www.antanavas.lt
VIRTUALAUS BENDRAVIMO
PLATFORMOS NAUDOJIMOSI

GIDAS

Sveiki bendruomenės nariai, kraštiečiai ir
visi besidominantys mūsų bendruomenės veikla,
Pristatome mūsų svetainės www.antanavas.lt virtualaus bendravimo platformą ir kviečiame
prisijungti bei naudotis jos teikiamomis galimybėmis. Siūlome jums trumpą instruktažą.
Iškilus klausimams galite rašyti redaknei@gmail.com, arba skambinti +370 611 21453
Projekto koordinatorė Reda Kneizevičienė

I PRISIJUNGIMAS
1 žingsnis. PRISIJUNGIMAS ( naujiems vartotojams)
1. Jums reikia paspausti nuorodą https://diskusijos.antanavas.lt/

2. Paspausti puslapio viršuje dešinėje pusėje nuorodą

Sign up

Spausti čia

3. Jums ekrane pasirodys šis langas

4. Jūs turite pasirinkti kokiu būdu norėtumėte prisijungti prie platformos. Galima keli būdai:

4.1.

Naudojant savo el. paštą - tada jums reikia skiltyje spausti
Ir įrašyti savo el. pašto vardą
ir

Sign Up

Email

paspaudus

Password

įrašyti slaptažodį bei skiltyje

Full name

įrašyti savo vardą ir pavardę ir paspausti

Spausti čia ir rašyti

4.2.

Prisijungti galima paprasčiau su savo facebook paskyra ( jeigu tokią turite) - spausti
„Register with Facebook“ ir jus automatiškai prijungs per jūsų facebook paskyrą.

2 žingsnis. PRISIJUNGIMAS ( jau registruotiems vartotojams)
1. Jums reikia paspausti nuorodą https://diskusijos.antanavas.lt/

2. Paspausti puslapio viršuje dešinėje pusėje nuorodą

Login

Spausti čia

3. Visuomet sugrįžti į šios platformos pradinį puslapį galite patekti paspaudę puslapio viršuje
kairėje pusėje paspaudę mygtuką
Home

II NAUDOJIMAS
Šioje virtualioje platformoje yra sukurtos šios naudojimosi galimybės
1. Forumas
2. Grupės
3. Skelbimai
1. Forumas
Forume kviečiame bendruomenės narius, kraštiečius ir visus besidominančius mūsų bendruomenės
veikla diskutuoti įvairiomis temomis. Šiuo metu siūlome diskutuoti šiomis temomis „Kviečiame
diskusijai kaip galėtume padėti vieni kitiems karantino metu?“, „2021 metų Jubiliejinės Antaninės“,
„Pasiūlymai dėl svetainės“, „2021 metais planuojama išleisti knygą apie Antanavą. Siūlykite žymius
kraštiečius, kuriuos vertėtų paminėti šioje knygoje“. Prisijungę nariai turi galimybę pasiūlyti savo temą
diskusijai.
1.1. Norintiems įeiti į diskusijos platformą, turite paspausti kairėje pusėje nuorodą „DISKUSIJOS“

1.2.

Savo klausimą ar pasiūlytą temą įrašykite paspaudę „Klausimas“ ir spausti „Klausti“

2. Grupės
Šiuo metu svetainės virtualioje platformoje veikia šios grupės:
1.Antanaviečiai ir kraštiečiai
2.Vaikų dienos centras „Draugai“
3.Bendruomenės valdybos nariai
4.Senjorų klubas „Šešupė“
5.Bendruomenės nariai
2.1. Norint prisijungti prie pageidaujamos grupės jums

2.2. Tuomet jums atsidarys šis langas

Groups

reikia paspausti

2.3.Paspaudus ant jums norimos grupės nuorodos Jūsų paprašys prisijungti prie šios grupės.
Pvz. norint prisijungti prie grupės „Antanaviečiai ir kraštiečiai“ jums reikės paspausti ant
nuorodos
Join Group

2.4.Prisijungę galėsite naudotis čia grupe, rašyti žinutes, skelbimus, siųsti foto, siūlyti diskusiją,
atsakinėti į komentarus bei matyti grupės narius ( dešinėje lango pusėje).
Analogiškai galima taip prisijungti prie kitų grupių.
3. Skelbimai
3.1. Svetainės platformoje yra galimybė sukurti savo skelbimą ( Parduodu/perku/keičiu). Prašome
paspausti ant norimos nuorodos ekrano kairėje pusėje.

3.2.

Atsidariusiame lange

Skelbimas

paspausti

Tada įrašyti skelbimo tekstą, paspaudus paveiksliuko ikoną pridėti foto ir
paspausti

Skelbiu

Rašyti tekstą

Įkelti foto

Analogiškai taip pat veikia perku/ keičiu platforma.
III. PROFILIO KOREGAVIMAS
Savo virtualios platformos paskyrą galite koreguoti paspaudę ant savo vardo vartotojo ( kaip
parodyti pav.) pasirinkite „Profile“ ir „ Edit profile“ ir tuomet galite nustatyti savo foto, pakeisti
vartotojo vardą/pavardę, nurodyti savo kontaktus bei kitus socialinės medijos kontaktus.

