
 

Programinės įrangos VILNIUS TECH studijoms paslaugos naudotojo vadovas 

studsoft.vilniustech.lt svetainė skirta VILNIUS TECH dėstytojams bei studentams ir leidžia nuotoliniu 

būdu naudoti universiteto programinę įrangą. Programos paleidžiamos nuotoliniame kompiuteryje 

naudojantis nuotolinio darbalaukio paslaugą (Remote Desktop Service) ir naudoja serverio resursus. Nors 

programos veikia nuotoliniame kompiuteryje, jos matomos lokalaus kompiuterio užduočių juostoje, galima 

keisti dydį, sumažinti arba padidinti programos langą, kopijuoti tekstą ar failus. 

 

Siekiant padidinti paslaugos saugumą, identifikavimui naudojamas ne tik naudotojo vardas ir slaptažodis, 

bet ir antras autentifikavimo faktorius. Antro faktoriaus autentifikavimo konfigūravimo instrukciją rasite 

čia. 

Prisijungimas prie studsoft.vilniustech.lt paslaugos portalo 

 

Naršyklėje atidarome puslapį adresu studsoft.vilniustech.lt. Ne Windows operacinių sistemų naudotojai 

turėtų atsidaryti puslapį adresu studsoft.vilniustech.lt/rdweb/webclient/index.html. Suvedame studento arba 

darbuotojo ID: 

 
Suvedame naudotojo slaptažodį: 

 

 

https://studsoft.vilniustech.lt/
https://vilniustech.lt/files/4148/207/10/3_0/MFA_instrukcija_LT.pdf
https://studsoft.vilniustech.lt/
https://studsoft.vilniustech.lt/rdweb/webclient/index.html


Jei įvesta informacija teisinga, prisijungimą reikės patvirtinti naudojant antro faktoriaus autentifikavimą: 

atsiliepti į skambutį arba patvirtinti Microsoft Authenticator programėlės pranešimą išmaniajame telefone: 

 

 
 

Jei nesate sukonfigūravę antro faktoriaus autentifikavimo, būsite nukreipti į Microsoft Office 365 

prisijungimo puslapį, kur turėsite sukonfigūruoti antro faktoriaus autentifikavimo metodą: 

 

 
 

Prisijungti prie Office 365 paskyros naudojamas elektroninio pašto adresas: 

 

 
 

Detalų antro faktoriaus autentifikavimo konfigūravimo vadovą rasite čia. 

 

 

https://vilniustech.lt/files/4148/207/10/3_0/MFA_instrukcija_LT.pdf


Programinės įrangos paleidimas kompiuteriuose su Windows OS 

 

Prisijungę prie paslaugos, matysite visos programinės įrangos sąrašą: 

 

 
 

Programinės įrangos sąraše išsirenkame norimą programą ir spaudžiame atitinkamą nuorodą: 

 

 
 

Paspaudus ‘Connect ‘ mygtuką, reikia įvesti naudotojo vardą su university\ priekyje ir slaptažodį: 

 



 
 

Paleidžiant programinę įrangą, prisijungimą taip pat reikės patvirtinti naudojant antro faktoriaus 

autentifikavimą: atsiliepti į skambutį arba patvirtinti Microsoft Authenticator programėlės pranešimą 

išmaniajame telefone. 

 

Failus, reikalingus darbui su programine įranga rekomenduojame įkelti iš savo kompiuterio ir saugoti 

naudotojo asmeniniame kataloge. Baigus darbą failus reikia perkelti atgal į savo asmeninį kompiuterį, nes 

naudotojo katalogas bus saugomas ne daugiau kaip 10 dienų. Visa tai galite atlikti naudodami Explorer 

programą, kurioje matysite tiek savo naudotojo katalogą serveryje, tiek savo asmeninio kompiuterio diskus: 

 

 
 

 

 



Programinės įrangos paleidimas kompiuteriuose su ne Windows OS 
 

Prisijungus prie paslaugos, naršyklėje pasileidžia nuotolinio darbalaukio aplikacija, kurioje reikia įvesti 

prisijungimo duomenis - naudotojo vardą su university\ priekyje ir slaptažodį: 

 

 
 

Prisijungę prie paslaugos, matysite visos programinės įrangos sąrašą: 

 

 
 

Paleidžiant programinę įrangą, reikia nurodyti bendrinamus išteklius: 

 

 
 

Prisijungimą taip pat reikės patvirtinti naudojant antro faktoriaus autentifikavimą: atsiliepti į skambutį arba 

patvirtinti Microsoft Authenticator programėlės pranešimą išmaniajame telefone. 

 

Programinė įranga veikia naršyklės lange, todėl funkcionalumas ir našumas priklauso nuo pasirinktos 

naršyklės. 

 

Jei turite klausimų, registruokite kreipinį portale pagalba.vilniustech.lt/helpdesk. 

https://pagalba.vilniustech.lt/helpdesk

