
 

Pakaitai. Pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupės  
vartotojų vadovas  

2021 Gruodis  

V1.0.4.5  

  



 

 

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai 

 
2 

Dokumento versijos 

Versija Data Pakeitimai 

2.0 2020 05 Pradinė versija 

2.1 2021 10 Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra 

4.1 2021 04 Papildyta valiutų kursų koregavimo ataskaita 

4.2 2021 07 Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra 

4.3 2021 07 Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra 

4.4 2021 10 Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra 

4.5 2021 12 Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra 

  



 

 

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai 

 
3 

Turinys 

1 PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI – KAIP PRADĖTI ............................... 4 

2 PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ SUKŪRIMAS ..................................... 4 

3 PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ PRISKYRIMAS ................................... 6 

4 PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ FUNKCIONALUMAS .......................... 7 

4.1 PIRKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI .......................................................................................... 7 

4.2 TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI .......................................................................................... 9 

5 VALIUTŲ KURSŲ KOREGAVIMO ATASKAITA ..................................................................... 12 

  



 

 

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai 

 
4 

1 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai – kaip pradėti 

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip naudotis Pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupių 
pakaitų funkcionalumu. 

Norint įgalinti registravimo grupių pakaitalų naudojimą pirmiausiai reikia atlikti DK nustatymus: 

 

Pav.  1 DK nustatymai 

2 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitų sukūrimas 

Norint priskirti pakaitus tam tikrai pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupei, pirmiausia jie turi būti 
sukurti. Norint sukurti naują pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupę, spauskite Naujas. 
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Pav.  2 Nauja pirkėjų registravimo grupė 

  

Atsidariusioje pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupės kortelėje, suveskite kodą, aprašą bei gautinų arba 
mokėtinų sumų sąskaitą. Ši naujai sukurta registravimo grupė bus pakaitas „DOMESTIC“ registravimo 
grupei. 

 

Pav.  3 Pirkėjo registravimo grupės kortelė 

Atitinkamai sukurkite kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitines registravimo grupes. 
Sukūrus kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitus, sąrašas atrodo taip: 
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Pav.  4 Pirkėjų registravimo grupių sąrašas 

3 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų priskyrimas 

Pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių pakaitai yra priskiriami per pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių 
langą, paspaudus mygtuką Pakaitai (LBC). 

 

Pav.  5 Pakaitai (LBC) veiksmų srityje 

Atsidariusiame pakaitų lange pasirenkame kokia registravimo grupė bus pakaitas. Tai šiuo atveju, 
„DOMESTIC“ registravimo grupės pakaitas bus „DOMESTIC ADVANCE“ registravimo grupė. Tokiu principu 
yra priskiriami pakaitai ir kitoms pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupėms. 
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Pav.  6 Pirkėjų registravimo grupių pakaitai 

4 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų funkcionalumas 

4.1 Pirkėjo registravimo grupių pakaitai 

Pirkėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti pirkėjų sumas į kitą 
balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas pirkėjo registravimo grupes 
bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė 
registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju EU ADVANCE. 

 

Pav.  7 Bendrojo žurnalo eilutė 

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo 
DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei pirkėjo registravimo grupei (EU ADVANCE). 

 

Pav.  8 DK įrašai, avanso sąskaita 

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus 
avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką Apdoroti -> Gretinti įrašus.  
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Pav.  9 Gretinti įrašus 

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. 
Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama 
paspaudus mygtuką Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo 
registravimas spaudžiant Apdoroti -> Registruoti gretinimą. 

 

Pav.  10 Įrašų gretinimas 

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas ,,Gretinimas užregistruotas“: 
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Pav.  11 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą 

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai: 

 

Pav.  12 DK įrašai po gretinimo registravimo 

4.2 Tiekėjo registravimo grupių pakaitai 

Tiekėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti tiekėjų sumas į kitą 
balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas tiekėjo registravimo grupes 
bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė 
registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju EU ADVANCE. 

 

Pav.  13 Bendrojo žurnalo įrašai 

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo 
DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei tiekėjo registravimo grupei (EU ADVANCE). 
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Pav.  14 DK įrašai, avanso sąskaita 

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus 
avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką Apdoroti -> Gretinti įrašus.  

 

Pav.  15 Gretinti įrašus 

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. 
Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama 
paspaudus mygtuką Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo 
registravimas spaudžiant Apdoroti -> Registruoti gretinimą. 
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Pav.  16 Įrašų gretinimas 

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas ,,Gretinimas užregistruotas“: 

 

Pav.  17 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą 

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai: 
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Pav.  18 DK įrašai po gretinimo registravimo 

5 Valiutų kursų koregavimo ataskaita 

Valiutinių likučių koregavimui leidžiama ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC). Galima 

pakoreguoti atskirai pirkėjo arba tiekėjo arba banko sąskaitų įrašus, tam ataskaitos pasirinktyse pasirinkite 

norimas sąskaitas: 

 

Pav.  199 Valiutų kursų koregavimo ataskaita 

Kartais reikia nekoreguoti valiutinių likučių, pavyzdžiui avansinių įrašų. Prie pirkėjų registravimo 

grupių ir tiekėjų registravimo grupių yra nustatymas „Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)“. Jį 

pažymėjus ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC)“ įrašus su pažymėtomis registravimo grupėmis 

praleis, jie liks nepakoreguoti. 
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Pav. 20 Tiekėjų ir Pirkėjų registravimo grupių nustatymai 


