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Konkurso sąlygų priedas Nr. 8 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 pirkimo objekto dalis - Kalbų mokymo laboratorijos programinė ir techninė 

įranga 

 

Kalbų mokymo programinė įranga 16 darbo vietų (1 darbo vieta – dėstytojui, 15 darbo 

vietų – studentams) anglų kalbos savarankiškam mokymuisi, specializuotos ausinės su mikrofonu 

ir kabeliu 16 darbo vietų (1 darbo vieta – dėstytojui, 15 darbo vietų – studentams), 1 vnt. 

balsavimo modulis (1 darbo vieta – dėstytojui, 15 darbo vietų – studentams), 1 vnt. žinių tikrinimo 

modulis (1 darbo vieta – dėstytojui, 15 darbo vietų – studentams), 1 vnt. specializuotas grotuvas.   

 

REIKALAVIMAI KALBŲ MOKYMO PROGRAMINEI ĮRANGAI 

 

Eil

Nr. 

Reikalavimai 

Reikalavimai studentų darbo eigos tikrinimui (stebėjimui) 

1. Dėstytojo kompiuteryje vaizduojamas auditorijos planas, dėstytojas gali pasirinkti, kaip 

plane bus vaizduojami studentai: piktograma arba miniatiūra su studento kompiuterio 

ekrane esančiu vaizdu 

2. Dėstytojas, bet kuriuo metu gali pamatyti pasirinkto studento ekrane esančio vaizdo 

miniatiūrą 

3. Dėstytojas gali stebimus studentų kompiuterius keisti rankiniu būdu, automatiškai (tam 

tikru laiko intervalu) arba nuosekliai 

Reikalavimai kolektyviniam naršymui internete 

1. Dėstytojas gali nuotoliniu būdu paleisti studentams interneto naršyklę, taip pat visiškai 

ją valdyti. Studentų naršyklės turi sekti ir atkartoti dėstytojo atliekamus veiksmus 

(automatiškai sekti naršymą) 

2. Dėstytojas gali nusiųsti nuorodą į studento interneto naršyklę, tuo pat metu 

neatimdamas iš jo savarankiško naršymo galimybės 

3. Draudžiamų ir leidžiamų naudoti interneto svetainių sąrašo sudarymas 

4. Gali blokuoti iškylančius langus, bei išjungti naršyklės valdymo elementus studentų 

kompiuteriuose 

5. Laikinas interneto išjungimas visoje laboratorijoje 

6. Sutelkto interneto naršymo metu uždrausti naudotis kitomis naršyklėmis 

Reikalavimai kompiuterio ekrano vaizdo ir balso valdymui 

1. Studento kompiuterio ekrano vaizdo rodymas vienam, keliems pasirinktiems 

vartotojams arba visai auditorijai vienu metu, tuo pat metu transliuojant dėstytojo balsą 

2. Studentų įvedimo įtaisų (klaviatūros ir pelės) blokavimas darbo pristatymo metu 

3. Specialaus žymeklio naudojimas, ekrane vaizduojamų objektų paryškinimui 

4. Studento kompiuterio ekrano vaizdo rodymas vienam, keliems arba visiems 

studentams, tuo pat metu transliuojant pasirinkto studento balsą 
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5. Pasirinktas studentas gali naudoti specialų žymeklį objektams ekrane paryškinti, tuo 

pat metu kiti studentai ir dėstytojas turi turėti galimybę naudodami žymeklį sąveikauti 

tarpusavyje 

Reikalavimai nuotoliniam kompiuterių valdymui 

1. Bendradarbiavimo – dėstytojas mato studento kompiuterio ekrano vaizdą, bei dalinasi 

su studentu jo kompiuterio klaviatūros ir pelės valdymu 

2. Nuotolinio valdymo – dėstytojas mato studento kompiuterio ekrano vaizdą, ir gali 

visiškai valdyti studento kompiuterio pelę ir klaviatūrą, tuo tarpu studentas gali tik 

stebėti dėstytojo atliekamus veiksmus 

Studentų kompiuterių prieigos ribojimas 

1. Studento kompiuterio ekrano, valdymo įtaisų (klaviatūrą, pelę) arba viso kompiuterio 

užrakinimas 

2. Užrakintuose kompiuteriuose galima atverti bet kurią taikomąją programą arba bylą 

Studentų kompiuterių išjungimo funkcija 

1. Galima išjungti, perkrauti kompiuterį, atjungti vartotoją. Šią operaciją turi būti galima 

atlikti su vienu, pasirinktais arba/ir visais kompiuteriais 

Studentų kompiuterių įjungimo funkcija 

1. Galima nuotoliniu būdu įjungti visus auditorijos kompiuterius vienu metu (Wake-on-

LAN funkcija) 

2. Reikalavimai veiksmams su bylomis 

3. Visos veiksmų su bylomis funkcijos išdėstomos viename lange 

4. Kiekviena studentų grupė mato tik jai skirtas bylas, o dėstytojo bylos atskirtos nuo kitų 

ir nėra matomos, kol nebus nusiųstos pasirinktai grupei 

5. Studentai pasiekia savo asmenines ir sesijos bylas atskirai 

6. Dėstytojui leidžiami veiksmai su bylomis: 

- pridėti ir pašalinti bylas į/iš studenų grupės bylų lauko ir dėstytojo byloms 

skirto lauko 

- kopijuoti bylas į/iš pasirinktos grupės bylų lauko 

- nusiųsti ir uždaryti bylas pasirinktoms grupėms 

- peržiūrėti bylas prieš siunčiant ar kopijuojant jas studentams 

- kopijuoti ir siųsti bylas pasirinktoms grupėms. Dėstytojo bylos nukopijuotos į 

studentų kompiuterius gali būti uždarytos ir ištrintos 

Reikalavimai taikomųjų programų paleidimui  

1. Dėstytojas gali paleisti arba uždaryti bet kokią taikomąją programą studentų 

kompiuteriuose, taip pat pasidaryti dažniausiai naudojamų programų nuorodas 

2. Taikomosios programos turi veikti, net ir esant užrakintam studento kompiuteriui. 

Užrakintame kompiuteryje programa turi startuoti virš užrakinto ekrano 

3. Paleidžiamos programos parametrų nurodymas bei išsaugojimas nuorodose. Leidimas 

rengti testus, tuo pat metu neleidžiant naudotis kitais kompiuteriniais resursais 

Reikalavimas virtualios „baltosios lentos“ funkcijai 

1. Dėstytojas gali naudoti “baltosios lentos” funkciją, bei demonstruoti jos turinį 

studentams 

2. Bet kokio paveikslėlio įterpimas „baltoje lentoje“ 

3. Teksto rašymas ir piešimo įrankių naudojimas  „baltoje lentoje“ 

4. „Baltos lentos“ turinio išsaugojimas vėlesniam naudojimui 



ATVIRO KONKURSO 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ 

 PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

Reikalavimai komunikavimui 

1. Bendravimas balsu: 

- dėstytojo bendravimas balsu su vienu, grupe arba visais studentais vienu metu 

- studento bendravimas vienas su kitu arba grupe, galimybė pasikviesti dėstytoją 

į pagalbą 

- kviečiančio studento indikavimas klasės vaizde dėstytojo kompiuteryje 

Žinutės: 

- Dėstytojo žinutės siuntimas vienam, grupei arba visai auditorijai iškart. 

Studento žinutės siuntimas dėstytojui 

Pokalbiai: 

- tekstinių pokalbių dėstytojų ir studentų bendravimui. Kiekvienos grupės 

pokalbių langas rodomas atskirai 

- kiekvieno lango pokalbių istorijos stebėjimas 

- pokalbių tarp studentų uždraudimas 

- pokalbių istorijos išsaugojimas, atspausdinimas arba  ištrinimas 

Reikalavimai grupėms (sesijoms) 

1. Studentų suskirstymas į ne mažiau kaip 6 atskiras grupes 

2. Studentų grupės valdomas atskirai. Grupės gali vykdyti nepriklausomus užsiėmimus 

Reikalavimai užsiėmimams (veikloms) 

1. Galima surinkti studentų balso įrašus bet kuriuo užduoties vykdymo momentu. 

Nustatymas, kad programa pati pasiūlytų juos surinkti po tam tikrų užduočių atlikimo 

2. Galima iš anksto išsaugoti dažniausiai naudojamus (pagrindinius) užsiėmimus 

3. Dėstytojas gali bet kada pradėti, pristabdyti arba užbaigti konkretų užsiėmimą. 

Užsiėmimo metu, dėstytojas turi visiškai kontroliuoti užsiėmimo eigą 

4. Sistemoje turi būti įdiegti pagrindiniai užsiėmimai: 

- Savarankiško darbo – studentas gali naudotis kompiuteriu bei specialiu grotuvu. 

Nepaisant to, kad studentas užsiima savarankiškom studijom, dėstytojas gali bet 

kuriuo momentu įsiterpti bei valdyti studento veiklą 

- Dėstymo – dėstytojo arba pasirinkto studento vaizdas kompiuterio ekrane ir 

balsas turi būti perduodamas (retransliuojamas) kitiems paskaitos dalyviams. 

Tokiu būdu turi būti sudaryta galimybė papildyti dėstomą dalyką bet kokios 

taikomosios programos vaizdais (pavyzdžiu) 

- Interneto naršymo – interneto naršyklė automatiškai startuoja visuose studentų 

kompiuteriuose. Dėstytojas gali pasirinkti leidžiamų ir draudžiamų naudoti 

interneto svetainių adresus, taip pat valdyti studentų naršykles, kad jos sektų 

paskui dėstytoją (pristatymas internete) 

- Klausymo-supratimo – studentams pateikiama pasirinkta multimedijos 

medžiaga, išklausius medžiagą dėstytojas gali studentams duoti skirtingas 

užduotis (atsižvelgiant į užduoties tikslą), taip pat pateikti klausimus su 

galimais atsakymų variantais. Turi būti galimybė nusiųsti studentams medžiagą 

ir leisti jiems dirbti savarankiškai (individualiu tempu), taip pat, bet kuriuo 

metu dėstytojas gali užrakinti studentų grotuvų valdymą 

- Diskusijų – studentai gali praktikuoti bendravimo įgūdžius, bei reikšti savo 

mintis ir nuomonę grupėse, kurių dydis būtų nuo 2 iki visų auditorijoje esančių 

studentų. Turi būti galimybė parinkti grupes rankiniu būdu, taip pat sistemai 

parinkti grupes atsitiktiniu būdu. Dėstytojas gali, bet kuriuo metu pasiklausyti 

arba įsiterpti į individualaus studento pokalbį. Pokalbių grupių nariai turi būti 

atvaizduojami dėstytojo kompiuterio ekrane 

- Modelio imitacija – studentai gali klausyti ir kartoti pasirinkto modelio 

tariamus užsienio kalbos garso kirčius, ritmą ir intonaciją, tuo pat metu 
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studentų balsas turi būti įrašomas į studento grotuvą. Užsiėmimo metu  galima 

naudoti iš anksto įrašytus modelio įrašus su pauzėmis, arba daryti pauzes tarp 

modelio įrašų rankiniu būdu 

- Skaitymo praktika – studentų balsiai skaitomas tekstas turi būti įrašomas į 

studento grotuvą, po įrašymo studentai gali perklausyti savo įrašą bei taisyti 

klaidas.  Prieš pradedant užduotį, dėstytojas gali parinkti skaitomą tekstą, bei 

nusiųsti jį tiesiai į studentų kompiuterių ekranus. 

- Apskrito stalo diskusija – apskrito stalo diskusija vyksta dėstytojui parinkus 

nedidelę „delegatų“ grupę su paskirtu posėdžio „pirmininku“, kuris turi įrankius 

vesti diskusijai, turi  galimybę suteikti žodžio teisę dalyviams įjungdamas 

paeiliui jų mikrofonus. Pirmininkas ir dalyviai turi būti parenkami rankiniu arba 

automatiniu būdu. Studentai turi matyti diskusijos dalyvių sąrašą ir pirmininką. 

Visi dalyviai gali paprašyti balso teisės paspaudę mygtuką kompiuteryje. 

Dėstytojas gali pasiklausyti diskusijos eigą ir įsiterpti, jei to reikia 

Daugialypės terpės šaltiniai 

1. Dėstytojas – Dėstytojui kalbant į mikrofoną jo balsas transliuojamas grupei studentų 

2. Studentas – Dėstytojas gali parinkti studentą, kurio balsas bus transliuojamas grupei 

studentų 

3. Garso CD – Dėstytojas gali naudoti į kompiuterį integruotą CD grotuvą, bei transliuoti 

jame esančią medžiagą studentų grupei 

4. Bylos – Dėstytojas gali naudoti multimedija bylas, esančias lokaliame kompiuterio 

diske, bei perduoti juose esančią medžiagą studentams. Vaizdo medžiaga turi būti 

atkuriama studentų kompiuteriuose 

5. Išorinis šaltinis – Dėstytojas gali naudoti išorinį garso šaltinį prijungtą prie kompiuterio 

„line-in“ įėjimo, bei perduoti garsą studentams pvz.: MP3 grotuvas, CD grotuvas, 

kasetinis grotuvas ir pan. 

6. Vaizdo srautinė medžiaga – Dėstytojas gali surengti srautinę vaizdo transliaciją 

studentams 

Programinės turinio kūrimo priemonės 

1. Galima prie garso medžiagos pridėti tekstinius titrus arba grafinį paveikslėlį 

2. Teksto ir paveikslų sinchronizavimas su garso takeliu 

3. Tekstinių titrų importavimas iš bylos 

4. Laisvai modifikuojamas titrų rodymo pradžios ir pabaigos laikas  

5. Titrų šrifto dydžio parinkimas 

6. Instrukcijų pridėjimas prie medžiagos takelio ir jų rodymas atidarius bylą 

Kelios sistemos viename potinklyje 

1. Turi būti užtikrinta, kad kelios programinės įrangos versijos galėtų dirbti bendrame 

potinklyje 

Vaizdo medžiagos transliavimas realiu laiku 

1. Galima realiu laiku transliuoti mokomąją vaizdo medžiagą į studentų kompiuterius 

2. Galima transliuoti medžiagą iš šių šaltinių: MPG formato bylų, vaizdo kameros, DVD 

grotuvo, VHS grotuvo, palydovinio imtuvo 

3. Vaizdo atkūrimas suderintas su kompiuterinėmis programomis: Quicktime, VLC, BS 

player, Realplayer 

4. Transliavimo valdymas turi būti integruotas į mokymo programos sąsają 

5. Transliuojamos medžiagos automatinis skaitmenizavimas ir išsaugojimas 

kompiuteriuose 

6. Vaizdo transliavimo funkcijos administravimas per Web tipo sąsają 
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REIKALAVIMAI BALSAVIMO MODULIO PROGRAMINEI ĮRANGAI 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimas 

1. Testų kurimas ir išsiuntimas su pasirenkamais atsakymais. Atsakymų variantų skaičius 

turi būti neribojamas 

2. Teisingo atsakymo varianto parodymas po atsakymo pasirinkimo 

3. Atsakinėjimo eigos stebėjimas realiu laiku, studentų atsakymų pateikimas procentine 

išraiška 

 

REIKALAVIMAI ŽINIŲ TIKRINIMO MODULIO PROGRAMINEI ĮRANGAI 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimas 

1. Galimybė atlikti studentų žinių patikrinimą 

2. Galimybė iš anksto sukurti ir išsaugoti žinių patikrinimo klausimus 

3. Galimybė žinių tikrinimo klausimus nusiųsti tiesiai studentui į kompiuterį 

4. Dėstytojas gali peržiūrėti ir modifikuoti klausimus ir atsakymus 

5. Galimybė testų rezultatus rodyti tiesiai dėstytojo ekrane 

6. Žinių tikrinimo sistemoje galima pateikti šio tipo klausimus: Taip/Ne, Variantų 

pasirinkimo, Variantų žymėjimo, „karšto taško“, Slinkties ir užtempimo, Užpildyti 

tuščią laukelį, Sujungti poras, Pasirinkti iš sąrašo, Pasirinkti iš sąrašo su galimybe 

įvesti savo variantą, Pasirinkti kelis teisingus variantus, Trumpas atsakymas 

7. Galima pateikti klausimus atsitiktine tvarka, nustatyti testavimui skirtą laiką, 

egazamino klausimus rodyti pilnaekraniu režimu, galimybė slėpti arba rodyti testavimo 

klausimus studentams, galimybė nustatyti praeinamo balo ribą, galimybė pasirinkti 

kalbą 

8. Dėstytojui nusiuntus tikrinimo klausimus studentams, jie turi automatiškai atsidaryti 

studentų kompiuteriuose 

9. Studentų identifikavimas turi būti automatiškai vykdomas nusiuntus jiems klausimus 

prašant jų įvesti jų atpažinimo duomenis 

10. Studentams turi būti rodoma informacija apie atsakytus klausimus, praėjusį laiką, likusį 

laiką iki pabaigos, taip pat turi būti galimybė grįžti atgal prie ankstesnių klausimų, 

taisyti atsakymo variantą 

11. Pabaigus tikrinimą studentams turi būti pateikiama informacija apie reikiamą surinkti 

balų skaičių, studento surinktą balų skaičių, teisingų atsakymų skaičių procentine 

išraiška, procentinę reikalaujamų teisingų atsakymų išraišką, atsakymų suvestinę 

 

REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTAM GROTUVUI  

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimas 

Programinis dėstytojo grotuvas 

1. Dėstytojo grotuvas turi būti suderinamas su pateikiama turinio kūrimo priemone 

2. Grotuvas turi turėti visas būtiniausias atkūrimo funkcijas: groti, stop, pauzė, atkartoti, 

pakartoti taip pat turi būti galimybė prie multimedija bylos pridėti žymas (skirtukus), 

kad galima būtų lengvai rasti reikiamą vietą 
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3. Suderinamas su multimedijos formatais WAV, AVI ir MP3 

4. Balso įrašymo ir įterpimo funkcijos 

5. Analoginio turinio iš išorinių garso ir vaizdo šaltinių skaitmenizavimas (turinio 

mokymosi priemonių bibliotekos sukūrimui); 

6. Grafinis garso takelio atvaizdavimas 

Programinis studento grotuvas 

1. Suderinamas su multimedijos formatais WAV, AVI ir MP3 

2. Grotuvas turi turėti visas būtiniausias atkūrimo funkcijas: groti, stop, pauzė, atkartoti, 

pakartoti taip pat turi būti galimybė prie multimedija bylos pridėti žymas (skirtukus), 

kad galima būtų lengvai rasti reikiamą vietą 

3. Galimybė pažymėti bylos segmentą, kurį grotuvas grotų atskirai (bylos dalį) 

4. Balso įrašymo ir įterpimo funkcijos 

5. Analoginio turinio iš išorinių garso ir vaizdo šaltinių skaitmenizavimas 

6. Grafinis garso medžiagos atvaizdavimo funkcija, vizualiai parodanti medžiagos ir 

studento takelių skirtumus 

 

REIKALAVIMAI SAVARANKIŠKO KALBŲ MOKYMOSI PROGRAMINEI ĮRANGAI 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimas 

1. Kalbos pakete turi būti ne mažiau kaip 2000 val. turinio ir ne mažiau kaip 37 skirtingo 

tipo užduotys ir pratimai 

2. Pakete turi būti interaktyvios visų keturių kalbinės veiklos įgūdžių ugdymo 

kompetencijų (kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo) užduotys bei papildomos 

užduotys verslo kalbos įgūdžiams įtvirtinti ir šalies kultūrai pažinti 

3. Kalbos paketo turinys turi būti skirstomas pagal kalbos mokėjimo lygius 

4. Turi būti galimybė naudotis anglų kalbos žodynu (ne mažiau 10 tūkst. žodžių) 

5. Turi būti galimybė atsispausdinti darbų turinį bei kiekvienam besimokančiajam pateikti 

detalią jo mokymosi proceso ataskaitą 

 

REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTOMS AUSINĖMS SU MIKROFONU IR KABELIU: 

 

Eil. Nr. Komponento 

pavadinimas 

Reikalaujama charakteristika 

1. Atkūriamas dažnis 20 – 20000 Hz 

2. Pasipriešinimas 100 Om 

3. Nominalus galingumas Ne mažiau 100mW 

4. Jautrumas Ne mažiau 102dB 

5. Ausinių pagalvėlės  Izoliuojančios išorinį garsą, ne mažiau 45 mm diametro 

6. Mikrofonu perduodami 

dažniai 

40–16000Hz 

7. Mikrofono jautrumas -36 +/- 3dB 

8 Jungtis 3,5mm 

9 Kabelio ilgis Ne mažiau 3m 
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Visos tiekėjo pateiktos programinės ir techninės įrangos turi būti suderinamos tarpusavyje 

 

Tiekėjas visą pateiktą įrangą turi paruošti darbui – t.y. instaliuoti, suderinti, paleisti ir išbandyti.  

 

Apmokymas 

Tiekėjas privalo užtikrinti dėstytojų  mokymus pagal suderintą grafiką. Mokymų trukmė ne 

mažiau 24 valandų. Iš jų 18 valandos tiekėjo atstovo vietoje lietuvių kalba ir 6 valandos gamintojo 

specialisto mokymai telekonferencijos būdu anglų kalboje (po programinės įrangos idiegimo).  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 9 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2 pirkimo objekto dalis – Inžinerinės grafikos programa 

 Programa skirta mokymo tikslams. Turi būti tinklinė programos versija 25 darbo vietoms. 

Programa turi veikti neterminuotai. Programa anglų arba lietuvių kalba. Reikalinga programinė 

įranga „Infrastructure Design Suite for Education 2012“ arba lygiavertė. 

REIKALAVIMAI INŽINERINĖS GRAFIKOS PROGRAMINEI ĮRANGAI 

Eil.  

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Reikalaujama parametro reikšmė (ne blogiau kaip): 

2. Pagrindiniai 

funkcionalumo 

reikalavimai 

Brėžinių išpildymas, interaktyvus vizualizavimas, 

dokumentacijos ruošimo bei duomenų dalijimosi tarpusavyje 

sistema. Turi turėti dvimačio projektavimo ir brėžinių formavimo 

priemones bei trimačių objektų modeliavimo instrumentus. Su 

blokine ir keičiama vartotojo aplinka. 

2.1 Pagrindinės 

funkcinės savybės 

 programoje ilgiai matuojami metrais (t.y. naudojama metrinė 

sistema)  

 dvimačio projektavimo galimybės 

 trimačio projektavimo galimybės 

 sistemos praplėtimo galimybė - išplėtotas brėžinių ir pačios 

programinės įrangos priderinimas prie konkrečių poreikių, 

naudojant „Visual LISP", „Visual Basic" ar „ActiveX" arba 

lygiavertes programas. 

 dinaminių blokų kūrimo įrankiai leidžia sudaryti blokų 

bibliotekas. 

 brėžinių kūrimas, naudojant sluoksnių, atributų valdymo 

įrankius. 

 galimybė prisegti DWG, PDF, JPG ir kitus failus išorines 

nuorodas po turimu brėžiniu. 

2.3 Sistemos 

architektūra 

Sistemos architektūra turi būti paremta Computer-aided design 

(CAD) architektūra.  

3. Vieningas 

sprendimas. 

Visa siūloma įranga turi būti pateikta kaip vienas bendras 

sprendimas. Visos sprendimo dalys privalo būti integruotos, 

negali būti nesuderinamų ar  izoliuotų modulių.  

 Suderinamumas Programinė įranga turi integruotis su DWG bylų formatais, 

įskaitant 3D modelius. 

4. Programų įrangos 

darbo aplinka. 

Programinė įranga privalo veikti organizacijoje naudojamose 

operacinėse sistemose - Windows XP/Vista/7 

 

Tiekėjas visą pateiktą įrangą turi paruošti darbui – t.y. instaliuoti, suderinti, paleisti ir išbandyti. 

 



ATVIRO KONKURSO 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ 

 PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 10 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

3 pirkimo objekto dalis - Kraštovaizdžio elementų planavimo programa 

 

Programa skirta mokymo tikslams. Programa skriama vienai darbo vietai. Programa turi 

veikti neterminuotai. Programa anglų arba lietuvių kalba. Reikalinga programinė įranga 

„CorelDraw Graphics Suite X5 Education“ arba lygiavertė. 

 

REIKALAVIMAI INŽINERINĖS GRAFIKOS PROGRAMINEI ĮRANGAI 

Eil.  

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Reikalaujama charakteristika  

 Pagrindiniai 

funkcionalumo 

reikalavimai 

Programa turi būti pritaikyta vektoriniam iliustracijų ir grafikos 

modeliavimui. Programoje turi būti integruotas profesionalus 

paveikslėlių retušavimo ir redagavimo modulis. Programoje turi 

būti integruotas modulis, leidžiantis „bitmap“ tipo bylas 

konvertuoti ir redaguojamas vektorinės grafikos bylas. 

Programoje turi būti integruotas modulis, turintis galymybę 

kompiuterio ekrane esančius paveikslėlius užfiksuoti ir perkelti į 

programą. Programoje turi būti integruotas modulis, leidžiantis 

naršyti kompiuteryje ir vietiniame tinkle. Programos turinyje turi 

būti, ne mažiau kaip 350 profesionalių grafikos šablonų, ne 

mažiau kaip 10 000 paveikslėlių kolekcija. Turi būti pridėtas 

programos diegimo diskas.  

 Programų įrangos 

darbo aplinka. 

Programinė įranga privalo veikti organizacijoje naudojamose 

operacinėse sistemose - Windows XP/Vista/7 

 

Tiekėjas visą pateiktą įrangą turi paruošti darbui – t.y. instaliuoti, suderinti, paleisti ir išbandyti. 

 

 


