MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
INFORMACINĖ SISTEMA (MTEPIS)
1 Prisijungimo instrukcijos
Turinys
1.

Prisijungimo instrukcijos ............................................................................................................................ 1
1.1.

Naujo MTEPIS naudotojo registracija su juridinio asmens pakvietimu.............................................. 2

1.2.

Naujo MTEPIS naudotojo registracija be pakvietimo ir prisijungimas prie organizacijos .................. 6

1.3.

Juridinio asmens registracija MTEPIS ............................................................................................... 10

1.4.

MTEPIS naudotojų pakvietimas prisijungti prie organizacijos ir teisių jiems suteikimas ................. 10

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Kilus klausimams prašome kreiptis tel. +370 (652) 44275 arba el. paštu mtepis@mita.lt
1

1.1 Naujo MTEPIS naudotojo registracija su juridinio asmens pakvietimu
Juridinio asmens, registruoto MTEPIS, administratorius fiziniam asmeniui el. paštu atsiunčia kvietimą
registruotis MTEPIS ir prisijungti prie organizacijos su iš anksto suformuotu naudotojo teisių rinkiniu
(MTEPIS naudotojų pakvietimo instrukciją žiūrėkite 1.4. punkte). Fizinis asmuo gavęs iš MTEPIS pakvietimą,
gali patvirtinti pakvietimą atsidaręs gautą el. laišką ir paspausdamas nuorodą „Jei sutinkate spauskite čia“:

1 pav. El. paštu gautas pakvietimas
Jei vartotojas nenori būti susietas su organizacija paspaudžia nuorodą „Jei nesutinkate spauskite čia“. Taip
pat kvietime pateikiama prisijungimo instrukcija, kurią galima pamatyti paspaudus ant nuorodos
„Prisijungimo instrukciją galite rasti čia“.
Vartotojui sutikus susieti jį su kviečiančia organizacija ir paspaudus nuorodą naršyklės lange atsidaro
prisijungimo prie MTEPIS forma:

2 pav. Prisijungimo prie MTEPIS forma
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Pirmą kartą jungiantis prie MTEPIS būtina autentifikuotis Elektroninių valdžios vartų pagalba. Tai padaryti
galite paspausdami nuorodą „Registruotis per el. valdžios vartus“. Atsidarius Elektroninių valdžios vartų
puslapiui reikia pasirinkti GYVENTOJAS ir autentifikavimo būdą:

3 pav. El. valdžios vartų autentifikacijos puslapis
Prisijungus prie elektroninių valdžios vartų reikia patvirtinti savo tapatybę paspaudus mygtuką „Patvirtinti“:

4 pav. Tapatybės patvirtinimo langas
3

Patvirtinus automatiškai grąžinama į MTEPIS. Atsidariusiame lange įveskite prisijungimo vardą, slaptažodį
bei el. pašto adresą. Užpildžius registracijos formą spaudžiamas mygtukas
vartotojas yra registruojamas sistemoje ir patenka į MTEPIS aplinką.

, kurį paspaudus

5 pav. Registracijos MTEPIS forma
Visi nauji vartotojai nukreipiami į užduočių peržiūros langą, kur ras suformuotą naują užduotį „Peržiūrėti
kvietimą prisijungti prie organizacijos“.
Vartotojas mato, į kokią organizaciją jis yra kviečiamas registruotis bei kokios teisės jam yra suteiktos.
Aukščiau pateiktoje užduoties formoje yra matoma, kad vartotojas yra pakviestas registruotis į Gamtos
tyrimų centrą ir turės ten teises „“Išteklių registratorius“ bei „Paslaugų registratorius“.
Norėdamas patvirtinti pakvietimą ir gauti atitinkamas teises vartotojas turi paspausti mygtuką

.

Paspaudus mygtuką
užduotis yra atmetama ir susiejimas su organizacija neįvyksta. Taip pat
vartotojas gali neįvykdyti užduoties ir atidėti įvykdymą vėlesniam laikotarpiui. Gali pastabų lauke surašyti
savo pastabas, kurias gaus organizacijos administratorius, kai užduotis bus patvirtinta arba atmesta.
Jei vartotojas pakoreguoja šią užduoties kortelę, tai užduoties pakeitimus vartotojas gali išsaugoti
paspaudęs mygtuką
įvykdyti vėlesniu laikotarpiu
Paspaudus mygtuką
nėra išsaugomi.

. Tokiu atveju šį užduotis lieka neįvykdyta, tačiau ją vartotojas gali
, užduoties langas užsidaro ir užduoties pakeitimai (jei tokie buvo atlikti)
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6 pav. Užduoties forma gauta registruojantis su pakvietimu
MTEPIS vartotojas užduotis gali peržiūrėti paspaudęs ant VARDO PAVARDĖS mygtuko ir pasirinkęs
„Užduotys“:

7 pav. Užduočių peržiūra
5

Ekrane matosi šiuo metu vartotojui pateiktos užduotys. Konkrečią užduotį peržiūrėti detaliau galima
paspaudus mygtuką su pieštuko simboliu

.

1.2 Naujo MTEPIS naudotojo registracija be pakvietimo ir prisijungimas prie organizacijos
Fizinis asmuo norėdamas prisijungti prie MTEPIS prisijungimo formą gali rasti čia:
https://www.e-mokslovartai.lt

8 pav. Mygtukas „Prisijungti“
Paspaudus mygtuką „Prisijungti“ atsidaro prisijungimo forma:

9 pav. Prisijungimo prie MTEPIS forma
Pirmą kartą jungiantis prie MTEPIS būtina autentifikuotis Elektroninių valdžios vartų pagalba. Tai padaryti
galite paspausdami nuorodą „Registruotis per el. valdžios vartus“. Atsidarius Elektroninių valdžios vartų
puslapiui reikia pasirinkti GYVENTOJAS ir autentifikavimo būdą:
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10 pav. El. valdžios vartų autentifikacijos puslapis
Prisijungus prie elektroninių valdžios vartų reikia patvirtinti savo tapatybę, paspaudus mygtuką „Patvirtinti“:

11 pav. Tapatybės patvirtinimo langas

7

Patvirtinus automatiškai grąžinama į MTEPIS. Atsidariusiame lange įveskite prisijungimo vardą, slaptažodį
bei el. pašto adresą. Užpildžius registracijos formą spaudžiamas mygtukas
vartotojas yra registruojamas sistemoje ir patenka į MTEPIS aplinką.

, kurį paspaudus

12 pav. Registracijos MTEPIS forma
Prisijungus prie MTEPIS fizinis asmuo naršyklės lango dešininės pusės viršuje mato savo vardą, pavardę:

13 pav. Vartotojas prisijungęs prie MTEPIS
Užsiregistravęs naudotojas norėdamas prisijungti prie organizacijos turi paspausti

14 pav. Prisijungimo prie organizacijos mygtukas
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mygtuką:

Paspaudęs mygtuką „Prisijungti prie organizacijos“ atsidaro MTEPIS registruotų organizacijų pasirinkimo
forma, kuriai organizacijai norima atstovauti:

15 pav. Prisijungimas prie organizacijos
Patvirtinus pasirinkimą forma pateikiama tos organizacijos administratoriui, kuris formą peržiūri ir
patvirtina arba atmeta prisijungimą.
Jei prisijungimas patvirtinamas, naudotojui jungiantis prie MTEPIS atsiranda galimybė pasirinkti
atstovaujamą organizaciją:

16 pav. Atstovaujamos organizacijos pasirinkimas
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1.3 Juridinio asmens registracija MTEPIS
Užregistruoti naują juridinį asmenį gali tik tą juridinį asmenį Registrų centre įgaliotas atstovauti asmuo
(vadovas šią teisę turi automatiškai). Prisijungimo prie MTEPIS formą rasite čia:
https://www.e-mokslovartai.lt

17 pav. Mygtukas „Prisijungti“
Paspaudus mygtuką „Prisijungti“ atsidaro prisijungimo forma:

18 pav. Prisijungimo prie MTEPIS forma
Registruojant juridinį asmenį MTEPIS būtina įgaliotam juridinio asmens atstovui autentifikuotis Elektroninių
valdžios vartų pagalba. Tai padaryti galite paspausdami nuorodą „Registruotis per el. valdžios vartus“.
Atsidarius Elektroninių valdžios vartų puslapiui reikia pasirinkti VERSLO SUBJEKTAS ir autentifikavimo būdą:

19 pav. El. valdžios vartų autentifikacijos puslapis
Prisijungus prie elektroninių valdžios vartų reikia patvirtinti savo tapatybę, paspaudus mygtuką „Patvirtinti“:
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20 pav. Tapatybės patvirtinimo langas
Patvirtinus tapatybę atsidaro juridinio asmens registravimo forma:

21 pav. Juridinio asmens registracija MTEPIS
Registruojant juridinį asmenį privaloma pažymėti lauką „Noriu registruoti juridinį asmenį“. Pažymėjus šį
lauką varnele atsidaro juridinio asmens registracijos forma:
11

22 pav. Juridinio asmens registracijos forma
12

Užpildžius trūkstamus juridinio asmens duomenis spaudžiamas mygtukas „Registruotis“. Užregistruojamas
naujas juridinis asmuo ir vadovas tampa to juridinio asmens administratoriumi.
MTEPIS lange dešinės pusės viršutiniame kampe matosi atstovaujama organizacija bei naudotojo vardas,
pavardė:

23 pav. MTEPIS naudotojo duomenys

1.4 MTEPIS naudotojų pakvietimas prisijungti prie organizacijos ir teisių jiems suteikimas
Organizacijos administratorius (automatiškas tai būna vadovas) gali pakviesti naujus naudotojus prisijungti
prie juridinio asmens ir suteikti jiems teises juridinio asmens vardu atlikti veiksmus MTEPIS. Paspauskite
organizacijos nustatymų mygtuką:

24 pav. MTEPIS organizacijos nustatymų mygtukas

Atsidariusiame organizacijos profilyje spauskite mygtuką
ORGANIZACIJĄ:

ir pasirinkite PAKVIESTI Į

25 pav. MTEPIS naudotojų administravimas
MTEPIS naudotojo laukelyje galite pasirinkti sistemoje jau registruotus fizinius asmenis ir pakviesti juos
prisijungti prie organizacijos arba įrašykite kviečiamo prisijungti naudotojo el. paštą, vardą, parinkite kokias
teises organizacijoje jis turės ir paspauskite mygtuką „Pakviesti“. Naujas organizacijos naudotojas gaus
pakvietimą į el. paštą, kurį patvirtinęs galės dirbti sistemoje su suteiktomis teisėmis. Vartotojo veiksmai
gavus pakvietimą aprašyti šios instrukcijos 1.1 punkte.
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26 pav. Naujų MTEPIS naudotojų pakvietimas
Organizacijos profilyje prie organizacijos jau prisijungusiems naudotojams galima suteikti naujas/keisti
turimas teises skiltyje NAUDOTOJAI.
Pvz.:
-

teisių grupėje FINANSAVIMAS kitam naudotojui suteikus Paraiškų MTEP finansavimui gauti teisę
šis naudotojas galės MTEPIS teikti paraiškas finansavimui gauti organizacijos vardu.

-

teisių grupėje PRODUKTAI kitam naudotojui suteikus Paraiškų įvertinti vykdytą veiklą teisę šis
naudotojas galės per MTEPIS teikti paraiškas vykdytai MTEP veiklai įvertinti organizacijos vardu.

-

teisių grupėje ADMINISTRAVIMAS kitam naudotojui suteikus Organizacijos administratoriaus teisę
šis naudotojas galės tik administruoti visų kitų organizacijos naudotojų teises, tačiau tai
automatiškai nesuteikia jam teisių kitose teisių grupėse atstovauti organizaciją. Todėl vadovas
norėdamas per MTEPIS pats teikti paraiškas organizacijos vardu turi susiteikti sau atitinkamas
teises.
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