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Realūs darbo praktikos pavyzdžiai 

programos versijoje EuroSkaita4, sukurtoje 2011m. birželio mėn.  

 

1.Gaunamų išlaidų dokumentų unikalumo tikrinimas.  

Anksčiau:   

Vieno mėnesio bėgyje įmonėje gaunama apie 100 išlaidų dokumentų. Informacija apie patirtas įmonės 

išlaidas registruojama programos EuroSkaita Išlaidų ir Pirkimų valdymo moduliuose. Dėl įvairių aplinkybių 

(pavyzdžiui, dokumentus registruojantys buhalteriai sėdi skirtinguose kabinetuose) šio darbo metu 

neišvengiama klaidų : per vieną mėnesį apie 5 kartus susiduriama su situacija, kai tas pats dokumentas į 

programą įvedamas pakartotinai. Jeigu besidubliuojančios operacijos yra nepastebimos mėnesio bėgyje, tai 

vėliau dėl kiekvienos iš jų buhalteriui tenka atlikti po keletą veiksmų: įvesti pirkimo grąžinimą, patikrinti 

PVM deklaraciją, pakeisti skolos suderinimo aktus. Vienos besidubliuojančios operacijos koregavimas 

užtrunka apie pusę valandos. Iš viso per mėnesį tam sugaištama apie 2-3 valandas. 

Dabar: 

 Dabar programa gali kontroliuoti registruojamo išlaidų dokumento unikalumą – bandant pakartotinai įvesti 

to paties išlaidų dokumento informaciją, gaunamas atitinkamas pranešimas. Ši programos galimybė 

apsaugo buhalterijos darbuotojus nuo klaidų, be to, per mėnesį sutaupo 2-3 val. darbo laiko. 

 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 
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2 Debeto paskelbimas asmeniui 

Kartais atsiskaitymai su asmenimis turi būti atliekami nenaudojant Pinigų operacijų. Tokios situacijos 

pavyzdys: asmens - įmonės darbuotojo - patirtos išlaidos (skirtos įmonės reikmėms) padengia šio asmens 

skolą įmonei dėl sugadinto ar prarasto inventoriaus.  

Anksčiau:  

Anksčiau analogiškų situacijų registravimui programoje tekdavo atlikti keletą sudėtingų žingsnių ( 1) 

pirminės asmens išlaidas registruojančios operacijos įvedimas; 2) specialios – ‚fiktyvios‘ kasos sukūrimas; 3) 

išlaidas kompensuojančios sumos išdavimas asmeniui iš ‚fiktyvios‘ kasos; 4) tos pačios sumos pajamavimas į 

‚fiktyvią‘ kasą iš sąskaitos, kuri turėjo dalyvauti asmens skolos dengimo korespondencijoje). Kiekvieną kartą 

tam tekdavo sugaišti apie 20-30 min. 

Dabar:  

Dabar atskaitingo asmens išlaidos gali būti padengiamos viena operacija. Tam skirtas naujas operacijų tipas 

DEBETO paskelbimas asmeniui , registruojamas modulyje Operacijų registrai (Operacijos->Operacijų 

registrai->Atskaitingi asmenys).  

Operacijoje Debeto paskelbimas asmeniui įvesta suma yra debetuojama Atskaitingo asmens sąskaita ir 

kredituojama Tarpinė užskaitymų sąskaita.  

Taigi, vietoj keturių operacijų įvedimo dabar pakanka tik vienos. 

 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 
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3. Išlaidų operacijų kopijavimas 

 

Įmonėse ir organizacijose kiekvieną mėnesį registruojamos periodiškai pasikartojančios išlaidų operacijos. 

Nustatyta, kad apie 50 procentų kas mėnesį registruojamų išlaidų yra besikartojančios, pavyzdžiui, sąskaitos 

už ryšio priemones, kurą, nuomą, komunalines paslaugas.  

 

Anksčiau:  

Programoje buvo nuolat registruojamos besikartojančios išlaidų operacijos, kiekvienos iš jų įvedimas 

užtrukdavo nuo 1 iki 3 minučių. Apskaičiuota, kad  per mėnesį tam buvo sugaištama nuo 1 iki 3 darbo dienų. 

 

Dabar:  

Programoje sukurta galimybė kopijuoti Išlaidų modulio operacijas. Išlaidų operacijų kopijavimas leidžia 

įmonėms sutaupyti 50 % laiko, skirto išlaidų registravimui, nes didžioji dalis įvedamų išlaidų dokumentų yra 

vienodi.  

 

Pastaba. Išlaidų kopijavimo funkcija gali naudotis tik Priežiūros sutartį turintys klientai.  Ši funkcija galioja Priežiūros 

sutarties galiojimo laikotarpiu ir negali būti įsigyjama atskirai. 

 

 

 
 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 
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4. Dviejų skirtingų laikotarpių informacija Pelno ataskaitoje 

Įmonė bent kartą per mėnesį analizuoja savo veiklos rezultatus. Dažnai šios analizės metu prireikia palyginti 

kelių skirtingų laikotarpių (mėnesių, ketvirčių, pusmečių ar metų) informaciją. 

Anksčiau: 

Anksčiau norint palyginti skirtingų laikotarpių veiklos rezultatus, tekdavo programoje EuroSkaita formuoti 

dvi atskiras ataskaitas, perkelti jų duomenis į Exel programą ir tik tada atlikti duomenų palyginimą. 

Papildomas darbas užtrukdavo nuo 0,5 iki 1 valandos. 

Dabar:  

Pelno atskaitoje sukurta galimybė lyginti ir analizuoti dviejų skirtingų laikotarpių rezultatus. Šių laikotarpių 

trukmė gali būti laisvai pasirenkama – galima lyginti skirtingų mėnesių, ketvirčių, pusmečių, metų ar kitos 

trukmės laikotarpių duomenis.   

Ataskaitos parametruose nurodomi du skirtingi datų intervalai – Periodas 1 ir Periodas 2 (kiekvienam iš jų 

įvedamas laikotarpis „Nuo ... iki...“). 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. (Pastaba. Skirtingų 

metų veiklos rezultatus galima palyginti tik tuo atveju, jeigu pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas 

atliekamas naudojantis Sąskaitų uždarymo įrankiu.) 

Kiekvieną kartą generuojant Pelno ataskaitą, kurioje lyginami dviejų skirtingų laikotarpių įmonės veiklos 

rezultatai, sutaupoma nuo 0,5 iki 1 valandos. 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 
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5. Balanso ataskaitos su Nauju Microsoft Office  

Balanso ataskaitos paprastai daromos ne mažiau kaip keturis kartus per metus (pasibaigus kalendoriniams 

metams, pagal bankų pareikalavimą ir kt.).  

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.  

Kiekvieną kartą generuojant Balanso ataskaitą Excel programoje buvo sugaištama apie vieną valandą. 

Dabar:  

Išleistas programos EuroSkaita papildymas, leidžiantis kurti naujas ir redaguoti turimas Balanso ataskaitas 

formatu Excel 97-2003 Workbook. Balanso ataskaitos gali būti sugeneruojamos per 5 minutes. 

 

 

NAUJOS 

TECHNOLOGIJOS 
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6. Ataskaitoje Didžioji knyga sukurtas                                                          

Sąskaitų aktyvumo iškvietimas 

Anksčiau: 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. 

Dabar:  Ataskaitoje Didžioji knyga vienu mygtuko paspaudimu galima iškviesti Sąskaitų aktyvumo ataskaitą 

pasirinktai sąskaitai. Tai leidžia itin greitai pamatyti reikiamos sąskaitos sumos analizę.  

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 
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Realūs darbo praktikos pavyzdžiai 

programos versijoje EuroSkaita3, sukurtoje 2009 metų rugpjūčio mėn.  

(nauja programos versija EuroSkaita4 sukurta 2011m. birželio mėn) 

 

1.Valiutos kurso tikrinimo valdymas 

Anksčiau:  

Įmonės, registruojančios valiutines operacijas, paprastai naudodavosi programos galimybe tikrinti, ar 

kiekvienos operacijos įvedimo datai yra įvestas operacijos valiutos kursas. Tačiau šis tikrinimas buvo skirtas 

visoms valiutoms, net ir toms, kurių kursas yra stabilus (pavyzdžiui, eurams). Taigi, kaskart registruojant 

operaciją eurais tekdavo įvesti tos dienos euro kursą.  

Tokių valiutų kursų įvedimui kasdien būdavo sugaištama apie 5-10 minučių. Nustatyta, kad įmonėse būdavo 

apie 15 dienų per mėnesį, kai būdavo registruojamos operacijos valiuta su stabiliu kursu.  

Dabar:  

Programoje EuroSkaita dabar galima nurodyti, kurioms valiutoms turi būti atliekamas kursų įvedimo 

tikrinimas.  

Tokiu būdu įmonės sutaupo iki 2 val. darbo laiko per mėnesį. 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 

LAIKĄ 
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2. Operacijų redagavimas įvedimo metu 

Anksčiau: 

Registruojant Pardavimus operacijos Pastabose buvo įvedama papildoma šių pardavimų informacija. 

Kadangi Pastabos būdavo įvedamos po parduodamų Prekių sąrašo užpildymo, kiekvieną kartą šiam 

veiksmui atlikti prireikdavo keleto žingsnių : 1) išsaugojamas pasirinktų prekių sąrašas; 2) atliekamas 

galutinis operacijos patvirtinimas; 3) pradedamas patvirtintos operacijos redagavimas; 4) įvedamos 

pardavimo Pastabos ; 5) išsaugojama bendra operacijos informacija; 6) vėl atliekamas  galutinis operacijos 

patvirtinimas.  

Kiekvieno pardavimo redagavimas įvedant Pastabas užtrukdavo 2-3 minutes. Jeigu įmonėje per mėnesį 

įvedama 300 pardavimo operacijų, tai jų Pastabų įvedimui buvo sugaištama apie 12 valandų. 

Dabar:   

Sukurta galimybė, leidžianti Pirkimų valdymo, Pardavimų valdymo, Išlaidų operacijų, Prekių perkėlimo ir 

Prekių nurašymo moduliuose registruojamų  operacijų įvedimo ar redagavimo metu grįžti iš prekių sąrašo į 

bendros operacijos informacijos  redagavimo langą. Dabar užpildžius Prekių sąrašą galima tiesiog grįžti į 

bendrąją operacijos informaciją ir įvesti Pastabas.  

Įmonė per mėnesį sutaupo apie 6 darbo valandas. 

 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 

LAIKĄ 
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3. Operacijų ir Bendrojo žurnalo spausdinimas 

Anksčiau:  

Dažnai buhalterijos darbuotojai nori turėti atspausdintas tam tikras buhalterines operacijas iš modulių 

Operacijų žurnalas ir Bendras žurnalas.  

Vienos tokios ataskaitos paruošimas užtrunka apie 10-20 min. Jeigu įmonėje kas mėnesį buvo ruošiama 30-

40 tokių ataskaitų, šiam darbui reikėdavo skirti apie 9 valandas darbo laiko. 

Dabar:  

Sukurta galimybė atsifiltruoti ir  atspausdinti Operacijų žurnalo ir Bendrojo žurnalo moduliuose esamas 

operacijas. 

Dabar vienai ataskaitai pakanka 2 minučių. Taigi, įmonė sutaupo 9 valandas darbo laiko. 

 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 

LAIKĄ 
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4. Sudengimų generavimo modulis  

Anksčiau:  

Įmonėje kiekvieną mėnesį įvedamos arba suimportuojamos apie 500 piniginių operacijų. Šių operacijų 

sudengimai su Pirkimo arba Pardavimo operacijomis kasdien užtrunka apie 1 darbo valandą.   

Taigi, per mėnesį šiems sudengimams buvo sugaištama apie 20 darbo valandų.  

Dabar:  

Sukurtas naujas programos modulis Sudengimų generavimas. Naudojant šį modulį galima automatiškai 

generuoti operacijų dengimus ir taupyti  20 darbo valandų kiekvieną mėnesį. 

 

TAUPO JŪSŲ 
LAIKĄ 

LAIKĄ 
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Realūs darbo praktikos pavyzdžiai 
programoje WEB Skaita 

 

1.Programos WEB Skaita panaudojimas                                                         

suteikiant prieigą klientams 

 

Įmonė teikia sandėliavimo ir logistikos paslaugas - priima iš klientų prekes, jas sandėliuoja ir esant 

pareikalavimams (užsakymams) jas išduoda.  

Anksčiau:  

Kiekvienam didesniam klientui 4-5 kartus per savaitę reikėdavo pateikti ataskaitas apie jo prekių judėjimą ir 

likučius įmonės sandėliuose. Vienos tokios ataskaitos paruošimas užtrukdavo 20 - 30 minučių.  

Taigi, tik vieno didesnio kliento ataskaitų paruošimui tekdavo sugaišti apie 8 darbo valandas  per mėnesį.  

Be to, klientas pageidavo matyti informaciją apie savo prekes on-line režime. 

Dabar:  

Įmonė įsigijo programą WEB Skaita ir suteikė savo klientui prieigą prie programos per interneto naršyklę. 

Užsienyje esantis Klientas bet kuriuo metu gali matyti tikslius duomenis apie savo prekes generuodamas 

prekių likučių ir judėjimo ataskaitas. Be to, šias ataskaitas jis gali matyti anglų kalba.  

Tik vieno kliento prieiga sutaupė 8 darbo valandas per mėnesį. Be to, įmonė suteikė klientui serviso 

paslaugą, už kurią gavo papildomų pajamų. 

NAUJOS 

FUNKCIJOS 

VERSLUI 
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2. Programos WEB Skaita panaudojimas                                                              

vedant prekių apskaitą gruzinų kalba 

 

Įmonė, kurios savininkas - lietuvis, ir turinti filialus Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje. Latvijoje ir Estijoje, dirbo su 

programa EuroSkaita.  

Gruzijos filialo darbuotojams reikėjo spausdinti sąskaitas faktūras gruzinų kalba.  

Anksčiau:  

Dėl gruziniško raidyno ypatybių programoje EuroSkaita  nebuvo galimybės naudoti gruzinų kalbą. 

Dabar:  

Įmonė įsigijo programą WEB Skaita .  

Dabar Gruzijoje esančio filialo darbuotojai turi galimybę registruoti pardavimus, vesti prekių apskaitą bei 

spausdinti sąskaitas faktūras gruzinų kalba. 

 

NAUJOS 

FUNKCIJOS 

VERSLUI 
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