VU IT paslaugų dokumentacija
Svarbūs pranešimai
Dėmesio! Keičiasi VU judriojo (mobiliojo) ryšio tiekėjas. Informacija abonentams, turintiems telefonams skirtas VU SIM korteles.
Karantino laikotarpiu - SPSS virtualiose darbo vietose. Plačiau....
Studentai ir darbuotojai gali naudoti MATLAB ir Simulink. Plačiau...
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Reikia pagalbos?
Jei neradote informacijos šiame puslapyje ir
iškilus kitiems klausimams:
pateikite juos per VU pagalbos centrą,
rašykite el. paštu: pagalba@itpc.vu.lt,
skambinkite tel. (8 5) 236 6200
Išsamiau: Pagalba ir kontaktai
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VU e. tapatybių valdymo sistema
E. tapatybių valdymo sistema SVID
Informacinė sistema darbuotojams

Kita informacija, nuorodos
www.vu.lt/it
https://www.vu.lt/it/epaslaugos
www.tinklas.vu.lt
info.tinklas.vu.lt
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