
Sveikiname Jus su   

rugsėjo 1-ąja, kurią  

pasitinkame kupini  

naujovių.                    

Linkime, kad šie metai 

būtų dar sėkmingesni 

bei įdomesni, kad        

patirtumėte puikių     

emocijų ir mokytumėtės 

iš kiekvieno patyrimo.
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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117, 

LT-08105 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti VPM 
firmų aptarnavimo sutartis 2016-2017 mokslo metams. 

Visi veiklos dokumentai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt, Meniu pasirinkus Apie mus, tuomet Simulith centras. 

Paraiškos forma ir mokesčių už „Simulith“ centro paslaugas sistema pateikiama 
kartu su šiomis „Simulith žiniomis“, taip pat interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime aptarnavimo sutartį ir atsių-
sime jums suderinti paraiškos pildytojo nurodytu el. paštu. 

Prašome užpildyti paraišką ir iki 2016 m. rugsėjo 16 d. atsiųsti el. paštu sl@viko.lt. 

Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų VPMF planus toliau 
dalyvauti Lietuvos VPMF tinklo veikloje telefonais (8 5) 219 16 45, (8 5) 219 16 46, 
elektroniniu paštu sl@viko.lt. 

VPMF APTARNAVIMO SUTARČIŲ 
ATNAUJINIMAS 

PASLAUGŲ „SIMULITH“  
TINKLO NARIAMS NAUJOVĖS  

Jau veikia modernizuota „Simulith“ tinklo narių interneto svetainė, 
kurioje pateikiama visa tinklo nariams aktuali ir nuolat atnaujina-
ma informacija. Svetainė pasiekiama www.sl.viko.lt, Meniu pasi-
rinkus Tinklo nariams ir spustelėjus aktyvią nuorodą Simulith tink-

lo narių svetainė.  

„Simulith“ centras kartu su asociacija 
„Liba“ diegia naują paslaugą tinklo      
nariams - imitacinių paslaugų elektroninę 
sistemą „SIMU RINKA“. 

Ši imitacinių paslaugų sistema: 

1. Iš esmės pakeičia iki šiol veikusią vietinių atsiskaitymų tarp VPMF tvarką! 
Naujoji tvarka patogesnė, labiau orientuota į vartotoją. Visi tinklo nariai nuo šiol 
vietinius tarpusavio atsiskaitymus vykdys prisijungę prie šios sistemos, taip pat 
matys visas įvykdytas mokėjimo operacijas, sąskaitų likučius, galės suformuoti 
banko išrašus.  

2. Prisijungus suteikia galimybę mokėti mokesčius, užsisakyti prekes ir paslaugas 
iš imitacinių „Simulith“ centro padalinių. 

3. Prisijungus suteikia galimybę matyti kitų VPMF svarbiausią informaciją. 

Išsamesnė informacija kaip prisijungti ir atlikti mokėjimus bus paruošta ir išsiųsta 
visiems aptarnavimo sutartis atnaujinusioms ar naujai pasirašiusioms VPMF.  

Sistema dar diegiama, darbus planuojame baigti š.m. spalio mėnesio pradžioje, to-
dėl prašome apie pastebėtus sutrikimus iš karto informuoti „Simulith“ centrą.  

Radus reikiamų lėšų sistema bus tobulinama ir ateityje visos „Simulith“ centro teikia-
mos imitacinės paslaugos bus pasiekiamos prisijungus prie šios sistemos. 

 

Kuriama el. parduotuvių sistema, kuri pagyvins prekybą tinkle, šią paslaugą nariams 
pasiūlysime iki 2016 metų pabaigos. 


