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Apie DMS – pagrindiniai pirmo plėtros etapo pokyčiai

Pakeistas DMS dizainas ir 
loginė struktūra:
• pradiniame lange 

naudotojui pateikiama 
aktuali informacija apie 
planuojamus sistemos 
tobulino darbus, įdiegtas 
naujoves ir kt.

• rodoma detalesnė projektų 
informacija

• projekto lygyje pateikiama 
veiksmų reikalaujanti 
informacija, nebereikia eiti 
į patį objektą

• realizuotas patogesnis 
dokumentų įkėlimas (ang. 
Drag and drop)

Patobulintas pranešimų meniu: 
• vizualiai išskiriami perskaityti ir neperskaityti pranešimai
• komunikavimas dėl Projekto prikimo plano, Pirkimų ir Mokėjimo prašymų galimas tik 

Pirkimų ir Mokėjimo prašymų pranešimų meniu prie konkretaus objekto (Mokėjimo 
prašymo, Pirkimų plano, Pirkimo)

Patobulintas Mokėjimo prašymo administravimas: 
• supaprastinta išlaidų deklaravimo forma
• Mokėjimo prašymų teikimo grafikas yra Mokėjimo prašymo dalis, nebereikia jo pasirašyti 

atskirai
• realizuotas automatinis Mokėjimo prašymų grafiko planavimas tik artimiausių 6 mėn. 

laikotarpiui
• aiškesnis Mokėjimo prašymo tikslinimo procesas 
• patogesnis istorinių duomenų, dokumentų ir pranešimų atsekamumas prie konkretaus 

Mokėjimo prašymo

Pakeistas projekto pirkimų plano (PPP) bei pirkimų sutarčių teikimas, jų keitimai bei 
duomenų peržiūra: 
• atvaizduojamas patvirtintas aktualus projekto pirkimų sąrašas, kuris atsinaujins teikiant 

pirkimų sutartis
• realizuotas pirkimo sutarčių keitimas DMS
• patogesnis teiktų PPP versijų atsekamumas
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Informacija apie DMS

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos informacinėje 
svetainėje www.esinvesticijos.lt pateikiama 
aktuali informacija apie DMS bei mokymų 
medžiaga 

http://www.esinvesticijos.lt/
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Pradinė DMS informacija

Navigacija į šį pradinį DMS puslapį. 
Paspaudus grąžinama į šį pradinį puslapį 
iš bet kurio projekto ar vietos jame

Paraiškų sąrašas
Plačiau apie paraiškų administravimą 
galima rasti mokymų medžiagoje „4. 
Paraiškų teikimas“

Projektų sąrašas
Atvaizduojami naudotojo 
projektai

Pranešimai apie 
planuojamus sistemos 
priežiūros / diegimo 
darbus, kitą svarbią 
informaciją

Naudinga informacija 
apie DMS
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DMS naudotojo bendrieji pranešimai

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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Informacija apie DMS – Naudotojo nustatymai

Paspaudus atidaromas 
atskiras redagavimo langas

Leidžiama pakeisti el. pašto 
adresą ir telefono numerį

Pažymėti, jei norima gauti 
pranešimus el. paštuPaspaudus pakeitimai nebus 

išsaugoti
Išsaugoti 
pakeitimus
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Informacija apie DMS – Svarbi informacija

Kiekviename meniu yra išskleidžiamas 
laukas su konkrečiam projekto objektui 
svarbia informacija 
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Informacija apie DMS – stulpelių įrašų rūšiavimas

Paspaudus ant stulpelio pavadinimo galima rūšiuoti sąrašą 
"PARAIŠKOS" pagal visus stulpelius (išskyrus peržiūros stulpelį). 
Pagal nutylėjimą sąrašas išrūšiuotas pagal parengimo datą

Paspaudus ant stulpelio pavadinimo galima rūšiuoti sąrašą 
"PROJEKTAI" pagal visus sąrašo stulpelius (išskyrus peržiūros 
stulpelį). Pagal nutylėjimą, sąrašas yra išrūšiuotas pagal 
projekto būseną (Įgyvendinama sutartis ->Baigtas).
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Informacija apie DMS – stulpelių įrašų filtravimas

Įrašyti pavadinimo fragmentą, 
pagal kurį norima filtruoti
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Informacija apie DMS – stulpelių įrašų filtravimas (2)

Pasirinkti norimą filtrą
Paspaudus ant padidinamojo 
stiklo ikonos rodomi galimi 
filtrai

Įrašyti filtro reikšmę

Pateikiamas filtro rezultatų 
sąrašas
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Informacija apie DMS – stulpelių įrašų filtravimas (3)

Norint pašalinti filtravimą reikia 
paspausti padidinamojo stiklo 
ikoną ir pasirinkti „Atstatyti“
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Informacija apie DMS – Projektų informacija

Peržiūrėti paraiškos informaciją

Peržiūrėti ir administruoti projektą
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Informacija apie DMS – Projektų informacija (2)

Skirtas grįžti į projekto 
titulinį puslapį

Projekto objektų meniu
Meniu „Dalyviai“ matomas 
tik projektuose, kuriuose 
dalyvauja dalyviai

Skirtas grįžti į paraiškų ir 
projektų sąrašą

Paspaudus galima redaguoti 
naudotojo nustatymus

Atvaizduojamos paslaugos, 
kurios buvo užsakytos į SFMIS 
teikiamiems dokumentams

Atvaizduojama 10 naujausių 
pranešimų
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Informacija apie DMS – Aktyvios paslaugos
Atvaizduojamos paslaugos, kurios buvo 
užsakytos į SFMIS teikiamiems 
dokumentams. Sąraše atvaizduojama 10 
paskutinių konkretaus projekto aktyvių 
paslaugų (jei projekte daugiau nei 10 
aktyvių paslaugų - rodomas 
puslapiavimas)

Naudotojui, neturinčiam konkrečios aktyvios paslaugos objekto 
pildymo ir/arba teikimo teisės, ta aktyvi paslauga rodoma tik 
peržiūros režime.
Paslauga yra laikoma aktyvia ir rodoma aktyvių paslaugų sąraše 
nuo to momento, kai teikiama forma yra sukuriama DMS'e, iki kol 
ji neįgauna būsenos:

Mokėjimo prašymas - "Baigtas", "Atmestas" arba "Anuliuotas";
PPP - "Patvirtintas" arba "Atmestas";
Pirkimas - "Pateiktas";
Dalyviai - "Pateiktas"

Jeigu aktyvios paslaugos būsena nurodo, kad 
reikalaujamas veiksmas yra DMS pusėje 
("Pildomas", "Patikrintas", "Patikrintas (turi 
klaidų)", "Tikslinamas'), tai tokios paslaugos eilutė 
yra atvaizduojama paryškintu šriftu
Naudotojas gali rūšiuoti sąrašą pagal visus sąrašo 
stulpelius. Pagal nutylėjimą, sąrašas yra išrūšiuotas 
pagal reikalaujamus atlikti veiksmus (paryškinti 
viršuje), o po to pagal būsenos datą (Z->A)

Naudotojas, turinti teikimo teisę, gali 
pasirašyti ir pateikti dokumentą 
pradiniame projekto lange
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Informacija apie DMS – Gauti pranešimai

Sąraše "Gauti 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)".

Plačiau apie pranešimų administravimą galima 
rasti mokymų medžiagoje „12. DMS 
Pranešimai“
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Informacija apie DMS – Klaidų atvaizdavimas

Pateikiamas kritinių 
ir/arba nekritinių 
klaidų sąrašas
Jei yra kritinių klaidų, 
pateikimas duomenų 
nėra galimas

Paspaudus 
pateikiamas pilnas 
klaidų sąrašas TXT 
faile, kurį galima 
parsisiųsti į savo 
kompiuterį

Ištaisius ne visas klaidas, ir paspaudus mygtuką 
[SAUGOTI], klaidų sąrašo TXT failas nėra 
pakartotinai generuojamas. Klaidų sąrašas, jeigu 
yra likę klaidų po taisymo, ir TXT failas naujai 
sugeneruojami paspaudus mygtuką [TIKRINTI].


