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Tėvų e. piniginės aktyvavimas TAMO dienyne
Prieš naudojantis e. pinigine reikia ją aktyvuoti. Aktyvacija pradedama nuo tėvų virtualios e. piniginės
aktyvacijos. Tam reikia prisijungti prie savo (kaip tėvų) paskyros ir paspausti e. piniginės meniu su užrašu
„Aktyvuok“ (žr. 1 pav.).

1 pav. Tėvų e. piniginės aktyvavimas (1 žingsnis)

Aktyvacija atliekama susiejant e. piniginę su vartotojo telefono numeriu.
SVARBU: naudojantis e. pinigine nėra naudojama mob. ryšio sąskaita. Telefono numeris reikalingas tam,
kad būtų galima:
1)
2)
3)
4)

papildyti e. piniginę;
SMS žinute patikrinti e. piniginės likutį;
gauti SMS žinute pranešimą apie e. piniginės papildymą;
patvirtinti atliekamą pinigų pervedimą į vaiko e. piniginę.

Dėl šių priežasčių rekomenduojame naudoti paties vartotojo telefono numerį ir jį nurodyti laukelyje
„Telefono nr.“ (žr. 2 pav.). Kartu įvedame vartotojo gimimo datą bei operatorių ir pažymėję sutikimą su
aktyvavimo sąlygomis, spaudžiame mygtuką „Aktyvuok“.

2 pav. Tėvų e. piniginės aktyvavimas (2 žingsnis)

Į nurodytą telefono numerį turite gauti SMS žinutę su Mokipay patvirtinimo/PIN kodu. Jį įvedame į TAMO
dienyne matomą laukelį (žr. 3 pav.) ir spaudžiame mygtuką „Patvirtinti“.

3 pav. Tėvų e. piniginės aktyvavimas (3 žingsnis)

Mokinio e. piniginės aktyvavimas TAMO dienyne
Atlikus tėvų virtualios e. piniginės aktyvaciją, galima aktyvuoti mokinio elektroniniame mokinio pažymėjime
(EMP) esančią e. piniginę. Pasirenkame norimą aktyvuoti mokinį ir spaudžiame mygtuką „Aktyvuoti“ (žr. 4
pav.).

4 pav. Mokinio e. piniginės aktyvavimas (1 žingsnis)

Analogiškai įvedame mokinio telefono numerį, gimimo datą bei pasirenkame mob. ryšio operatorių ir
spaudžiame mygtuką „Aktyvuoti“ (žr. 5 pav.).

5 pav. Mokinio e. piniginės aktyvavimas (2 žingsnis)

Į nurodytą telefono numerį turite gauti SMS žinute su Mokipay patvirtinimo/PIN kodu. Jį įvedame į TAMO
dienyne matomą laukelį (žr. 6 pav.) ir spaudžiame mygtuką „Patvirtinti“.

6 pav. Mokinio e. piniginės aktyvavimas (3 žingsnis)

E. piniginės blokavimas TAMO dienyne
Jei mokinys pametė savo EMP, reikia atlikti e. piniginės blokavimą. Tik užblokavus e. piniginę joje esantys
pinigai yra rezervuojami iki kol bus pagamintas naujas EMP. Dėl naujo EMP užsakymo reikia kreiptis į
mokyklos TAMO dienyno administratorių.
Mokinio e. piniginės blokavimas atliekamas prisijungus prie mokinio TAMO paskyros. Pasirinkus meniu
„Mokinio EMP duomenys“ reikia paspausti mygtuką „Blokuoti“ (žr. 7 pav.).

7 pav. Mokinio e. piniginės blokavimas

E. piniginės papildymas TAMO dienyne
E. piniginę galima papildyti internetu naudojantis e. bankininkystės sistema. Spaudžiame meniu „Papildyti“
(žr. 8 pav.). Tuomet pasirenkame norimą banką ir papildymo būdą „Banko pavedimu“ bei spaudžiame
mygtuką „Atlikti“ (žr. 9 pav.).

8 pav. E. piniginės papildymas TAMO dienyne (1 žingsnis)

9 pav. E. piniginės papildymas TAMO dienyne (2 žingsnis)

TAMO dienyno sistema Jus nukreips į www.mokipay.com tinklalapį. Įvedus gavėjo telefono numerį bei
norimą sumą e. piniginės papildymas bus tęsiamas Jums prisijungiant prie pasirinkto banko e.
bankininkystės sistemos ir patvirtinant suformuotą papildymo ruošinį. Apie sėkmingą e. piniginės
papildymą gavėjas bus informuojamas SMS žinute.

Vidiniai pervedimai tarp e. piniginės vartotojų TAMO dienyne
Tam, kad būtų patogiau pildyti e. piniginę ir nereikėtų kiekvieną kartą jungtis prie banko, papildymo metu
galima nurodyti su tėvų virtualia e. pinigine susietą telefono numerį ir šią e. piniginę papildyti didesne
pinigų suma. Tuomet prisijungus prie TAMO dienyno periodiškai bus galima pervesti norimą pinigų sumą į
mokinio e. piniginę. Vidiniai pervedimai TAMO dienyne yra nemokami.
Pervedimas atliekamas skiltyje „Pervedimas tarp naudotojų“ (žr. 10 pav.) pasirinkus gavėją – mokinį.
Tuomet nurodome norimą pervesti sumą ir spaudžiame mygtuką „Pervesti“. Pervedimui patvirtinti į
siuntėjo telefono numerį bus atsiunčiamas Mokipay patvirtinimo/PIN kodas SMS žinute. Kiekvieno
pervedimo metu bus gaunamas vis kitas Mokipay patvirtinimo/PIN kodas.
SVARBU: jei pervedimas nėra patvirtinamas SMS žinute gautu Mokipay patvirtinimo/PIN kodu, pinigai būna
rezervuojami ir vėliau grįžta atgal į siuntėjo e. piniginę.

10 pav. Pervedimas TAMO dienyne

E. piniginės likučio tikrinimas
E. piniginės likutis matomas tiek tėvų, tiek mokinio paskyroje. Jei nėra galimybės prisijungti prie TAMO
dienyno, e. piniginės likutį galima patikrinti SMS žinute.
Vartotojas gali iš savo telefono numerio (su kuriuo aktyvuota e. piniginė) išsiųsti SMS pranešimą numeriu
1397 su tekstu LIKUTIS

Pagalba
Jei kyla klausimų ar neaiškumų aktyvuojant e. piniginę, atliekant e. piniginės papildymą ar pervedimą,
susisiekite el. paštu support@mokipay.com. Būtina nurodyti vartotojo vardą, pavardę ir telefono numerį
bei mokyklos pavadinimą. Jei bus reikalinga papildoma informacija, ją reikės patikslinti vėliau.

