Meniu punktas Užsiregistruokite:
Užsiregistravusius vartotojus pasieks informacija apie programastatybai.lt paskelbtus pirkimus bei
konkursus.

Atsiradusioje duomenų įvedimo formoje, suveskite savo įmonės duomenis: pavadinimą, statusą,
įmonės registro kodą, PVM kodą, kontaktinį asmenį bei jo telefoną ir elektroninio pašto
adresą, banko sąskaitą. Jei turite – įveskite savo interneto svetainės adresą, kurio nuoroda bus
skelbiama viešoje programastatybai.lt srityje – Mumis pasitiki.

Pasirinkite įmonės veiklos tipą – iš išsiskleidusio meniu pasirinkite jūsų įmonės veiklos tipui
atitinkanti įrašą (pasirinkus tinkantį įmonei tipą - jūsų įmonė gaus tik su jos veiklos tipu susijusius
skalbiamus konkursus.

Kai kurie įmonės tipai, pvz. Gaminiai, Statybinės medžiagos ir pan. turi dar įvairių
gaminių/prekių rūšių, kurias taip pat rekomenduojama pažymėti varnele, taip jus pasieks tik
konkreti ir jūsų įmonės veiklą atitinkanti informacija. Pažymėti galima ne vieną rūšį.

Pvz. jūsų įmonė
gamina tik vartus,
jūs pasirinkęs
įmonės veiklos tipą:
Gaminiai pažymite
gaminių rūšį Vartai

Jei pasirinkus veiklos tipą nerandate jūsų įmonei tinkamos prekių, gaminių rūšies, galite pasirinkę
laukelį Kita, atsiradusiame laukelyje įrašyti savo prekių/gaminių rūšį . Pvz.:

Pvz. jūsų įmonė prekiauja tik bambukinėmis terasinėmis
lentomis, jūs pasirinkęs įmonės veiklos tipą: Gaminiai pažymite
gaminių rūšį Kita, įrašote: Bambukinės terasinės lentos
Jei jūsų įmonė nori dirbti kaip partneriai ir kartu dalyvauti pirkimuose, kurie yra skelbiami
programastatybai.lt – Paskelbti pirkimai kituose miestuose (Gen.rangovas- t.y. visas objekto
valdymas), pasirenkate veiklos tipas: Partneriai ir atžymite kokiose Lietuvos regionuose /
apskrityse jūsų įmonė dirba.

Siųsti informaciją užsiregistravusiems vartotojams – pažymėjus varnele jūs gausite informaciją
apie vykstančius konkursus ar pirkimus (Paskelbti konkursai; Paskelbti pirkimai), taip pat bus
siunčiama informacija apie jūsų įmonės paskelbtus konkursus (Paskelbti konkursai)
programastatybai.lt užsiregistravusiems vartotojams.

Pabaigai – įveskite sugeneruotus saugumo patikros skaitmenis ir paspauskite Registruoti.

Užsiregistravus, į jūsų registracijos formoje nurodytą el.paštą, gausite tokio turinio pranešimą:
Ačiū už Jūsų registraciją, greitu metu administratorius patvirtins Jūsų narystę.
Kai administratorius patvirtins jūsų įmonės registracijos duomenis, gausite sekantį pranešimą:
Jūsų narystė yra patvirtinta, prašome "Prisijungti" (susikurkite savo vartotoją ir
slaptažodį – Meniu punktas „Prisijungi“ pasirenkant Registruotis.)
Prisijungus nemokamai turėsite galimybę naudotis šiomis programastatybai.lt paslaugomis:
1. koreguoti savo įmonės duomenis;
2. dalyvauti paskelbtuose pirkimuose, konkursuose;
3. matyti laisvus darbuotojus.
Toliau pagal poreikį, mokamos paslaugos: PLANAS 2; PLANAS 3; PLANAS MAXI.
Paspaudus Meniu punktą Prisijungti:

Pirmą kartą po narystės patvirtinimo, paspaudus Meniu punktą Prisijungti, pasirinkite
Registruotis, kad sukurtumėte vartotoją, kuris galės jungtis į programastatybai.lt:
Nurodytu el.paštu bus atsiųsta
informacija apie vartotojo
registraciją, jei reikės - slaptažodžio
priminimą / atstatymą.
Kad vartotojas būtų susietas su
jūsų įmone, atidžiai įveskite savo
įmonės kodą
Slaptažodį turi sudaryti ne
mažiau 8 simbolių

Užpildžius nurodytus laukus, belieka sutikti su programos naudojimosi taisyklėmis ir paspausti
mygtuką Registruotis.
Gavus Vartotojo registracijos formoje nurodytu el. paštu informaciją:
„Jūsų vartotojas sėkmingai sukurtas, galite prisijungti ir naudotis programa“,
prisijungiate per Meniu punktą-Prisijungimas, suvedę savo vartotojo vardą bei slaptažodį.

