
 

Slack naudojimas 

Slack yra komunikacijos platforma, kurioje galima susirašinėti, dalintis failais, dalyvauti 

video-skambučiuose. 

1. Eiti į slack.com/  

2. Norint susikurti paskyrą ir pradėti dirbti su įrankiu spausti Try Slack for free. 

 
 

3. Spausti Create a Slack Workspace. 

 
 

4. Sekančiame lange suvesti savo el. paštą. Paskyros patvirtinimui į nurodytą el. 

paštą yra išsiunčiamas patvirtinimo kodas, kuri reikia suvesti atsidariusiame 

lange. Tolimesnėje registracijoje nurodyti organizaciją, kuriai priklausote ir 

projekto pavadinimą, ties kuriuo dirbate. 

 

https://slack.com/


 

5. Atlikus visus registracijos žingsnius patenkama į pagrindinį įrankio langą, 

kuriame reikia pridėti komandos narius, įvesti komandos narių vardą ir el. paštą, 

suvedus visų reikiamų žmonių duomenis spausti Invite ir Done. 

 
 

6. Registracijos pabaigimui sekančiame lange skiltyje Wrap it all up spausti Finish 

setup. 

 
 

7. Suvesti savo pilną vardą ir susigalvoti slaptažodį, spausti Next. Sekančiame lange 

suvesti Slack aplinkos pavadinimą bei esant poreikiui redaguoti aplinkos 

nuorodą. Atlikus šiuos veiksmus spausti Finish. 

 



 

8. Skirtingi pokalbių kambariai skirstomi kanalais (Channel). Visus kanalus galima 

rasti: 

 
 

9. Paspaudus ant kanalo pavadinimo patenkama į susirašinėjimo aplinką, kurioje: 

 
1 – pridėti kanalo aprašą. 

2 – darbo aplinkoje/kanale galima pridėti skirtingas aplikacijas darbui palengvinti 

(pavyzdžiui, Google Drive, Trello, Zoom, Twitter, Google Calendar ir kt.). 

3 – pridėti daugiau žmonių į kanalą. 

4 – rašyti žinutę į pokalbių langą, šiame lauke galima su nuoroda paminėti kitą asmenį, 

pridėti ikonas, prikabinti įvairius failus. 

5 – paieškos laukas, galima ieškoti žinučių, pasidalintų failų. 

6 – skambinti, galima skambinti su vaizdu arba be vaizdo. 

7 – daugiau nustatymų, tokių kaip pranešimų nustatymai, pokalbio užtildymas, kanalo 

pervadinimas ir kiti. 

8 – skiltis apie – temos pavadinimo suvedimas ir kanalo aprašo suvedimas. 

1 2 3 

4 

3 5 6 7 

8 

9 
10 

11 

12 



 

9 – visų narių sąrašas. 

10 – trumpinių sąrašas (pradžioje tuščias sąrašas). 

11 – prikabinti failai, pokalbio metu galima šioje vietoje prikabinti failus, kad jie visą 

laiką būtų greičiau pasiekiami ir nepasimestų pokalbyje. 

12 – visi failai, kurie buvo pasidalinti pokalbyje (failus galima įtempti į pokalbio laukelį). 

 

 


