Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija

SAVIVALDYBIŲ MONITORINGAS

Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkosauginės informacijos elektroninių
paslaugų išvystymas

1

Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijus: prisijungti
prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos. Scenarijų vykdo visos rolės,
tvarkančios bendruosius, žemėlapių, mėginių/tyrimų ir kitus, kiekvienam
posistemiui aktualius, duomenis.

Kaip prisijungti prie AIVIKS duomenų teikimo sistemos?
Scenarijų vykdykite tokia tvarka:
1.

2.

Atidaryti AIVIKS
portalo
pagrindinį langą

Prisijunkite prie duomenų teikimo sistemos atklikdami šiuos
veiksmus:

Prisigungti prie
sistemos

Prisijunkite prie administravimo sistemos atlikdami šiuos
veiksmus:

Internetinėje naršyklėje nurodykite AIVIKS portalo
adresą:http://dtvs.aplinka.lt/ .

•

Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.

•

Spauskite [Prisijungti].

Pastaba: prisijungimo vardą ir slaptažodį suteikia sistemos
administratorius.
Jeigu turite daugiau nei vieną sistemos rolę, pasirinkite tą, su kuria
norite prisijungti prie sistemos ir atlikite šiuos veiksmus:
•

3.

Atidaryti
duomenų teikimo
sistemą

Pasirinkite sistemos rolę:

Atidarykite duomenų teikimo sistemą:
•

Pasirinkite „Duomenų teikimo sistema“:
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Duomenų paieška duomenų tvarkymo sistemoje
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: duomenų
paieška duomenų tvarkymo sistemoje. Scenarijų vykdo visos rolės, tvarkančios
bendruosius, žemėlapių, mėginių/tyrimų ir kitus, kiekvienam posistemiui
aktualius, duomenis.

Kaip ieškoti duomenų tvarkymo sistemom?
Scenarijų vykdykite tokia tvarka:
1.

Prisijunkite prie
duomenų
tvarkymo
sistemos

2.

Atidaryti
paieškos langą

3.

Vykdyti paiešką

Prisijunkite prie duomenų teikimo sistemos vykdydami šį scenarijų:
Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos p. 2.

Meniu pasirinkite: Pagrindinis meniu -> Žemesnio lygio
menių/sistemos langas -> Naviguokite iki reikiamo paieškos lango.
Vykdant paiešką atlikite šiuos veiksmus:
•

Paieškos formoje įveskite paieškos kriterijus.

•

Spauskite [Ieškoti].

•

Po paieška esančioje lentelėje peržiūrėkite rastą informaciją.
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Duomenų redagavimas duomenų tvarkymo sistemoje
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: duomenų
redagavimas duomenų tvarkymo sistemoje. Scenarijų vykdo visos rolės,
tvarkančios bendruosius, žemėlapių, mėginių/tyrimų ir kitus, kiekvienam
posistemiui aktualius, duomenis.

Kaip redaguoti pasirinktą įrašą duomenų tvarkymo sistemoje ?
Scenarijų vykdykite tokia tvarka:
1.

Prisijunkite prie
duomenų
tvarkymo
sistemos

2.

Raskite įrašą,
kurį norite
redaguoti.

3.

Redaguoti
pasirinktą įrašą

Prisijunkite prie duomenų teikimo sistemos vykdydami šį scenarijų:
Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos p. 2.

Meniu pasirinkite: Pagrindinis meniu -> Žemesnio lygio
menių/sistemos langas -> Naviguokite iki įrašo, kurį norite redaguoti.

Įrašo redagavimo būdą pasirinkite pagal situaciją:
1.

variantas:
o

Du kartus su pelės kairiuoju klavišu spragtelkite ant
įrašo, kurį norite šalinti.

o

Redaguokite informaciją.

o

Išsaugokite pakeitimus paspausdami mygtuką
[Išsaugoti].

2 variantas:
o

Prie įrašo, kurį norite redaguoti, spauskite [

o

Redaguokite informaciją.

o

Išsaugokite pakeitimus paspausdami [
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].

].

Duomenų šalinimas duomenų tvarkymo sistemoje
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: duomenų
šalinimas duomenų tvarkymo sistemoje. Scenarijų vykdo visos sistemos rolės.

Kaip šalinti duomenis duomenų tvarkymo sistemoje?
Scenarijų vykdykite tokia tvarka:
1.

Prisijunkite prie
duomenų
tvarkymo
sistemos

2.

Raskite įrašą,
kurį norite
šalinti.

Prisijunkite prie duomenų teikimo sistemos vykdydami šį scenarijų:
Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos p. 2.

Meniu pasirinkite: Pagrindinis meniu -> Žemesnio lygio
menių/sistemos langas -> Naviguokite iki įrašo, kurį norite redaguoti.

Papildoma informacija: Redaguojami įrašai gali būti įvairiuose
sistemos vietose.
3.

Šalinti
pasirinktą įrašą

Įrašo šalinimo būdą pasirinkite pagal situaciją:
1.

variantas:
o

Du kartus su pelės kairiuoju klavišu spragtelkite ant
įrašo, kurį norite šalinti.

o

Pašalinkite įrašą paspausdami mygtuką [Šalinti].

2 variantas:
o

Prie įrašo, kuri norite šalinti, spauskite [

o

Spauskite [X].
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Kitų (ne
laboratorinių)
tyrimų duomenų
tvarkymas
Šiame skyriuje pateikti scenarijai, kurie yra vykdomi šias roles turinčių
naudotojų:
* Duomenų valdymo ir programų specialistas
* IM vykdytojas
* IM koordinatorius
* Laboratorijos analitikas
* Oro kokybės vertinimų skyriaus specialistas
* Savivaldybės atstovas
* Vandens būklės valdymo skyriaus specialistas
Šiam skyriui aktualūs scenarijai iš klasifikacinių duomenų tvarkymo dalies:
* Tyrimo šablono registravimas
* Tiriamų parametrų grupių registravimas
* Metodo registravimas
* Tyrimų terpės registravimas
* Parametro registravimas
* Konservavimo būdo registravimas
* Talpų tipo registravimas
* Substrato registravimas
* Veiklos registravimas
* Organizacinio vieneto registravimas (žr. AIVIKS vidinės administravimo
naudotojų instrukcija)
Šiam skyriui aktualūs pagrindiniai scenarijai:
* Tyrimo rezultatų registravimas
* Tyrimo rezultatų patvirtinimas
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Tyrimo rezultatų registravimas
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: „Tyrimo
rezultatų registravimas“. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:
* Duomenų valdymo ir programų specialistas
* IM vykdytojas
* Laboratorijos analitikas
* Oro kokybės vertinimų skyriaus specialistas
* Savivaldybės atstovas
* Vandens būklės valdymo skyriaus specialistas

Kaip registruoti tyrimo rezultatus?
1.

Prisijungti
prie
duomenų
tvarkymo
sistemos

Prisijunkite prie duomenų tvarkymo sistemos, vykdydami scenarijų:
Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos p.2.

2.

Atidaryti
langą
„Mėginių /
tyrimų
peržiūra“

Atidarykite langą „Mėginių/tyrimų peržiūra“ naudodami meniu (meniu
kelias: Laboratoriniai ir kiti tyrimai -> Mėginiai/kiti tyrimai).

Registruoti
naują tyrimą
ir užpildyti
jo duomenis

Registruodami naują tyrimą atlikite šiuos veiksmus:

3.

Atidaromas langas „Mėginių / tyrimų peržiūra“:

•

Virš rezultatų lentelės iššokančiame sąraše pasirinkite mėginio
šabloną „Kiti tyrimai“.

•

Spauskite šalia esantį mygtuką [Sukurti]. Atidaromas langas
„Tyrimo tvarkymas“:
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•

4.

Užregistruoti
tyrimo
sudedamųjų
duomenis

Užpildykite visus reikiamus tyrimo duomenis:
o

Pasirinkite veiklą, tyrimų terpę, tyrimų užsakovą ir tyrimo
vykdytoją.

o

Įveskite arba pasirinkite tiriamą objektą, arba ūkinės
veiklos objektą, monitoringo tyrimų vietą.

o

Patikslinkite tyrimo atlikimo vietą (nurodant konkrečią
vietą laisvu tekstu ir įvedant koordinates – paspaudus GIS
mygtuką).

o

Įveskite arba iš kalendoriaus pasirinkite tyrimo atlikimo /
mėginio paėmimo datą ir laiką.

o

Užpildykite kitus tyrimo duomenis pagal poreikį.

•

Mygtukų juostoje paspauskite mygtuką [Išsaugoti]. Rodomas
klaidų sąrašas arba pranešimas, kad duomenys išsaugoti
sėkmingai.

•

Jei įvedant duomenis rasta klaidų, ištaisykite jas ir pakartotinai
paspauskite mygtuką [Išsaugoti].

Kad užregistruotumėte vietoje pamatuotus parametrus (sudedamoji
„Matavimas vietoje“) ir tyrimo sudedamąsias (talpas), kurios ištirtos
laboratorijose, atlikite šiuos veiksmus:
Jei registruojate sudedamąją, kurios tipas „Matavimas vietoje“:
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•

Lange „Tyrimo/mėginio tvarkymas“ virš lentelės
„Tyrimo/mėginio sudedamosios“ iššokančiame sąraše pasirinkite
„Matavimas vietoje“ ir paspauskite mygtuką [Sukurti].
Atidaromas langas „Tyrimo/mėginio sudedamosios tvarkymas“:

•

Lange įveskite sudedamosios pavadinimą ir, jei reikia, papildomą
informaciją.

•

Jei yra sukurtų parametrų grupių, kurios yra tinkamos vietoje
pamatuotų parametrų registravimui:

•

o

virš lentelės „Vietoje matuojami parametrai“
iškrentančiame sąraše pasirinkite reikiamą grupę ir
paspauskite parinkti parametrus.

o

Atsidariusiame lange pažymėkite tinkamus parametrus ir
paspauskite mygtuką [Parinkti]. Į parametrų lentelę
įkeliami parinkti parametrai.

Jei reikalinga įtraukti parametrą, kuris nėra užregistruotas
parametrų grupėje:
o

Virš lentelės „Vietoje matuojami parametrai“ spauskite
[Sukurti]. Sukuriama parametro įvedimo eilutė.

o

Spauskite [

o

Lauke „Parametras“ spauskite [..]. Atidaromas langas
„Parametro su tyrimo metodu pasirinkimas“:
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].

•

Atsidariusiame lange atlikite paiešką, pažymėkite norimą
parametrą ir virš lentelės spauskite mygtuką [Pasirinkti]. Į tiriamų
parametrų lentelę įkeliamas parinktas parametras.
Tolimesnius veiksmus atlikite kiekvienam parametrui lentelėje
„Vietoje matuojami parametrai“:

•

Jei reikia, aktyvuokite parametro duomenų įvedimo režimą
spausdami eilutės mygtuką [

•

].

Pasirinkite parametro matavimo vienetą, įveskite rezultatą,
matavimo datą ir laiką ir pažymėkite varnelę ties „Atliktas“.
Įvedus visų parametrų duomenis:

•

Pažymėkite varnelę ties lauku „Baigta tirti“.

•

Paspauskite [Išsaugoti].

•

Jei yra įvedimo klaidų, ištaisykite jas ir dar kartą paspauskite
[Išsaugoti].

Jei registruojate sudedamąją, kurios tipas „Tyrimas laboratorijoje“:
•

Lange „Tyrimo tvarkymas“ virš lentelės „Tyrimo sudedamosios“
iššokančiame sąraše pasirinkite „Tyrimas laboratorijoje“ ir
paspauskite mygtuką [Sukurti].
Atidaromas langas „Tyrimo sudedamosios tvarkymas“:
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•

Lange įveskite sudedamosios pavadinimą, talpos duomenis ir, jei
reikia, papildomą informaciją.

•

Jei yra sukurtų parametrų grupių, kurios yra tinkamos:

•

o

virš lentelės „Ištirti parametrai“ iškrentančiame sąraše
pasirinkite reikiamą grupę ir paspauskite parinkti
parametrus.

o

Atsidariusiame lange pažymėkite tinkamus parametrus ir
paspauskite mygtuką [Parinkti]. Į parametrų lentelę
įkeliami parinkti parametrai.

Jei reikalinga įtraukti parametrą, kuris nėra užregistruotas
parametrų grupėje:
o

Virš lentelės „Ištirti parametrai“ spauskite [Sukurti].
Sukuriama parametro įvedimo eilutė.

o

Spauskite [

o

Lauke „Parametras“ spauskite [..]. Atidaromas langas
„Parametro su tyrimo metodu pasirinkimas“:
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].

•

Atsidariusiame lange atlikite paiešką, pažymėkite norimą
parametrą ir virš lentelės spauskite mygtuką [Pasirinkti]. Į
parametrų lentelę įkeliamas parinktas parametras.
Tolimesnius veiksmus atlikite kiekvienam parametrui lentelėje
„Ištirti parametrai“:

•

Jei reikia, aktyvuokite parametro duomenų įvedimo režimą
spausdami eilutės mygtuką [

•

].

Įveskite parametro matavimo vienetą.
Įvedus visų parametrų duomenis:

5.

Atidaryti
tyrimo
rezultatų
registravimo
langą

•

Paspauskite [Išsaugoti].

•

Jei yra įvedimo klaidų, ištaisykite jas ir dar kartą paspauskite
[Išsaugoti].

Jei norite užregistruoti ne biologinių tyrimų rezultatus:
•

Spauskite mygtuką [Rezultatai].

Atidaromas langas „Tyrimo rezultatų tvarkymas – rezultatų
redagavimas“:

Jei norite užregistruoti biologinių tyrimų rezultatus:
•

Spauskite mygtuką [Rezultatai (Biologiniai)].

Atidaromas langas „Biologinio tyrimo rezultatų tvarkymas“:
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6.

Registruoti
ne biologinių
tyrimų
rezultatus

Lange „Tyrimo rezultatų tvarkymas“ lentelėje „Tyrimų rezultatai“
kiekvienam parametrui atlikite šiuos veiksmus:
•

Jei reikia, aktyvuokite parametro duomenų įvedimo režimą
spausdami eilutės myguką [

].

•

Įveskite parametro duomenis.

•

Jei koreguojate parametro duomenis po to, kai jis buvo išsaugotas
su būsena „Atliktas“:
o

Jei reikia, pereikite į parametro peržiūros režimą eilutės
mygtuku [ ].

o

Pažymėkite parametro eilutę ir paspauskite mygtuką
[Nurodyti koreg. priežastį]

o

Įveskite rezultatų koregavimo priežastį ir paspauskite
mygtuką [Baigti].

Įvedus visų tyrimo rezultatų duomenis:
•

Paspauskite [Išsaugoti].
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•

Jei yra įvedimo klaidų, ištaisykite jas ir dar kartą paspauskite
[Išsaugoti].

Apskaičiuojami parametrai: Jeigu norite užregistruoti automatiškai
apskaičiuojamą parametrą mineralinį azotą (N min.), reikia atlikti
sekančius veiksmus:
•

Lange „Tyrimo/mėginio sudedamosios tvarkymas“ esančioje
„Tiriami matavimai“ reikia pasirinkti parametrą – azotas
mineralinis, kurio metotodo tipas – „Išskaičiuojamo parametro
metodas“, automatinis apskaičiavimas – „Mineralinis azoto
apskaičiavimas“. Norint apskaičiuoti mineralinį azotą, lentelėje
„Tiriami parametrai“, turi būti užregistruoti šie parametrai:
o

Amonio azotas (išreikštas per azotą) – NH4-N

o

Nitratų azotas (nitratai išreikšti per azotą) – NO2-N

o

Nitratų azotas (nitratai išreikšti per azotą) – NO3 – N

Mineralinis azotas yra automatiškai apskaičiuojamas pagal formulę:
N. min. = NH4-N + NO2-N + NO3-N
•

Spauskite mygtuką [Rezultatai] ir lango „Tyrimų rezultatų
tvarkymas – rezultatų registravimas“ lentelėje „Tyrimų rezultatai“
įveskite šių parametrų reikšmes ir kitą informaciją:

•

Išsaugokite suvestus rezultatus paspausdami [Išsaugoti rezultatus].
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•

Toje pačioje lentelėje peržiūrėkite paskaičiuotą parametro azotas
miniralinis reikšmę:

Jeigu norite užregistruoti automatiškai apskaičiuojamą parametrą
deguonimi prisotintas (O2 prisot.), atlikite šiuos veiksmus:
•

Lange „Tyrimo/mėginio sudedamosios tvarkymas“ esančioje
„Tiriami matavimai“ reikia pasirinkti parametrą – deguonimi
prisotintas, kurio metotodo tipas – „Išskaičiuojamo parametro
metodas“, automatinis apskaičiavimas – „Prisotinimo deguonimi
skaičiavimas“. Norint apskaičiuoti prisotinamą deguonį, lentelėje
„Tiriami parametrai“, turi būti užregistruoti šie parametrai:
o

vandens temperatūra – Vand. T

o

deguonis ištirpęs - O2 ištirp.

Parametras deguonimi prisotintas yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:
O2 prisot. = (O2 ištirp. / O maks. Ištirp.) * 1000, kur O2 maks. Ištip. – didžiausia
galima deguonies koncentracija prie tam tikros temperatūros.

7.

Registruoti
biologinių
tyrimų
rezultatus

•

Spauskite mygtuką [Rezultatai] ir lango „Tyrimų rezultatų
tvarkymas – rezultatų registravimas“ lentelėje „Tyrimų rezultatai“
įveskite šių parametrų reikšmes ir kitą informaciją:

•

Išsaugokite suvestus rezultatus paspausdami [Išsaugoti rezultatus].

•

Toje pačioje lentelėje peržiūrėkite paskaičiuotą parametro
deguonimi prisotinimas reikšmę:

Lange „Biologinio tyrimo rezultatų tvarkymas“ kiekvienai individų grupei
atlikite šiuos veiksmus:
•

Jei reikia, įveskite individų grupės eilės numerį. Pasirinkite
taksonominį vienetą ir įveskite arba mygtuko [
pasirinkite taksoną.

•

] pagalba

Spauskite [Sukurti]. Individų grupių lentelėje sukuriama naujos
15

individų grupės eilutė.
•

Jei reikia, aktyvuokite eilutės duomenų įvedimo režimą spausdami
eilutės mygtuką [

].

•

Įveskite individų grupės duomenis.

•

Jei reikia, lentelėje „Individų grupės aprašymas“ įveskite aprašymą:

•

•

o

Spauskite mygtuką [Sukurti]. Atidaromas aprašomojo
parametro pasirinkimo langas:

o

Lange atlikite paiešką, pažymėkite norimą aprašymo
prametrą ir spauskite mygtuką [Pasirinkti]. Parinktas
parametras įtraukiamas į individų grupės aprašymo
lentelę.

o

Lentelės laukelyje ties stulpeliu „Reikšmė“, įveskite
aprašymą.

Jei koreguojate individų grupės duomenis po to, kai jos parametrai
buvo išsaugoti su būsena „Atliktas“:
o

Jei reikia, pereikite į individų grupės peržiūros režimą
eilutės mygtuku [ ].

o

Pažymėkite individų grupės eilutę ir paspauskite mygtuką
[Nurodyti koreg. priežastį]

o

Įveskite rezultatų koregavimo priežastį ir paspauskite
mygtuką [Baigti].

Kiekvienai individų grupei lentelėje „Individų grupės tyrimų
rezultatai“ užregistruokite parametrų tyrimo rezultatus:
o

Jei reikia, aktyvuokite parametro duomenų įvedimo režimą
spausdami [

o

].

Įveskite parametro rezultatų duomenis.

Jei koreguojate parametro duomenis po to, kai jis buvo
išsaugotas su būsena „Atliktas“:
o

Jei reikia, pereikite į parametro peržiūros režimą eilutės
mygtuku [ ].

o

Pažymėkite parametro eilutę ir paspauskite mygtuką
[Nurodyti koreg. priežastį]
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o

Įveskite rezultatų koregavimo priežastį ir paspauskite
mygtuką [Baigti].

Įvedus visus vienos individų grupės parametrų rezultatus:
o

Virš lentelės „Individų grupės“ iššokančiame sąraše
pasirinkite būseną „Atliktas“ ir paspauskite mygtuką
[Keisti visiems]. Visiems individų grupės parametrams yra
automatiškai nustatoma nurodyta būsena.

Įvedus visų individų grupių tyrimo rezultatų duomenis:

8.

Grįžti į
AIVIKS
sistemos
pradžios
puslapį

•

Lango mygtukų juostoje paspauskite [Išsaugoti].

•

Jei yra įvedimo klaidų, ištaisykite jas ir dar kartą paspauskite
[Išsaugoti].

Spauskite mygtuką [Atgal] kol grįšite į pagrindinį sistemos puslapį.
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Atliktų tyrimų rezultatų patvirtinimas (galutinis patvirtinimas)
Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Atliktų
tyrimų rezultatų patvirtinimas (galutinis patvirtinimas). Scenarijų vykdo šias
roles turintys naudotojai:
* Duomenų valdymo ir programų specialistas
* IM koordinatorius
* Laboratorijos analitikas
* Oro kokybės vertinimų skyriaus specialistas
* Savivaldybės atstovas
* Vandens būklės valdymo skyriaus specialistas

Kaip patvirtinti atliktų tyrimų rezultatus laboratorijoje (1 būdas)?
Scenarijų „Atliktų tyrimų rezultatų patvirtinimas (galutinis patvirtinimas
laboratorijoje)“ vykdykite tokia tvarka (1 būdas):
1.

Prisijungti
prie
duomenų
tvarkymo
sistemos

Prisijunkite prie duomenų tvarkymo sistemos, vykdydami scenarijų:
Prisijungti prie AIVIKS duomenų tvarkymo sistemos p.2.

2.

Atidaryti
langą
„Tyrimo
sudedamųjų
peržiūra“

Atidarykite langą „Tyrimo sudedamųjų peržiūra“ naudodami meniu (meniu
kelias: Laboratoriniai ir kiti tyrimai -> Tyrimo sudedamosios.
Atidaromas langas „Tyrimo sudedamųjų peržiūra“:
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3.

Surasti
sudedamąją,
kurią reikia
patvirtinti

Atlikite šiuos veiksmus:
•

Lange „Tyrimo sudedamųjų peržiūra“ atlikite paiešką naudodami
filtrą „Tik baigtos tirti sudedamosios“.

•

Jei pasirinktos sudedamosios tyrimų tipas yra ne biologiniai tyrimai,
pažymėkite rastą sudedamąją ir paspauskite mygtuką [Rezultatai].
Atidaromas „Tyrimų rezultatų tvarkymas“ langas:

•

Jei sudedamosios tyrimų tipas yra biologiniai tyrimai, pažymėkite
sudedamąją ir paspauskite mygtuką [Rezultatai (Biologiniai)].
Atidaromas „Biologinio tyrimo rezultatų tvarkymas“ langas:
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•

4.

Peržiūrėti
tyrimų
rezultatus ir
patvirtinti
duomenis
laboratorijoj
e

Spaukskite [Atgal] kol grįšite į langą „Tyrimo/mėginio sudedamųjų
peržiūra“.

Pastaba: tvirtinti galima tik tuos įrašus, kurių būsena yra „Patvirtintas
skyriaus“.
Jei reikia patvirtinti ne biologinių tyrimų rezultatus:
•

Peržiūrėkite visų parametrų tyrimų rezultatus.

•

Jei visų eilučių būsena yra „Patvirtintas skyriaus“ ir norite patvirtinti
visus rezultatus:
o

•

Virš lentelės „Tyrimų rezultatai“ iššokančiame sąraše
pasirinkite būseną „Patvirtintas laboratorijos“ ir paspauskite
mygtuką [Keisti visiems]. Visų parametrų būsena pakeičiama
į nurodytą.

Jei tik tam tikrų parametrų būsena yra „Patvirtinta skyriaus“
tvirtinkite kiekvieno parametro rezultatą:
o

Aktyvuokite parametro duomenų įvedimo režimą spausdami
eilutės mygtuką [
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].

o
•

Laukelyje „Tyrimo būsena“ pasirinkite būseną „Patvirtintas
laboratorijos“.

Paspauskite mygtuką [Išsaugoti].

Jei reikia patvirtinti biologinių tyrimų rezultatus:

5.

6.

Pažymėti
tinkamu
viešinimui

Grįžti į
AIVIKS
sistemos
pradžios
puslapį

•

Peržiūrėkite visų individų grupių ir jų parametrų tyrimų rezultatus.

•

Šiuos veiksmus atlikite kiekvienai individų grupei, kurios rezultatus
tvirtinsite:
o

Pele pažymėkite individų grupės eilutę lentelėje „Individų
grupės“.

o

Virš lentelės iššokančiame sąraše pasirinkite būseną
„Patvirtintas laboratorijos“ ir paspauskite mygtuką [Keisti
visiems]. Visų vienos individų grupės parametrų būsena
pakeičiama į nurodytą.

•

Paspauskite mygtuką [Išsaugoti].

•

Spaukskite [Atgal] kol grįšite į langą „Tyrimo/mėginio sudedamųjų
peržiūra“.

Jeigu reikia, pažymėkite tyrimų rezultatą tinkamu viešinimui, atlikdami šiuos
veiksmus:
•

Lange „Tyrimo sudedamųjų peržiūra“ atlikite paiešką naudodami
filtrą „Tik baigtos tirti sudedamosios“.

•

Pažymėkite varneles prie įrašų, kurie yra tinkami viešinimui.

•

Spauskite [Pažymėti tinkamas viešinimui].

Spauskite mygtuką [Atgal] kol grįšite į pagrindinį sistemos puslapį.
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