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1 Valiutų kursų importas iš Lietuvos banko – kaip pradėti 

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip atlikti pradinius nustatymus ir naudotis 
Valiutų kursų importo iš Lietuvos Centrinio banko (toliau LB) funkcionalumu. 

2 Pradiniai nustatymai 

Numatyti nustatymai sukeliami plėtinio diegimo metu, vartotojui to daryti nereikia. Trūkstamus 
nustatymus sistema sukuria pirmą kartą vykdant valiutų kursų importo funkciją.  

3 Valiutų kursų importas 

Šis funkcionalumas yra skirtas atnaujinti sistemos Valiutų sąraše esančių valiutų kursus pagal LB 
pateikiamus dienos buhalterinius kursus. Valiutų kursų importas gali būti vykdomas periodiškai arba 
pageidaujamu metu. Valiutų kursus taip pat galima importuoti ir pageidaujamai datai ar periodui. 

Valiutų kursų importo funkcijos yra pasiekiamos per Valiutų sąrašą Valiutos > Valiutos keitimo 
paslauga 

 

Pav.  1 Valiutų kursų importas 

Pasirinkus funkciją „Atnaujinti valiutų kursus iš LB.LT šiandienai“ sistema importuos valiutos kursus 
darbo datai.  

Pasirinkus funkciją „Atnaujinti valiutų kursus iš LB.LT“ sistema leis pasirinkti:  

- importuoti valiutų kursus pasirinktai datai  

- arba pasirinktam periodui.  

 

Pav.  2 Atnaujinti valiutų kursus iš LB.LT pasirinktai datai ar periodui 
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Sekančiame žingsnyje pasirinkus datos filtrą bei paspaudus „Gerai“ sistema suimportuos valiutų 
kursus jūsų nurodytai datai ar laikotarpiui. 

 

Pav.  3 Atnaujinti valiutų kursus iš LB.LT pasirinktai datai 

 

Pav.  4 Atnaujinti valiutų kursus iš LB.LT pasirinktai periodui 

Importuotų valiutų kursų istoriją galima pamatyti Valiutų sąraše paspaudus ant valiutos kurso. 
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Pav.  5 Valiutų kursų istorija 

 

Pav.  6 Valiutų kursų istorijos įrašai 
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4 Periodinio darbo valiutų kursų importui kūrimas 

Vartotojo patogumui, funkcionalume yra sukurta galimybė importuoti valiutų kursus kiekvieną 
dieną 8 valandą ryte be vartotojo įsikišimo. Norint nustatyti, periodinį valiutų kursų importą, Valiutų 
sąraše pasirenkama funkcija Valiutos > Valiutos keitimo paslauga > Sukurti periodinį darbą valiutų kursų 
iš LB.LT importui 

 

Pav.  7 Sukurti periodinį darbą valiutų kursų iš LB.LT importui 

Kai sistema sugeneruos įrašą į darbų eilę, gaunamas pranešimas. 

 

Pav.  8 Darbų eilės įrašų atidarymas 

Pranešimo lange pasirinkus atidaryti Darbų eilės įrašo langą > Taip, bus atidaryta valiutos kurso 
importo darbų eilės kortelėje, kurioje galima pakoreguoti valiutų kursų importo laiką ar dažnumą. 
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