
Automatinis Prekių savikainos keitimas 

 

Situacija: 

Gamybinėje įmonėje kasdien registruojami Pirkimai, kuriuose greta perkamų Prekių įvedamos Paslaugos, didinančios 

perkamų prekių savikainą. Pavyzdžiui, įmonė perka medžiagas kartu su atliktomis paslaugomis: medžio drožlių plokštės 

ir šių plokščių pjaustymo darbai, lentos ir šių lentų šlifavimo darbai ir t.t.  

Įmonės darbuotojai, įvedę tokį pirkimą, kaskart turėjo įvesti ir Savikainos keitimą – pirkimo Paslaugų vertę išskirstyti 

pirkimo Prekėms.  Kiekvienas Prekių savikainos keitimo registravimas užtrukdavo ne mažiau kaip 2-3 minutes. Be to, 

pasitaikydavo atvejų, kai įvedus Pirkimą buvo pamirštama įvesti Savikainos keitimą, todėl tekdavo nuolat tikrinti, ar 

Pirkimuose nurodytos paslaugoms įvestas Savikainos keitimas. Taigi, darbuotojas, įvedantis 10 tokių Pirkimų per dieną, 

sugaišdavo ne mažiau kaip 0,5 valandos papildomai Savikainos keitimo registravimui. 

Naujiena: 

Sukurta galimybė automatiškai keisti prekių Savikainą - Pirkime nurodytų Paslaugų savikaina gali būti automatiškai 

paskirstyta tame pačiame Pirkime nurodytoms Prekėms. Taigi, nupirktų Prekių savikaina dabar gali būti apskaičiuojama 

automatiškai tiesiog registruojant Pirkimus. 

Minėtoje Įmonėje naudojant Automatinį Savikainos keitimą Pirkimų registravimas tapo žymiai lengvesnis, greitesnis ir 

patogesnis. Dabar kiekvieną savaitę čia sutaupoma ne mažiau kaip 3 darbo laiko valandos, klaidų kiekis ženkliai 

sumažėjo. 

Be to, Automatinis Savikainos keitimas galimas ir Pirkimams, importuojamiems į programą EuroSkaita. Tokiu atveju 

operacijų importas atliekamas žymiai greičiau, paprasčiau ir patogiau. 

Įmonės darbuotojams skirti įgaliojimai dabar gali būti atskiriami – Pirkimus registruojantys darbuotojai gali neturėti 

įgaliojimų Savikainos keitimo valdymui.  Kai Savikainos keitimus automatiškai generuoja programa, jie nepamirštami, be 

to, savikainos keitimo metodas visuomet nustatomas automatiškai, taigi, sumažėja klaidų tikimybė. Tokiu būdu, 

ženkliai sumažėja Apskaitos kontrolei skiriamas laikas. 

 

Kaip tai veikia: 

Pirkimo Prekių savikaina pakeičiama automatiškai tame pačiame Pirkime nurodytų Paslaugų verte, jeigu: 

- Programoje naudojama Automatinio Savikainos keitimo galimybė - Konfigūracijos kintamojo ‚Automatinis 
savikainos keitimas‘ reikšmė yra ‚Įjungta‘; 

- Nurodytas Automatinio Savikainos keitimo Metodas – Konfigūracijos kintamajam ‚Metodas automatiniam 
savikainos keitimui ‘ yra priskirta reikšmė (čia nurodomas metodas, kuriuo atliekamas automatinis savikainos 
keitimas). 

- Pirkime nurodyta Paslauga turi požymį ‚Paslauga automatiniam savikainos keitimui‘. Šis požymis įvedamas Prekių 
sąraše - Paslaugos kortelės Papildomų laukų puslapyje Pirkimams. 

Automatinis Savikainos keitimas gali būti atliekamas Pirkimo ir Atskaitingų asmenų atsiskaitymo operacijose. 

Automatiškai atlikto Savikainos keitimo informacija gali būti peržiūrima įprastoje vietoje – Savikainos keitimo lange. 

Jeigu redaguojant operacijas, kuriose atliktas Automatinis Savikainos keitimas, pakeičiama kūnelių – operacijos Prekių 

sąrašo – informacija, Automatinis Savikainos keitimas atliekamas iš naujo - pergeneruojamas. (Pastaba. Jeigu Savikainos 

keitimas operacijai atliktas ne automatiškai, programa leidžia šios operacijos kūnelių redagavimą tik atšaukus 

Savikainos keitimą.) 
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