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Dalyko anotacija, tikslas
Rinkodaros (marketingo) informacijos valdymo sistemų modulyje apžvelgiami, susisteminami
ir įvertinami marketingo informacijos analizės ir valdymo metodai, ištiriama, kaip marketingo
sistemų valdymo problemoms spręsti galima taikyti intelektinius metodus, įvertinami jų
privalumai, trūkumai ir taikymo praktika.
Studijų modulis pasižymi tarpdiscipliniškumu ir taikomuoju požiūriu į marketingo
informacijos valdymą per marketingo informacijos sistemų teorinių koncepcijų analizę,
įvairių šaltinių informacijos specifikos įvertinimą ir panaudojimą marketingo veiklų
efektyvumui didinti. Nagrinėjami aktualūs marketingo informacijos valdymo modeliai – tai
socialinių tinklų, rekomendacinių sistemų, rinkos naujienų, santykių su klientais valdymo
sistemos. Analizuojami didelių duomenų (angl. Big data) taikymo marketingui sprendimai ir
jų realizavimas pasitelkiant intelektinius metodus.
Šis modulis suteikia analitinių įgūdžių ir naujų gebėjimų taikant intelektinius metodus
modernių marketingo informacijos valdymo ir integruotų analitinių sistemų kūrimo srityje.
Turinys (temos)
1. Marketingo vadybos teorijų ir įmonių informacinių sistemų sąveika marketingo
informacijos valdymui
2. Marketingo informacijos valdymo sistemų taikomieji modeliai. Marketingo sistemų
klasifikavimas ir kūrimo koncepcijos
3. Marketingo informacinių sistemų realizavimo informacijos sistemose modeliai
4. Intelektinių metodų apžvalga ir taikymo galimybių analizė marketingo uždaviniams spręsti.
Duomenų gavybos, neuroninių tinklų, intelektinių agentų, neraiškių aibių, evoliucinių
metodų algoritmų taikymas
5. Įžvalgų aptikimo sistemų pagrindimas, jų taikymas marketingo sprendimams. Kokybinės
informacijos kvantifikavimo metodai ekspertų komandinių sprendimų atveju.
6. Intelektiniai metodai klientų informacijos klasifikavimo, segmentavimo ir
individualizavimo procesams.
7. Marketingo planavimo informacijos monitoringas. Veiklos vertinimo ir kontrolės svertai.
Kiekybiniai, kokybiniai rodikliai, asociatyviosios ir „neraiškiosios“ taisyklės intelektinėse
sistemose
8. Marketingo sistemų kūrimo atvejai. Klientų kapitalo, ryšių su klientais grąžos, akcijų
rinkų, socialinių tinklų, rekomendacinių sistemų informacijos sąsajų analizė
9. Marketingo srities žinių ir neišreikštinės informacijos mainai, kaupimas, analizė
intelektiniais tekstinės informacijos apdorojimo metodais.
Atsiskaitymas
Atsiskaitymo tvarka: Egzaminas (50%), savarankiška praktinė užduotis (50%).
Savarankiškos praktinės užduoties turinys: atliktas teorinis bei eksperimentinis tyrimas
marketingo informacijos valdymo sistemų tema; užduoties pateikimo forma: parengtas
mokslinis straipsnis pagal pasirinkto tarptautinio recenzuojamo mokslinio leidinio

reikalavimus.
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