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1. Atsidarykite Interneto naršyklę: Google Chrome, Internet Explorer, Firefox Mozilla ar kitą į Jūsų 

kompiuterį instaliuotą naršyklę. 

2. Į naršyklės adreso lauką suveskite EBSCO administravimo svetainės adresą: 

https://eadmin.ebscohost.com/EAdmin/Login.aspx 

3. Atsidariusiame lange suveskite administratoriaus Prisijungimo vardą (User ID), Slaptažodį 

(Password) ir paspauskite mygtuką „Login“: 

 

4. Atsidariusiame EBSCO administravimo svetainės lange pasirinkite rubriką „Reports &Statistics“: 

 

https://eadmin.ebscohost.com/EAdmin/Login.aspx


5. Spragtelėję ant „Reports &Statistics“, atsivėrusiame lange pasirinkite „Counter R5 Reports“: 

 

6. Atsidariusioje Counter R5 Reports formoje tereikia atlikti du veiksmus: 1) nustatyti ataskaitinį 

laikotarpį ir 2) formos apačioje paspausti mygtuką „Create Report for Download”: 

 

 

Tokiu būdu nustatysite reikiamą ataskaitinį laikotarpį: 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.: 

 



Tos pačios Counter R5 Reports formos apačioje atlikite antrąjį veiksmą – paspauskite mygtuką „Create Report 

for Download”: 

 

 

 

 

7. Truputį luktelkite, kol bus generuojama ataskaita, o tuomet spragtelkite ant rubrikos „Download 

Reports“:  

 

 



8. Jums bus pateikta ką tik jūsų sugeneruota ataskaita. Spragtelkite ant „Excel“. 

 

 

 

9. Lango apačioje pamatysite į Jūsų kompiuterį atsiųsto Excel dokumento kortelę: 

 

 

 

10. Paspaudus ant šios Excel dokumento kortelės, bus atverta Ataskaita Excel formatu. Spragtelkite ant 

laukelio „Enable Editing“ ir išsisaugokite šį Excel dokumentą savo kompiuteryje: 

 

 

 

 

 



11. Kai dokumentą jau būsite išsaugoję savo kompiuteryje, praplatinkite „B“ stulpelį, kad pilnai 

matytumėte visų čia išvardintų pozicijų pavadinimus. „Total_Item_Requests“ yra būtent ta pozicija, 

kurios eilutėje pateikti duomenys, yra reikalingi: 

 

 

12. Pirmasis, Total_Item_Requests pozicijos dešinėje pateiktas skaičius, kaip tik ir rodo atsisiųstųjų 

dokumentų per visą ataskaitinį laikotarpį reikšmę (kad būtų aiškiau, šią reikšmę pažymėjau 

geltoname fone): 

 

 

13. Baigę darbą EBSCO administravimo sistemoje, atsijunkite, spragteldami mygtuką „Logout“: 

 



14. Atsijungus nuo sistemos atsivers langas, kuriame rašoma, kad „Jūs sėkmingai išsiregistravote iš 

EBSCOadmin“: 

 

 

 

15. Šiose rekomendacijose pateiktuose paveikslėliuose matote Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos EBSCO DB panaudos 2020 m. statistinius duomenis. Jūs, prisijungę prie EBSCO 

administravimo sistemos su savo slaptažodžiais, matysite kitus, EBSCO DB panaudos Jūsų 

bibliotekoje skaičius. 

16. Kilus klausimams, prašome, rašykite el. paštu daiva.kiminaite@amb.lt 

mailto:daiva.kiminaite@amb.lt

