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SĄRAŠAI 

 Praplėsti Partnerių kortelės puslapyje Adresas esantys laukai. 
Partnerių kortelėse pritrūkdavo vietos kai kuriems užsienio Partnerių duomenims įvesti  - standartinio 

laukų ‚Adresas‘, ‚Miestas‘, ‚El.paštas‘ ir ‚Pastabos‘ ilgio nepakakdavo. Šie laukai buvo praplėsti: 

‚Adresas‘ - 100 simbolių, ‚Miestas‘ - 50 simbolių, ‚El.paštas‘ - 255 simboliai ir ‚Pastabos‘ - 255 simboliai. 

 Valiutų kursų įvedimo lange matomi laukai išdėstyti aiškiau ir patogiau.  

 Sukurta galimybė registruoti ‘atvirkštinį’ Valiutos kursą.  
Valiutų kursų lango viršuje esančiame lauke pasirinkus ne nacionalinę valiutą (pvz., eurus), apačioje 

esančiame valiutų sąraše litai (nacionalinė valiuta) nerodomi. Toks programos elgesys apdraudžia vartotoją 

nuo neteisingai įvedamų valiutų kursų. Tiems atskiriems atvejams, kai vartotojui reikalingi ‚atvirkštinio‘ 

kurso įvedimui skirti laukus, sukurtas Konfigūracijos nustatymas "Rodyti nac. valiutą nustatant valiutos 

kursą". 
 

PINIGŲ APSKAITOS OPERACIJOS 

 Pinigų valdymo modulyje sukurta papildoma funkcija – operacijų kopijavimas. 
Pinigų valdymo modulyje neretai registruojamos pasikartojančios (vienodos) operacijos. Galimybė 

kopijuoti operacijas taupo vartotojų darbo laiką. 

 Įmokų kodų sąrašas pakeistas atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos potvarkį ‚Dėl įmokų 

kodų sąrašo pakeitimo‘. 
Dabar įvedant Mokėjimo pavedimus Pinigų, Pinigų valdymo ar Dokumentų modulyje bet kuris reikiamas 

paskirties kodas gali būti pasirinktas iš Įmokų kodų sąrašo. Pasirinkus įmokos kodą į lauką ‚Mokėjimo 

paskirtis‘ automatiškai įrašomas šį kodą atitinkantis paskirties tekstas. 

 Pinigų valdymo modulis papildytas Dokumento numerio panaudojimo kontrole. 
Jeigu registruojant naują Pinigų valdymo modulio operaciją joje nurodytas Dokumento numeris jau 

panaudotas kitoje operacijoje, programa praneša apie tai ir neleidžia išsaugoti operacijos su jau panaudotu 

numeriu. 

 Sukurtas naujas operacijų tipas Debeto paskelbimas asmeniui. Šio tipo operacijos skirtos atsakingo 

asmens išlaidų padengimui. 
Šios operacijos registruojamos modulyje Operacijų registrai (Operacijos->Operacijų registrai-

>Atskaitingi asmenys). Operacijoje įvesta suma yra debetuojama 'Atskaitingo asmens‘ sąskaita ir 

kredituojama 'Tarpinė užskaitymų‘ sąskaita. 
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Debeto paskelbimas asmeniui gali būti registruojamas, kai atsiskaitymas su atsakingu asmeniu turi būti 

užskaitomas nenaudojant Pinigų operacijų. Tokios situacijos pavyzdys - įmonės darbuotojas patirtos 

išlaidos (skirtos įmonės reikmėms) nekompensuojamos grynis pinigais, bet padengia šio asmens skolą 

įmonei dėl sugadinto ar prarasto inventoriaus. Anksčiau analogiškų situacijų fiksavimui programoje 

tekdavo atlikti keletą sudėtingų žingsnių. 

 Pinigų valdymo modulis papildytas galimybe registruoti Tarptautinius mokėjimo pavedimus. 
Dabar modulyje Pinigų valdymas galima registruoti ir Tarptautinius, ir Vietinius mokėjimo pavedimus. 

Registruojamos operacijos tipas nurodomas lauke ‚Pavedimo tipas‘.. 

 Sukurti nauji operacijų tipai, skirti Atskaitingų asmenų Avansiniams mokėjimams. 
Šios operacijos registruojamos modulyje Pinigai kelyje. Šių operacijų tipai: Paimti iš klientų avansiniai 

apmokėjimai (Debetuoja sąskaita ‚Atskaitingi asmenys‘, Kredituoja – ‚Gauti išankstiniai apmokėjimai‘) ir 

Perduoti tiekėjams avansiniai mokėjimai (Debetuoja sąskaita ‚Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams‘, 

Kredituoja – ‚Atskaitingi asmenys‘).  
Pastaba: Sąskaita ‚Gauti išankstiniai apmokėjimai‘ nustatoma iš Partnerio PSG eilutės ‚Avansiniai klientų mokėjimai‘, 

o sąskaita ‚Išankstiniai apmokėjimai klientams‘ nustatoma iš Partnerio PSG eilutės ‚Avansiniai mokėjimai tiekėjams‘. 

 Mokėjimo pavedimų registravimo metu pateikiamas apmokamų operacijų sąrašas pasirinkimui 

papildytas Mokėjimo grafikų įrašais. 
Tais atvejais, kai registruojant Mokėjimo pavedimus apmokamos operacijos pasirenkamos ‚iš sąrašo‘, 

pasirinkimui pateiktame sąraše dabar matomos ir Pirkimams bei Pardavimams sukurtos Mokėjimo grafikų 

operacijos.  

 Pinigų ir Pinigų valdymo moduliuose matomas Dengiamų operacijų sąrašas papildytas informacija 

apie operacijų Būsenas. 
Pinigų ir Pinigų valdymo moduliuose matomas Dengiamų operacijų sąrašas (jis pateikiamas renkantis 

apmokamas operacijas ‚Iš sąrašo‘ ) papildytas lauku „Operacijos būsenos kodas“. Tokiu būdu tais atvejais, 

kai sprendimas dėl konkrečios operacijos dengimo priimamas atsižvelgiant į jos būseną, apmokėjimo 

operacijų registravimas tapo žymiai greitesnis ir patogesnis. 
 

IŠLAIDŲ OPERACIJOS  

 Sukurta galimybė kopijuoti Išlaidų modulio operacijas. 
Išlaidų modulio langas papildytas mygtuku Operacijos kopijavimas. Šis funkcija sutaupo apie 50 % laiko, 

skirto išlaidų registravimui, nes didžioji dalis periodiškai registruojamų išlaidų dokumentų yra vienodi. 

      (Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 Sukurta galimybė tikrinti gaunamų dokumentų unikalumą. Šis tikrinimas atliekamas Pirkimų ir 

Išlaidų modulių operacijų registravimo metu  
Gaunamų dokumentų unikalumo tikrinimas įjungiamas Konfigūracijos kintamajam "Operacijos -> Dok. 

nr. tikrinimas operacijoms (Pirkimai, Įm. išlaidos)" priskyrus bent vieną Pirkimų valdymo ar Išlaidų 

modulio operacijų tipą. 

 Išlaidų modulio operacijose atsirado galimybė  nurodyti požymį ‚Importo PVM‘ ir vienoje 

konkrečioje operacijoje galiojantį Valiutos kursą. 
Išlaidų modulio operacijų registravimo forma papildyta nauju puslapiu Išlaidos. Jame galima nustatyti 

požymį ‚Importas‘; nurodyti ‚PVM tipą‘ (Priskaičiuotas arba Atidėtas) ir  Valiutos kursą, galiojantį šioje 

konkrečioje operacijoje. 

 Išlaidų operacijų modulyje matomo operacijų sąrašo įrašai dabar gali būti atrinkti pagal Apmokėjimo 

terminą. 
Greitoji sąrašo atranka F8 dabar veikia ir Išlaidų operacijų sąrašo lauke ‚Apmokėjimo terminas‘.  

 Sukurta galimybė fiksuoti valiutinių sumų apskaičiavimo paklaidas Išlaidų operacijų sąskaitų 

korespondencijose. 
Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis 'Paklaidos išlaidų korespondencijose nuo', kurio 

reikšmė - data. Nuo nurodytos datos valiutinių Išlaidų modulio operacijų sąskaitų korespondencijose 

atsispindės paklaidos, susidarančios apskaičiuojant valiutines sumas.  

 Registruojant Išlaidų modulio operacijas lauko ‚Sąskaita‘ reikšmė dabar gali būti įrašyta greičiau ir 

patogiau naudojant greitos paieškos funkciją F4. 
Įvedant Išlaidų operacijų pozicijas dabar galima greita Sąskaitos paieška -  įveskite jos Kodo ar 

Pavadinimo dalį į lauką ‚Sąskaita‘  ir spauskite F4.  
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PARDAVIMAI  

 Sukurtas naujas Pardavimų valdymo modulyje registruojamų operacijų tipas - Pardavimo 

koregavimas(+). 
Šio tipo operacijos skirtos koreguojančių faktūrų registravimui – jos didina anksčiau užregistruotų 

pardavimų (faktūrų) kainas. Registruojant Pardavimo koregavimo (+) tipo operacijas pasirinktų vertybių 

sąrašo lauke ‘Vnt.kaina’ įvedama koregavimo suma prekės vienetui, t.y. suma, kuria turi būti didinama 

pardavime nurodyta prekės vieneto kaina. Pardavimo koregavimo (+) operacijose nurodyti prekių kiekiai 

nepakeičia sandėlio likučių ar prekių judėjimo informacijos, šiose operacijose fiksuojamas tik prekių 

pardavimo kainų skirtumas. Šios operacijos matomos ataskaitose, skirtose Prekių pardavimams. 

 Programoje sukurta galimybė apskaityti Laikmenų mokesčiu apmokestintas prekes.   
2012 m. kovo 1 dieną įsigaliojo Autorinių teisių įstatymo punktai, susiję su Laikmenų mokesčiu. Nauju 

mokesčiu (jis dar vadinamas Kompensaciniu atlyginimu) yra apmokestinamos tuščios laikmenos ir 

įrenginiai. Programoje sukurta galimybė apskaityti Laikmenų mokesčiu apmokestintas prekes, registruoti šių 

priekių operacijas (užsakymus, pirkimus, pardavimus) bei generuoti Ataskaitas, skirtas reikalingų 

Deklaracijų  formavimui (Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 Naujos Apmokėjimo terminų kontrolės galimybės  
Dabar Apmokėjimo terminų kontrolė gali būti atliekama ir šiems Pardavimų valdymo modulio operacijų 

tipams: Klientų užsakymas, Klientų paraiška, Rezervavimas bei Atidėjimas klientui.  

Priminimas: Apmokėjimo terminų kontrolė atliekama naujos operacijos įvedimo metu tais atvejais, kai 

Partnerio kortelėje nustatytas požymis ‚Terminai: (griežta kontrolė)‘ ir operacijos tipą atitinkančio 

Konfigūracijos kintamojo ‚Tikrinti apmokėjimo terminus‘ reikšmė yra ‚Taip‘. 

 Sukurta galimybė nustatyti skirtingas Skolų sąskaitas to paties Kliento pardavimuose priklausomai 

nuo pasirinkto Mokesčio.   
Tuo tikslu Konfigūracijos kintamasis "Partnerio skolą pripažinti pagal PSG" papildytas nauja reikšme - 

"Operacijos mokesčių". Turint tokį Konfigūracijos nustatymą, kliento Skola pardavimuose nukreipiama į 

sąskaitą, nurodytą operacijos Mokesčių PSG. Ši programos galimybė svarbi vartotojams, turintiems klientų 

su filialais ar padaliniais ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos bei ne Europos Sąjungos šalyse. Dabar 

Partnerių sąraše galima turėti vieną partnerį, atstovaujantį visiems kliento filialams ar padaliniams 

(Pastaba: Partnerio kortelėje galima įvesti daug skirtingų įmonės adresų). Tokio partnerio kortelėje 

operacijų mokestis nenurodomas. Tuomet kai įvedant pardavimus tam pačiam klientui pasirenkami skirtingi 

Mokesčiai, kliento skola automatiškai nukreipiama į skirtingas klientų skolų apskaitos sąskaitas (nurodytas 

tų Mokesčių PSG). Ši galimybė taupo laiką, leidžia patogiai analizuoti pardavimus ir klientų skolas. 

 Programoje sukurta galimybė gauti išsamesnę buhalterinių duomenų analizę pagal Prekių grupes.   
Tuo tikslu Pardavimų operacijoms skirto Konfigūracijos kintamojo "P/S pripažinti pagal PSG (228)" 

galimų reikšmių sąrašas papildytas nauja reikšme - "Prekių grupes". Priskyrus kintamajam nr.228 reikšmę 

"Prekių grupes" Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos pagal PSG, priskirtą parduodamų prekių grupei. 

 Sukurta galimybė valdyti Nuolaidų taikymą Pardavimų valdymo modulio operacijose, turinčiose 

Mokesčių metodiką ‚Kita‘ arba ‚Netto : Kita‘ 
Šiam tikslui skirtas naujas Konfigūracijos nustatymas "Ar taikyti nuolaida metodikoms 'Kita' ir 

'Netto:Kita'“. Jeigu šio kintamojo reikšmė "Taip", programa leidžia taikyti nuolaidas minėtose 

operacijose. Jeigu šio kintamojo reikšmė "Ne", minėtose operacijose nuolaidos netaikomos. Jeigu šio 

kintamojo reikšmė nenurodyta, taikant nuolaidą ekrane pateikiamas pranešimas : "Nenurodytas 

konfigūracijos kintamasis : Ar taikyti nuolaidą metodikoms 'Kita' ir 'Netto:Kita'". 

 Paveldėtose Pardavimų valdymo modulio operacijose sukurta galimybė automatiškai apskaičiuoti 

Apmokėjimo terminą, o esant reikalui - ir Delspinigių pradžios bei Diskontų pabaigos datas.  
Tais atvejais, kai paveldimos Pardavimų modulio operacijos Apmokėjimo informacija yra Kopijuojama, jos 

Apmokėjimo terminas (ir Delspinigių pradžios bei Diskontų mokėjimo pabaigos datos) yra 

apskaičiuojamas pagal paveldėtas Apmokėjimo sąlygas ir registruojamos Operacijos datą.  

P.S. Paveldimos operacijos Apmokėjimo informacija gali būti arba Kopijuojama, arba Paveldima – šie 

nustatymai įvedami Operacijų tipų modulyje. 

 Patikslintas Pardavimo operacijų Prekių pasirinkimo sąraše pateikiamų kainų nustatymo mechanizmas  
Jeigu pardavimo operacijai priskirtas Kainoraštis, kurio Mokesčių metodika skiriasi nuo operacijoje 

nurodytos Mokesčių metodikos, tai Prekių pasirinkimo sąraše pateikiamos Kainos dabar priklauso nuo 

Konfigūracijos kintamojo ‘Pateikti kainas perskaičiuojant pagal kainininko mokesčių metodiką’. Jeigu jo 

reikšmė "Taip", operacijos prekių pasirinkimo sąraše pateikiamos kainos pagal Kainoraščio mokesčių 

metodiką.. Jeigu šio kintamojo reikšmė "Ne", operacijos prekių pasirinkimo sąraše kainos nenurodomos. 
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PIRKIMAI  

 Sukurta galimybė tikrinti gaunamų dokumentų unikalumą. Šis tikrinimas atliekamas Pirkimų ir 

Išlaidų modulių operacijų registravimo metu  
Gaunamų dokumentų unikalumo tikrinimas įjungiamas Konfigūracijos kintamajam "Operacijos -> Dok. 

nr. tikrinimas operacijoms (Pirkimai, Įm. išlaidos)" priskyrus bent vieną Pirkimų valdymo ar Išlaidų 

modulio operacijų tipą. 

 Pirkimų valdymo modulyje registruojamų operacijų Prekių sąrašas papildytas laukais, kuriuose 

matomos Kontrolinės ir tam momentui Suskaičiuotos operacijos sumos. 
Pirkimų valdymo modulyje registruojamų operacijų Prekių sąrašo langas papildytas naujais laukais: 

‚Kontrolinė suma Be PVM‘, ‚Kontrolinė suma Su PVM‘,  ‚Suskaičiuota suma Be PVM‘, ‚Suskaičiuota suma 

Su PVM‘ ir požymio lauku ‚Skaičiuoti sumas‘. Registruojant naują Pirkimų operaciją Prekių sąraše 

laukuose ‚Suskaičiuota suma‘ matomos Apskaičiuotos operacijos sumos (Be PVM ir Su PVM). Šios sumos 

skaičiuojamos tik tada, kai laukas ‚Skaičiuoti sumas‘ yra pažymėtas. Šias sumas aktualu matyti įvedant 

operacijos prekes (ypač turint ilgą prekių sąrašą)- tuomet šią sumą galima iškart palyginti su bendra Pirkimo 

dokumento suma. (Jeigu įvedant operaciją galvoje įvedamos Kontrolinės sumos, tai Prekių sąraše jos 

matomos virš sąrašo esančiuose laukuose ‚Kontrolinė suma Be PVM‘ ir ‚Kontrolinė suma su PVM‘.) 

 Pirkimų valdymo modulyje sukurtas naujas operacijų tipas Užsakymų atšaukimas. 
Įvedant Užsakymo atšaukimą, paveldėtą iš Užsakymo, galima panaikinti kai kurių atskirų prekių užsakymą 

arba sumažinti užsakytų prekių kiekius (nekeičiant ar nenaikinant pradinio Užsakymo). 

 Sukurtas naujas prekių Savikainos keitimo metodas – ‚Proporcingai masei‘. 
Dabar papildomos prekių įsigijimo išlaidos (pvz., transporto išlaidos) gali būti ‚išbarstytos‘ atskiroms 

prekėms pagal jų svorį. 

 Pirkimų valdymo modulio operacijose dabar gali būti įvedamos Prekių Pastabos. 
Pirkimų valdymo modulio operacijos prekių sąraše pasirinktai pozicijai dabar gali būti įvedamos 

Pastabos. Pastaboms skirti laukai matomi paspaudus mygtuką ‚Laukų užpildymas‘. 

 Pirkimų valdymo modulio operacijose Atskaitingų asmenų atsiskaitymas atsirado galimybė  

nurodyti požymį ‚Importo PVM‘ ir vienoje konkrečioje operacijoje galiojantį Valiutos kursą. 
Šių operacijų registravimo forma papildyta puslapiu Pirkimai - jame galima nustatyti požymį ‚Importas‘; 

nurodyti ‚PVM tipą‘ (Priskaičiuotas arba Atidėtas) ir šioje operacijoje galiojantį Valiutos kursą. 

 Pirkimų grąžinimuose dabar gali būti atsižvelgiama į grąžinamų prekių savikainos keitimus, atliktus 

naudojant Credit note tipo operacijas   
Šiuo tikslu Credit note tipo operacijoms sukurtas Konfigūracijos kintamasis „Savikainos keitimas pirkimo 

grąžinimo metu“. Galimos šio kintamojo reikšmės: 

- ‚Keisti visada‘ : pirkimo grąžinimo registravimo metu programa pateikia kainas su pakeista savikaina.  

- ‚Klausti pasirenkant prekes‘ : registruojant pirkimo grąžinimą programa praneša, kad buvo atliktas 

savikainos keitimas ir užklausia, kurią kainą įrašyti.  

-  ‚Nekeisti‘ : programa pirkimo grąžinimo metu pateikia Pirkimo operacijoje nurodytas kainas. 

 Sukurti Pirkimo sutarčių papildymai, leidžiantys greičiau registruoti Pirkimus. 
Dabar į Pirkimų sutartį ta pati prekė gali būti įrašyta kelis kartus, nurodant skirtingus jos pirkimo kiekius, 

o pagal Pirkimų sutartis generuojamose Pirkimuose gali būti pakeičiamos prekių kainos.  

Pirkimų sutarčių kontrolei skirta AB ataskaita Tiekimo kainų neatitikimai, kurioje matomi Pirkimuose 

nurodyti prekių kiekiai ir kainos, nesutampantys su atitinkamais Pirkimų sutarčių duomenimis.  

Sukurta galimybė įvesti Užsakymus tiekėjui pagal Pirkimo sutartis. 

 Sukurta galimybė nurodyti, kur Pirkimuose, registruojamuose pagal Pirkimo sutartis, turi būti 

įrašomas Pirkimo sutarties numeris. 
Tam skirtas naujas Konfigūracijos kintamasis ‚Į kurią pastabą rašyti pirkimo sutarties informaciją‘. 

Galimos šio kintamojo reikšmės: ‚‘Pagrindinė kūnelio‘, ‚Pastaba 1‘, ‚Pastaba 2‘, ... ‚Pastaba 9‘, ‚nerašyti‘. 

Pradinė šio kintamojo reikšmė - ‘Pagrindinė kūnelio‘. 

 Įrankio Pirkimų generavimas pagal užsakymus langas papildytas lauku ‚Prekės pastaba‘ 
 

PAPILDYMAI, SKIRTI  ĮVAIRIEMS OPERACIJŲ TIPAMS 

 Sukurta galimybė patogiai įvesti tą pačią prekę kelis kartus vienoje prekių pajamavimo operacijoje.  
Šiam tikslui skirtas naujas Konfigūracijos kintamasis „Prekių pasirinkimas sąraše kelis kartus“. Jis valdo  

Pirkimo, Užsakymo tiekėjui ir Prekių perkėlimo tipo operacijų registravimą. Galimos šio kintamojo 

reikšmės: 

- ‚Taip‘ : prekių pasirinkimo metu programa leidžia tą pačią prekę pasirinkti kelis kartus.  
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- ‚Užklausti‘: pasirinkus tą pačią prekę pakartotinai programa pateikia užklausą, ar tikrai norima įterpti 

naują pasirinktų prekių sąrašo poziciją su ta pačia preke.  

- ‚Ne‘ : programa veikia kaip ir anksčiau – tos pačios prekės pasirinkimas ignoruojamas tol, kol pirmoji 

prekė nepatvirtinama. 

 Prekių judėjimo operacijose matomi Prekių sąrašai papildyti lauku ‚Sertifikatas‘. 
Pirkimų bei Pardavimų valdymo, Prekių perkėlimo ir Prekių nurašymo modulių operacijose matomas 

pasirinktų prekių sąrašas papildytas lauku ‚Sertifikatas‘. Jeigu šių operacijų prekių pasirinkimas atliekamas 

Partijų sąraše, tai pasirinktų prekių sąraše gali būti matomas pasirinktos prekių partijos Sertifikatas.  
 

PREKIŲ PERKĖLIMAS ir PREKIŲ NURAŠYMAS  

 Prekių nurašymo modulio operacijose sukurta galimybė automatiškai generuoti Dokumento numerį. 
Dokumento numeris automatiškai generuojamas paspaudus klavišą F12.  

 Programoje sukurta galimybė Prekių paraiškoje nurodyti prekes, kurių tuo metu nurodytame 

sandėlyje nėra. 
Tam skirtas naujas Konfigūracijos šakoje ‚Prekių paraiška‘ esantis kintamasis 'Prekių pasirinkimo sąrašo 

turinys'. Galimos šio kintamojo reikšmės: 

- 'Nurodyto sandėlio prekės' : programos elgesys nesikeičia, pasirinkimui skirtame Prekių sąraše 

pateikiamos tik nurodytame sandėlyje esančios prekės. (Tai pradinė kintamojo reikšmė) 

- 'Visos prekės' : pasirinkimui pateikiamas visas įmonės Prekių sąrašas. 

 Prekių nurašymo operacijose sukurta galimybė automatiškai nustatyti nurašymo Sąskaitą. 
Prekių nurašymo operacijoje automatiškai siūloma Sąskaita gali priklausyti nuo operacijoje nurodyto 

Sandėlio. Tuo tikslu  Sandėlių PSG sąskaitų sąrašas papildytas nauju įrašu – Sąskaita nurašymui.  

Taigi, jeigu Sandėliams priskirtos tinkamos PSG, o Sandėlių PSG nurodytos Sąskaitas nurašymui, tai 

įvedant naują Prekių nurašymo operaciją laukas ‚Sąskaita‘ užpildomas automatiškai – į jį įrašoma 

operacijoje nurodyto Sandėlio PSG įrašyta Sąskaita nurašymui 

 Sukurta galimybė kontroliuoti Prekių perkėlimus ir Prekių nurašymus nebeleidžiant nurašyti prekių 

anksčiau, negu jos buvo užpajamuotos. 
Šiuo tikslu operacijų tipams Prekių nurašymas ir Prekių perkėlimas sukurti Konfigūracijos nustatymai: 

'Partijų senumo tikrinimas išlaiduojant' ir Partijų senumas išlaiduojant (+X)'.  Šiems Konfigūracijos 

kintamiesiems priskirtos reikšmės valdo nurašomos partijos pajamavimo datos tikrinimą.  

Be to, dabar programa neleidžia redaguojant pakeisti prekių pajamavimo operacijų datos, jeigu po šio 

pakeitimo jau įvesti prekių nurašymai ar perkėlimai nebeatitiktų Konfigūracijoje nustatytos datų kontrolės 

sąlygų. 

Pastaba. Tokia Prekių nurašymo ir Prekių perkėlimo operacijų įvedimo kontrolė ypač aktuali Gamybinėse 

įmonėse. Paprastai jose žaliavų nurašymas užregistruojamas vėliau, dažnai tik kitą mėnesį. Ir atsitinka taip, 

kad ankstesne data nurašomos prekės iš vėliau užpajamuotos partijos.  

 Prekių nurašymo ir Prekių perkėlimo moduliuose matomi operacijų sąrašai papildyti lauku ‚Ar 

akceptuota‘. 

 Prekių perkėlimo modulio operacijose papildoma kūnelių informacija dabar gali būti įvedama 

greičiau ir patogiau. 
Prekių perkėlimo modulio operacijose papildoma kūnelių informacija (pastabos) įvedama ar redaguojama 

paspaudus mygtuką Laukų užpildymas. Anksčiau pasirinktos prekės papildomos informacijos langas buvo 

matomas vietoj operacijos kūnelių sąrašo, taigi, norint pamatyti kitos prekės informaciją tekdavo grįžti į 

Prekių sąrašą, pasirinkti kitą prekę ir vėl spausti mygtuką Laukų užpildymas. Turint ilgus prekių sąrašus 

šiems veiksmams tekdavo sugaišti nemažai laiko. Dabar papildomai prekės informacijai skirti laukai yra 

pateikiami po prekių sąrašu, o perkeliant žymeklį iš vienos prekių sąrašo pozicijos į kitą atitinkamai keičiasi 

papildomai informacijai skirtuose laukuose matomi duomenys. 
 

 

KONSIGNACIJA  

 Sukurta galimybė įvesti tikslesnę Konsigancijon gautų prekių Pardavimo grąžinimo informaciją.  
Siekiant tikslesnės prekių pelningumo analizės Konsignacinės prekybos modulis papildytas 

Konfigūracijos nustatymais, skirtais konsignacijos prekių grąžinimui (grąžinimas po konsignacijon gautų 

prekių pardavimo). Nuo Konfigūracijos kintamųjų „Konsignacines prekes grąžinti“ ir "Konsignacinių 

prekių savikainą nustatyti pagal" priklauso, į kokias partijas ir kokiomis savikainomis turi būti grąžinamos 

parduotos konsignacijon gautos prekės. 
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GAMYBA  

 Gamybos užduočių vykdymo lange matomos Gamybos užduotys dabar gali būti atrenkamos pagal jų 

Datą, Padalinį ar Pamainą 
Gamybos užduočių vykdymo lange sukurti papildomi filtrai : 'Data nuo', 'Data iki'. 'Padalinys' ir 

'Pamaina'. Naudojant šiuos papildomus  filtrus galima greitai ir patogiai atrinkti reikiamas Gamybos 

užduotis.  

 Gamybos užduočių sąrašas papildytas informacija apie Pamainas ir Padalinius. 
Gamybos užduočių sąrašas papildytas laukais 'Pamainos kodas', 'Pamainos pavadinimas', 'Padalinio 

kodas' ir 'Padalinio pavadinimas'. 
 

ILGALAIKIS TURTAS  

 Ilgalaikio turto modulyje sukurta galimybė apskaityti Trumpalaikį turtą, Kolekcijas bei didelį 

ilgalaikio ar trumpalaikio turto vienetų kiekį kaip vieną inventorinį numerį.  

 Dabar programa leidžia redaguoti Ilgalaikio turto kortelės Papildomus laukus ir tuo atveju, kai 

kortelės Registravimo data patenka į uždarytą Apskaitos periodą. 
Paaiškinimas: anksčiau programa leisdavo redaguoti IT kortelėje esančių Papildomų laukų reikšmes tik 

tada, jeigu kortelės Registravimo data patekdavo į atidarytą Apskaitos periodą. 

 Į Ilgalaikio turto modulyje pateikiamą Ilgalaikio turto kortelių sąrašą dabar gali būti įtraukiamos ir 

IT kortelės, neturinčios galiojančių inventorinių numerių. 
Tam skirtas Konfigūracijos nustatymas „Rodyti IT korteles be galiojančių inventorinių numerių“ . Jeigu 

jo reikšmė „Taip“ , IT kortelių sąraše pateikiamos visos Datos filtre nurodytą dieną egzistuojančios IT 

kortelės, o jeigu jo reikšmė „Ne“ -  IT kortelių sąraše pateikiamos tik tos IT kortelės, kurios nurodytą 

dieną turi galiojančių inventorinių IT numerių. 

 Ilgalaikio turto modulio ataskaita Apskaitos kortelės papildyta naujais laukais 
Ataskaita Apskaitos kortelės papildyta laukais ‚Nudėvėta suma‘, ‚Likutinė vertė‘, Pradinis nudėvėjimas‘, 

‚Likvidacinė vertė‘. 
 

DELSPINIGIŲ GENERAVIMAS  

 Delspinigių generavimo modulis papildytas galimybe nurodyti Delspinigių skaičiavimo pradžią 
Tam skirtas naujas Konfigūracijos kintamasis "Delspinigius skaičiuoti nuo", kurio reikšmė – data. Tais 

atvejais, kai Konfigūracijos kintamajam "Delspinigių skaičiavimo metodas (4204)" priskirta reikšmė 

"Nuoseklus", delspinigiai skaičiuojami tik toms operacijoms, kurių įvedimo data yra vėlesnė už kintamojo 

"Delspinigius skaičiuoti nuo" reikšmę. 
 
 

OPERACIJŲ ŽURNALAS  

 Dabar registruojant Operacijų žurnalo modulio operacijas jų  kūneliuose galima nurodyti Partnerį  

 Registruojant Operacijų žurnalo operacijas lauko ‚Sąskaita‘ reikšmė dabar gali būti įrašyta greičiau 

ir patogiau naudojant greitos paieškos funkciją F4. 
Įvedant Operacijų žurnale registruojamų operacijų pozicijas dabar galima greita Sąskaitos paieška -  

įveskite jos Kodo ar Pavadinimo dalį į lauką ‚Sąskaita‘  ir spauskite F4.  
 

VALIUTINIŲ LIKUČIŲ PERSKAIČIAVIMAS 

 Programoje sukurta galimybė redaguoti Valiutines operacijas atlikus Valiutinių likučių 

perskaičiavimą. Leidžiama pakeisti operacijų duomenis, neįtakojančios Bendrojo žurnalo 

informacijos (pavyzdžiui, Dokumento numerį ar Pastabą). 
Dabar Valiutinės operacijos duomenys, neįtakojantys BŽ informacijos, gali būti keičiami neištrinant 

Valiutinių likučių perskaičiavimo. Ši galimybė leidžiama tik tiems programos vartotojams, kuriems suteikta 

(t.y., neuždrausta) teisė ‚Leisti redaguoti operaciją po valiutų likučių koregavimo‘.  

Pastaba. Jeigu operacijoje atliktas pakeitimas turės įtakos BŽ informacijai (pakeista Valiuta, Sumos, 

Partneris, Mokesčiai ar pan.), tuomet pakeista operacija bus išsaugota, tačiau programa neleis jos 

pergeneruoti į Bendrąjį žurnalą tol, kol egzistuos vėlesne data įvestas Valiutinių likučių perskaičiavimas. 

 Sukurta galimybė atlikti Valiutinių likučių perskaičiavimą tik tam tikrai Sąskaitų plano daliai. 
 Valiutinių likučių perskaičiavimo operacijose dabar nurodomas jų tipas - Galutinis (visų Sąskaitų plano 

sąskaitų likučių perskaičiavimas) ar Dalinis (vienos Sąskaitų plano šakos sąskaitų likučių perskaičiavimas). 

Atliekant Dalinį perskaičiavimą nurodoma Sąskaitų plano šaka - Sąskaita, kurios tipas ‚Suminė‘. 
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INVENTORIZACIJA  

 Programoje sukurta galimybė įvesti Inventorizacijos numerį. Tam skirtas naujas Inventorizacijos 

aprašymo laukas - „Inventorizacijos numeris“. 

 Sukurtos naujos ataskaitos, skirtos Partijų lygio inventorizacijai - Inventorizacijos aprašas pagal 

partijas ir Inventorizacijos lapai pagal partijas. 

 Sukurta galimybė atspausdinti Inventorizacijos lapus be apskaitoje esančių prekių kiekių ir sumų. 
Atspausdinus Inventorizacijos lapus, kuriuose faktinio kiekio ir faktinės sumos laukai neužpildyti, faktiniai 

duomenys įrašomi ranka. Tokių lapų spausdinimas atliekamas Inventorizacijos lapų sąraše pasirinkus 

spausdinimo būdą ‚Spausdinti aktyvų lapą (be fakto)‘ arba ‚Spausdinti visus lapus (be fakto)‘. 

 Dabar į Inventorizacijos rezultatus gali būti neįtraukiamos prekės, užpajamuotos po 

Inventorizacijos lapų generavimo  
Generuojant Inventorizacijos rezultatus galima pasirinkti rezultatų generavimo būdą. Galimi pasirinkimai: 

- ‚Pagal lapus su naujomis vertybėmis‘: jeigu po Inventorizacijos lapų generavimo programoje 

užpajamuojama nauja prekė, tai generuojant Inventorizacijos rezultatus ši nauja prekė automatiškai į juos 

įtraukiama (programa veikia taip, kaip ir anksčiau). 

- ‚Pagal lapus‘: jeigu po Inventorizacijos lapų generavimo programoje užpajamuojama nauja prekė, tai 

generuojant Inventorizacijos rezultatus nauja prekė į rezultatus nėra įtraukiama (į rezultatus įtraukiamos tik 

lapuose esančios prekės).  

Pastaba. Šis pasirinkimas galimas tik tuomet, kai inventorizacija nėra ‚Dalinė‘. 

Sukurtas ir naujas Inventorizacijos rezultatų perskaičiavimo būdas. Dabar atliekant Inventorizacijos 

rezultatų perskaičiavimą galima pasirinkti variantą ‚Rezultatų perskaičiavimas (pagal inventorizacijos 

lapų įrašus)‘ . Jis reikalingas tais atvejais, kai Inventorizacijos rezultatai buvo sugeneruoti „Pagal lapus“ - 

tuomet ir atliekant Inventorizacijos rezultatų perskaičiavimą į juos turi patekti tik lapuose esančios vertybės. 

 Inventorizacijos duomenų surinkimas gali būti atliekamas pagal naujas taisykles - įtraukiant 

Inventorizacijoje nurodytą Pradžios datą. 
Anksčiau atliekant Inventorizaciją buvo surenkami Prekių apskaitos duomenys iki Inventorizacijoje 

nurodytos Pradžios datos. Tai yra, jeigu Inventorizacijoje nurodyta Pradžios data 2013-04-18, tai surenkami 

duomenys 2013-04-17 dienos pabaigai. Dabar Inventorizacijos duomenų surinkimą valdo Konfigūracijos 

kintamasis ‚Duomenų surinkimas inventorizacijos dienos pabaigai nuo‘. Šio kintamojo reikšmė – data, nuo 

kurios įsigalioja naujos taisyklės. Taigi, jeigu Inventorizacijos data yra vėlesnė už Konfigūracijoje nurodytą 

dieną arba yra lygi jai, Inventorizacijos metu surenkami Prekių apskaitos duomenys Inventorizacijoje 

nurodytos Pradžios datos pabaigai  Pavyzdžiui, jeigu Konfigūracijoje nurodyta data 2012-12-01, tai 

Inventorizacija, kurios Pradžios data 2012-12-31, surinks duomenis 2012-12-31 dienos pabaigai. 

 Sukurta galimybė patogiai generuoti Inventorizacijos lapus tiems atvejams, kai apskaitant didelius 

kiekius itin mažos vertės prekių susidaro situacija, kai sandėlyje esantis prekės kiekis = 0, o likusi šių 

prekių vertė nelygi 0.  
Tokiems atvejams sukurtas Konfigūracijos kintamasis „Inventorizacijos lapų su sąlyga ‚vertybių likutis>0‘ 

pildymas“ . Galimos šio kintamojo reikšmės: 

-‚ Įtraukti vertybes, kurių kiekis = 0, o likutinė vertė <> 0‘ : generuojant Inventorizacijos lapus su sąlyga 

‚vertybių likutis >0‘ , į juos automatiškai įtraukiamos vertybės, kurių kiekis = 0, o likutinė vertė <> 0. 

- ‚Įtraukti vertybes, kurių kiekis >0 ‘ : generuojant Inventorizacijos lapus su sąlyga ‚vertybių likutis >0‘ , į 

juos automatiškai įtraukiamos tik tos vertybės, kurių kiekis > 0. (jeigu kintamojo reikšmė nenurodyta, 

reikšmė ‚Įtraukti vertybes, kurių kiekis>0‘  naudojama automatiškai). 

 Vartotojams, turintiems itin dideles duomenų bazes, sukurta galimybė greičiau sugeneruoti 

Inventorizacijos lapus 
Greitesnis Inventorizacijos lapų generavimas galimas tik tuomet, kai nėra kitų dirbančių programos 

vartotojų. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis „Vykdyti inv. lapų generavimo pradinį 

vertybių filtravimą“. Galimos jo reikšmės:   

- ‚Ne‘ : Inventorizacijos lapų duomenų surinkimas atliekamas įprastu būdu (jeigu kintamojo reikšmė 

nenurodyta, reikšmė ‚Ne‘ naudojama automatiškai). 

- ‚Taip‘ : Inventorizacijos lapų duomenų surinkimas atliekamas greituoju būdu. Dėmesio: šiuo atveju 

Inventorizacijos lapų generavimas gali būti atliekamas tik tuomet, kai nėra kitų su programa dirbančių 

vartotojų. Jeigu esant šiam konfigūracijos nustatymui Inventorizacijos lapai generuojami kitų programos 

vartotojų darbo metu, programos darbas gali sutrikti.. 
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KAINŲ VALDYMAS 

 Kainininkų ir Nuolaidos sutarčių sąrašai papildyti informacija apie šiuo metu galiojančius 

Kainoraščius.  
Minėti sąrašai papildyti naujais laukais, skirtais šiuo metu galiojančio Kainoraščio kodui, pavadinimui ir jo 

galiojimo laikotarpiui  

 Programoje sukurta galimybė kopijuoti Nuolaidų aprašymus.  
 Nuolaidų aprašymų modulio langas papildytas mygtuku ‚Kopijuoti įrašą‘. 

 Nuolaidų sutartyse atsirado galimybė įvesti Pastabas 
Nuolaidų sutarčių registravimo forma papildyta laukais, kuriuose atskiroms Nuolaidų sutarčių pozicijoms – 

Prekėms ar Prekių grupėms – gali būti įvedamos Pastabos. 

 Programoje sukurta galimybė turėti Kainoraščių hierarchiją  
 (Sąrašai-Kiti->Sąrašų hierarchijos) 
 

OPERACIJŲ VYKDYMO ĮRANKIS  

 Operacijų vykdymo įrankyje pateikiamam Operacijų sąrašui sukurtos naujos atrankos galimybės.   
Šiam Operacijų sąrašui skirtame Papildomame filtre dabar galima įvesti Pardavimo modulio operacijoms 

skirtas sąlygas. (Papildomo filtro langas papildytas puslapiu ‚Pardavimo modulio operacijos‘.) 

 Programoje sukurta galimybė nustatyti, kokiais Mato vienetais turi būti išreikšti prekių kiekiai 

paveldimose operacijose, sugeneruotose naudojant Operacijų valdymo įrankį.   
Tam skirtas naujas Konfigūracijos kintamasis ‚Matavimo vienetai‘, esantis šakoje ‚Operacijų vykdymo 

įrankis‘. Galimos šio kintamojo reikšmės: ‚Iš pirminės operacijos‘ ir ‚Iš prekės kortelės‘. Nenurodžius 

jokios reikšmės, standartiškai naudojamas nustatymas – ‚Iš prekės kortelės‘. 
 

PREKIŲ  APSKAITA  PAGAL  OBJEKTUS  

 Sukurta galimybė vykdyti Pardavimų apskaitą pagal Objektus.   
Pardavimų valdymo modulis papildytas Objektų apskaitos galimybe. Pardavimų operacijos Objektas 

nurodomas lauke ‚Objektas‘ (šį lauką rasite pirmajame operacijos puslapyje). 

 Inventorizacijos modulyje sukurta galimybė atlikti Inventorizaciją pagal Objektus. 
Šiuo atveju įvedant pradinę Inventorizacijos informaciją lauke ‚Objektas‘ nurodomas konkretus Objektas. 

 Dabar programoje galima kurti Objektams skirtus Papildomus laukus. 
 

ATASKAITOS ir DOKUMENTAI 

 Sukurti nauji spausdinamų dokumentų tipai: Pirkimų valdymo modulyje spausdinama Debetinė 

PVM sąskaita-faktūra ir Pardavimų valdymo modulyje spausdinama Kreditinė PVM sąskaita-

faktūra.       
Šiuose dokumentuose pateikiama Pirkimų bei Pardavimų informacija papildyta šių operacijų patikslinimais 

– prekių grąžinimo ar parduotų prekių kainų koregavimų informacija. 

Debetinė PVM sąskaita-faktūra gali būti spausdinama tik Pirkimų grąžinimo operacijoms. Jeigu Pirkimo 

grąžinimas įvestas pagal konkretų Pirkimą, Debetinėje PVM sąskaitoje-faktūroje pateikiama pirminės 

Pirkimo pozicijos, tikslinimo eilutės, kuriose pateikiama grąžinimo informacija, ir jų skirtumas. 

Kreditinė PVM sąskaita-faktūra gali būti spausdinama tik Pardavimų grąžinimo, Pardavimo 

koregavimo (-) ir Pardavimo koregavimo (+) operacijoms. Jeigu šios operacijos įvestos pagal konkretų 

Pardavimą, kreditinėje PVM sąskaitoje-faktūroje pateikiamos pirminės Pardavimo pozicijos, tikslinimo 

eilutės, kuriose pateikiama grąžinimo ar koregavimo informacija, ir jų skirtumas. 

Šių dokumentų spausdinimui skirti PVM sąskaitų-faktūrų spausdinimo mygtukai, pažymėti raidėmis ‚Deb‘ 

bei ‚Kr‘. Spausdinant šiuos dokumentus programa tikrina, ar visos operacijos, kurių informacija dokumente 

turi būti pateikta, turi tą pačią valiutą. Dokumentas spausdinamas tik tada, kai operacijų valiuta sutampa.  

(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 Į PVM sąskaitas-faktūras dabar gali būti įrašomos operacijos sumos dviem valiutomis – ir operacijos 

valiuta, ir nacionaline valiuta.  
Sukurta galimybė į PVM sąskaitos-faktūros formą įtraukti operacijos sumų laukus nacionaline valiuta. 

 Optimizuotas Skolų suderinimo akte pateikiamų duomenų  kiekis. 
Sukurta galimybė riboti į dokumentą įtraukiamų sudengtų operacijų kiekį. Jeigu generuojant Skolų 

suderinimo aktą pažymimas laukas ‚Įtraukti nulinius likučius‘, šalia jo atsiranda laukai sudengtų operacijų 

laikotarpio įvedimui – ‚Data nuo‘, ‚Data iki‘.  

Pastaba. Kaip ir anksčiau, į Skolų suderinimo aktą įtraukiamos visos nesudengtos operacijos, kurių data – 

nuo įmonės veiklos pradžios iki ataskaitos parametruose nurodomos  Analizės datos. 
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 Sukurta nauja Skolų suderinimo akto forma – Abipusis, skirta tarpusavio įsiskolinimų fiksavimui.  
Į pasirinkto Partnerio Skolų suderinimo aktą, kurio tipas – ‚Abipusis‘, įtraukiama visa informacija apie 

tarpusavio įsiskolinimus :  operacijos, didinančios partnerio skolą įmonei, operacijos, didinančios įmonės 

skolą partneriui, bendra Debetinės skolos suma, bendra Kreditinės skolos suma ir jų skirtumas - Saldo. 

 Dabar į ataskaitas Pardavimų apmokėjimo žiniaraštis ir Pardavimų apmokėjimo suvestinė gali 

būti įtraukiami ir Ilgalaikio turto pardavimai. 
Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos šakoje Ataskaitos => Apmokėjimų žiniaraštis/suvestinė 

esantis kintamasis ‚Įtraukti IT pardavimus‘. Galimos šio kintamojo reikšmės – ‚Taip‘ ir ‚Ne‘. 

 Detali ataskaitos Atsiskaitymas su partneriais forma papildyta informacija apie skolos likutį 

laikotarpio pradžiai ir pabaigai. 
Detali ataskaitos Atsiskaitymas su partneriais forma papildyta naujais stulpeliais ‚Skolos likutis 

laikotarpio pradžiai‘ ir ‚Skolos likutis laikotarpio pabaigai‘.. 

 Ataskaita Skolos ir terminai (2) dabar leidžia analizuoti Mokėjimo grafikus turinčių operacijų 

apmokėjimus. 
Nustačius ataskaitos Skolos ir terminai (2) parametruose esantį požymį ‚Detalizuoti pagal mokėjimo 

grafikus‘ joje pateikiama detali informacija apie atskirus Mokėjimo grafikuose aprašytus atidėtus 

mokėjimus. 

 Ataskaita Skolos ir terminai (mokėtojai) papildyta naujais laukais. 
Nauji laukai: ‚Grąžinimai ir kitos operacijos‘, ‚Pinigų operacijos‘, ‚Priešingos operacijos‘, ‚Pardavimų 

skola‘, ‚Partnerio PSG kodas‘, ‚Partnerio globėjo kodas‘, ‚Partnerio globėjo vardas‘ ir ‚Partnerio globėjo 

pavardė‘. 

 Ataskaitų bibliotekos ataskaita Skolos ir terminai (mokėtojai) papildyta naujomis Mokėtojo 

nustatymo galimybėmis. 
Sukurtas naujas šiai ataskaitai skirtas Konfigūracijos kintamasis "Analizės pagal mokėtojus modelis". 

Jeigu jam priskiriama reikšmė "Mokėtojas iš operacijos", operacijos skola visuomet priskiriama operacijos 

mokėtojui, o jeigu jam priskiriama reikšmė "Mokėtojas iš partnerio kortelės", tai operacijos skola 

priskiriama mokėtojui, nurodytam operacijos partnerio kortelėje 

 Ataskaita Tiekėjo prekių apyvarta papildyta nauja galimybe – pažymėjus lauką ‚Tik nenulinius 

kiekius‘ ataskaitoje pateikiamos tik nurodytame laikotarpyje judėjusios prekės.  

 Sukurta nauja Ataskaitų bibliotekos ataskaita (BOŽ) Sąskaitų aktyvumas (VC detali). 
Nauja ataskaita sukurta ataskaitos Sąskaitų aktyvumas (VC) pagrindu, tačiau joje esantys duomenys dar 

papildyti operacijos sumų išskaidymu pagal verslo centrus. Taigi, įmonės Finansų skyriaus darbuotojai 

dabar gali vienoje ataskaitoje patikrinti, ar išlaidų sumos priskirtos tinkamoms buhalterinėms sąskaitoms ir 

ar teisingai atlikti išlaidų priskyrimai verslo centrams.  

 Patikslintas ataskaitoje Faktiniai likučiai pateikiamų  Prekės kainų sąrašas.  
Paspaudus ataskaitos Faktiniai likučiai ar Faktiniai likučiai(A) lange esantį mygtuką Kainos pateikiamas 

pasirinktos Prekės kainų sąrašas visuose Kainininkuose (kuriuose šios prekės kaina yra įvesta). Dabar į šį 

sąrašą įtraukiama tik aktyvių  Kainininkų informacija (t.y. jeigu Kainininkas paskelbiamas neaktyviu, jame 

esanti prekės kaina į šį sąrašą nebeįtraukiama). 

 Ataskaitoje Faktiniai likučiai pasirinktai prekei iškviečiamo Partijų sąrašo informacija dabar 

pateikiama patogesne forma.  
Ataskaitoje Faktiniai likučiai pasirinktai prekei iškviečiamo Partijų sąrašo langas papildytas parametru „Likutis>0“ 
(jį pažymėjus Partijų sąraše paliekamos tik likutį turinčios partijos), be to, šis sąrašas dabar gali būti peržiūrimas Verslo 
pjūvių naršyklės režime. 

 Ataskaitoje Pirkimų knyga prekių vieneto kainos dabar gali būti pateikiamos didesniu tikslumu. 
Ataskaitos laukų “Vnt. kaina be PVM“, „Vnt. kaina su PVM“ bei „Vnt. PVM“ reikšmės dabar gali būti 

rodomos 4 skaičių po kablelio tikslumu. Pateikiamų duomenų tikslumas priklauso nuo Konfigūracijos 

kintamojo nr.2205 reikšmės 

 Ataskaita Didžioji knyga papildyta nauja galimybe  - pasirinktai sąskaitai galima iškviesti Sąskaitų 

aktyvumo ataskaitą. 
Kiekvienos įmonės buhalteriai nuolat analizuoja sąskaitų informaciją ataskaitose 'Didžioji knyga', 'Sąskaitų 

aktyvumas', 'Sąskaitų korespondavimas' ir kt. Dažnai peržiūrint ataskaitą 'Didžioji knyga' prireikia 

išsamesnės informacijos apie konkrečių sąskaitų sumų prigimtį – tokiu atveju paprastai generuojama 

ataskaita 'Sąskaitų aktyvumas', kurioje matomos šios sąskaitos judėjimą įtakojusios operacijos (jų tipai, 

partneriai ir t.t.). Kiekvieną kartą šiam veiksmui atlikti prireikdavo keleto žingsnių: pasirinkti Meniu 

punktus Ataskaitos => Žurnalai => Bendrasis žurnalas => Sąskaitų aktyvumas, sugeneruotoje ataskaitoje 

sukurti reikiamą filtrą ir atnaujinti ataskaitos duomenis. 
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 Ataskaita Didžioji knyga papildyta galimybe  pasirinkti, ar į ją turi būti įtraukiamos nurodytame 

periode nenaudotos sąskaitos. 
Ataskaita Didžioji knyga papildyta galimybe pasirinkti, ar į ją turi būti įtraukiamos sąskaitos, kurių likučiai 

periodo pradžiai ir pabaigai bei apyvartos per nurodytą periodą lygūs nuliui. Tam skirtas naujas Ataskaitos 

parametras - požymis „Nerodyti nulinių sąskaitų “. 

 Į Balanso ataskaitų formą dabar gali būti įtraukiami ataskaitų parametrai.  
Dabar ataskaitose gali būti matomos Laikotarpio pradžios ir pabaigos datos bei Trukmė (apskaitos periodų 

kiekis). Pagal Vartotojo poreikį, šie duomenys gali būti įtraukiami į Ataskaitos formules ir naudojami 

skaičiavimuose.( Naujieji Parametrai į Ataskaitą įtraukiami naudojant formules #DATANUO# , 

#DATAIKI#, #TRUKME#..) 

 Sukurta galimybė kurti naujas ir redaguoti turimas Balanso ataskaitas naudojant naują Microsoft 

Office versiją.  
Programoje sukurta galimybė kurti naujas ir redaguoti turimas Balanso ataskaitas formatu Excel 97-2003 

Workbook. (Anksčiau naudojant naują Microsoft  Office (nuo versijos Microsoft  Office 2007) nebuvo 

galimybės redaguoti programos EuroSkaita  Balanso ataskaitų. Priežastis – programoje EuroSkaita 

naudojamas  Excel formatas, kurio nebėra  naujoje Excel versijoje.)  

 Pelno ataskaitoje sukurta galimybė lyginti ir analizuoti dviejų skirtingų laikotarpių rezultatus.  
Ataskaitos parametruose nurodomi du skirtingi datų intervalai – Periodas 1 ir Periodas 2. Jų trukmė 

pasirenkama laisvai - galima lyginti skirtingų mėnesių, ketvirčių, pusmečių, metų ar kitos trukmės 

laikotarpių duomenis. Ataskaitos laukuose ‚Suma per periodą 1‘, ‚Kreditas per periodą 1‘ ir ‚Debetas per 

periodą 1‘ pateikiama Periodas 1 laikotarpio informacija, o laukuose ‚Suma per periodą 2‘, ‚Kreditas per 

periodą 2‘ ir  ‚Debetas per periodą 2‘ – Periodas 2 laikotarpio informacija. (Anksčiau norint atlikti kelių 

skirtingų mėnesių, ketvirčių, pusmečių ar metų duomenų palyginimą tekdavo formuoti dvi atskiras 

ataskaitas, perkelti jas į Excel programą ir tik tada lyginti duomenis. Tam būdavo sugaištama daug 

papildomo laiko.)   Pastaba. Skirtingų metų veiklos rezultatus galėsite palyginti tik tuo atveju, jeigu pajamų 

ir sąnaudų sąskaitų uždarymas yra atliekamas naudojantis Sąskaitų uždarymo įrankiu. 

 Ataskaitos Partnerių apyvarta sąskaitose parametrai papildyti nauju nustatymu 'Informacija tik 

valiuta'. 
Pažymėjus šį lauką ataskaitoje pateikiamų partnerio operacijų informacija pateikiama tų operacijų valiuta 

 Spausdintinė Sąskaitų plano forma papildyta Įmonės pavadinimu.. 
Į spausdintinę Sąskaitų plano formą dabar galima įtraukti ir kitą Įmonės atributų informaciją, pavyzdžiui, adresą, 
PVM mokėtojo kodą ir kt.  

 Sukurta nauja Ataskaitų bibliotekos ataskaita B.Ž.šablonų analizė. 
Ataskaitoje B.Ž. šablonų analizė pateikiami Bendrojo žurnalo šablonai, juose naudojamos Sąskaitos ir kita 

šablono informacija. Ši ataskaita padės greitai gauti informaciją apie konkrečios sąskaitos panaudojimą BŽ 

šablonuose – tai ypač reikalinga tais atvejais, kai norima pakeisti sąskaitos tipą iš detalios į suminę. 

 Ataskaitoms, kurių Papildomas filtras turi puslapį ‚Pardavimų modulio operacijos‘, sukurta galimybė 

atrinkti ataskaitoje pateikiamus duomenis pagal Pristatymo partnerio informaciją. 
Į papildomą filtrą ‚Pardavimų modulio operacijos‘ įtraukti nauji laukai. 

 Sukurta galimybė į spausdinamą Etiketę įtraukti prekės partijos informaciją. 
Šios galimybės pritaikymo pavyzdys. Įmonė gamina produktus, turinčius ribotą galiojimo laiką. 

Spausdinamoje etiketėje turi būti įrašomas prekės partijos galiojimo terminas (galiojimo terminas yra 

įrašomas papildomuose Prekių partijos laukuose).  

Pastaba. Naujų laukų įtraukimas į spausdinamas Etiketes reikalauja papildomos konsultacijos. 

 Sukurta galimybė nurodyti vienodą visoms operacijos Prekėms spausdinamų Etikečių kiekį. 
Spausdinamų etikečių kiekis nurodomas Prekių etikečių lango lauke „Prekių etikečių kiekis“ . Tokiu būdu 

galima greitai atspausdinti po 1, po 2 ar kitą vienodą skaičių etikečių kiekvienai operacijos prekei. 

Užpildžius lauką „Prekių etikečių kiekis“ programa neleidžia redaguoti spausdinamų etikečių kiekio 

atskiroms prekėms. Neužpildžius lauko „Prekių etikečių kiekis“ programa automatiškai siūlo spausdinamų 

etikečių kiekį – jis sutampa su operacijoje nurodytu prekės kiekiu. Siūloma reikšmė gali būti keičiama. 
 

KONFIGŪRACIJA  

 Programoje sukurta galimybė sekti visų Konfigūracijos nustatymų keitimo istoriją.  
Pasirinkto Konfigūracijos kintamojo keitimo istorija matoma paspaudus Duomenų konfigūracijos lange 

esantį mygtuką ‚Koregavimo istorija‘. Pateikiama informacija: pakeitimo data ir laikas, atliktas veiksmas, 

pakeitimą atlikęs Vartotojas, jo Vardas, Pavardė ir Pareigos. 



EuroSkaita 4  - Naujienų biuletenis Puslapis 11 

 

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI 

 Modulis Papildomi dokumentai papildytas naujomis galimybėmis 
Dokumentų tipų medis dabar gali būti pildomas vartotojo: galima kurti naujus dokumentų tipus, formuoti 

jų hierarchiją.  

Sukurta galimybė nurodyti Papildomų dokumentų saugojimo būdą: ‚Duomenų bazėje‘ ar ‚Failinėje 

sistemoje ‘ (t.y. pasirinktame kompiuterio ar kompiuterių tinklo kataloge). (Nustatymas įvedamas 

Konfigūracijoje.)   

Papildomų dokumentų langas papildytas dalimi ‚Dokumento ryšiai‘ – jame pateikiama su dokumentu 

susijusi ir jį papildanti informacija - Partneriai, Prekės, Asmenys, Sandėliai ir kiti elementai, pasirenkami iš 

įvairių programos sąrašų. 

Dokumentą sukūręs vartotojas čia įrašomas automatiškai (apie Vartotoją įrašoma informacija priklauso nuo 

Konfigūracijos kintamojo ‚Automatinis ryšių generavimas‘ ). 

Papildomų dokumentų įvedimo forma papildyta naujais laukais: ‚Registracijos numeris‘ (užpildymas 

privalomas), ‚Registracijos data‘ (užpildymas privalomas), ‚Dokumento data‘, ‘Galiojimo datos‘, 

‚Sudarytojas‘ (Partneris), ‚Rengėjas‘. 

Sukurta nauja galimybė atskiriems programos vartotojams riboti Papildomų dokumentų modulyje 

atliekamą dokumentų peržiūrą, redagavimą bei trynimą. Apribojimai įvedami modulyje Vartotojai.  

Programoje kaupiama Papildomų dokumentų Redagavimo istorija. Jos peržiūrai skirtas specialus mygtukas 

Dokumentų lange. (Dokumentų redagavimo istorija pradedama kaupti tik nuo atnaujinimo įdiegimo.) 

Papildomų dokumentų modulio langas papildytas dalimi ‚Filtrai‘ – joje galima nurodyti sąlygas sąraše 

pateikiamiems dokumentams.  

(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 
 

VARTOTOJAI  

 Sukurta galimybė kontroliuoti Pardavimo operacijų peržiūrą – leisti vartotojams matyti tik tuos 

Pardavimus, kuriuose jie yra nurodyti kaip Atsakingi asmenys.  
Programa papildyta galimybe drausti vartotojams matyti kitų Atsakingų asmenų pardavimus. Tam skirtas 

Vartotojų teisių sąraše esantis punktas 'Pardavimai: matyti kitų atsakingų operacijas'. Vartotojas, 

neturintis šios teisės (įvestas draudimas), Pardavimų valdymo modulio lange matys tik tas operacijas, 

kuriose jis yra nurodytas kaip Atsakingas asmuo. Tai leidžia apsaugoti Pardavimų operacijose esančią 

informaciją nuo netyčinių pakeitimų ar nereikalingų peržiūrų. 

 Sukurta galimybė atskiriems vartotojams riboti modulyje Pinigai kelyje įvestų operacijų peržiūrą.  
Sukurti nauji Vartotojų teisių sąrašo įrašai, skirti modulio Pinigai kelyje operacijoms: ‚matyti savo grupės 

operacijas‘, ‚matyti savo padalinio operacijas‘, ‚matyti visas operacijas‘. 

 Sukurta galimybė kontroliuoti Ataskaitų bibliotekos ataskaitų naudojimą atskiriems vartotojams.  
      Šie apribojimai įvedami Vartotojų teisių modulyje. 

 Sukurta galimybė kontroliuoti Pirkimo kainų rodymą atskiriems programos vartotojams.  
      Dabar programos Vartotojai, kuriems nėra suteikta teisė matyti Prekių Savikainų, nemato ir prekių Pirkimo kainų. 

 

SĄRAŠŲ KONSTRUKTORIUS  

 Ataskaita Prekių pardavimai dabar gali būti papildyta laukais iš Partnerio kortelės. 
Ataskaitos papildymas atliekamas naudojant Sąrašų konstruktorių.  

 Pirkimo orderis dabar gali būti papildytas duomenimis apie operacijoje dalyvavusius asmenis – į 

spausdinamus Pirkimo orderius dabar gali būti įrašomi Mūsų asmenys ir Atstovai. 
Pirkimo orderio ir jo spausdintinės formos papildymas laukais apie Mūsų asmenis ir Atstovus atliekamas 

naudojant Sąrašų konstruktorių. 

 Partnerių sąrašas dabar gali būti papildytas lauku ‚Kredito limitas‘. 
Šiam tikslui Sąrašų konstruktoriuje esanti Partnerių kategorija papildyta nauju lauku ‚Ar yra kredito 

limitas‘. Partnerių sąrašo įrašai gali būti atrenkami pagal šio lauko reikšmę (pvz., atrenkami tik tie 

partneriai, kuriems yra nurodytas kredito limitas). 

 Ataskaita Prekių nurašymai dabar gali būti papildyta laukais iš Prekių sąrašo. 
Ataskaitos papildymas atliekamas naudojant Sąrašų konstruktorių. Tam Sąrašų konstruktorius papildytas 

nauju Vertybių kategorijos sąrašu – Prekių sąrašas ataskaitai „Prekių nurašymas“. 
 

KALBOS 

 Sukurta galimybė naudotis EuroSkaita lenkų kalba  
      (Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 
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EUROSKAITA WEB APLINKOJE  

 Sukurta galimybė naudotis programos EuroSkaita pagrindiniais moduliais WEB aplinkoje.  
Galite per nuotolį prisijungti prie savo duomenų bazės naudodamiesi interneto naršykle. Tokiu būdu 

informacija apie sandėlių likučius, buhalterines ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis gali būti pasiekiama 

greičiau; be to, ši informacija gali būti pateikta lietuvių, anglų, latvių bei lenkų kalbomis.  

(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 
 

DUOMENŲ EKSPORTAS ir IMPORTAS 

 Modulyje Importo centralė sukurta galimybė ištrinti pažymėtus įrašus.  
Įrašų trynimo variantai ‚Trinti visus‘ ir ‚Trinti tik importuotus‘ papildyti nauju – ‚Trinti tik pažymėtus 

įrašus‘. 

 Dabar atliekant operacijų importą iš LITAS-ESIS operacijų Partneriai gali būti nustatomi 

(identifikuojami) pagal Atsiskaitomąją sąskaitą.  

 Eksportuojant programos sąrašus,  peržiūrimus VPN (Naršyklės) režime, sąrašuose esančios skaitinės 

reikšmės gali būti eksportuojamos arba kaip skaičiai, arba kaip tekstas – programos vartotojas gali 

laisvai pasirinkti eksporto būdą.  
Programos sąrašams, peržiūrimiems VPN (Naršyklės) režime, skirta funkcija Išsaugoti XLS formate 

papildyta nauju parametru ‚Visus duomenis konvertuoti į tekstą‘. Dabar vartotojas gali pasirinkti, į kurį 

formatą turi būti konvertuojami sąraše esantys skaičiai. Jeigu laukas ‚Visus duomenis konvertuoti į tekstą‘ 

nepažymimas, skaičiai konvertuojami į skaitines reikšmes (jas, esant reikalui, galima naudoti 

matematiniuose skaičiavimuose). Jeigu laukas ‚Visus duomenis konvertuoti į tekstą‘ pažymimas, sąraše 

esantys skaičiai eksporto metu konvertuojami į tekstą 
 

DUOMENŲ ISTORIJA  

 Sukurta galimybė ištrinti sukauptą Duomenų istoriją.  
Modulyje Duomenų istorijos valymas (Sistema->Valdymas->Duomenų istorijos valymas) gali būti 

atliekamas Duomenų istorijos išvalymas pasirinktam sąrašui pagal tam tikrus nustatytus kriterijus (laiką, 

įrašų skaičių). Šią funkciją gali įvykdyti tik vartotojas – administratorius (sa). 

Pastaba. Duomenų istorija programoje kaupiama tik užsakius papildomus programavimo darbus. Per ilgesnį 

darbo su programa laiką kai kuriems sąrašams (prekių, partnerių ir pan.) skirtoje istorijoje susikaupia itin 

daug nebenaudojamų duomenų. 
 

KITA   

 Programos versija EuroSkaita4 pristatoma nauju aukštesniu (80) SQL server suderinamumo lygiu 

(angl. compatibility level). Tai suteikia galimybę turėti didesnes programavimo, tuo pačiu ir didesnes 

programos naudojimo galimybes. 
 


