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Vidyo instaliavimas ir naudojimas kompiuteryje 
1. Surinkite nuorodą http://vgtustud.vidyo.liedm.lt  

2. Spaudžiate mygtuką “Download VidyoDestop”, sekate programos diegimo nurodymus. 

 

3. Prisijungiate prie vaizdo konferencijos serverio.  

 

 

VidyoPortal [Serveris] vgtustud.vidyo.liedm.lt 

Username [Vartotojas] [studento kodas, tas pats kurį naudojate jungiantis prie Moodle sistemos] 

Password [Vartotojo 
slaptažodis] 

[studento kodas, galioja nuo 2015 rudens, ankstesnių metų vartotojai turi kitus 

slaptažodžius]  

   Pastaba: kiekvienas prisijungimas yra licencijuotas, Jums suteikiama teisė įsidiegti ir 

prisijungti [Log in] tik iš vieno galinio įrenginio t.y. prieš diegiant, pasirinkite tą kompiuterį, su kuriuo bus 

dirbama nuolatos.  

Svarbu. Programinės įrangos licencijų kiekis yra ribotas todėl griežtai draudžiama programinę įrangą 

diegti daugiau negu viename įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje arba mobiliam telefone). 

Papildomi diegimai (prisijungimai) yra fiksuojami ir apmokestinami.  
 

http://vgtustud.vidyo.liedm.lt/
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4. Prisijungus paieškos laukelyje įveskite dėstytojo vardą arba pavardę. Paieškos sistema suras ieškoma 

dėstytoją. 

 

 

 

5. Aktyvavus nuorodą su dėstytojo vardu ir pavardę atsidaro papildomas langas, kuriame reikia pasirinkti 

kambarį (Room) su dėstytojo vardu ir pavardę. 

 

 

6. Prisijungus matomas vaizdo konferencijos langas. Nurodžius su pelė apatinėje konferencijos ekrano dalyje, 

atsiras papildomas meniu (pilki mygtukai neaktyvus, žali aktyvus, raudoni rodo išjungtas funkcijas 

(mikrofono, garso, vaizdo)). 
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7. Meniu kairiajame krašte esančias dvi nuorodos turi būti aktyvios. Viena nuoroda (pirma iš kairės) aktyvuoja 

prisijungusių vaizdo konferencijos dalyvių sąrašą (Participants), kita nuoroda aktyvuoja įjungia (antra iš 

kairės) susirašinėjimo langą (Group chat). 
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Problemos ir sprendimai 

Klausimas: suinstaliavau Vidyo, bet vaizdo konferencijoje negalėjau dalyvauti, nes nebuvo garso, vaizdą mačiau, 

tačiau prisijungus gaudavau pranešimą (prisegu). Kolonėlės integruotos. Gal galėtumėte  padėti?  

A: Pagal pranešimą problema ne kolonėlėse, o mikrofone. 

Rašoma, kad mikrofonas gali būti naudojamas su kita programine įranga. 

Paprasčiausia tokiu atveju pažiūrėti ar visos kitos programos išjungtos, jei tai nepadeda pabandyti perkrauti 

kompiuterį. 

Dėl garso gali būti kelios priežastys: 

Nutylintos pačios kolonėlės arba kompiuterio nustatymuose.  

Norint patikrinti ar šie nustatymai tinkami pabandykite paleisti kokį nors muzikinį įrašą. 

Pasirinktos ne tos kolonėlės programos nustatymuose. 

Norint pasirinkti kolonėles kompiuterio nustatymuose reikia dešiniajame kampe nuspausti konfigūravimo mygtuką 

Tuomet atsidariusiame lange pasirinkti skyrių „Devices“ ir atitinkamai pasirinkti reikiamas kolonėles. 
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