
Virtuali ugdymo aplinka



idejulagaminas.lt sistemos 
prezentacija

https://idejulagaminas.lt

support@3dvilnius.lt



“Žmogus kuris niekada 
nepadarė klaidų yra tas 
kuris niekada nebandė 

nieko naujo”

“



Tai specialiai idejulagaminas.lt aplinkai sukurta 
sistema leidžianti įkelti media, garso failus ir 
pasidalinti jais su kitais aplinkos vartotojais 

Biblioteka - failų saugykla



Prisijunkite prie sistemos
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Maksimalus 
puslapyje rodomų 
elementų kiekis

Puslapių navigacija, 
dabartinis puslapis, 
puslapių kiekis

Paieška, rikiavimas, 
elementų rodymas 
eilutėmis arba 
stulpeliais
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Naujo  aplanko 
sukūrimo mygtukas

Failų įkėlimo mygtukas. Įkelti failus 
galima ir ‘drag and drop’ veiksmu t.y. 
pele tempiant failus iš kompiuterio į 
‘Mano bibliotekos’ ar atidaryto aplanko 
naršyklės langą 
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Naujo  aplanko 
sukūrimo mygtukas

Failų įkėlimo 
mygtukas

Kurdami aplanką įvedame tik vardą 
ir spaudžiame mėlyną patvirtinimo 
mygtuką
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Aplankas sukurtas

Jūsų sukurti aplankai turi 
mygtuką kuris leidžia 
pažymėti/atžymėti dokumentą ir 
redaguoti duomenis
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Aplankas sukurtas

Jūsų sukurti aplankai 
turi mygtuką kuris 
leidžia 
pažymėti/atžymėti 
dokumentą ir 
redaguoti duomenis

Galime keisti aplanko vardą, keitimo 
patvirtinimui spaudžiame mėlyną 
patvirtinimo mygtuką
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Aplankas sukurtas

Jūsų sukurti aplankai 
turi mygtuką kuris 
leidžia 
pažymėti/atžymėti 
dokumentą ir 
redaguoti duomenis

Aplanko trynimas. Dėmesio: 
pašalinti galima tik tuščius aplankus



Aplanko pašalinimo veiksmo patvirtinimui 
spaudžiame raudoną mygtuką. Dėmesio: 
ištrinti failą, gali tik failo savininkas.



Norėdami patekti į aplanką 
spaudžiame ant aplanko 
ikonos arba pavadinimo



Jūsų asmeniniai failai turi mygtuką 
kuris leidžia pažymėti/atžymėti 
dokumentą, redaguoti duomenis ir 
įjungti 360 laipsnių peržiūros režimą



Redagavimo režime galime keisti failo 
metaduomenis ir nustatyti matomumą 
visiems, keitimų patvirtinimui spaudžiame 
mėlyną patvirtinimo mygtuką



failo pašalinimas. Dėmesio: ištrinti 
failą, gali tik failo savininkas.



Failo pašalinimo veiksmo patvirtinimui 
spaudžiame raudoną mygtuką



pažymėjus visus arba keletą failų galima 
atlikti grupinius veiksmus ištrinti arba 
perkelti failus į kitą asmeninį aplanką

Dėmesio: jei perkėlimo veiksmas atliekamas su 
failais iš bendrosios bibliotekos tai sistema 
nukopijuoja failus į Jūsų asmeninį aplanką, kad 
niekas kitas negalėtų netyčia ištrinti Jūsų 
naudojamų failų.



support@3dvilnius.lt

Klausimams:

Pabaiga!


