REGISTRACIJA IKMIS –
integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo
ir mokymų informacinėje sistemoje
1. IKMIS galime pasiekti dviem būdais: pasinaudoję nuoroda pagrindiniame www.agroakademija.lt
puslapyje arba tiesiogiai, naršyklės adreso laukelyje suvedę www.ikmis.lt
2. Atsidariusiame lange galime pasirinkti, kokiu būdu norime prisijungti:
I būdas: naudojantis elektroninėmis priemonėmis – el. parašu ar elektronine bankininkyste
II būdas: prisijungti naudojantis elektroniniu paštu

2.1. Pasirinkę pirmąjį prisijungimo būdą būsite nukreipti į elektroninius valdžios vartus. Čia galite
pasirinkti mobiliojo ryšio operatorių, kurio elektroninio parašo paslauga naudojatės;
arba banką, kurio elektroninės bankininkystės klientai esate.

Pasirinkę norimą prisijungimo sistemą, suveskite prašomą informaciją ir patvirtinkite, kad sutinkate
ją perduoti VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai.
Patvirtinus duomenis busite grąžinti į www.ikmis.lt. Užpildykite reikiamus laukus ir spauskite
mygtuką „Registruotis“. Jums bus išsiųstas el. laiškas su tolimesne informacija (žiūrėkite 4 žingsnį).
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2.2. Pasirinkę antrąjį prisijungimo būdą – registraciją elektroniniu paštu, suveskite savo duomenis.
Naudotojo vardas turi būti unikalus, nesikartojantis sistemoje. Jei sistemoje toks jau bus
užregistruotas, sistema Jums registruotis neleis ir paprašys kad sugalvotumėte unikalų vardą.
Taip pat labai svarbu, kad elektroninio pašto adresą suvestumėte teisingai, nes juo bus siunčiami
tolimesni prisijungimo veiksmai.

3. Įsitikinę, kad suvesti duomenys teisingi, spauskite mygtuką „Registruotis“.

4. Netrukus Jūsų el. pašto dėžutę pasieks laiškas su pradine prisijungimo informacija – Jūsų
pasirinktu naudotojo (prisijungimo) vardu bei laikinuoju slaptažodžiu.
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5. Grįžkite į IKMIS puslapį www.ikmis.lt ir atsidariusiame lange įrašykite savo pasirinktą
vartotojo vardą bei atsiųstą laikinąjį slaptažodį. Suvedę spauskite „Prisijungti“.

6. Atsidariusiame lange Jūsų bus prašoma pakeisti suteiktą laikinąjį slaptažodį į Jūsų pačių
susikurtą, nuolatinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į slaptažodžiui keliamus reikalavimus:
 Ilgis nuo 8 iki 16 simbolių
 Mažiausiai 2 DIDŽIOSIOS raidės
 Mažiausiai 4 mažosios raidės
 Bent 2 skaitmenys
Pavyzdžiui, GEabvk65
Slaptažodžiams keliamais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad Jūsų slaptažodis nebus lengvai
atspėjamas ir Jūsų pateikti duomenys saugūs.

Įrašykite savo naująjį slaptažodį į abu langelius: „naujas slaptažodis“ ir „pakartokite slaptažodį“.
Spauskite „Pakeisti“.
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7. Slaptažodį, savo bei valdos duomenų informaciją bet kada galėsite keisti atsidarę savo
„Vartotojo profilį“. Spauskite „Išsaugoti pakeitimus“ norėdami atnaujinti informaciją.

10. Paspaudę viršuje esantį IKMIS logotipą grįšite į pagrindinį prisijungusio vartotojo puslapį,
iš kurio lengvai pasieksite visas norimas IKMIS dalis.

Linkime įdomios, malonios ir naudingos patirties naudojantis IKMIS!
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