
Trumpa TEV skaitmeninių vadovėlių diegimo atmintinė
mokytojams, užsakantiems mokyklai

Jeigu užsakėte (užprenumeravote) skaitmeninius vadovėlius mokyklai interneto svetainėje 
tev.lt/prasymai, užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu dėl kiekvieno užsakyto pavadinimo 
gausite laišką su diegimo informacija (kiek užsakoma vadovėlių, tiek diegimo nuorodų ir tiek pat 
skirtingų licencijos kodų – viena licencija diegimui į vieną kompiuterį) ir trumpa pradine 
instrukcija. Primename, kad skaitmeniniai vadovėliai veikia tik stacionariuose, nešiojamuose arba 
planšetiniuose kompiuteriuose su naujesnėmis Windows OS versijomis – 7, 8 (8.1), 10, be to reikia 
atsisiųsti naujausią nemokamą Adobe Acrobat Reader DC versiją.

SVARBU. Diegiant būtinas interneto ryšys! 

1. Įsigijus tik vieną vadovėlį, pakanka perskaičius laišką spragtelėti jame diegimo nuorodą ir 
parsisiųsti diegimo programą (.exe failą) į savo kompiuterį. Paleiskite diegimo programą ir, 
vadovaudamiesi vedlio nurodymais, įsidiekite skaitmeninį vadovėlį. Atsivėrusiame dialogo 
lange įveskite licencijos kodą. Darbalaukyje atsiras piktograma, kurią spragtelėję galėsite 
atverti vadovėlį.

2. Įsigijus daugiau to paties pavadinimo vadovėlių, diegimo informacija visiems skaitmeniniams 
vadovėliams bus viename laiške. Pavyzdžiui, vieno pavadinimo dviejų skaitmeninių vadovėlių 
diegimo informacija atrodytų taip:

Programos pavadinimas: Ekonomika ir verslumas. IX-X klasėms. (2016/2017
m. m. su atsakymais) (e. vadovėlis). Licencijos kodas: R000-L111-7777
Norėdami įsidiegti programą spragtelėkite
http://siuntiniai.tev.lt/2017/ekonomika9-10

Programos pavadinimas: Ekonomika ir verslumas. IX-X klasėms. (2016/2017
m. m. su atsakymais) (e. vadovėlis). Licencijos kodas: 8888-6666-U444
Norėdami įsidiegti programą spragtelėkite
http://siuntiniai.tev.lt/2017/ekonomika9-10

3. Paskirstyti parsisiuntimo nuorodas mokiniams galima įvairiai, bet mes rekomenduojame du 
būdus:

  Persiuntimas el. paštu. Prieš dalijant diegimo informaciją gerai būtų žinoti mokinių, kuriems 
skirti skaitmeniniai vadovėliai, el. pašto adresus ir išsiaiškinti, kokius kompiuterius jie turi. 
Tada belieka „sukarpyti“ gautą sąrašą ir, geriausiai su pradine instrukcija, išsiųsti po vieną 
diegimo informaciją kiekvienam mokiniui. Svarbu sau pasižymėti, kuris licencijos kodas kam
buvo nusiųstas. 

   Nuorodų spausdinimas. Galima išsispausdinti gautą laišką ir sukarpyti į juosteles po vieną 
diegimo informaciją. Mokiniai turės tiksliai susirinkti nuorodos adresą savo naršyklėje ir 
atsisiųsti diegimo programą į savo kompiuterį. 

4. Jei kyla kokių nors neaiškumų, rašykite adresu pagalba  @  tev.lt. Tuo pačiu adresu turi rašyti 
mokiniai, jei jiems kiltų problemų diegiant skaitmeninius vadovėlius į savo kompiuterius. 
Siųsdami laišką su klausimu, jie turėtų nurodyti mokyklą ir savo licencijos kodą. Taip pat 
galima žvilgterėti į DUK skyrelį svetainėje evadovėliai.lt, ten mes skelbiame dažniausiai 
naudotojų užduodamus klausimus su išsamiais atsakymais.

5. Priminkite mokiniams, kad išsamesnę skaitmeninio vadovėlio naudotojo instrukciją galima rasti 
internete http://siuntiniai.tev.lt/instrukcija-SV.pdf   .

Sėkmės dirbant su 2016–2017 m. m. interaktyviais skaitmeniniais vadovėliais!
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