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DOKUMENTO PAKEITIMAI 
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2.12 2021 06 Papildyta paragrafu nr. 17 „Papildomai sukurti laukai (i.VAZ funkcionalumui)” 
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VARTOTOJO VADOVAS 

 

1 Bazinis funkcionalumo paketas – kaip pradėti 

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip atlikti pradinius nustatymus ir naudotis Bazinio paketo 
funkcionalumu. 
 

2 Importuokite pradinius nustatymus, naudojant „sparti pradžia“ funkcionalumą 

 
Importuokite pradinius nustatymus: 

 Atidarykite lapą Paketų konfigūravimas; 

 Veiksmų juostoje pasirinkite „procesas“, paspauskite komandą “Importuoti paketą”. Importuokite CORE 

konfigūravimo paketą;  

 Paspauskite “Tikrinti paketą” ir „Taikyti paketą“. 

  
Pradiniai nustatymai: 
- DK nustatymai  - vietinės valiutos centų kodas; 

- Valiutos lentoje atsirado: 

o ISO kodas; 

o ISO skaitmeninis kodas; 

o Aprašymas; 

o Valiutos simbolis; 

o Valiutos dešimtainių ženklų trumpiniai. 

- Registravimo aprašymai Pirkimo, Pardavimo dokumentams ir Prekių savikainos perskaičiavimui; 

- Registravimo aprašymo nustatymai; 

- Sukelti Lietuvoje veikla vykdantieji bankai. 

3 Nauji laukai „įmonės informacija“ puslapyje 

Atidarykite „Įmonės informacija“ puslapį. Skirtukuose „Bendra“ bei „Atsakingi darbuotojai“ užpildykite papildomą 
informaciją apie įmonę: 
- Įmonės JAR kodą; 

- Įmonės registracijos informaciją; 

- Pasirinkite įmonės generalinio direktoriaus kodą iš Darbuotojų sąrašo; 

- Pasirinkite įmonės apskaitos vadovo kodą iš Darbuotojų sąrašo; 

- Pasirinkite įmonės finansų direktoriau kodą iš Darbuotojų sąrašo; 
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Ši informacija bus naudojama įvairiuose spaudiniuose (pvz. Sąskaita faktūra, KIO, KPO) 

 

4 Valiutos  

Importuojant pradinius nustatymus, susikėlė papildoma informacija apie valiutą: 
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DK nustatymuose: 

 

 
 

5 Tiekėjo/pirkėjo kortelės papildomi funkcionalumai 

5.1 “Registracijos Nr.” 

Tiekėjo/Pirkėjo kortelėje (skirtukas “SF išrašymas”) galite nurodyti įmonės registracijos Nr. Lauko reikšmė bus 
naudojama spaudiniuose (pvz. Sąskaita faktūra) 

 
 

5.2 Dublikatų kontrolė 

Atidarykite puslapį „Pard. ir gautinų sumų nustat.“.  
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Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų galimybių: 

 Nėra – sistema netikrins ir galėsite kurti kiek norite kortelių tai pačiai įmonei (su tuo pačiu 

registracijos nr.); 

 Perspėjimas – lengva kontrolė, jeigu vedate nauja kortelė ir nurodysite toki pat įmonės 

(registracijos nr.) kodą, sistema jus perspės kiek identiškų kortelių su tokiu pat įmonės kodu 

jau yra: 
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 Klaida – griežta kontrolė. Sistema neleis įvesti identiškos kortelės.  

 
 

Analogiški nustatymai atliekami „Pirkimų ir mokėt. sumų nustatymuose“. 

 

6 Kaip aprašyti vietinius bankus 

Sukelti pradiniai nustatymai sukūrė Lietuvoje veiklą vykdančius vietinius bankus: 

 

 
 
Dabar jūs galite pradėti naudoti vietinių bankų informaciją kuriant pirkėjų / tiekėjų bankų korteles. Pirkėjo kortelės 
veiksmų juostoje pasirinkite komandą „Orientuotis“ – „Banko sąskaitos“.  

 
  
Tiekėjo kortelės veiksmų juostoje pasirinkite „Naršyti“ – „Banko sąskaitos“. 
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Tiekėjo banko sąskaitos lapo laukelyje „Vietinio banko kodas“ iš sąrašo pasirinkite banką, kuriame pirkėjas turi 
sąskaitą.  

 

 
 
Visa pradinė banko informacija bus nukopijuota iš vietinio banko nustatymų. Jums lieka nurodyti Tiekėjo TBSN 
kodą ir  tiekėjo banko kortele galima naudotis formuojant mokėjimo pavedimus. 
 
Tą patį galima atlikti ir Pirkėjo kortelėje. 

 

7 Kaip galite parinkti numatytąją banko sąskaitą įmonės informacijoje 

Jeigu jūsų įmonė turi keletą skirtingų banko sąskaitų, įmonės informacijoje atsirado galimybė nurodyti, kuri įmonės 
banko sąskaitą bus naudojama kaip numatytoji.  
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Parinkus konkrečią įmonės banko sąskaitą, užsipildys visi laukai iš banko sąskaitos kortelės. 

 
 

8 Kaip pažymėti dokumentą anuliuotu 

Jeigu sistemoje yra klaidingai užregistruotas pardavimo/pirkimo dokumentas, yra galimybė jį pakoreguoti 
formuojant grąžinimo pažymą ir abu dokumentus pažymėti kaip Anuliuotus .  

Atlikite sekančius žingsnius: 

1. Sukurkite Pirkimo/Pardavimo dokumentą ir užregistruokite jį; 

2. Sukurkite grąžinimo pažymą ir sugretinkite su užregistruotu dokumentu. Grąžinimo pažymoje laukai 

„Sugretinti su dok. Tipas“ ir „Sugretinti su dok. Nr.“ turi būti užpildyti. 
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3. Laukas „Mokėjimo būdo kodas“ – tuščia reikšmė; 

4. Laukas “Anuliuotas” – „Taip“ 

 
 

5. Užregistruokite grąžinimo pažymą; Registruojant grąžinimo pažymą su tipu „Anuliuotas“ įrašai 

registruojasi štorno principu (nedidina sąskaitų debeto/kredito apyvartų) 

6. Atidarome užregistruotą sąskaitą faktūra (punktas 1) – laukelis „Anuliuota“ dabar pažymėtas; 

7. Atidarome užregistruota grąžinimo pažymą (punktas 5). Galite paspausti mygtuką „Valyti anuliavimo 

žymę“ - užregistruotoje sąskaitoje faktūroje laukelis „Anuliuota“ bus nepažymėtas.  

 

Kaip registruotame taip ir neregistruotame dokumente galima nurodyti tikslinamuosius dokumentus:  

 
Informacija bus naudojama i.SAF duomenų surinkime – jeigu tikslinamieji dokumentai yra nurodyti, jei bus 
atvaizduojami rinkmenoje.  

9 Kaip atšaukti ir pakoreguoti dokumentus greitai 

Užregistruotose pirkimo ir pardavimo sąskaitose atsirado galimybė greitai atšaukti ir pakoreguoti dokumentus.  
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Atšaukti – sukuria ir automatiškai užregistruoja grąžinimo pažymą (požymis Anuliuota užsideda automatiškai, 
dokumentai anuliuojamas štorno principu); 
Koreguoti – sukuria ir automatiškai užregistruoja grąžinimo pažymą (požymis Anuliuota užsideda automatiškai, 
dokumentas anuliuojamas štorno principu) ir sukuria kopija neregistruoto dokumento.  
Po registravimo funkcionalumas veikia analogiškai atrašytam punkte 8.  
 
 

10 Kaip pardavimo dokumentuose nurodyti įmonės banko sąskaitą apmokėjimui? 

Jeigu jūsų įmonė turi keletą skirtingų banko sąskaitų, pardavimo SF atsirado galimybė nurodyti į kokią įmonės  
banko sąskaitą prašote atlikti mokėjimą: 

1. Atidarykite arba sukurkite Pardavimo užsakymą arba Pardavimo SF 

2. Skirtuke “Užsienio prekybą” parinkite norimą banko sąskaitą iš Banko sąskaitų sąrašo. 

 
 
Iš banko sąskaitos kortelės užsipildys pardavimo SF laukai. Ši banko sąskaita bus atvaizduojama taip pat ir 
pardavimo dokumente: 
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Atkreipkite dėmesį:  
- Jeigu naudojamas „Atskaitingi centrai“ funkcionalumas, pagal nutylėjimą užsipildo iš „Atskaitingas centras“ 

kortelės, kitais atvejais iš  „Įmonės informacija“ kortelės 

 

11 Kaip nustatyti registravimo aprašus?  

Dabar turite galimybę nustatyti registravimo aprašus pirkimo, pardavimo, serviso dokumentams, atsargų savikainų 
perskaičiavimo įrašams ir delspinigių pažymoms.  
Su pradiniais nustatymais yra sukelti pirkimo, pardavimo ir atsargų savikainų perskaičiavimo įrašų registravimo 
nustatymai. Jūs visada galite juos pakeisti bei sukurti naujus. 
 

1. Atidarykite „Registravimo aprašų“ puslapį. Veiksmų juostoje pasirinkite komandą „Naujas“ ir sukurkite 

naują aprašymą: 

 
 

2. Laukelyje „Tipas“ pažymėkite, kokiai funkcinei sričiai aprašymas bus taikomas. Čia aprašome pardavimų 

dalį; 

3. Veiksmų juostoje pasirinkite komandą ... – „Veiksmai“ – „Naujas dokumentas“ – „Parametrai“, kad 

galėtumėte aprašyti, kaip bus formuojamas tekstas; 
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4. Dabar jūs turite nuspręsti, kokia informacija bus atvaizduojama tekste. Galimi informacijos tipai: „Antraštė“ 

– parinkite reikšmę, jeigu norite kaip būtų išvedama lauko antraštė, parinkite „Reikšmė“, jeigu norite kad 

būtų išvedama lauko reikšmė, parinkite „Konstanta“ jeigu norite aprašyti papildomą tekstą.  

 
 

5. Dabar jūs turite sugrįžti į pradinę lentelę ir aprašyti išvedamų laukų seką. Mūsų pavyzdyje yra 4 laukai. Jei 

norime juos išvesti nuosekliai, laukelyje „Registravimo aprašo formulė“ surašome formulę „%1 %2, %3 

%4” 

 
 
Jeigu turime nustatymus: 

 
Pagal nurodytą pavyzdį aprašymas bus “SF: XXXXX, Registravimo data: XXXX-XX-XX”; 
Jeigu norite turėti aprašymą: “Registravimo data: XXXX-XX-XX, SF: XXXXX”, formulė bus %3 %4. %1 %2. 
 
Jeigu pirkimo dokumentuose yra poreikis įtraukti: 
- Pirkimo dokumentui – „Tiekėjo SF Nr.“ 

- Pirkimo grąžinimo dokumentui – „Tiekėjo grąžinimo SF Nr.“ 

Registravimo apraše nurodomi abu laukai: 



 
 

Bazinis funkcionalumas Lietuvai 

 16 

 
O registravimo aprašo formulėje laukai nurodomi sulieti ir be tarpo, kad sistema vienu atveju paimtu vieną lauką, 
kitų atvejų - kitą:  

 
Dėmesio:  
Jeigu registravimo apraše naudojami laukai tipo „Registravimo data“ ir nėra uždėta varnelė „Patvirtinti registruojant“  
keičiant datą prieš registravimą data apraše nepasikeis.  
 

6. Kai aprašėte registravimo aprašą, jūs turite nuspręsti, ar tas aprašas yra numatytas, ar pakaitinis. Jeigu jį 

norite naudoti kaip numatytą, atidarykite „Pardavimų ir gautinų sumų nustatymas ir parinkite aprašytą 

registravimo aprašo reikšme.   

 
 
Jeigu registravimo aprašas yra pakaitinis, jį galima pasirinkti dokumento formavimo metu: 
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7. Identiškus veiksmus galima atlikti pirkimams, serviso užsakymams ir delspinigių pažymoms; 

8. Prekių perskaičiavimo registravimo aprašymas formuojamas identiškai. Jis gali būti vienas aktyvus ir 

nurodytas „Atsargų nustatymuose“. 

 
 

12 Kaip užpildyti važtaraščio informaciją?  

Po plėtinio nustatymų importo jūs turite galimybę užpildyti važtaraščio informaciją, kuri būtų panaudojama 
važtaraščio spaudiniui arba i.VAZ rinkmenos formavimui. Nurodyti laukai yra pardavimo dokumentuose, pirkimo 
dokumentuose, perdavimo dokumentuose: 
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Jeigu įmonė naudoja savo automobilių parką arba samdo konkrečius automobilius, juos galima aprašyti kaip sąrašą 
ir naudoti kaip pasirinkimą. Jeigu automobiliai dažnai keičiasi, galima tiesiog įrašyti automobilio valstybinį numerį ir 
nesinaudoti sąrašais.  
Tas pats galioja laukams, kur aprašomas vairuotojas ir kas priėmė prekes. 
Laukai „Vairuotojo kodas“, „Dokumentą išrašė“, „Prekės išdavė“ – pildomi iš įmonės darbuotojų sąrašo. 
Laukas „Prekės priėmė“ – pildomas iš CRM kontaktų asmenų sąrašo. Asmenys filtruojami pagal susijusios įmonės 
kontakto kortelę.   
 

13 Kaip aprašyti darbuotojų informaciją?  

 
Darbuotojų kortelėje atsirado galimybė sudėti jo  parašo ir antspaudo vaizdą. Informacija gali būti panaudojama 
skirtingiems spaudiniams. 

 
 
Laukas „Įmonės el. paštas“ yra iškeltas į sąrašą: 
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14 „Siūlyti mokėjimus tiekėjams“ – funkcijos išplėtimas 

Šalia standartinio funkcionalumo yra papildoma funkciją „Siūlyti mokėjimus tiekėjams LT“: 

 
Funkcijos užklausos forma:  

 
Pagal nutylėjimą atsidaro užklausos formą, kurioje pažymėta  
„Sąskaita faktūra“ – taip; 
„Grąžinimo pažyma“ – ne. 
Funkcija siūlys mokėjimus atviroms sąskaitoms faktūroms, neįtraukiant atviras grąžinimo pažymas.  
 
Atkreipkite dėmesį į laukelį „Rodyti daugiau“. Paspaudus jį, atsidaro išplėstas užklausos langas, kur galima 
parinkti ir kitus dokumentus:  
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Funkcijos veikimo rezultatas – suformuotos mokėjimo eilutės žurnale.  
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15 Šalių vertimai 

Prie „Šalių/regionai“ lentelės atsirado galimybė aprašyti vertimus: 

 
 
Atsidariusioje formoje parinkite: 

 
 
Vertimų formoje galite aprašyti šalies pavadinimą įvairiomis kalbomis: 

 
 
Sprendimo panaudojimas: įvairus spaudiniai, kai šalies kodą reikia nurodyti kita kalba.  

16 Papildomai iškelti standartiniai laukai 

Čia pateiktas sąrašas papildomai iškeltų standartinių laukų: 
 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo knyga: Įsigijimo savikaina, Likvidacinė vertė, Sukauptas nusidėvėjimas; 

 Banko sąskaitų sąrašą: Valiuta, Balansas, Balansas (Viet. Val.); 

 Tiekėjo knygos įrašai: Dokumento data; 

 Pirkėjo knygos įrašai: Dokumento data; 

 Pirkimo pasiūlymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Pirkimo užsakymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Pirkimo SF: Registravimo aprašo kodas; 

 Pirkimo grąžinimo pažyma: Registravimo aprašo kodas, Bendra verslo registravimo grupė;  

 Pirkimo grąžinimo užsakymas: Registravimo aprašo kodas, Bendra verslo registravimo grupė; 

 Pardavimo pasiūlymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Pardavimo užsakymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Pardavimo SF: Registravimo aprašo kodas; 

 Pardavimo grąžinimo pažyma: Registravimo aprašo kodas, Bendra verslo registravimo grupė;  

 Pardavimo grąžinimo užsakymas: Registravimo aprašo kodas, Bendra verslo registravimo grupė;  

 Serviso užsakymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Serviso SF: Registravimo aprašo kodas; 

 Serviso grąžinimo užsakymas: Registravimo aprašo kodas; 

 Serviso grąžinimo pažyma: Registravimo aprašo kodas; 

 Gretinti su tiekėjo knygos įrašais: Sulaikytas; 

 Gretinti su pirkėjo knygos įrašais: Sulaikytas; 

 Registruotas pardavimo važtaraštis (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 

 Registruota pardavimo SF (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 
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 Registruota pardavimo grąžinimo pažyma (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 

 Registruotas pirkimo kvitas (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 

 Registruota pirkimo SF (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 

 Registruota pirkimo grąžinimo pažyma (sąrašas ir kortelė) – Registravimo aprašas; 

 Pirkimo užsakymo eilutėse: IT Likvidacinė vertė, Remonto kodas, Nusidėvėjimo knygos kodas, IT reg. 

Tipas; 

 Pirkimo SF eilutėse: IT likvidacinė vertė; 

 Pirkimo grąžinimo pažymos eilutėse: IT likvidacinė vertė, Remonto kodas; 

 Pirkimo grąžinimo SF eilutėse: IT likvidacinė vertė, Remonto kodas; 

 Pardavimo SF eilutėse: Nusidėvėjimo knygos kodas (reikia iškelti patiems), Aprašas 2; 

 Pardavimo užsakymo eilutėse: Nusidėvėjimo knygos kodas (reikia iškelti patiems), Aprašas 2; 

 Pardavimo grąžinimo pažymos eilutėse: Nusidėvėjimo knygos kodas, Aprašas 2; 

 Pardavimo grąžinimo užsakymo eilutėse: Nusidėvėjimo knygos kodas, Aprašas 2; 

 

 

17 Papildomai sukurti laukai (i.VAZ funkcionalumui) 

 Užregistruotas grąžinimo važtaraštis: Pristatymo agento kodas; 

 Pirkimo gražinimo pažyma: Pristatymo agento kodas. 

 Serviso užsakymas: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Serviso SF: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Serviso grąžinimo pažyma: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Užregistruotos paslaugos važtaraštis: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Užregistruotos paslaugos SF: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Užregistruotos paslaugos grąž. pažyma: Vežėjo kodas; važtaraščio informacija 

 Pirkimo užsakymas: Vežėjo kodas; 

 Pirkimo SF: Vežėjo kodas; 

 Registruotas pirkimo važtaraštis: Vežėjo kodas; 

 Registruota pirkimo SF: Vežėjo kodas. 

 


