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DMS pranešimai svarbi informacija

DMS naudotojas gauna:
• bendrus informacinius pranešimus apie planuojamus sistemos priežiūros / diegimo darbus, kitą svarbią informaciją
• Projektinius pranešimus, susijusius su atitinkamais objektais (Mokėjimo prašymas, Projekto pirkimų planas, Dalyviai 

ir kt.) 

Komunikavimas dėl Projekto pirkimo plano, Pirkimų ir Mokėjimo prašymų galimas tik Pirkimų ir Mokėjimo prašymų 
pranešimų meniu prie konkretaus objekto (Mokėjimo prašymo, Pirkimų plano, Pirkimo)

Ruošiant pranešimą reikia pasirinkti atitinkamą projekto objektą, dėl kurio kreipiatės. Pavyzdžiui, Sutartis, Dalyviai ir kt.
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DMS naudotojo pranešimai

Pranešimai apie planuojamus 
sistemos priežiūros / diegimo 
darbus, kitą svarbią 
informaciją
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DMS naudotojo pranešimai (2)

Pranešimų forma atidaroma 
naujame lange. Kairėje pusėje 
atvaizduojamas pranešimų 
sąrašas, kur paspaudus ant 
pasirinkto pranešimo, šalia 
sąrašo dešinėje 
atvaizduojamas jo tekstas
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Projektiniai DMS pranešimai

Projekto pranešimai. Atvaizduojama 10 naujausių gautų 
projekto pranešimų. Neperskaityti pranešimai rodomi 
paryškintu šriftu. Apie naujų ir dar neperskaitytų 
pranešimų kiekį indikuoja prie sąrašinės pavadinimo 
skliausteliuose rodomas skaičius n - "Gauti pranešimai 
(n)"

Neperskaityti pranešimai rodomi 
paryškintu šriftu

Paspaudus pereinama į pilną 
pranešimų sąrašą
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Projektiniai DMS pranešimai (2)

Projekto pranešimo rūšis:
• Įvykis – informacinis 

pranešimas, nereikalaujantis 
veiksmo, apie Agentūros 
atliktą veiksmą SFMIS2014

• Pranešimas – Agentūros 
pranešimas

• Dokumentas – reikalauja 
veiksmo (pvz. patikslinti 
Mokėjimo prašymą) arba 
informuoja apie atliktus 
veiksmus SFMIS2014

Norint perskaityti 
pranešimą pasirenkamas 
peržiūros režimas

Navigacija į susijusį objektą
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Projektinio DMS pranešimo kūrimas

Mygtukas skirtas
pranešimo sukūrimui
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Projektinio DMS pranešimo kūrimas

Pasirenkamas pranešimo
objektas iš sąrašo.
Jei neaišku, kokį objektą rinktis, 
pasirenkamas Sutarties objektas

DĖMESIO: Komunikavimas dėl 
Mokėjimo prašymo, Projekto 
prikimo plano ir Pirkimo 
vykdomas iš tiesiogiai iš 
atitinkamų objektų
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Projektinio DMS pranešimo kūrimas (3)

Nurodomas pranešimo 
pavadinimas

Įrašomas pranešimo 
tekstas

Pridedami papildomi dokumentai (jei tokių yra). 
Dokumentai gali būti pridedami nutempus rinkmenas 
ant lauko, rinkmenos įkeliamos automatiškai. Paspaudus 
ant mygtuko [Pasirinkite rinkmeną], atidaromas 
rinkmenos pasirinkimo langas, kuriame pasirenkama 
norima įkelti rinkmena.

Spausti ATŠAUKTI, jei 
nebenorima kurti 
pranešimo. Pakeitimai 
nebus išsaugoti

Pasirinkus „PASIRAŠYTI IR 
SIŲSTI“ pranešimas yra 
pasirašomas el. parašu.
Pasirinkus „SIŲSTI“ –
siunčiamo pranešimo
nereikalaujama pasirašyti
el. parašu
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Projektinio DMS pranešimo kūrimas (4)

Išsaugotas pranešimas 
tampa ruošiniu

Paruoštą išsaugotą 
pranešimą galima 
redaguoti arba pašalinti
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Projektinio DMS pranešimo kūrimas (5)

Išsiųstas pranešimas


