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DMS pranešimai svarbi informacija

DMS naudotojas gauna:
• projekto pranešimus, susijusius su atitinkamais objektais (Mokėjimo prašymas, Projekto pirkimų planas, Dalyviai ir 

kt.);
• bendrus informacinius pranešimus apie planuojamus sistemos priežiūros / diegimo darbus, kitą svarbią informaciją.

Siunčiami pranešimai rengiami pasirinkus konkretų projekto objektą, dėl kurio rašomas pranešimas, o ne bendrame
„Pranešimų“ lape. Pavyzdžiui, Sutartis, Mokėjimo prašymas Nr. xxx, Pirkimas Nr. 1.xxx ir pan.
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1. Projekto DMS pranešimų
peržiūra
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Projekto DMS pranešimų peržiūra (1)

Rodomas naujų, dar neperskaitytų pranešimų skaičius.

Paspaudus atidaromas pilnas pranešimų sąrašasPaspaudus atidaromas pilnas pranešimų sąrašas.

Pradiniame projekto lange rodoma 10 naujausių gautų 
projekto pranešimų.
Neperskaityti pranešimai rodomi paryškintu tekstu.
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Projekto DMS pranešimų peržiūra (2)

Projekto DMS pranešimų rūšys:
• Įvykis – informacinis, nereikalaujantis veiksmo pranešimas apie 

įgyvendinančiosios institucijos atliktą veiksmą SFMIS2014.
• Pranešimas – įgyvendinančiosios institucijos pranešimas.
• Dokumentas – reikalauja veiksmo (pvz., patikslinti Mokėjimo prašymą) 

arba informuoja apie atliktus veiksmus SFMIS2014.

Norint perskaityti pranešimą 
pasirenkamas peržiūros režimas.

Navigacija į susijusį objektą.
Pavyzdžiui, būtų atidarytas 
mokėjimo prašymas Nr. 39.
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Projekto DMS pranešimų peržiūra (3)

Esant poreikiui pranešimą galima atsispausdinti.

Atsidarius konkretų pranešimą rodoma detali 
jo informacija bei prisegti dokumentai.

Parsisiunčiamas ir atidaromas prie pranešimo prisegtas dokumentas.
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2. Projekto DMS pranešimo
siuntimas
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Projekto DMS pranešimo siuntimas (1)

Projekto pranešimai  kuriami bei siunčiami iš konkretaus DMS 
objekto, o ne iš „Pranešimai“ lapo.
Pavyzdžiui:
• bendro pobūdžio pranešimai siunčiami iš „Paraiška ir 

sutartis“ lapo (Paraiškos ar Sutarties dalies, priklausomai 
nuo to, kuriame etape yra projektas),

• pranešimas dėl pirkimo - iš lapo „Pirkimai“ ir joje pasirinkus 
konkretų pirkimą;

• pranešimas dėl mokėjimo prašymo - iš lapo „Mokėjimai ir 
grąžinimai“ ir jame pasirinkus konkretų mokėjimo prašymą;

• pranešimas dėl patikros vietoje – iš lapo „Patikrinimai“ 
patikrų vietoje dalies ir joje pasirinkus konkrečią patikrą 
vietoje.
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Projekto DMS pranešimo siuntimas (2)

1. Pavyzdžiui, norint sukurti 
ir išsiųsti naują bendro 
pobūdžio pranešimą,
kuomet jau yra pasirašyta
projekto sutartis, 
atidaromas „Sutarties“ 
pranešimų lapas.

2. Kuriamas naujas pranešimas.
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Projektinio DMS pranešimo siuntimas (3)
Užpildomas pranešimo 
pavadinimas ir tekstas .

Esant poreikiui gali būti pridedami dokumentai. 
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.

Jei nebenorima kurti 
pranešimo, paspaudus
„Atšaukti“ pakeitimai 
nebus išsaugoti.

Pranešimas gali būti 
išsiųstas jį pasirašius 
el. parašu („Pasirašyti 
ir siųsti“) arba be el. 
parašo („Siųsti“).

Pranešimas gali būti 
išsaugotas jo neišsiuntus.
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Projektinio DMS pranešimo siuntimas (4)

Išsaugoti bet neišsiųsti
pranešimai rodomi konkretaus 
objekto pranešimų sąrašo 
viršuje.

Išsaugotą ir neišsiųstą 
pranešimą vėliau galima 
redaguoti arba pašalinti.

Išsiųsti pranešimai rodomi 
konkretaus objekto pranešimų 
sąraše, o taip ir bendrame 
projekto pranešimų sąraše.
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3. DMS naudotojo pranešimai
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DMS naudotojo pranešimai (1)

Pranešimai DMS naudotojui apie 
planuojamus sistemos priežiūros 
ar diegimo darbus, kitą svarbią 
DMS naudojimo informaciją.
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DMS naudotojo pranešimai (2)

Kairėje pusėje atvaizduojamas gautų pranešimų 
sąrašas. Paspaudus ant pasirinkto pranešimo  jo 
tekstas atvaizduojamas dešinėje.

Perskaitytus, nebeaktualius 
pranešimus galima ištrinti.


