai pranešimai
Atsiųsk CV (karjeros skiltyje)

https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it


Prekės ženklo tapatybės keitimo (rebranding) šūkis: Energy to inspire the world





Pagrindiniame puslapyje yra besikeičianti informacinė juosta, kuriame rodoma informacija apie energetikos naujienas ir faktus visame 
pasaulyje (pagrindiniame puslapyje).



Sustainability, the “Leaders Summit on Climate”

EU Climate Law, Council-European Parliament agreement

Spain, Enagás to the Canary Islands for hydrogen

Pagrinde visoje svetainėje likusioje svetainėje komunikuojama informaciniais su įmonės veikla susijusiais tekstais, pasitelkiant 
įvairiausius turinio pateikimo modulius/elementus, taikant aiškią struktūrą.

Išskirtinu
mas

Tinklalapis išsiskiria turinio aprėptimi, elementų gausa ir jų sąsajomis.
Puslapių užkrovimas yra gana greitas. Informacijos architektūra yra struktūrizuota, patogu naviguoti ir ieškoti informacijos 
naudojant įvairias informacijos paieškos priemones: paieškos modulis, mail alert, rss feed ir pan. Paieškos modulis veikia puikiai.
Platus ir daugialypis online paslaugų/funkcionalumų portalas registruotiems vartotojams - https://jarvis.snam.it/
Išorinis įvairių online paslaugų tinklalapis tiekėjams https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos - tinklalapis pasižymi vizualiai pateikiama informacijos gausa
Komunikacija aiški ir diktuojanti veiklos aktualias ir tendencijas

Amber 
Grid 
kontekstui
pritaikytin
i 
elementai

Paieškos modulis
Išorinis įvairių online paslaugų tinklalapis tiekėjams  su daugialypiais https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
funkcionalumais registruotiems vartotojams, jungiantis perhttps://jarvis.snam.it/
Infografikai, interaktyvios duomenų lentelės, diagramos, grafiniai elementai, interktyvūs žemėlapiai - tinklalapis pasižymi vizualiai 
pateikiama informacijos gausa pagrindiniuose tiek vidiniuose puslapiuose.
Svarbios ir aktualios informacijos pateikimas naudojant skaidres, šūkius, video ir pan.

User

https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210427_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210423_1.html
https://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20210430_2.html
https://jarvis.snam.it/
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
https://jarvis.snam.it/
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