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Sistema valdoma komp. pele ir / arba naudojant liečiamą ekraną. Instrukcijoje pateikiamos tik
modulyje Registracijos knyga aktyvios funkcijos. Jei pageidaujate išplėsti funkcionalumą,
susisiekite su mumis ir pristatysime išsamiai:
Serve Professionals, UAB | +370 682 09111, serve@serve.lt, www.serve.lt
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Apie registracijų langą

1.1. Pagrindiniai registracijų lango elementai
1. Darbuotojų laiko juostos su laiko celėmis vizitų registravimui. Laiko celių min. intervalas
pasirenkamas nustatymuose. Rodomas darbuotojo vardas ir profesija. Kuriamų darbuotojų
kiekis šiame modulyje neribotas, darbuotojų sąrašo slinkimui naudojamos rodyklės nuotraukų
gale.

11

2. Stabili juosta: juosta skirta laukiančiųjų laisvo laiko registracijai; laikinas užsakymo
talpinimas perkeliant į kitą datą.
12
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4.3

4.2
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4.1
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3.

Funkcinis meniu.

4.

Vaizduojamos dienos pasirinkimo mygtukai:
4.1. Datos pasirinkimas kalendoriuje,
4.2. Kalendoriaus slinkimas po vieną dieną pirmyn / atgal,
4.3. Kalendoriaus slinkimas po vieną savaitę pirmyn / atgal.
4.4. Einamosios dienos įjungimas,

5.

Pasirinktos kalendorinės dienos data.

6.

Vaizdavimo lange didinimas/mažinimas.

7.

Užsakymo ikonos paskutinio perkėlimo / ilginimo / trumpinimo veiksmo atšaukimas.

8.

Laikrodis ir licencijos aprašo / keitimo langas.

7

Programa atkartoja kompiuterio laiką. Paspaudus laikrodį, atsidaro licencijos aprašo/ keitimo
langas. Paspaudus jame mygtuką "Licencija", atidaromas kompiuterio langas licencijos
paieškai ir keitimui. Neužsakius / atsisakius papildomų modulių, sistemoje aktyvi licencija,
leidžianti neribotą laiką naudotis nemokamu moduliu "Registracijos knyga".
9.

Užsakymo kortelės ikona.

10.

Užsakymo informacinis langelis. Rodomas užvedus pelės kursorių.

11.

Nedarbo priežastis. Pasirenkama iš duotų arba kuriama nauja paspaudus Kita.

12.

Išeiti. Sistemos uždarymas.
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1.2. Funkcinis meniu
Kiekvienas funkcinis meniu
susideda iš submeniu punktų.
Submeniu
punktai
turi
papildomus submeniu punktus,
dėstomus sistemos lango
kairėje.

Pagrindinis meniu:

Submeniu:

Submeniu:

Submeniu :

 Funkcijos
 Kartoteka
 Nustatymai



Funkcijos

 Kartoteka

 Nustatymai

 Bendri nustatymai





Registracija
Kliento paieška
Spausdinti

 Fiziniai klientai
 Paslaugos
 Darbuotojai

 Bendri nustatymai
 Sektorių nustatymai
 DB operacijos

 Bendri
 Kortelių
 Stiliai

 Sektorių nustatymai
 Rekvizitai
 Laiko

Suaktyvuotas
meniu
/
submeniu punktas padidėja ir
mirksi.
Instrukcijoje
skyriaus
pavadinimai nurodys aprašomo
lango funkcinio meniu kelią.
Prieš
pradedant
naudoti
sistemą, būtina atlikti visus
reikalingus nustatymus.

1.3. Valdymo mygtukai sistemoje:
Šie mygtukai veikia analogiškai visuose
languose.
Įjungti / Išjungti lango
filtrus,
mygtukų
aktyvavimas.

Įėjimas į įrašo kortelę.
Nereikalingo įrašo deaktyvavimas.
Deaktyvuoto įrašo aktyvavimas.

Atšaukti pakeitimus nuo paskutinio
išsaugojimo.

Įjungti / Išjungti filtravimą sąrašų
lentelių subfiltruose.

Naujo įrašo kūrimas.

Deaktyvuoto įrašo panaikinimas iš
duomenų bazės. Naikinti galima tik
deaktyvuotus įrašus.

Išsaugoti pakeitimus.

Išeiti į registracijų langą.
Filtruojamo
sąrašo
puslapių
vartymas
rodyklėmis pirmyn / atgal po vieną pusl. / iki
galo. Puslapio skaičius pasirenkamas išskleidus
rodyklę žemyn.

Grįžti į ankstesnį langą.

Metai keičiami žemiau esančiomis rodyklėmis.
Mėnesiai keičiami žemiau esančiomis rodyklėmis
arba spaudžiant mėnesių pavadinimus išdėstyme.
Šiandien randa ir pažymi einamąją dieną.
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1.4. Užsakymų spalviniai žymėjimai

Užsakytas

Užsakymas redaguotinas.

1.5. Užsakymų idiografiniai žymėjimai

N

Naujas klientas.

!

Anketa neužpildyta.
Trūksta informacijos pagal nustatymą
lange Nustatymai – Bendri –
Registracijų lango ir užsakymų –
Rodyti užsakyme šauktuką.

G

Šiandien gimtadienis.

Patvirtintas
Užsakymas neredaguotinas.

Neatvyko
Po 3 neatvykimų iš eilės,
rodomas pranešimas,
kad klientas linkęs neatvykti.

Darbuotojas neatlieka vienos
/ kelių iš įvestų paslaugos
ARBA
Keli užsakymai persidengia
Patikrinkite pasikeitimus paslaugų
kartotekoje ir darbuotojo kortelėje.
Įveskite paslaugas iš naujo.

1.6. Kiti užsakymų žymėjimai

Rožinis rėmelis.
Pelės paspaudimu pažymėtas užsakymas.
Sykiu pažymimimos visos kliento registracijos
dienoje.
Tamsi dalis. Užsakymo ikonos perkėlimas pelės
paspaudimu (Drag & Drop).
Šviesi dalis. Užsakymo trukmės ilginimas pelės
paspaudimu. Įvestų paslaugų norminė trukmė
nesikeičia.

Užsakymo informacinis langelis.
Rodomas užvedus pelės kursorių ant užsakymo kortelės ikonos.
Laikas Nuo – Iki gali būti rodomas pasirinktinai
 pagal užimtą laiką celėse,
 pagal įvestų paslaugų norminę trukmę.
Informacijos kiekis / tipas keičiamas lange Nustatymai- Bendri-Registracijos lango ir užsakymų.
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NUSTATYMAI

2.1
1

2. Nustatymai - Bendri nustatymai – Bendri

2

2.1. Bendri nustatymai - Bendri

3

1.
4

Šalies valiutos trumpinys. Naudojamas sistemoje atvaizdavimui ir spausdinimui.

2. Standartinės kalbos sistemoje parinkimas. Ši kalba bus naudojama pranešimuose iki
konkretaus darbuotojo prisijungimo.
3. Pranešimų rodymas / nerodymas, pvz., patvirtinimo metu prieš išsaugant pakeitimus, perjungus
meniu punktą, perkeliant užsakymus ir pan. Rekomenduojama išjungti įpratus naudotis programa.
4.

Darbuotojų juostoje laiko celėse rodyti/ nerodyti laiko h:min.

2.2. Registracijos lango ir užsakymų
5. Rodyti užsakyme šauktuką. Pasirinkite, kokia informacija yra svarbi pildymui klientų kortelėse.
Jei kliento kortelėje neįvesta atitinkama varnele pažymėta informacija, kliento užsakymuose rodomas
įspėjimas idiograma „Šauktukas“.

5

2.2

6. Užsakymų kortelės. Pasirinkite, kokią informaciją rodyti registracijų lange užsakymo ikonoje ir
šalia užsakymo informaciniuose langeliuose. Kliento / Paciento kortelės numerio rodymas aktyvus
esant papildomam moduliui “Ryšių su pacientais valdymas | CRM”.

6
6
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7. Registracijos lango ir kvitų spausdintuvo. Pasirinkite, kokią informaciją rodyti registracijų lange
ir spaudintuose kvituose, atsižvelgiant į BDAR reikalavimus. Nustatykite ar pageidaujate, kad
sistema kas 30 sek. atnaujintų užsakymų būsenas sistemoje visuose tinklo kompiuteriuose.

7

8.

Kiti nustatymai. Nustatykite pagal poreikį.

Pažymėjus “Registracijų lange rodyti vizito trukmę”, registracijų lange užsakymo informaciniame
langelyje bus rodoma vizito trukmė, kuri atitinka užimtų celių trukmę, o ne norminę įvestų paslaugų
trukmę.
8

1

2

3

3. Nustatymai - Bendri – Kortelių - Kontaktinių duomenų nustatymai
1. Profesija. Sukuriami profesijų pavadinimai, kurie bus rodomi darbuotojo kortelėje pasirinkimui ir
užsakymų lange.
2. Rinkodara. Suvedami rinkodaros požymiai, kurie bus rodomi kliento kortelėje parinkimui ir
kartotekoje filtravimui.
3. Kortelės parametrai. Suvedamos pagrindinės naudojamos klientų šalys ir miestai, kurie bus
rodomi kliento kortelėje pasirinkimui ir kartotekoje filtravimui.

4

4. Standartinė šalis ir miestas, kodai. Pasirenkama standartinė šalis ir miestas, kurią sistema įves
pagal nutylėjimą naujai kuriamų klientų kortelėse. Standartinei šaliai ir miestui įrašomi telefono
numerių šablonai su kodais, nurodant likusių simbolių vietas simboliu _ (apatiniu pabraukimu).
Įrašai redaguojami dvigubu pelės paspaudimu.
Įrašai kuriami/ naikinami mygtukais „Naujas“ / „Panaikinti“ sąrašų apačioje.
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1

4. Nustatymai - Sektorių nustatymai – Rekvizitai

3

Užpildomi visi veiklos pobūdį atitinkantys laukai. Informacija naudojama skirtingų spausdinimo formų
pildymui.

2

1.

Įmonės rekvizitai.

Laukelis Įmonės pavadinimas SMS tekste aktualus esant moduliui “Ryšių su klientais valdymas |
CRM”.

4

2.

Įmonės logotipas.

Logotipas įkeliamas / redaguojamas mygtukais lango apačioje "Priskirti logotipą" / Panaikinti
logotipą“
3.

Įmonės registracijos adresas.

4.

Įmonės veiklos adresas.

5. Nustatymai - Sektorių nustatymai – Laiko

1
3
4

1.
-

2

-

Darbo dienos.
Savaitės dienos. Varnelėmis pažymimos įmonės savaitės darbo dienos.
Grafikas. Įvedamas maks. darbo laikas rodymui darbuotojų kortelėse darbo grafiko kūrimo
lange. Išskirtinai grafiko rodymo pradžią galima nustatyti 15 min tikslumu. Kitos valandos grafike bus
rodomos 30 min tikslumu.
Pertrauka. Dienos nedarbo laikas rodomui užsakymų lange laiko celėse ir darbuotojų kortelėse
darbo grafiko kūrimo lange.
Rodyti. Įvedama maks. darbo dienos trukmė rodymui registracijų lange.
Svarbu: Visi šie 4 nustatymai paruošiami iki darbuotojų ir paslaugų kortelių kūrimo. Vėliau šių
nustatymų redagavimas anuliuoja darbuotojų grafikus.
2. Šventinės nedarbo dienos. Įvedamos / redaguojamos šventinės dienos, naudojant mygtukus
„Naujas“/ „Panaikinti“. Pažymėtos šventinės dienos funkciškai praleidžiamos verčiant registracijų
lango kalendoriaus puslapius / kuriant darbuotojo darbo grafiką.
3. Minimali laiko padala. Nustatomas minimalus laiko intervalas (h:min) paslaugų norminės
trukmės kūrimui ir rodymui laiko celėse registracijų lange.
4. Pertraukos trukmė. Nustatomas standartinis pertraukos ilgis tarp užsakymų, kai kuriamas
užsakymas su pertrauka. Pagal nutylėjimą parinkta 01:00 valanda.
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5

3

4

2

KARTOTEKA
6. Kartoteka – Paslaugos
Duomenų bazėje pateikiamos rekomenduojamos paslaugų grupės. Jas galite redaguoti arba kurti
naujas.
1.

Filtruoti. Lango atrakinimas valdymui, filtrų ir mygtukų aktyvavimas.

2. Filtras: Aktyvumas. Aktyvūs / Neaktyvūs / Visi. Filtruoja aktyvių ir neaktyvių grupių sąrašus.
Rekomenduojama naudoti "Aktyvūs".
3. Paslaugų grupės (trukmė). Šioje dalyje kuriamos paslaugų grupės paslaugoms, kurios turi
trukmę.
1

4. Paslaugų grupės (talpa). Šioje dalyje kuriamos paslaugų grupės paslaugoms / medžiagoms,
kurios turi talpą.
Logika: Įsigijus papildomą modulį “Finansinės operacijos ir ataskaitos”, kuriame
valdomos kainos, tampa aktualu atskirti kainos dedamąsias už fizinį darbą (Paslaugų
grupės (trukmė)) ir naudojamas medžiagas / procedūras (Paslaugų grupės (talpa)), kad
būtų galima diferencijuoti vizito kainą priklausomai nuo panaudotos medžiagos, filtruoti
ataskaitas pagal atskiras grupes, skaičiuoti skirtingą darbo užmokestį pagal kainos
dedamąsias atskirai ir t.t. Dėl šio aktualumo, rekomenduojame skirstyti paslaugas iš
karto jas kuriant.
5. Pozicija. Pagal nutylėjimą, grupės pateikiamos abėcėlės tvarka. Rikiuojant reikiama eilės tvarka
keičiamas pozicijos numeris dvigubu pelės paspaudimu.
Valdymo mygtukai aprašyti 4 psl.
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6.1.

1
2

3

4

5

6

7

Kartoteka - Paslaugos - Paslaugų grupės (trukmė) kortelė

1.
Filtras: Aktyvumas. Aktyvūs / Neaktyvūs / Visi.
Rekomenduojama naudoti "Aktyvūs".
2.
Pozicija. Pagal nutylėjimą, įrašai pateikiami abėcėlės tvarka. Esant poreikiui galite rikiuoti
reikiama eilės tvarka, keičiant pozicijos numerį dvigubu pelės paspaudimu.
3.

Paslaugos kodas. Maks. 50 simbolių.

4.

Pavadinimas. Dvigubu pelės paspaudimu įvedamas / redaguojamas tekstas.

5.
Trukmė. Standartinė paslaugos atlikimo trukmė. Diferencijuota trukmė pagal darbuotojus
įvedama darbuotojų kortelėse, skyriuje Paslaugos>Trukmė.
6.
Pertrauka. Jei paslaugos atlikimo metu daroma pertrauka, nurodoma jos trukmė. Vizitas bus
padalintas į tiek dalių, kiek jame bus įvestų paslaugų su pertraukomis. Susidariusiame laisvame laike
galima registruoti kitą klientą.
7.
Medžiagos. Pažymėjus varnele, parduodant šią paslaugą sistema primins, kad kartu reikia
įvesti ir sunaudotas medžiagas.

8

1
0
2
0

3
0

4

5

6

7

8.

Nauja paslauga. Naujo įrašo kūrimas. Sąrašas pasipildo tuščia eilute redagavimui.

6.2.

Kartoteka - Paslaugos - Paslaugų grupės (talpa) kortelė

1.
Filtras: Aktyvumas. Aktyvūs / Neaktyvūs / Visi.
Rekomenduojame naudoti "Aktyvūs".
2.
Pozicija. Pagal nutylėjimą, įrašai pateikiami abėcėlės tvarka. Esant poreikiui galite rikiuoti
reikiama eilės tvarka, keičiant pozicijos numerį dvigubu pelės paspaudimu.
3.

Medžiagos kodas. Maks. 50 simbolių.

4.

Pavadinimas.

5.

Talpa. Standartinis minimalus kiekis vienai paslaugai atlikti.

6.

Vienetas. Pasirenkama iš duotų.

7.

Nauja medžiaga. Naujo įrašo kūrimas. Sąrašas pasipildo tuščia eilute redagavimui.

Valdymo mygtukai aprašyti 4 psl.
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3

4

5

6

7

7.

8

Kartoteka – Darbuotojai

7.1. Darbuotojų sąrašas
2

1
0

1.

Darbuotojų filtrai: Aktyvumas. Aktyvūs / Neaktyvūs / Visi. Rekomenduojama naudoti "Aktyvūs".

2.

Sąrašo lentelėje subfiltruose galima filtruoti pagal įrašytus šių duomenų požymius:

3. Pozicija. Pagal nutylėjimą, įrašai pateikiami abėcėlės tvarka. Esant poreikiui galite rikiuoti
reikiama eilės tvarka, keičiant pozicijos numerį dvigubu pelės paspaudimu. Registracijų lange
rodomi

tik aktyvūs darbuotojai, kurių kortelėse nustatyta Rodyti registracijų lange.

nustatytą dieną dirbantys ir darbuotojai rodomi lango pradžioje iš eilės pagal poziciją
kartotekoje. Nedirbantys ir neatliekantys paslaugų - lango gale.
9

4.

Darbuotojas. Vardas, pavardė.

5.

Sektorius. Aktualu esant moduliui “Filialų valdymas”

6.

Kaina. Aktualu esant moduliui “Finansinės operacijos ir ataskaitos”.

7.

Įdarbinimo tipas. Etatinis / Nuomininkas.

8.

Profesija.

9.

Spausdinti. Darbuotojų sąrašas.

Valdymo mygtukai aprašyti 4 psl.
9
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7.2.1
1

4

3

2
5

7.2.

Darbuotojo kortelė.

7.2.1.

Bendra informacija

1.

Darbuotojas. Vardas, pavardė. Vardas rodomas registracijų lange.

2.

Adresas. Sistemoje nenaudojamas.

3.

Kiti nustatymai. Būtini laukai:
Profesija. Rodoma prie darbuotojo nuotraukos registracijų lange.
Kalba. Aktualu esant moduliui „Personalo administravimas“.
Sektorius. Aktualu esant moduliui „Filialų valdymas“.

6

Kaina. Bazinė/Neatlieka paslaugų. Išskleiskite rodyklę ir atitinkamai pasirinkite.

7

Įdarbinimo tipas. Etatinis / Nuomininkas. Išskleiskite rodyklę ir atitinkamai pasirinkite. Jei
darbuotojo laiko juostoje registracijų lange įvesta bent viena registracija, įdarbinimo tipo keitimas
negalimas.
Įdarbinimo data. Nuo šios datos darbuotojas bus rodomas registracijų lange.
Išdarbinimo data. Nuo šios datos darbuotojas nebus rodomas registracijų lange.
Kiti šio skyriaus laukai pildomi pagal poreikį, įvedant tekstą arba išskleidžiant variantų pasirinkimo
rodyklę.
4. Kontaktai. Sistemoje nenaudojami, išskyrus modulyje „Personalo administravimas“ SMS žinučių
siuntimui apie darbo grafiką.
5.

Priskirkite darbuotoją:
Nerodyti užsakymų lange. Pažymėkite varnele, jei darbuotojas neatlieka paslaugų.
Matyti tik savo užsakymus. Aktualu esant moduliui „Personalo administravimas“.

6. Priskirti / panaikinti nuotrauką. Darbuotojo nuotraukos keitimas. Nuotraukos formatas –
kvadratas, rezoliucija neribota.
7. Sukurti kliento kortelę. Darbuotojo asmeninės - kliento kortelės kūrimas. Duomenys perkeliami
automatiškai.
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7.2.2
1

2

3

4

7.2.2. Darbuotojo paslaugos
1. Visos grupės. Atvaizduojamos visos įmanomos paslaugų grupės, sukurtos lange Kartoteka –
Paslaugos.
2. Priskirtos grupės. Darbuotojo teikiamų paslaugų grupės. Kuriant kliento registraciją pas šį
darbuotoją, rodomos tik šiam darbuotojui priskirtos jo atliekamų paslaugų grupės.
Paslaugų grupės priskyrimas,
Paslaugų grupės atšaukimas.
3. Priskirkite paslaugas uždedant varnelę. Jei darbuotojas neatlieka tam tikrų pažymėtoje grupėje
esančių paslaugų, panaikinkite žymėjimą varnele dvigubu pelės paspaudimu.

5

4. Priskirta kvalifikacija: Trukmė/ Pertrauka. Tuščiuose laukeliuose darbuotojui galite nustatyti
išskirtinę paslaugos atlikimo trukmę ir pertrauką, jei jos reikia šiai paslaugai atlikti. Šalia rodomos
standartinės trukmės ir pertraukos iš paslaugų kainininko.
5.

Spausdinti: Priskirtų paslaugų informacinis sąrašas.

5
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1

7.2.3.

7.2.3

Darbo grafikas

Darbo grafiko kūrimo lange pateikiamas kalendorius:
3

5.1.1
.

1. Horizontaliai - mėnesio dienos. Kalendoriaus slinkimui į priekį naudokite slinkties juostą
apačioje.
6

2

8

3

5.2.

5.1.2
.

4

7

2.

Vertikaliai - valandos, 30 minučių tikslumu.

3.

Nustatykite darbo grafiko kūrimo laikotarpį Nuo – Iki, įrašant datą ranka arba iškvietus šalia

esantį kalendorių

.

4. Pažymėkite varnele, jei norite nepildyti nedarbo ir šventinių dienų, įmonėje patvirtintos pietų
pertraukos, kurios laikas nurodytas lange Nustatymai – Sektorių nustatymai – Laiko.
5. Apsvarstykite pasirinkto darbuotojo darbo dienų specifiką: dirba kasdien / kas savaitę / kas
mėnesį skirtingai. Galėsite sukurti vieną dieną / savaitę / mėnesį ir atkartoti nurodytam periodui
automatiškai.
5.1. Kuriant po vieną dieną:
5.1.1. Pasirinktoje dienoje pelės paspaudimu susikuria slinktis dienos užimtumui žymėti.
Naudojantis valandų juosta, ilginkite / tumpinkite slinktį už šviesios dalies tiek, kad atitiktų
darbuotojo darbo valandas. Tamsesnė dalis - kilnojimui aukštyn / žemyn/ į kitą dieną.
Paspaudus dešinį pelės klavišą / mygtuką Panaikinti, slinktis pasinaikina.

5.1.2
.

5.1.2. Pasinaudokite dienos kūrimo ir kopijavimo funkcija, kai darbuotojas dirba kasdien
vienodu grafiku visą / pusę dienos.
5.1.3. Pasinaudokite dienos kopijavimo funkcija, kai darbuotojas dirba specifiniu grafiku.
5.1.4. Paruoštą dienos grafiką kopijuokite nurodytu laikotarpiu: pelės paspaudimu ant sukurtos
dienos numerio pažymėkite ją ir spauskite Užpildyti. Užsipildys visas Nuo – Iki nurodytas
laikotarpis.

5.1.3
.
7

5.2. Kuriant savaitėmis / mėnesiais:
5.3. Naudojantis 5.1 rekomendacijomis sukurkite padieniui vieną savaitę / mėnesį, pažymėkite pelės
paspaudimu braukiant per savaitės / mėnesio dienų numerius ir spauskite mygtuką Atkartoti
savaitėmis. Atsidariusiame kalendoriuje nurodykite laikotarpio pabaigą iki kada atkartoti.
6. Jau dirba šiuo grafiku. Darbuotojų sąrašas, kurie dirba šiandien ar panašiu grafiku. Paspaudus
kryžiuką, pasirinkto sąraše darbuotojo darbo grafikas panaikinamas.
7.

Spausdinti. Darbuotojo darbo grafikas.

8.

Panaikinti. Ištrina darbo grafiką pažymėtoje dienoje / savaitėje ir t.t.
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8. Kartoteka - Fiziniai klientai
8.1. Fizinių klientų sąrašas
1.

Registracijos data. Kortelės sukūrimo data. Filtravimas nuo-iki pagal datą įšius ranka arba

iškvietus šalia esantį kalendorių
2.

.

Sąrašo lentelėje subfiltruose galima filtruoti pagal įrašytus šių duomenų požymius:
Vardas. Pavardė.
Mobilus telefonas. Namų telefonas.
Adresas. Miestas. Mikrorajonas.
El. paštas.

3.

Filtrai:
Aktyvumas.
Lytis.
Gimtadieniai. Filtruojami klientai pagal jų gimimo mėnesį.
Pastovūs klientai. Filtruojami klientai, 3 ir daugiau kartų apsilankę pas pasirinktą darbuotoją.
Priskirti klientai. Filtruojami klientai pagal darbuotoją, nustatytą kliento kortelėje, skyriuje „Priskirti
darbuotojui“.
Rinkodara. Filtruojami klientai pagal rinkodaros požymį, nustatytą kliento kortelėje skyriuje
„Informacijos šaltiniai“.
Spausdinti. Klientų sąrašas. Aktyvus esant moduliui „Ryšių su klientais valdymas| CRM“.

Paspaudus stulpelio antraštę, sąrašas rikiuojamas didėjimo/mažėjimo tvarka / pagal abėcėlę.
Valdymo mygtukai aprašyti 4 psl.
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8.2.
1

4

3

Kliento kortelės unikalumo tikrinimui sistemoje naudojami du parametrai: vardas ir telefono nr. Be jų
kortelės išsaugoti sistema neleis. Rekomenduojama naudoti min. tris parametrus.

2

1.

Klientas. Vardas, Pavardė.

2.

Kita informacija.

5

3.
8

9

9



Gimimo data,



Lytis,

 Asmens kodas. Pirmieji 9 skaitmenys užpildomi automatiškai pagal nustatytą lytį ir gimimo
datą. Kodo pradžia: vyras -3, moteris -4, berniukas -5, mergaitė -6.

6
7

Fizinio kliento kortelė. Bendra informacija

Kontaktai.


Mob. telefonas.



Namų telefonas,



Darbo telefonas,



El. Paštas. Naudojamas modulyje “Ryšių su klientais valdymas | CRM”.

Jei klientas neteikia jokių duomenų, naudokite namų / darbo tel. nr., įrašykite 000000.
4. Adresas. Pildoma pagal poreikį. Laukeliai Kita valstybė / Kitas miestas naudojami, jei
standartiniame pasirinkime reikiamo požymio nėra. Pakeitus laukelius Valstybė / Miestas, telefonų
laukeliai išsivalo ir užsipildo atitinkami šalies/miesto tel. kodai. Prieš atliekant pakeitimus,
nusikopijuokite tel. nr.
5.

Priskirti darbuotojui. Parenkamas specialistas, kuris rekomendavo šį klientą.

6. Apie šią įstaigą sužinojo. Parenkamas požymis iš esamų arba įrašomas naujas, pasirinkus
požymį Kita. Naudojama filtravimui lange Kartoteka – Fiziniai klientai – Filtras: Rinkodara ir
spausdinimui Kliento anketoje. Naujai kuriami Kita požymiai naudojami tik filtravimui, - kliento
anketoje įvardijami “Kita…”.
7.

Priskirti/ Panaikinti nuotrauką. Nuotraukos formatas: kvadratas, rezoliucija neribota.

8.

Spausdinti. Kliento anketa.

9. Anketa nepildyta. Paspauskite, jei užpildyti visi įmonei svarbūs duomenys. Priešingu atveju,
užsakymų kortelėse bus rodoma idiograma “!” (Šauktukas), žyminti duomenų trūkumą.
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REGISTRACIJŲ LANGO VALDYMAS
9.

Registracija

9.1.

Paslaugų užsakymo kūrimas

1. Paspaudus dešinį pelės klavišą reikiamo laiko celėje pas pasirinktą darbuotoją atsidaro
operacijų langas Sukurkite. Pasirinkite veiksmą Naujas užsakymas.

1

2. Atsidariusiame kliento Paieškos lange suraskite kliento kortelę.
Įvedant informaciją sistema tikslina klientų sąrašą nuo trečiojo įvesto simbolio, raudonai pažymi
galimus atitikmenis. Virtualioje klaviatūroje automatiškai paryškinamos tik tos raidės, pagal kurias
paieškos tikslinimas dar įmanomas. Filtruoti galima pagal stulpeliuose rodomos informacijos
požymius.
3.

Rastą kliento įrašą pasirinkite dvigubu pelės paspaudimu / mygtuku Gerai.

4. Jei filtruojant neradote, kurkite naujo kliento kortelę. Būtini min. du parametrai: vardas ir telefono
Nr. Jei klientas neteikia duomenų, į namų / darbo telefono Nr. įrašykite 00000. Išsaugokite.
5.

Atsidaro registracijos kūrimo langas - Užsakymo kortelė:

2
3

5

4
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7.1
9
7.2
9

6. Įsitikinkite ar teisingai įvesta kliento informacija, vizito data ir laikas, darbuotojas.
Šie pradiniai užsakymo kortelės rekvizitai sistemoje, nekinta užsakymo perkėlimo atveju:

6
9

8
9
9
9
10
9

11
9

7.

8.

10.1
11

13

15

14
9
9.

Įkelkite užsakomas paslaugas patogiausiu būdu:
7.1.

naudomi paiešką pagal pavadinimą, įrašius paspauskite idiogramą Lupą;

7.2.

naudodami Paslaugos ir Medžiagos mygtukus. Pažymėjus grupę išskleidžiamos
sudėtinės paslaugos.

Pasirinktos paslaugos talpinamos Sukurkite naują užsakymą dalyje.
8.1.

Paslaugos į užsakymą įdedamos

, išimamos

.

8.2.

Laukelis Kiekis aktyvus paspaudimui kiekio keitimui.

8.3.

Paslaugų trukmės atitinka darbuotojui nustatytas normines trukmes.

Užsakymui suteikiamas unikalus numeris.

10. Kai kurios paslaugos gali būti sukuriamos ir todėl įkeliamos kartu su pertrauka.
10.1.
12

Galite pailginti pertraukos trukmę spaudžiant atitinkamą kiekį kartų mygtuką Pertrauka
arba tiesiog išimti ir tuo pačiu mygtuku įdėti kitos trukmės pertrauką / talpinti ją žemiau
kitos paslaugos. Paslaugą, žemiau kurios talpinsite pertrauką, pažymėkite pelės
paspaudimu.

11. Pertrauka dalina užsakymą į tiek dalių, kiek yra pertraukų. Paspauskite mygtuką Naujas
užsakymas. Kairėje rodoma peržiūra. Jei sąrašo gale yra pertrauka, ji anuliuojama. Po išdalinimo
pertraukos neberodomos, o atidalintos paslaugos tampa atskirais užsakymais (žr. 12 pvz.). Susidaro
laisvas laikas papildomam klientui įregistruoti, - rekomenuojama suderinti su darbuotoju.
12. Jei visi išdalinti / atskirai sukurti kliento užsakymai yra sukurti pas tą patį darbuotoją, tuomet,
užėjus į bet kurią užsakymo kortelę, visi vienodos būsenos užsakymai rodomi viename lange
atskirais užsakymų numeriais. Tvirtinant sykiu patvirtinami visi nepatvirtinti užsakymai.
13. Patvirtinti sąskaitą. Užsakymo kortelės spalvinis žymėjimas pasikeis į mėlyną.
14. Išeiti mygtukas išsaugo visus užsakymo pakeitimus.
15. Atgal mygtukas sugrąžina į ankstesnio veiksmo langą.
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9.2. Užsakymo trukmės keitimas. Užsakymo perkėlimas
1. Pažymėkite užsakymą. Užsakymo ikona apvedama rožiniu lankeliu ir pasidalina į du spalvinius
žymėjimus:
1

Šviesesnė dalis - trukmės ilginimui.
Tamsesnė dalis - užsakymo perkėlimui.
1.1. Norėdami patrumpinti / pailginti užsakymo trukmę, įspauskite pele šviesesnę dalį ir
tempkite aukštyn / žemyn. Įvestų paslaugų norminė trukmė nekinta.
1.2. Norėdami perkelti užsakymą pas kitą darbuotoją, įspauskite pele tamsesnę dalį ir tempkite
ant kito darbuotojo juostos. Patvirtinkite perkėlimo veiksmą. Įvestų paslaugų norminė
trukmė persiskaičiuoja pagal darbuotojui nustatytas normines trukmes.

2

1.3. Norėdami perkelti užsakymą į kitą kalendoriaus dieną, įspauskite pele tamsesnę dalį ir
tempkite užsakymą ant juostos Stabili. Atverkite reikiamą kalendoriaus datą ir tuo pačiu
būdu tempkite užsakymą nuo stabilios ant pasirinkto darbuotojo juostos. Patvirtinkite
perkėlimo veiksmą.
2.

3

Verčiant registracijų lange rodomas dienas:
2.2. Jei pažymėta kurio nors darbuotojo nuotrauka, atidaroma artimiausia jo darbo diena,
kurioje darbuotojas turi bent vieną laisvą minimalią laiko celę registravimui. Visiškai
užimtos dienos neparodomos.

5

2.3. Jei nepažymėta jokia darbuotojo nuotrauka, verčiamos visos kalendoriaus dienos iš eilės.
2.4. Norėdami atverti bet kurią kalendoriaus dieną, naudokite kalendoriaus mygtuką.
4

9.3. Nedarbo priežasties kūrimas
3.

Paspaudus dešinį pelės klavišą reikiamo laiko celėje pas pasirinktą darbuotoją atsidaro
operacijų langas Sukurkite. Pasirinkite veiksmą Nedarbo priežastis.

4.

Pasirinkite iį duotų priežasčių arba sukurkite naują paspaudus Kita.

5.

Susikūrusi nedarbo užduotis atvaizduojama pasirinktame laike pilka ikona, sudalinta į du
spalvinius žymėjimus. Įspaudus šviesesnę dalį, galima ilginti / trumpinti nedarbo laiko trukmę.
Darbo priežasties perkelti negalima, tik panaikinti ir kurti iš naujo.
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9.4. Tvarkaraščio spausdinimas
Funkcijos – Spausdinti
Spausdinamas registracijos lange rodomos dienos tvarkaraštis.

1

1.

Spauskite Spausdinti.

2.

Pasirinkite darbuotoją / Visi.

3.

Pasirinkite spausdinimo formą:
 Tvarkaraštis registravimui (Tik dirbantys darbuotojai)
 Tvarkaraštis registravimui (Visi darbuotojai)
 Tvarkaraštis registravimui (Darbuotojo vardas, pavardė)

3
2

2
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2

DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS

3

10. Duomenų bazės (DB) archyvavimo nustatymai ir vykdymas.

4

Trumpiniai: DB – Duomenų bazė
1

DB archyvavimui galite naudoti SERVE sistemoje esančias funkcijas tik duomenų bazės stoties
kompiuteryje. Kitu atveju, archyvuokite Jūsų įmonės SQL administratoriaus rekomenduotais būdais.
Atlikus nustatymus, prieš pradedant registravimus, rekomenduojama suarchyvuoti DB ir išsaugoti
archyvą ateičiai, jei prireiktų tuščios, bet paruoštos darbui DB kopijos. Pradėjus naudoti sistemą,
rekomenduojama kasdien, baigus darbą, suarchyvuoti naujai sukauptus duomenis. Serve sistemos
archyvavimo funkcijos kuria koduotus DB archyvų failus *.zip formatu. Esant poreikiui atstatyti
duomenis, aktualus tik paskutinės darbo dienos DB archyvas, jei jis buvo atliktas.
Už DB archyvavimą atsakingas pats Duomenų valdytojas.
Nustatymai:
Rekomenduojame paruošti visus 1-4 nustatymus. 5 nustatymas nereikalingas , naudojamas tik
sistemos diegimo metu ir keičiant duomenų bazę išskirtiniais atvejais.

4

1. DB archyvo slaptažodis. DB archyvo pavadinimas.
Paspaudus Nustatyti, įveskite ir pakartokite saugų ir įsimintiną slaptažodį, kuriuo bus koduojami DB
archyvų failai. Įveskite archyvo pavadinimą. Kiekvienas archyvo pavadinimas bus papildytas
archyvavimo datos ir laiko informacija.
2. Archyvuoti DB archyvą į katalogą.
Pažymėkite varnele. Užpildykite direktoriją, kur talpinti archyvą. Naudokite Naršyti.* Suarchyvuoja
vienkartinai, kol esate šiame lange, paspaudus mygtuką Archyvuoti DB. Sistema prašo pakartoti
slaptažodį. Stebėkite būseną lango apačioje. Langą uždaryti galima tik tuomet, kai būsena Baigta.
3. Kopijuoti DB archyvą į kitą katalogą / išorinį įrenginį.
Pažymėkite varnele. Užpildykite direktoriją, kur talpinti atsarginę archyvo kopiją. Naudokite Naršyti.*
Po archyvavimo, susikuria papildoma DB archyvo kopija.
4. Archyvuoti DB uždarant programą.
Pažymėkite varnele. Užpildykite direktoriją, kur talpinti archyvą. Naudokite Naršyti.* Išeinant iš
SERVE sistemos, sistema klaus ar norite archyvuoti, pateiks informaciją kur bus talpinas archyvas,
informuos, kad tame kataloge esantis senasis archyvas bus pakeistas nauju, jei tame kataloge
nebus jokių kitų pašalinių dokumentų. Jei sutinkate, spausdkite Gerai. Pasibaigus archyvavimui ,
sistema užsidarys. Jei šie nustatymai nesutvarkyti, paspaudus Gerai, sistema prašo nurodyti
archyvo talpinimo vietą ir slaptažodį.
* Pagal nutylėjimą, kompiuteryje susikuria katalogas direktorijoje C:\Archyvas Serve. Galite jį naudoti
arba kurti kitą.
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11. Stiliai

1

1.
2.

Pasirinkite spalvinį stilių: Standartinė / Mėlyna / Žalia.
Paleiskite programą iš naujo.

2
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