
Programinės įrangos VGTU studijoms žiniatinklio svetainės naudojimosi instrukcija 

studsoft.vgtu.lt svetainė skirta VGTU dėstytojams ir studentams ir leidžia nuotoliniu būdu naudotis legalia 

programine įranga. Programos paleidžiamos nuotoliniame kompiuteryje naudojantis nuotolinio darbalaukio 

paslaugą (Remote Desktop Service). Nors programos veikia nuotoliniame kompiuteryje, jos matomos lokalaus 

kompiuterio užduočių juostoje, galima keisti dydį, sumažinti arba padidinti programos langą. 

 

Jog būtų galima naudotis studsoft.vgtu.lt paslauga už universiteto ribų, reikalingas VPN 

prisijungimas. Detalesnė informacija pasiekiama vpn.vgtu.lt 

 

Prisijungimas iš Windows operacinės sistemos 

Naršyklės lange surenkame adresą studsoft.vgtu.lt 
 

Prisijungimo lange įvedame studento arba darbuotojo ID ir slaptažodį 
 

https://studsoft.vgtu.lt/
https://vpn.vgtu.lt/
https://studsoft.vgtu.lt/


Programinės įrangos sąraše išsirenkame norimą programą ir spaudžiame atitinkamą nuorodą 
 

Programinės įrangos paleidimo dialogo lange paspaudę mygtuką ‘Show Details‘ ir pažymėję varnelę ties 

‘Drives‘, galėsime atsidaryti ir saugoti bylas lokalaus kompiuterio diskuose. Pažymėję reikiamus laukelius 

spaudžiame mygtuką ‘Connect‘ 
 

Dar kartą įvedame naudotojo ID ir slaptažodį. Svarbu! Jungiantis ne iš universiteto kompiuterio prieš 

naudotojo vardą būtina įvesti university\ 



 

 
 

Paspaudus mygtuką ‘Yes‘ pasileidžia pasirinkta programinė įranga. 

Jei jungiantis buvo pažymėta varnelė ‘Drives‘, pasileidus programinei įrangai, galime išsaugoti ar atsidaryti 

bylas iš lokalaus kompiuterio diskų 
 



Prisijungimas iš Mac OS operacinės sistemos 

 

 
Norint prisijungti prie studsoft.vgtu.lt iš Mac OS operacinės sistemos, papildomai reikia įdiegti Microsoft 

Remote Desktop programinę įrangą. 

Spaudžiame Apple meniu ir pasirenkame ‘App Store‘ 
 

 
Paieškos laukelyje įvedame ‘Microsoft Remote Desktop‘ 

 

Spaudžiame mygtuką ‘Free‘ 
 

Spaudžiame mygtuką ‘Install App‘ 
 

Jei reikia įvedame Apple ID ir slaptažodį 



 

 
 

Atsiras užrašas ‘Installing‘ 
 

Įdiegus programinę įrangą spaudžiame mygtuką ‘Open‘ 
 

‘Microsoft Remote Desktop‘ programos lange spaudžiame mygtuką ‘Remote Resources‘ 
 



URL laukelyje įvedame adresą https://studsoft.vgtu.lt/RDWeb/Feed, User name laukelyje – ID pridėję 

university\, o laukelyje Password – slaptažodį 
 

Spaudžiame mygtuką ‘Refresh‘ ir matome pranešimą ‘Successfully loaded Remote Resources‘ 
 

Uždarę ‘Remote Resources‘ langą matome visą prieinamą studsoft.vgtu.lt programinę įrangą 
 



Paleidžiant programinę įrangą, atsiras saugos pranešimas, kuriame reikia paspausti mygtuką ‘Continue‘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VGTU ITSC 

Kilus problemoms ar klausimams prašome kreiptis į ITSC Aptarnavimo skyrių, pagalba.vgtu.lt, 

2744918 (9918), pagalba@vgtu.lt 
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