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Greitasis MENIU

Šio meniu pagalba iš bet kurio portalo 
puslapio galima nukeliauti į „Greitąją
eksponatų paiešką“, „Detaliąją eksponatų
paiešką“, „Pagalbą“ ir dažnai užduodamus 
klausimus bei jų atsakymus.

Greitasis MENIU

Šio meniu pagalba iš bet kurio portalo 
puslapio galima nukeliauti į „Greitąją
eksponatų paiešką“, „Detaliąją eksponatų
paiešką“, „Pagalbą“ ir dažnai užduodamus 
klausimus bei jų atsakymus.

Puslapio viršutinis 
blokas

Be dinaminių elementų. Keisis tik 
užrašai, kai bus pasirinkta kita kalba.

Puslapio viršutinis 
blokas

Be dinaminių elementų. Keisis tik 
užrašai, kai bus pasirinkta kita kalba.



Pagrindinis MENIU

Šiame meniu atsispindės visa portalo 
puslapių struktūra. Vartotojas, pasirinkęs 
atitinkamą meniu punktą, pereis į pasirinktą
puslapį.

Pagrindinis MENIU

Šiame meniu atsispindės visa portalo 
puslapių struktūra. Vartotojas, pasirinkęs 
atitinkamą meniu punktą, pereis į pasirinktą
puslapį.

Pagalbinis MENIU

Šio meniu pagalba iš bet kurio portalo 
puslapio galima pereiti į neįgaliems skirtą
režimą, nukeliauti į pradinį portalo puslapį, 
parašyti portalo administratoriui laišką ir 
pamatyti visą portalo puslapių struktūrą.

Pagalbinis MENIU

Šio meniu pagalba iš bet kurio portalo 
puslapio galima pereiti į neįgaliems skirtą
režimą, nukeliauti į pradinį portalo puslapį, 
parašyti portalo administratoriui laišką ir 
pamatyti visą portalo puslapių struktūrą.

Dinaminiai blokai

Šiuose blokuose bus pateikiami 
statiški ar besikeičiantys vaizdai.

Dinaminiai blokai

Šiuose blokuose bus pateikiami 
statiški ar besikeičiantys vaizdai.



Virtualios parodos

Šiame bloke bus rodoma turinio tvarkytojo 
parinkta aktuali virtuali paroda.

Virtualios parodos

Šiame bloke bus rodoma turinio tvarkytojo 
parinkta aktuali virtuali paroda.

„Dienos eksponatas“

Šiame bloke bus rodomas pasirinktas eksponatas 
arba pakaitomis keli pasirinkti eksponatai.
Kuriuos eksponatus rodyti nustatys portalo turinio 
tvarkytojas. 

„Dienos eksponatas“

Šiame bloke bus rodomas pasirinktas eksponatas 
arba pakaitomis keli pasirinkti eksponatai.
Kuriuos eksponatus rodyti nustatys portalo turinio 
tvarkytojas. 



Kalbos pasirinkimas

Šio meniu pagalba esant bet kuriame portalo puslapyje 
bus galima pasikeisti kalbą. Įdiegus LIMIS, portalo 
puslapiai bus pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Vėliau 
portalo administratorius galės pridėti pageidaujamą kalbą.

Kalbos pasirinkimas

Šio meniu pagalba esant bet kuriame portalo puslapyje 
bus galima pasikeisti kalbą. Įdiegus LIMIS, portalo 
puslapiai bus pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Vėliau 
portalo administratorius galės pridėti pageidaujamą kalbą.

Specializuotos paieškos

Šiame bloke pateikiami blokai-mygtukai, 
kurių pagalba vartotojams bus pateikiami 
supaprastintos greitos paieškos puslapiai.

Specializuotos paieškos

Šiame bloke pateikiami blokai-mygtukai, 
kurių pagalba vartotojams bus pateikiami 
supaprastintos greitos paieškos puslapiai.



Apklausos

Šiame bloke pateikiama aktuali apklausa. 
Vartotojai galės balsuoti ir peržiūrėti 

balsavimo rezultatus.

Apklausos

Šiame bloke pateikiama aktuali apklausa. 
Vartotojai galės balsuoti ir peržiūrėti 

balsavimo rezultatus.

Prisijungimo blokas

Šio bloko pagalba išoriniai registruoti 
vartotojai ir muziejų darbuotojai galės 

įsiregistruoti į sistemą.

Prisijungimo blokas

Šio bloko pagalba išoriniai registruoti 
vartotojai ir muziejų darbuotojai galės 

įsiregistruoti į sistemą.

Naujienos

Šiame bloke pateikiamos naujienos. 
Vartotojai galės užsiprenumeruoti 

naujienas bei peržiūrėti naujienų archyvą. 

Naujienos

Šiame bloke pateikiamos naujienos. 
Vartotojai galės užsiprenumeruoti 

naujienas bei peržiūrėti naujienų archyvą. 



Dalinimosi informacija blokas

Šio bloko pagalba vartotojai galės pasidalinti su 
draugais informacija apie LIMIS portalo 

puslapius.

Dalinimosi informacija blokas

Šio bloko pagalba vartotojai galės pasidalinti su 
draugais informacija apie LIMIS portalo 

puslapius.



Specializuotos paieSpecializuotos paie šškoskos



Muziejų paieškaMuziejMuziej ųų paiepaie šškaka

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai pateikiami žemiau paieškos laukų. 
Paieškos rezultatai pateikiami sąraše (dabar matomas 

pateikimo būdas) arba nuotraukų rinkiniu.

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai pateikiami žemiau paieškos laukų. 
Paieškos rezultatai pateikiami sąraše (dabar matomas 

pateikimo būdas) arba nuotraukų rinkiniu.

Paieškos rezultatų pateikimo 
būdo keitimas

Paieškos rezultatų pateikimo 
būdo keitimas

Paieška

Paieška bus atliekama per visus muziejaus laukus, arba tik 
pavadinime, kai vartotojas pažymės lauką „tik pavadinime“. Taip 

pat bus galima filtruoti muziejus pagal miestą ir rajoną bei 
muziejaus rūšį.

Paieška

Paieška bus atliekama per visus muziejaus laukus, arba tik 
pavadinime, kai vartotojas pažymės lauką „tik pavadinime“. Taip 

pat bus galima filtruoti muziejus pagal miestą ir rajoną bei 
muziejaus rūšį.



Greita paieška

Paieška atliekama per visus laukus. Norint atlikti 
paiešką pagal konkretų lauką pasirenkama „Detali 

paieška“.

Greita paieška

Paieška atliekama per visus laukus. Norint atlikti 
paiešką pagal konkretų lauką pasirenkama „Detali 

paieška“.

Paieškos filtravimas abėcėlės 
tvarka

Pasirinkus raidę paieškos rezultatai filtruojami 
pagal asmens pavardės pirmąją raidę. 

Paieškos filtravimas abėcėlės 
tvarka

Pasirinkus raidę paieškos rezultatai filtruojami 
pagal asmens pavardės pirmąją raidę. 

Paieškos filtravimas pagal 
asmenų veiklos sritį

Pasirinkus „Autoriai“, bus išrinkti visi 
autoriai atitinkantys paieškos kriterijus. 

Paieškos filtravimas pagal 
asmenų veiklos sritį

Pasirinkus „Autoriai“, bus išrinkti visi 
autoriai atitinkantys paieškos kriterijus. 

Nuorodos

Prie kiekvieno asmens pateikiamos nuorodos į
personalijų žodyne pateiktą asmens aprašymą. 
Taip pat pateikiama nuorodą į eksponatus, kurie 
yra susiję su pasirinktu asmeniu. Jei pasirinktas 
filtras „Autoriai“, tai nuoroda bus į eksponatus, 

kurių autorius yra pasirinktas asmuo.

Nuorodos

Prie kiekvieno asmens pateikiamos nuorodos į
personalijų žodyne pateiktą asmens aprašymą. 
Taip pat pateikiama nuorodą į eksponatus, kurie 
yra susiję su pasirinktu asmeniu. Jei pasirinktas 
filtras „Autoriai“, tai nuoroda bus į eksponatus, 

kurių autorius yra pasirinktas asmuo.



Paieška pagal datą

Įvedami „metai nuo“ ir „metai iki“. Paieškos 
rezultate pateikiami visi eksponatai, kurie buvo 

sukurti ieškomu laiko tarpu.

Paieška pagal datą

Įvedami „metai nuo“ ir „metai iki“. Paieškos 
rezultate pateikiami visi eksponatai, kurie buvo 

sukurti ieškomu laiko tarpu.

Paieška pagal laikotarpį

Šiuo atveju vartotojas galės pasirinkti laikotarpį, 
tai yra galės pasirinkti tūkstantmetį, 

tūkstantmečio dalį, amžių ar mažiaus dalį ar 
laikotarpį tarp tūkstantmečių/amžių ar jų dalių.

Paieška pagal laikotarpį

Šiuo atveju vartotojas galės pasirinkti laikotarpį, 
tai yra galės pasirinkti tūkstantmetį, 

tūkstantmečio dalį, amžių ar mažiaus dalį ar 
laikotarpį tarp tūkstantmečių/amžių ar jų dalių.

Paieška pagal meno stilių arba 
laikotarpį

Šiuo atveju vartotojui bus pateikti „meno stilių ir 
laikotarpių“ klasifikatorių atitinkantys vaizdai. 
Vartotojui pasirinkus meno stilių ar laikotarpį, 

sistemą pateiks visus eksponatus, kurie 
pažymėti, kaip to stiliaus ar laikotarpio kūriniai.

Paieška pagal meno stilių arba 
laikotarpį

Šiuo atveju vartotojui bus pateikti „meno stilių ir 
laikotarpių“ klasifikatorių atitinkantys vaizdai. 
Vartotojui pasirinkus meno stilių ar laikotarpį, 

sistemą pateiks visus eksponatus, kurie 
pažymėti, kaip to stiliaus ar laikotarpio kūriniai.



Virtualios parodosVirtualios parodos



Aktualių parodų sąrašo 
tvarkymas ir naujų virtualių

parodų kūrimas

Šis funkcionalumas skirtas tik turinio 
tvarkytojams. Šių mygtukų kiti vartotojai 

nematys.

Aktualių parodų sąrašo 
tvarkymas ir naujų virtualių

parodų kūrimas

Šis funkcionalumas skirtas tik turinio 
tvarkytojams. Šių mygtukų kiti vartotojai 

nematys.

Virtualios parodos viršelis ir 
trumpas aprašymas

Rodoma informacija apie pasirinktą virtualią
parodą. Aktyvavus viršelį ar parodos 

pavadinimą, atveriamas detalus parodos 
aprašymas ir pateikiami virtualios parodos 

eksponatai.

Virtualios parodos viršelis ir 
trumpas aprašymas

Rodoma informacija apie pasirinktą virtualią
parodą. Aktyvavus viršelį ar parodos 

pavadinimą, atveriamas detalus parodos 
aprašymas ir pateikiami virtualios parodos 

eksponatai.

Aktualių parodų peržiūra

Rodomos visos aktualios virtualios parodos. 
Virtualių parodų eiliškumą ir priskirimą aktualiom 

parodom nustato turinio valdytojas.

Aktualių parodų peržiūra

Rodomos visos aktualios virtualios parodos. 
Virtualių parodų eiliškumą ir priskirimą aktualiom 

parodom nustato turinio valdytojas.



Populiariausių parodų peržiūra

Rodomos lankomiausios virtualios parodos. 
Populiariausių parodų sąrašą automatiškai generuos 

sistema.

Populiariausių parodų peržiūra

Rodomos lankomiausios virtualios parodos. 
Populiariausių parodų sąrašą automatiškai generuos 

sistema.

Virtualių parodų greita paieška

Šios paieškos pagalba vartotojas gali atlikti virtualių
parodų paiešką ieškant žodžių ar žodžių dalių virtualių

parodų pavadinime ar aprašyme.

Virtualių parodų greita paieška

Šios paieškos pagalba vartotojas gali atlikti virtualių
parodų paiešką ieškant žodžių ar žodžių dalių virtualių

parodų pavadinime ar aprašyme.



Virtualios parodos viršelis
ir trumpas aprašymas

Virtualios parodos viršelis
ir trumpas aprašymas



Eksponatų pateikimo 
būdo keitimas

Eksponatų pateikimo 
būdo keitimas

Balsavimas

Vartotojai matys, kaip įvertinta pasirinkta virtuali 
paroda.

Registruoti vartotojai galės balsuodami įvertinti 
pasirinktą virtualią parodą.

Balsavimas

Vartotojai matys, kaip įvertinta pasirinkta virtuali 
paroda.

Registruoti vartotojai galės balsuodami įvertinti 
pasirinktą virtualią parodą.

Komentavimas

Vartotojai matys visus komentarus.
Registruoti vartotojai galės komentuoti 

pasirinktą virtualią parodą.

Komentavimas

Vartotojai matys visus komentarus.
Registruoti vartotojai galės komentuoti 

pasirinktą virtualią parodą.

Virtualios parodos eksponatai

Eksponatai pateikiami sąraše arba nuotraukų rinkiniu 
(dabar matomas pateikimo būdas) .

Virtualios parodos eksponatai

Eksponatai pateikiami sąraše arba nuotraukų rinkiniu 
(dabar matomas pateikimo būdas) .



Greita, detaliGreita, detali
eksponateksponat ųų paiepaie šškaka

bei eksponato aprabei eksponato apra ššo pero per žžiiūūrara



Statistikos blokas

Šiame bloke pateikiama informacija apie eksponatų kiekį, 
viešinamų eksponatų kiekį, skaitmeninių objektų kiekį, viešinamų

skaitmeninių objektų kiekį, rinkinių kiekį ir skirtingų tipų
(nuotraukų, vaizdo įrašų, garso įrašų, 3D, kitų)  skaitmeninių

objektų kiekį.

Statistikos blokas

Šiame bloke pateikiama informacija apie eksponatų kiekį, 
viešinamų eksponatų kiekį, skaitmeninių objektų kiekį, viešinamų

skaitmeninių objektų kiekį, rinkinių kiekį ir skirtingų tipų
(nuotraukų, vaizdo įrašų, garso įrašų, 3D, kitų)  skaitmeninių

objektų kiekį.

Greita eksponatų paieška

Paieška atliekama ieškant žodžio ar žodžio 
dalies visuose eksponato laukuose arba tik 

antraštėje, aprašyme, temoje.

Greita eksponatų paieška

Paieška atliekama ieškant žodžio ar žodžio 
dalies visuose eksponato laukuose arba tik 

antraštėje, aprašyme, temoje.

Eksponatų su skaitmeniniais 
vaizdais filtravimas

Pažymėjus „tik su nuotraukomis“ sistema 
pateiks tik tuos eksponatus, kurie turi 

viešinamus vaizdus.

Eksponatų su skaitmeniniais 
vaizdais filtravimas

Pažymėjus „tik su nuotraukomis“ sistema 
pateiks tik tuos eksponatus, kurie turi 

viešinamus vaizdus.

Eksponatų filtravimas

Vartotojai ieškomus eksponatus papildomai gali 
filtruoti pagal pasirinktą „Muziejų“ ir/arba „Sritį“, 

ir/arba „laikotarpį“.

Eksponatų filtravimas

Vartotojai ieškomus eksponatus papildomai gali 
filtruoti pagal pasirinktą „Muziejų“ ir/arba „Sritį“, 

ir/arba „laikotarpį“.







Greita eksponatų aprašų peržiūra

Šių nuorodų pagalba vartotojas galės peržiūrėti 
eksponatų aprašus pereidamas nuo vieno eksponato 

prie kito negrįžtant į paieškos rezultatų sąrašą. 

Greita eksponatų aprašų peržiūra

Šių nuorodų pagalba vartotojas galės peržiūrėti 
eksponatų aprašus pereidamas nuo vieno eksponato 

prie kito negrįžtant į paieškos rezultatų sąrašą. 

Skaitmeninių objektų sąrašo 
peržiūra

Vartotojai galės peržiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus, 
garso įrašus, 3D ir kitus skaitmeninius objektus.

Skaitmeninių objektų sąrašo 
peržiūra

Vartotojai galės peržiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus, 
garso įrašus, 3D ir kitus skaitmeninius objektus.

Greita eksponatų aprašų peržiūra

Šių nuorodų pagalba vartotojas galės peržiūrėti 
eksponatų aprašus pereidamas nuo vieno eksponato 
prie kito negrįžtant į paieškos rezultatų sąrašą. 

Greita eksponatų aprašų peržiūra

Šių nuorodų pagalba vartotojas galės peržiūrėti 
eksponatų aprašus pereidamas nuo vieno eksponato 
prie kito negrįžtant į paieškos rezultatų sąrašą. 



Asmeninė kolekcija

Registruoti vartotojai gėlės pasirinktą eksponatą
įtraukti į savo asmeninę kolekciją.

Šis mygtukas matomas tik registruotiems 
vartotojams.

Asmeninė kolekcija

Registruoti vartotojai gėlės pasirinktą eksponatą
įtraukti į savo asmeninę kolekciją.

Šis mygtukas matomas tik registruotiems 
vartotojams.

Eksponato įtraukimas į
„Dienos eksponato“ bloką

Turinio tvarkytojas gėlės pasirinktą eksponatą
įtraukti į „Dienos eksponato“ bloką.

Šis mygtukas matomas tik turinio tvarkytojui.

Eksponato įtraukimas į
„Dienos eksponato“ bloką

Turinio tvarkytojas gėlės pasirinktą eksponatą
įtraukti į „Dienos eksponato“ bloką.

Šis mygtukas matomas tik turinio tvarkytojui.



Eksponato komplektiškumas

Jei peržiūrai pasirenkamas komplektas, šiame skyriuje 
pateikiami kiti komplektui priklausantys eksponatai.

Jei peržiūrai pasirenkamas eksponatas, kuris priklauso 
komplektui, šiame skyriuje pateikiama informaciją apie 

komplektą.

Eksponato komplektiškumas

Jei peržiūrai pasirenkamas komplektas, šiame skyriuje 
pateikiami kiti komplektui priklausantys eksponatai.

Jei peržiūrai pasirenkamas eksponatas, kuris priklauso 
komplektui, šiame skyriuje pateikiama informaciją apie 

komplektą.



Kiti portalo puslapiai ir Kiti portalo puslapiai ir 
funkcionalumaifunkcionalumai













Numatyti kiti funkcionalumai:
Asmeninės kolekcijos sudarymas
Didelių vaizdų užsakymas
Registravimasis vizitui
Atsiliepimai

Su Liferay portalu teikiami funkcionalumai
Žinynas
Diskusijos
Dienoraščiai
Parduotuvė

Kiti funkcionalumaiKiti funkcionalumai



MuziejMuziej ųų personalizuota prieigapersonalizuota prieiga







AAččiiūū uužž kantrybkantryb ęę

Tomas Valiukėnas

tomas.valiukenas@webmedia.lt

Mūsų darbai:
http://www.webmedia.eu

http://www.jonava.lt

http://www.registrucentras.lt/
http://portal.www.gov.qa


