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ĮVADAS 

Sveikatos priežiūros įmonėms ir įstaigoms naujovės būtinos užtikrinant efektyvią veiklą ir 

verslo plėtrą. Sėkmingas medicinos paslaugų koordinavimas pasitelkiant informacines technologijas, 

padidina paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiant šių tikslų, kasmet vis daugiau įmonių Lietuvoje 

pradeda naudoti odontologijos verslo valdymo sistemą SERVE. 

Odontologijos verslo valdymo sistema SERVE turi šiuos modulius: Registracijos knyga; 

Ryšių su pacientais valdymas; Dokumentų pildymas ir protokolų kūrimas; Personalo administravimas; 

Finansinės operacijos ir ataskaitos; Kasos operacijos; Prekių sandėlio valdymas; Filialų valdymas; 

Automatinis duomenų perdavimas teritorinėms ligonių kasoms. 

Lietuvos rinkai sukurta sistema, suderinta su LR teisės aktais ir medicinos auditu, sistemoje 

įdiegta naujausia TLK kodų bazė.  

Šio leidinio tikslas – gilinti informacinių technologijų žinias naudojantis naujausia 

kompiuterine įranga gydytojo odontologo padėjėjo ir burnos higienisto profesinėje veikloje.  

Mokymo priemonė skirta Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos higienos ir 

Odontologinės priežiūros specialybių studentams. Leidinys parengtas pagal Informacinių technologijų, 

Klinikinės odontologijos ir nuskausminimo dalykų studijų programas.  

Autoriai nuoširdžiai dėkoja mokymo priemonės recenzentui Utenos kolegijos Burnos ir dantų 

priežiūros katedros lektoriui Pauliui Šakaliui už vertingas pastabas, kalbos redaktorei Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedros lektorei Aušrinei 

Peleckienei už pagalbą rengiant leidinį, taip pat UAB „Serve Professionals“ už odontologijos verslo 

valdymo sistemos „Serve“ diegimą ir priežiūrą Kauno kolegijoje. 
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Tema: Odontologijos verslo valdymo sistemos SERVE meniu. 
Tikslas: Išmokti odontologijos verslo valdymo sistemos meniu ir pagrindines komandas. 
Uždaviniai:  
1. Atidaryti odontologijos verslo valdymo sistemą SERVE.
2. Nustatyti darbuotojų darbo laiką.
4. Valdyti kalendorių.
5. Atlikti pakeitimus sukurtiems užsakymams.
6. Žinoti odontologijos verslo valdymo sistemos SERVE meniu.

Darbo eiga: 

1. PROGRAMOS SERVE ATIDARYMAS

Atidaryti programą. 

1. 1.1. Spausti START (Pradžia), po to – All Programs (Visos programos). Iš programų sąrašo pasirinkti ir 
spausti SERVE PROFESSIONALS.  

1.1. 

arba Desctop (Darbalaukyje ) spausti programos paleidimo ikoną . 

2. Atvertame lange įrašyti dėstytojo pateiktą administratoriaus slaptažodį. Spausti mygtuką Gerai (1 pav.). 

1 pav. Programos atidarymo langas 

Programa turi kelias sistemos vartotojų grupes. Šioje mokymo priemonėje pateikiamas aprašymas, skirtas 
vadovui. 

2. PRADINIS PROGRAMOS LANGAS – REGISTRACIJA

Atidarius programą, iš skirtuko „Funkcijos“, rodomas pradinis programos langas „Registracija“. 
Centrinėje lango dalyje pateikiamas darbuotojų darbo laikas (2 pav. 1), lango dešinėje yra komandų juosta 
(2 pav. 2), apačioje – datos keitimo mygtukų juosta (2 pav. 3),  

Funkcijos Registracija
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2 pav. Pradinis SERVE langas – Registracija 

2.1. Darbuotojų darbo laikas 

Laiko intervalai išdėstyti kairėje lango pusėje eilutėse, darbuotojai – stulpeliuose. Kiekvienam darbuotojui laiko 
intervaluose nustatoma: 

1. Nedarbo laikas (3 pav. 3).
2. Laisvas darbo laikas užsakymams (3 pav. 6).
3. Užsakymai (3 pav. 5).
4. Jau praėjęs dienos laikas (3 pav. 4).

Funkcijos Registracija

3. Datos keitimo mygtukų

juosta

2. Komandų juosta1. Darbuotojų darbo laikas
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3 pav. Darbuotojų tvarkaraštis  

 
Nedarbo laiką pažymi patys darbuotojai. Laisvas darbo laikas, skirtas užsakymams, nudažytas šviesiai pilka 
spalva. Jau praėjęs dienos laikas nusidažo tamsesne spalva. 
Dirbantys darbuotojai pasirinktą dieną rodomi stulpeliuose sąrašo pradžioje, nedirbantys – sąrašo gale. 
Mygtukais galima slinkti darbuotojų sąrašą (4 pav. 1). 

 
Stabilioje juostoje galima laikinai pasidėti darbuotojo užsakymą, po to perkelti jį į kitą dieną (4 pav. 2). 

 
4 pav. Stabili juosta registracijos lange 

 

Perkelti užsakymą į kitą laiką. 

1. Paspausti ant užsakymo. Užsakymo laukas įdumba, taip pat aprėminamas raudona spalva (5 pav.). Viena 
užsakymo dalis nusidažo tamsesne, kita – šviesesne spalva. 

2. Spausti ant užsakymo kairiu pelės klavišu tamsesnėje dalyje ir neatleidus tempti į kitą laiką (galima 
pernešti į kitą vietą kitam darbuotojui ar į stabilią juostą). 

 

Užsakyme gali būti rodomi sutrumpinimai (5 pav. 2):  – naujas pacientas,  – kortelėje trūksta paciento 

duomenų,  – šiandien paciento gimtadienis,  – automatiškai generuoti SMS priminimą. 
 

  

  

  

  

3. Nedarbo laikas, kurį gali 
pažymėti darbuotojas 

4. Praėjęs dienos laikas 

5. Sukurtas užsakymas 

6. Laisvas darbo laikas 
užsakymams 

  

2. Darbo laiko 
juosta 

  1. Diena, 
kuriai 
rodomas 
registracijos 
langas 

 1. Darbuotojų  
juostos paslinkimo 
mygtukai 

2. Stabili juosta 
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5 pav. Užsakymo žymėjimai 

 

Atšaukti užsakymą. 

1. Spausti ant užsakymo dešiniu pelės klavišu. Atidaromas langas „Užsakymo operacijos“ (6 pav.). 

2. Spausti mygtuką Atšaukti. 

 
Perkelti ar ištrinti užsakymą galima, kol jis nėra patvirtintas. Jei reikia užsakymą ištrinti, pirma jį reikia atšaukti 
lange „Užsakymo operacijos“ (6 pav.). 
 

 
6 pav. Langas „Užsakymo operacijos“ 

 
Neaktyvūs mygtukai programoje padengti taškų tinkleliu (7 pav.). 
 

 
7 pav. Neaktyvus mygtukas „Darbo pabaiga“ 

 

Pakeisti užsakymo laiką. 

1. Pažymėti užsakymą kairiu pelės klavišu. 

2. Tempti užsakymą už šviesesnės dalies aukštyn arba žemyn, taip ilginti ar trumpinti užsakymo trukmę. 

 
Jei užsakymo laikas buvo pakeistas tempiant pelytės kairiu klavišu, užsakymo lange jis nebus perskaičiuotas 
automatiškai. Perkeliant užsakymą kitam darbuotojui paspaudus kairįjį pelės klavišą, užsakymo trukmė 
perskaičiuojama automatiškai pagal užsakymo lange nustatytą laiką. Perkeliant užsakymą kitam darbuotojui, 
kuris neteikia užsakytų paslaugų arba tuo metu jau turi suplanuotą užsakymą, parodomas perspėjimas bei 
užsakymas pakeičia spalvą. 
Pažymėjus vieną paciento užsakymą, pažymimi visi jo užsakymai pas visus darbuotojus.  

 
Dienos užsakymai rodomi viršuje kairėje lango pusėje bei virš datos keitimo juostos. 
 

3. Šviesia spalva  

pažymėta užsakymo dalis 

2. Sutrumpinimai 

1. Tamsia spalva 

pažymėta užsakymo 

dalis 
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Paspaudus ant darbuotojui priskirto laiko intervalo lange „Registracija“, atidaromas langas „Sukurkite“ 
(8 pav.). 

 
 

8 pav. Langas „Sukurkite“ 
 

1. Naujas užsakymas – naujo užsakymo sukūrimas pacientui.  
2. Naujas abonimentas – naujo abonimento sukūrimas pacientui. 
3. Dovanų kuponas – dovanų kupono sukūrimas pacientui. 
4. Gydymo planas – gydymo plano sudarymas pacientui. 
5. Ligonių kasų įrašas – ligonių kasų įrašo sukūrimas. 
6. Nedarbo priežastis – gydytojo nedarbo priežasties nurodymas ar sukūrimas (aktyvus tik paspaudus ant 

laisvo darbo laiko užsakymams). 
7. Darbo pabaiga – darbo pabaiga (neaktyvus). 
8. Išeiti – lango uždarymas. 

 
Nedarbo priežastis nurodoma, jei darbuotojas negali atlikti užsakymo nurodytu laiku.  
 

Nurodyti nedarbo priežastį. 

1. Spausti dešiniu pelės klavišu ant užsakymo. Atveriamas langas „Sukurkite“ (9 pav.). 

2. Spausti mygtuką „Nedarbo priežastis“. 

3. Parinkti nedarbo priežastį atvertame lange „Nedarbo priežastis“ iš standartinių arba sukurti naują 
paspaudus mygtuką „Kita...“ (10 pav.). 

 

 
9 pav. Langas „Nedarbo priežastys“ 

 

Sukuriama 1 val. trukmės nedarbo priežastis. Yra galimybė nedarbo priežasties laiką pailginti ar sutrumpinti. 
 

Pratęsti nedarbo priežasties laiką. 

1. Spausti kairiu pelės klavišu ant užsakymo. 

2. Tempti užsakymą už šviesesnės lauko dalies aukštyn arba žemyn kairiu pelės klavišu. 

 
Trukmę galima sumažinti tik iki praėjusio laiko ribos. Jei darbuotojas neprisiregistruoja prie programos esant 
būtinybei, jam kuriama nedarbo priežastis, o prisijungus prašoma nurodyti tikslią neatvykimo į darbą priežastį. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10 pav. Naujos nedarbo priežasties registravimas 

 
Paspaudus ant laikrodžio virš komandų juostos, iškviečiamas programos licencijos langas. 
Programa uždaroma paspaudus darbuotojo paveikslą apatiniame dešiniajame lango kampe (11 pav.). 

 
11 pav. Programos uždarymo mygtukas 

 

2.2. Datos keitimo mygtukų juosta 

 
 
Datos keitimo mygtukai leidžia keisti dienas ir nustatyti pasirinktos datos darbuotojų darbo tvarkaraštį 
(12 pav.). 

 
 

12 pav. Datos keitimo mygtukų juosta 
 

Keičiant dienas, pažymėjus darbuotoją, rodomos tik laisvos užsakymams dienos. Visiškai užimtos dienos 
praleidžiamos.  

Funkcijos Registracija Datos keitimo mygtukų juosta

  

Užsakymų lango 
dydžio keitimas 

Šios dienos darbo 
tvarkaraštis 

Ankstesnės savaitės 
pirmosios dienos darbo 
tvarkaraštis 

Ankstesnės 
dienos darbo 
tvarkaraštis 

Kitos dienos 
darbo tvarkaraštis 

Kitos savaitės pirmos 
dienos darbo 
tvarkaraštis 

Kalendorius 

Atšaukia prieš tai atliktą 
veiksmą 
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Šioje mygtukų juostoje galima keisti užsakymų lango dydį, naudojant tris režimus.  

Paspaudus kalendoriaus mygtuką atidaromas langas, kuriame galima greičiau surasti norimą datą (13 pav.). 

13 pav. Kalendorius 

2.3. Komandų juosta 

Dešinėje lango pusėje komandos grupuojamos skirtukuose: 

 Funkcijos (14 pav.).

 Kartoteka (15 pav.).

 Ataskaitos (16 pav.).

 Dokumentai (17 pav.).

 Informacija (18 pav.).

 Nustatymai (19 pav.).

Mėnesio paslinkimo 
mygtukai 

Raudonai nuspalvinta 
šiandienos data Mėnesio parinkimo 

mygtukas 

Mygtukas „Šiandien“ parodo kalendoriuje 
šiandienos datą, nuspalvina ją raudonai 

Metų parinkimo 
mygtukas 
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Šios dienos darbo tvarkaraštis ir užsakymai 

Paciento paieška 

Informacija apie kiekvieno darbuotojo per 

dieną uždirbtas sumas, gautus arbatpinigius, 

susidariusias skolas 

Einamosios dienos medžiagos  

Išlaidų ir pajamų orderiai 

Visi patvirtinti užsakymai ir skolos 

Visų ir dirbančio darbuotojo tvarkaraščio 

arba dienos gautų pajamų ataskaitų 

spausdinimas 

Pacientų sąrašas ir registracija 

Juridinių klientų sąrašas ir registracija 

Tiekėjų sąrašas ir registracija 

Paslaugų kainininkas ir registracija 

Prekių sąrašas ir registracija 

Darbuotojų sąrašas ir registracija 

14 pav. Skirtukas „Funkcijos“ 15 pav. Skirtukas „Kartoteka“ 
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Pajamų ir 

įplaukų 

ataskaita 

Avansinių 

įmokų 

pardavimo 

ataskaita 

Avansinių 

įmokų 

panaudojimo 

ataskaita 

Avansinių 

įmokų 

praterminavi-

mo ataskaita 

Pacientų skolų 

ataskaita 

Sukauptų 

premijų 

ataskaita 

Rezervuotų 

prekių ir atliktų 

paslaugų 

palyginimo 

ataskaita 

Pacientų 

apsilankymo 

pas darbuotoją 

periodiškumo 

ataskaita 

Paslaugoms 

taikomų 

nuolaidų 

ataskaita 

Darbo laiko 

ataskaita 

Prisijungimų 

ataskaita 

Detali pacientų 

lankomumo 

pagal paslaugas 

ataskaita 

Išsiųstų 

žinučių 

ataskaita 

Gautų žinučių 

ataskaita 

Ligonių kasų 

apmokamų 

paslaugų 

ataskaita 

16 pav. Skirtukas „Ataskaitos“ 
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Pirkimo dokumentai  

Pardavimo dokumentai  

Pardavimo dokumentai 

Prekių koregavimo dokumentai ir 

inventorizacijų ataskaitos 

Medžiagų nurašymo dokumentai 

Prekės informacija 

Prekių pardavimo ataskaita 

Prekių likučių ataskaita 

Realizuotų prekių ataskaita pagal tiekėjus 

Prekių užsakymai 

17 pav. Skirtukas „Dokumentai“ 18 pav. Skirtukas „Informacija“ 
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Sektorių nustatymai kairėje lango pusėje atsiranda paspaudus užrašą „Registracija“. 
 
 
 
 
 

Kontaktinių duomenų ir 

grupių nustatymai 

Automatinės žinutės ir 

sveikinimai 

Nedarbo priežasčių 

nustatymai 

Bendri, kainų, duomenų 

kaupiklio ir dokumentų 

numeracijos nustatymai 

Bendri kasos, 

pajamų/išlaidų orderių 

nustatymai 

Bendri kompiuterio ir 

automatiškai atliekamų 

užduočių nustatymai 

Medicinos protokolų 

nustatymai 

Pacientų sąrašas ir 

registracija 

Darbo laiko, šventinių 

dienų nustatymai 

Pareigybių ir kompetencijų  

nustatymai 

Kainų diferencijavimo 

sistemos pagal darbuotojų 

kvalifikaciją nustatymai 

Nuolaidų tipai ir jų 

nustatymai 

Paslaugų ir grupių 

nuolaidų nustatymai 

Sektorių sandėliai 

Funkcijų priskyrimas 

sektoriaus darbo zonoms 

Įmonės rekvizitai 

Sutikimų, tyrimų, 

medicininių tyrimų 

dokumentų šablonų 

nustatymai 

Programos spalvos stiliaus 

nustatymai 

19 pav. Skirtukas „Nustatymai“ 
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Savikontrolės klausimai: 
1. Kaip atidaryti odontologijos verslo valdymo sistemą SERVE? 
2. Kam skirta juosta „Stabili“? 
3. Kaip perkelti užsakymą į kitą laiką? 
4. Kokie sutrumpinimai gali būti rodomi užsakyme? 
5. Kaip pakeisti užsakymo laiką? 
6. Kaip atšaukti užsakymą? 
7. Kaip nurodyti darbuotojo nedarbo priežastį? 
8. Kaip pratęsti nedarbo priežasties laiką? 
9. Kaip atidaryti kalendorių lange „Registracija“? 
10. Kokie yra pagrindiniai komandų skirtukai? 
11. Kaip uždaryti odontologijos verslo valdymo sistemą SERVE? 
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Tema: Naujo paciento registracija. 
Tikslas: Išmokti užregistruoti pacientą. 
Uždaviniai: 
1. Įrašyti paciento kontaktinius duomenis. 
2. Įrašyti paciento papildomus duomenis. 
3. Pažymėti kokiomis ligomis pacientas sirgo ar serga. 
 
Darbo eiga: 

3. NAUJO PACIENTO REGISTRAVIMAS 

 

1. Užregistruoti vieną pacientą. Paciento registravimo kortelę atverti vienu iš trijų pateiktų būdų: 

 1.1. 

Komandų juostoje paspausti skirtuką , po to spausti . Atvertame 

lange „Kliento paieška“ spausti mygtuką  . 
 

 1.2. 

Komandų juostoje pasirinkti skirtuką , po to spausti mygtuką . 

Atvertame lange „Fizinių klientų sąrašas“ spausti  , tada spausti mygtuką . 

 1.3 Registracijos lange dešiniu pelės klavišu paspausti ant laisvo laiko užsakymams. Atvertame 

komandų lange „Sukurkite“ spausti mygtuką .  

Atvertame lange „Paieškos langas“ spausti mygtuką . 
2. Atvertame lange „Bendra informacija“ įrašyti paciento vardą ir pavardę. 

3. Įrašyti paciento gimimo datą. 

4. Parinkti lytį. 

5.  Įrašyti mobilaus telefono numerį. 

6. Įrašyti kitus duomenis pagal poreikį. Jei užpildyta visa anketa, spausti mygtuką „Anketa nepildyta“. 
Mygtukas tampa žalias ir pakeičia pavadinimą į „Anketa užpildyta“. 

7.  Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 
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Yra trys skirtukai lange „Bendra informacija“: 
1. Kontaktinių duomenų nustatymai. 
2. Papildomi duomenys. 
3. Specialūs įrašai. 

 
Paciento registravimo lange būtina įrašyti šiuos duomenis: 

 Vardas 

 Telefono numeris 
 

Neįrašius telefono numerio ar vardo, bus parodyti pranešimai (20 pav.). 
 

  
20 pav. Klaidos langai 

 
Šiame lange pacientui galima priskirti nuolaidų grupę prekėms ir paslaugoms, gydytoją atsivedusį pacientą iš 
kitos įmonės (21 pav.). 
 

 
21 pav. Paciento registravimo langas 
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Lango viršuje pateikiama mygtukų grupė, skirta tvarkyti pasirinkto paciento informacijai (22 pav.). 

22 pav. Mygtukų grupė naujo paciento registravimo lange 

Bendra informacija – paciento duomenų įrašymas. 
Gydytojo įrašai – gydytojo įrašo pacientui sukūrimas. 
Gydymo planai – paciento gydymo plano sudarymas ir peržiūrėjimas. 
Objektyvūs tyrimo duomenys – paciento burnos odontologinių ligų ir būklės registravimas. 
Receptai – paciento recepto registravimas. 
Injekcijų duomenys – veido ir kaklo srities injekcijų vietos registravimas. 
Ligonių kasų įrašai – ligonių kasos įrašo kūrimas. 
Informacija – Papildoma paciento informacija. 
Užsakymų istorija  – užsakymo registravimas. 
SMS nustatymai – paciento gimtadienio sveikinimo, atvykti gydytis datos priminimo išsiuntimas SMS žinute. 
Nuotraukos/tyrimai – paciento tyrimų nuotraukų įkėlimas. 

Paspaudus ant skirtuko „Papildomi duomenys“, galima įrašyti informaciją apie darbovietę, šeimos gydytoją ir 
paciento atstovo kontaktinius duomenis (23 pav.). Skirtuke „Specialūs įrašai“ galima registruoti ankstesnius 
paciento susirgimus ir atliktas procedūras (24 pav.). 

Įrašius visus reikiamus duomenis kiekviename skirtuke, spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

Savikontrolės klausimai: 
1. Kokiais būdais galima atverti paciento registravimo kortelę?
2. Kokius paciento duomenis būtina įrašyti registravimo lange?
3. Kur yra mygtukas „Objektyvūs tyrimo duomenys“?
4. Kuriame skirtuke įrašoma informacija apie paciento darbovietę?
5. Kuriame skirtuke registruojami ankstesni paciento susirgimai?

Bendra 

informacija 

Gydytojo 

įrašai 

Gydymo 

planai 

Objektyvūs 

tyrimo 

duomenys 

Receptai 

Injekcijų 

duomenys 

Ligonių kasų 

įrašai 

Informacija 

Užsakymų 

istorija 

Individualios 
nuolaidos prekėms 

ir paslaugoms 

SMS 

nustatymai 

Nuotraukos/ 

tyrimai 
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23 pav. Skirtukas „Papildomi duomenys“ naujo paciento registravimo lange 

 

 
24 pav. Skirtukas „Specialūs įrašai“ naujo paciento registravimo lange 
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Tema: Paciento paieška. 
Tikslas: Išmokti surasti pacientą odontologijos verslo valdymo sistemoje SERVE. 
Uždaviniai: 
1. Surasti pacientą registruojant užsakymą. 
2. Surasti pacientą duomenų bazėje. 
3. Ištrinti pacientą iš duomenų bazės. 
 
Darbo eiga: 

4. PACIENTO PAIEŠKA 

Paciento paieška atliekama sudarant užsakymą, koreguojant paciento duomenis ir atliekant kitas programos 
operacijas. 
 

Surasti pacientą registruojant užsakymą. 

1. Spausti kairiu pelės klavišu ant užsakymams skirto laiko intervalo lange „Registracija“. Atveriamas 
„Paieškos langas“ (25 pav.). Jame rodomas paskutinis užsiregistravęs pacientas. 

2. Įrašyti paciento vardo raides į laukelį „Įveskite informacijos paieškai“. Išfiltruojami pacientai. 

3. Spausti du kartus paciento eilutę arba pažymėti kairiu pelės klavišu paciento eilutę ir spausti mygtuką 
„Gerai“. Atidaromas užsakymo langas. 

 

 
25 pav. Paciento paieškos langas 

 
Paieškos lauke „Įveskite informaciją paieškai“ įrašius simbolius, pradedami filtruoti pacientai automatiniu 
būdu. Įrašyta teksto dalis paryškinama raudonai paciento eilutėje. Pažymimos tik tos raidės, pagal kurias dar 
galima paieška (26 pav.).  

Paskutinį kartą 

naudoto paciento 

duomenys 
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26 pav. Paciento paieška  

 

Jei nėra registruoto paciento, jį galima registruoti šiame lange paspaudus mygtuką „Naujas“. 
 
Pasikeitus paciento duomenims juos reikia pakoreguoti.  
 

Surasti pacientą duomenų bazėje. 

1. Spausti kairiu pelės klavišu ant skirtuko „Kartoteka“, po to – ant mygtuko „Fiziniai asmenys“. Atveriamas 
langas „Fizinių asmenų sąrašas“ (28 pav.). 

2. Spausti mygtuką „Filtruoti“ lango apačioje (27 pav.). Atsiranda filtrai dešinėje lango pusėje. Šiame lange 
pacientus galima filtruoti pagal lytį, gimtadienį, SMS siuntimą, nuolaidų grupes ir kt. Tik paspaudus 
mygtuką „Filtruoti“, mygtukai lange tampa aktyvūs. 

3. 
Spausti du kartus paciento eilutę arba spausti mygtuką  paciento eilutėje. Atveriama paciento 
kortelė. 

 

 
27 pav. Paciento paieškos lango mygtukų juosta 

 

Raidės pagal kurias 

galima paieška 
Naujas pacientas 

Išfiltruoti pacientai 
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28 pav. Langas „Fizinių klientų sąrašas“ 

 
 

Trinti pacientą iš duomenų bazės. 

1. Spausti kairiu pelės klavišu ant skirtuko „Kartoteka“, po to ant mygtuko „Fiziniai asmenys“. 

2. Spausti mygtuką „Filtruoti“ lango apačioje (27 pav.). Atsiranda filtrai dešinėje lango pusėje. Šiame lange 
pacientus galima filtruoti pagal lytį, gimtadienį, SMS siuntimą, nuolaidų grupes ir kt. 

3. 
Spausti mygtuką  trinamo paciento eilutėje. Mygtukas tampa . 

4. Spausti mygtuką „Panaikinti“. 

 
Galimos filtrų reikšmės. 
Aktyvumo filtras: 

 aktyvus; 

 neaktyvus; 

 visi. 
Lytis: 

 vyras; 

 moteris; 

 mergaitė; 

 berniukas; 

 visi. 
Gimtadieniai: pateikiami mėnesių pavadinimai. 
Priskirti darbuotojui: rodomi darbuotojui priskirti klientai. 
Priskirti klientai: po trečio apsilankymo darbuotojui priskiriamas klientas. 
 
 
 

Paciento paieškos 

filtrai 

Puslapio numeris 

Rikiavimo 

mygtukas 
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Savikontrolės klausimai: 
1. Kada atliekama paciento paieška? 
2. Kam naudojamas mygtukas „Filtruoti“? 
3. Kokios gali būti filtrų reikšmės? 
4. Kaip išrikiuoti pacientus lange „Fizinių klientų sąrašas“? 
5. Kaip ištrinti pacientą iš duomenų bazės? 
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Tema: Naujas užsakymas. 
Tikslas: Sukurti naują užsakymą. 
Uždaviniai: 
1. Sukurti gydymo planą, gydymo etapą ir gydymo įrašą. 
2. Sukurti naujus objektyvius tyrimo duomenis. 
3. Įrašyti injekcijų duomenis. 
4. Įkelti tyrimo nuotraukas ir failus. 
 
Darbo eiga: 

5. NAUJAS UŽSAKYMAS 

 
 

Sukurti pacientui užsakymą. 

1. Spausti skirtuką „Funkcijos“, po to – „Registracija“. 

2. Spausti dešinį pelės klavišą ant pasirinkto laiko intervalo.  

3. Spausti mygtuką „Naujas užsakymas“ atvertame lange „Sukurkite“. 

4. Surasti užregistruotą pacientą (žr. 4 skyrių „Paciento paieška“).  

5. Spausti mygtuką „Paslaugos“ bloke „Grupės“ naujai atvertame lange „Užsakymo kortelė“ (29 pav.). 
 

 
29 pav. Langas „Užsakymo kortelė“ 

Funkcijos Registracija

  

Paciento gydymo 

planai ir 

rekomendacijos 

Laukas užsakymo 

paslaugoms 

įtraukti 

Pertrauka tarp 

teikiamų paslaugų 

Paslaugos 

Paslaugų grupės 

Mygtukas paslaugoms 

įtraukti į užsakymą 

  
  

Užsakymo 

informacija 

Užsakymo numeris 
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Paciento gydymo planai ir rekomendacijos gali būti perkeltos į užsakymą. 
 

6. Spausti ant pasirinktos paslaugų grupės (pvz.: Konsultacijos (registracijai)).  

7. 
Pasirinkti paslaugą (pvz.: Konsultacija (00:30)) sąraše ir spausti mygtuką . Paslauga įtraukiama į 
užsakymą dešinėje lango pusėje.  

8. Jei reikia, pažymėti pertrauką po užsakymu. Ji nustatyta 15 min. Taip pat pažymėti, jog Generuoti 
pacientui SMS priminimą. 

9. Spausti mygtuką „Naujas užsakymas“ lango apačioje. 

 

Suformuotame užsakyme paslaugos pašalinamos paspaudus mygtuką  (30 pav.). Darbuotojui atlikus 
paslaugas, jas galima pakoreguoti pagal faktą ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti sąskaitą“ galima patvirtinti. 
Registracijos lange užsakymas pakeičia spalvą. Patvirtinto užsakymo registracijos lange negalima perkelti. 
Užsakymo kortelėje rodomos darbuotojui galimų medžiagų ir paslaugų sąrašas. 

 
30 pav. Įtrauktos paslaugos į užsakymą 

 

Gydymo planai ir rekomendacijos rodomos „Užsakymo kortelės“ lango viršuje, bloke „Kliento krepšelis“. Visi 
tos dienos suformuoti užsakymai rodomi lange „Registracija“ (31 pav.). Paspaudus dešiniu pelės klavišu ant 
užsakymo, atveriamas langas su užsakymo tvarkymo mygtukais „Užsakymo operacijos“ (32 pav.). 

 

Paslaugos 

pašalinimas iš 

užsakymo 

Paciento gydymo 

planai ir 

rekomendacijos 

Paslaugos kiekis 

Darbuotojui 

galimos paslaugos 
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31 pav. Suformuotas užsakymas 

 

 
32 pav. Langas „Užsakymo operacijos“ 

 
 
 

Sukurtas 

užsakymas su 15 

min pertrauka 

SMS siuntimas 

pacientui 

Užsakymo  

kūrimas/ 

koregavimas 

Paciento duomenų 

įrašymas/ 

koregavimas 

Gydytojo įrašo 

kūrimas/ 

koregavimas 

Užsakymo būsenos 

Užsakymo  

pastabos įrašymas/ 

koregavimas 

Gydymo plano 

kūrimas/ 

koregavimas 
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Užregistruoti gydymo planą. 

1. Spausti dešinį pelės klavišą ant užsakymo registracijos lange (31 pav.). Atveriamas langas „Užsakymo 
operacijos“. 

2. Spausti mygtuką „Naujas gydymo planas“ (32 pav.). Atveriamas langas „Naujas gydymo planas“ 
(33 pav.). 

3. Įrašyti gydymo plano pavadinimą. 

4. Nustatyti gydymo laikotarpį. 

 

 
33 pav. Langas „Gydymo planas“ 

 
Toliau į gydymo planą įtraukiamas gydymo etapas. 

Sukurti gydymo etapą. 

1. Spausti mygtuką „Naujas gydymas“ lango apačioje (33 pav.). Atveriamas langas „Gydymo etapas“ 
(34 pav.). 

2. Parinkti darbuotoją. 

3. Įrašyti darbų baigimo datą. 

4. 
Paspausti ant mygtuko „Paslaugos“, pasirinkti paslaugų grupę ir spausti ant paslaugos mygtuko  
(35 pav.). 
Pasirinkti gydomą dantį (-is). Jei reikia, įtraukti kitas paslaugas ar medžiagas. 

5. Spausti mygtuką „Išsaugoti“, po to – mygtuką „Atgal“. 
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34 pav. Langas „Gydymo etapas“ 

 

 
35 pav. Sukurtas gydymo etapas 

 

Sukurti gydymo plano pastabą. 

1. Spausti mygtuką „Visi darbuotojai“ (36 pav. 1). Dešinėje pusėje rodomi gydymo etapai (36 pav. 5).  

2. Spausti mygtuką „Nauja pastaba“ (36 pav. 6). 

3. Įrašyti pastabą lauke „Pastabos apie gydymą“ (36 pav. 3) ir spausti mygtuką „Išsaugoti“. 
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Gydymo etapų eilės tvarką galima keisti įrašant eilės numerį (36 pav. 4). Paspaudus mygtuką „Atgal“, 
sugrįžtama į langą „Gydymo planai“ (37 pav.). 

 
36 pav. Sukurtas gydymo planas 

 

 
37 pav. Paciento gydymo planų sąrašas 

4. Gydymo etapo 

eilės numeris 
2. Mygtukas „Visi 

darbuotojai“ 

3. Pastabų apie 

gydymą laukas 

1. Gydymo etapuose 

dalyvaujantys 

darbuotojai 

5. Gydymo etapas 

6. Mygtukas „Nauja 

pastaba“ 
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Ištrinti gydymo planą. 

1. 
Spausti mygtuką stulpelyje „Funkcijos“ prie trinamo plano arba du kartus kairiu pelės klavišu ant 
gydymo plano. 

2. Ištrinti gydymo etapus ir pastabas ir spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

3. Spausti mygtuką „Atgal“. Sugrįžtama į langą „Gydymo planai“. 

4. 
Spausti mygtuką  trinamo plano stulpelyje „Funkcijos“. Mygtukas tampa . 

5. Spausti mygtuką „Panaikinti“. 

 

Sukurti gydymo įrašą. 

1. Spausti mygtuką „Gydytojo įrašai“ lange „Užsakymo operacijos“. Atveriamas langas „Gydytojo įrašai“ 
(38 pav.). 

2. Parinkti vizito datą skirtuke „Bendra informacija“ (39 pav.). 

3. Parinkti iš išskleidžiamo sąrašo gydytoją. 

4. Įrašyti paciento skundus. 

5. Parinkti protokolą: 

 Burnos ligų chirurgijos protokolai. 

 Dantų traumų protokolai. 

 Endodontinių ligų protokolai. 

 Ortodontijos ligų protokolai. 

 Ortopedinės odontologijos protokolai. 

 Periodontologinių ligų protokolai. 

 Terapinės odontologijos ligų protokolai. 

 Vaikų odontologijos ligų protokolai. 

 Chirurginių procedūrų, operacijų protokolai. 

6. Parinkti gydymą ir etapą. 

7. Užpildyti lauką „Objektyvūs duomenys ir gydymas“. 

8. Įkelti nuotraukas ir tyrimų failus. 

9. Įrašyti laikotarpį stacionare.  

10. Įrašyti nedarbingumo laikotarpį. 

11. Parinkti protezo rūšį: 

 Plokšteliniai. 

 Tiltiniai. 

 Abu (Plokšteliniai ir tiltiniai). 

12. Parinkti gydymo būseną: 

 Nepradėtas. 

 Nebaigtas. 

 Papildomas. 

 Baigtas. 

 Atnaujintas. 

13. Įrašyti gydymo pabaigos datą. 

14. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

15. Spausti skirtuką „Diagnozės“ (40 pav.). 

16. Įrašyti siuntimo įstaigos kodą ir pavadinimą. 

17. Parinkti diagnozės datą. 

18. Įrašyti TLK kodą. 

19. Įrašyti diagnozę. 

20. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

21. Spausti mygtuką „Atgal“. 
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38 pav. Visi gydytojo įrašai pacientui 

 

 
39 pav. Bendra informacija lange „Gydytojo įrašas“ 
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40 pav. Diagnozės lange „Gydytojo įrašas“ 

Ištrinti įrašą. 

1. Atidaryti gydytojo įrašą. 

2. Parinkti „Kitas gydytojas“. 

3. Ištrinti failus. 

4. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

5. 
Gydytojų įrašų lange spausti mygtuką  prie trinamo įrašo. 

6. Spausti mygtuką „Panaikinti“. 

5.1. Objektyvūs tyrimo duomenys 

Sukurti naujus objektyvius tyrimo duomenis. 

1. 

Spausti mygtuką . Atidaromas langas „Objektyvūs tyrimo duomenys“, kuriame pateikiami 
tyrimai ir atlikto tyrimo data (41 pav.). Objektyvus tyrimas gali turėti dvi būsenas: Baigtas arba Nebaigtas. 

Baigto tyrimo duomenų negalima taisyti, kol nepaspaustas mygtukas . 

2. 

Spausti mygtuką . Atidaromas langas „Objektyvūs tyrimo duomenys“ nurodyti dantų būklę 
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(42 pav.). Į naują tyrimą perkeliami paskutinio tyrimo duomenys. Jei tyrimas buvo baigtas, po to 
atnaujintas, tyrimo duomenys vėlesniuose tyrimuose automatiškai neatnaujinami. 

3. Spausti mygtuką dantų būklei pažymėti (pvz.: Kariesas).  
Galima pažymėti: 

 Kariesas. 

 Pulpitas. 

 Periodontitas. 

 Vainikėlis. 

 Šaknys. 

 Plomba. 

 Implantas. 

 Nėra. 

 Neišdygo. 

 Tiltas. 

 Valyti žymėjimus. 

4. Spausti ant danties.  

5. Kartoti 3–4 veiksmus, kol bus sužymėta dantų būklė. Jei suklysta, spausti mygtuką „Valyti žymėjimus“, 
po to ant dantų, priskirtam žymėjimui naikinti. 

6. Spausti mygtuką „Baigti tyrimą“, jei tyrimas baigtas. 

7. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

 

 
41 pav. Paciento tyrimų sąrašas 

 

Naujo įrašo 

kūrimas 

Įrašų filtras 

Įrašo pažymėjimas 

šalinti 

Įrašo redagavimas 

Puslapio numeris 

Tyrimo būsena 
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42 pav. Dantų būklės registravimo langas 

 

Pažymėti kitą patologiją ir anomalijas. 

1. Spausti skirtuką „Kita patologija ir anomalijos“ lange „Objektyvūs tyrimo duomenys“ (43 pav.). 

2. Pažymėti punktus bloke „Kita odontologinė patalogija“. 

3. Pažymėti punktus bloke „Ortodontinės anomalijos“. 

4. Parinkti KPI indeksą. 

5. Pažymėti punktus bloke „Protezų konstrukcija ir kokybė“. 

6. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 
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43 pav. Kitų patalogijų ir anomalijų registravimo langas 

 

Ištrinti objektyvius tyrimo duomenis. 

1. Atidaromas langas „Objektyvūs tyrimo duomenys“. 

2. 
Spausti mygtuką  funkcijų stulpelyje prie trinamo tyrimo. Mygtukas tampa . 

3. Spausti mygtuką „Panaikinti“. 

 

Spausdinti objektyvius tyrimo duomenis. 

1. Atidaryti pasirinktą tyrimą. 

2. Spausti mygtuką „Bendri“ (44 pav.). 

3. Spausti mygtuką „A5 Odontologijos tyrimo duomenys“. 

4. Spausti mygtuką „Spausdinti“. 
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44 pav. Objektyvių tyrimo duomenų spausdinimo langas 

 

  
45 pav. Objektyvių tyrimo duomenų spausdinimo peržiūros langas 
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5.2. Injekcijų duomenys 

 

Užregistruoti injekciją. 

1. Spausti mygtuką „Injekcijų duomenys“. Atveriamas „Injekcijų duomenys“ langas (46 pav.). 

2. Spausti mygtuką „Nauja pastaba“. Atveriamas procedūros aprašymo langas. 

3. Spausti mygtuką „Žymėti injekcijas“.  

4.  Pažymėti piešinyje injekcijos vietą (47 pav.). 

5. Aprašyti procedūrą. 

6. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

7. Spausti mygtuką „Atgal“. Atveriamas langas „Injekcijų duomenys“ su naujai sukurtu įrašu (48 pav.). 

 
 

 
46 pav. Langas „Injekcijų duomenys“ 

 

Naujos pastabos 

kūrimas 

Injekcijų įrašo 

pažymėjimas 

šalinimui 

Injekcijų įrašo 

redagavimas 

Injekcijų įrašų 

filtras 
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47 pav. Langas „Procedūros aprašymas“ 

 

 

48 pav. Langas „Injekcijų duomenys“ su naujai sukurtu įrašu 

Injekcijos vieta 

Injekcijos 

aprašymas 

Injekcijos 

žymėjimas 
Injekcijų taškų 

šalinimas 

Naujos pastabos 

kūrimas Puslapio numeris 

Pažymėtas 

injekcijų įrašas 

Injekcijų įrašo 

pažymėjimas 

šalinti 

Injekcijų įrašo 

redagavimas 

Injekcijų įrašų 

filtras 
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5.3. Tyrimų nuotraukų ir failų įkėlimas 

 

Įkelti tyrimo nuotraukas ir failus. 

1. Spausti mygtuką „Nuotraukos/tyrimai“. Atveriamas „Nuotraukos/tyrimai“ langas (49 pav.). 

2. Spausti mygtuką „Naujas failas“. Atveriamas failo įkėlimo langas (50 pav.). 

3. Parinkti failo tipą: 

 Nuotraukos  

 Tyrimai 

 Kiti failai 

4.  Įrašyti pastabas. 

5. Spausti mygtuką „Parinkti failą“. 

6. Spausti mygtuką „Atidaryti failą“. 

7. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

8. Spausti mygtuką „Atgal“. 

 
 

 
49 pav. Langas „Nuotraukos/tyrimai“ 

 
 
 
 
 
 

Įkeltas paveikslas 

Naujo failo 

įkėlimas 

Failų filtras 

Trinti failą 

Failo pažymėjimas 

trinti Failo redagavimas 
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50 pav. Failo parinkimo langas 

 
 
Savikontrolės klausimai: 
1. Kaip sukurti naują užsakymą? 
2. Kaip įtraukti paslaugas į užsakymą? 
3. Kaip pašalinti paslaugas iš užsakymo? 
4. Kaip atidaryti langą „Užsakymų operacijos“? 
5. Kaip užregistruoti gydymo planą? 
6. Kaip sukurti gydymo etapą? 
7. Kuriame lange registruojama dantų būklė? 
8. Kaip užregistruoti injekciją? 
9. Kur įkeliami tyrimo nuotraukos ir kiti dokumentai? 
10. Kaip ištrinti tyrimo nuotraukas? 
  

Pastabų laukas 

Failo parinkimas Įkelto failo 

peržiūra 

Failo tipo 

parinkimas 
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Tema: Odontologijos verslo valdymo sistemos SERVE nustatymai. 
Tikslas: Pakeisti odontologijos verslo valdymo sistemos SERVE nustatymus. 
Uždaviniai:  
1. Pakeisti bendrus programos nustatymus. 
2. Pakeisti kontaktinių duomenų nustatymus. 
3. Pakeisti laiko nustatymus. 
4. Pakeisti darbuotojo informacijos nustatymus. 
5. Pakeisti darbo grafiko nustatymus. 
 
Darbo eiga: 

6. SERVE NUSTATYMAI 

6.1. Bendri nustatymai 

 
 

Pakeisti bendrus nustatymus (51 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Nustatymai“, po to – mygtuką „Bendri nustatymai“ dešinėje lango pusėje. Spausti 
mygtuką „Bendri“ kairėje lango pusėje.  

2. Įrašyti valiutos sutrumpintą pavadinimą (pvz.: EUR) atvertame nustatymų lange. 

3. Parinkti kalbą (pvz.: lietuvių). 

4. Paspausti mygtuką „Naujas PVM“ ir sukurti PVM tarifus. 

5. Pažymėti „Rodyti“ bloke „Perspėjimai“. Nepažymėjus, programa nerodys kai kurių svarbių perspėjimų, 
pavyzdžiui, neklaus, ar išsaugoti pakeitimus paspaudus kitą meniu mygtuką. 

6.  Atlikti kitus nustatymus pasirinktinai. 

7. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

 
 

Pakeisti registracijos lango nustatymus (52 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Nustatymai“, po to – mygtuką „Bendri nustatymai“ dešinėje lango pusėje.  

2. Spausti mygtuką „Bendri“ kairėje lango pusėje. 

3. Atvertame lange spausti skirtuką „Registracijos lango ir užsakymų“. 

4. Pažymėti bloke „Rodyti užsakyme šauktuką“ punktus, kurių neužpildžius bus rodomas šauktukas ant 
užsakymo, esančio registracijos lange. 

5. Pažymėti bloke „Užsakymų kortelės“ punktus, pagal kuriuos bus rodoma papildoma informacija užvedus 
pelės žymeklį ant užsakymo registracijos lange. 

6. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

Nustatymai Bendri nustatymai Bendri
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51 pav. Bendri Serve programos nustatymai  

 

 
52 pav. Registracijos lango nustatymai  
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6.2. Kontaktinių duomenų nustatymai 

 
 

Pakeisti kontaktinių duomenų nustatymus (53 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Nustatymai“, po to – mygtuką „Bendri nustatymai“ dešinėje lango pusėje. Spausti 
mygtuką „Kortelių“ kairėje lango pusėje.  

2. Sukurti naują darbuotojo profesiją, paspaudus mygtuką „Naujas“. 

3. Įrašyti naują paciento šalį, paspaudus mygtuką „Naujas“. 

4. Įrašyti naują paciento miestą, paspaudus mygtuką „Naujas“. 

5. Nustatyti standartinę  šalį ir miestą naujiems pacientams. 

6. Nustatyti mobilaus ir fiksuoto telefono numerio kodą naujiems pacientams. Įrašyti duomenys turės 
atitikti šiuos šablonus. 

7. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

 
 

 
53 pav. Kontaktinių duomenų nustatymai  

 

Įrašyti įmonės duomenis (54 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Nustatymai“, po to – mygtuką „Bendri nustatymai“ dešinėje lango pusėje. Spausti 
mygtuką „Rekvizitai“ kairėje lango pusėje.  

2. Įrašyti įmonės pavadinimą. 

3. Įrašyti įmonės pavadinimą, kuris bus naudojamas SMS žinutėse. 

4. Įrašyti įmonės kodą, PVM kodą. 

5. Įrašyti banko pavadinimą, kuris bus naudojamas spausdinant dokumentus. 

6. Įrašyti atsiskaitomosios sąskaitos numerį, kuris bus naudojamas spausdinant dokumentus. 

7. Įkelti įmonės logotipą jpg formatu, paspaudus mygtuką „Priskirti logotipą“. 

Nustatymai Bendri nustatymai Kortelių
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8. Įrašyti įmonės registracijos adresą ir kitus duomenis. 

9. Įrašyti įmonės veiklos adresą ir kitus duomenis. 

10. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

54 pav. Įmonės duomenų nustatymai 

6.3. Laiko nustatymai 

Pakeisti laiko nustatymus (55 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Nustatymai“, po to – mygtuką „Sektorių nustatymai“ dešinėje lango pusėje. Spausti 
mygtuką „Laiko“ kairėje lango pusėje.  

2. Pažymėti sektoriaus darbo laiką bei sektoriaus darbo dienas prie dienų pavadinimų. 
Stulpelyje „Grafikas“ nurodomas sektoriaus darbo laikas savaitės dienomis.  
Stulpelyje „Pertrauka“ žymimas pietų laikas.  
Stulpelyje „Rodyti“ žymimas laikas, kurio metu galima priimti užsakymus. Jis rodomas užsakymų lange. 

3. Nustatyti laiko intervalą registracijos lange. Pagal pradinius nustatymus parinkta 15 min. 

4. Nustatyti pertraukos ilgį tarp užsakymų, kai kuriamas užsakymas su pertrauka. Pagal pradinius 
nustatymus parinkta 15 min. 

5. Įrašyti šventines dienas, paspaudus mygtuką „Naujas“. Šventinė diena panaikinama, paspaudus mygtuką 
„Panaikinti“. 

6. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

Nustatymai Sektorių nustatymai Laiko
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55 pav. Laiko nustatymai  

 

6.4. Paslaugų ir medžiagų nustatymai 

 
 

Sukurti paslaugų grupę (56 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to – mygtuką „Paslaugos“ dešinėje lango pusėje.  

2. Spausti mygtuką „Filtruoti“. Mygtukas „Paslaugų grupė“ ir „Medžiagų grupė“ tampa aktyvūs. 

3. Spausti mygtuką „Paslaugų grupė“. Sukuriama paslaugų grupės eilutė. Paslaugų grupės rodomos pagal 
pozicijos numerį. 

4. Įrašyti paslaugų grupės pavadinimą. 

5. 
Spausti mygtuką  naujoje paslaugų grupės eilutėje. Atidaromas paslaugų įrašymo langas (57 pav.). 

6. Spausti mygtuką „Nauja paslauga“.  

7. Įrašyti paslaugos pavadinimą.  

8. Įrašyti paslaugos kodą, jei reikalauja buhalterija. 

9. Įrašyti paslaugos trukmę. Paslaugos trukmę galima koreguoti kiekvienam darbuotojui atskirai darbuotojo 
kortelėje. 

10. Nustatyti kitas paslaugos reikšmes. 

11. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

 

Sukurti medžiagų grupę (58 pav.). 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to mygtuką „Paslaugos“ dešinėje lango pusėje.  

2. Spausti mygtuką „Filtruoti“. Mygtukas „Paslaugų grupė“ ir „Medžiagų grupė“ tampa aktyvūs. 

3. Spausti mygtuką „Medžiagų grupė“. Sukuriama medžiagų grupės eilutė. Medžiagų grupės rodomos pagal 
pozicijos numerį. 

4. Įrašyti medžiagų grupės pavadinimą. 

Kartoteka Paslaugos ir medžiagos
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5. 
Spausti mygtuką  naujoje medžiagų grupės eilutėje. Atidaromas medžiagos įrašymo langas. 

6. Spausti mygtuką „Nauja medžiaga“.  

7. Įrašyti medžiagos pavadinimą ir nustatyti kitas reikšmes. Skirta medžiagoms, kurių neįmanoma įtraukti į 
paslaugos kainą, nes kiekvieną kartą gali būti panaudotas skirtingas kiekis. 

8. Įrašyti stulpelyje „Talpa“ normas, kuriomis išduodamos darbuotojui medžiagos, skirtos darbui. 

9. Įrašyti vieneto tipą. 

10. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

 

 
56 pav. Paslaugų ir medžiagų grupės nustatymai 

 

 
57 pav. Paslaugų įrašymo langas 
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58 pav. Medžiagų įrašymo langas 

6.5. Darbuotojo informacijos nustatymai 

Užregistruoti darbuotoją. 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to – mygtuką „Darbuotojai“ dešinėje lango pusėje. Atveriamas langas 
su darbuotojų sąrašu (59 pav.). 

2. Spausti mygtuką „Filtruoti“. Mygtukas „Naujas“ tampa aktyvus. 

3. Spausti mygtuką „Naujas“. Atveriamas langas „Bendra informacija“ (60 pav.). 

4. Įrašyti darbuotojo vardą ir pavardę. 

5. Įrašyti darbuotojo adresą. 

6. Įrašyti kitus darbuotojo nustatymus. Parenkama kalba, kuria darbuotojas matys programos meniu. 
Nustatoma darbuotojo darbo pradžia. Tik po įdarbinimo datos darbuotojas bus matomas registracijos 
lange. 

7. Priskirti darbuotoją grupei. 

8. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

9. Spausti mygtuką „Atgal“. 

Koreguoti darbuotojo informaciją. 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to mygtuką „Darbuotojai“ dešinėje lango pusėje. Atveriamas langas su 
darbuotojų sąrašu (59 pav.). 

2. 
Spausti mygtuką  darbuotojo eilutės gale. Atveriamas langas „Bendra informacija“ (60 pav.). 

3. Pakoreguoti darbuotojo duomenis. 

4. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

5. Spausti mygtuką „Atgal“. 

Kartoteka Darbuotojai
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Galima pasinaudoti greita paieška darbuotojui surasti.  Paspaudus ant stulpelio pavadinimo, darbuotojų 
sąrašas rikiuojamas didėjimo/mažėjimo tvarka arba pagal abėcėlę. Filtravimas panaikinamas paspaudus 

mygtuką  stulpelyje „Funkcijos“. 
 

 
59 pav. Darbuotojų sąrašas 

 

 
60 pav. Darbuotojo registracijos langas 
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Priskirti darbuotojui paslaugas. 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to – mygtuką „Darbuotojai“ dešinėje lango pusėje. Atveriamas langas 
su darbuotojų sąrašu. 

2. 
Spausti mygtuką  darbuotojo eilutės gale. Atveriamas langas „Bendra informacija“ (60 pav.). 

3. Spausti mygtuką „Paslaugos“ lango viršuje (61 pav.). 

4. 
Priskirti darbuotojui paslaugas ir medžiagas paspaudus mygtuką . Paslaugos ir medžiagos 

pašalinamos paspaudus mygtuką . Darbuotojui bus rodomos tik tos paslaugų grupės, kurios yra 
stulpelyje „Priskirtos grupės“. 

5. Pažymėti stulpelyje „Paslaugos“, kurias paslaugas darbuotojas atlieka priskirtoje paslaugų grupėje. 
Kiekvienai paslaugai galima įrašyti kitokią trukmę nei nurodyta lange „Paslaugos“ (57 pav.). 

6. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

7. Spausti mygtuką „Atgal“. 

61 pav. Darbuotojų paslaugų langas 

6.6. Darbo grafiko nustatymai 

Nustatyti darbuotojo grafiką. 

1. Spausti skirtuką „Kartoteka“, po to – mygtuką „Darbuotojai“ dešinėje lango pusėje. Atveriamas langas 
su darbuotojų sąrašu. 

2. 
Spausti mygtuką  darbuotojo eilutės gale. Atveriamas langas „Bendra informacija“ (60 pav.). 

3. Spausti mygtuką „Darbo grafikas“ lango viršuje (62 pav.). 

4. Nustatyti datas, kuriam laikotarpiui kuriamas grafikas. Pagal pradinius programos nustatymus laukelyje  

Kartoteka Darbuotojai Darbuotojo kortelė Darbo grafikas
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„Nuo“ rodoma šios dienos data. Laukelyje „Iki“  nurodoma paskutinė sudaryto grafiko data. Jei paskutinė 
sudaryto grafiko data nenustatyta, tada rodomas daugtaškis. 

5. Spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

6. Spausti mygtuką „Atgal“. 

64 pav. Darbo grafiko langas 

65 pav. Darbuotojo gyvenimo aprašymo langas 
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Savikontrolės klausimai: 
1. Kur parenkama programos kalba?
2. Kaip sukurti naują darbuotojo profesiją?
3. Kur įrašyti įmonės duomenis, naudojamus spausdinti dokumentus?
4. Kaip nustatyti laiko intervalą, rodomą lange „Registracija“?
5. Kaip sukurti naują paslaugų grupę?
6. Kaip priskirti darbuotojui paslaugas?
7. Kaip nustatyti darbuotojo darbo laiką?
8. Kaip atspausdinti darbuotojo grafiką?
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