
 

  

Gerbiami Klientai, 

Nuo šių metų spalio 1 d.  įmonės turės atitikti VMI skelbiamus i.saf ir i.vaz reikalavimus.  Šiuo laišku pateikiame 

pagrindinę informaciją apie galimus reikalavimų atitikimų būdus ir terminus. 

Įvertindami savo klientų skaičių Lietuvoje (1000 klientų) ir tai, kad VMI dar neturi sukurtos programos (Jūsų duomenų 

rinkmenų priėmimui) ir jai skirtos testavimo aplinkos, išskyrėme tris pasirengimo duomenų eksportui į i.saf ir i. vaz 

posistemius etapus:  

I etapas:  2016 liepa  

 Prototechnika pateikia informaciją apie i.saf ir i.vaz standartinių modulių galimybes. 

 Klientai pasirenka vieną iš trijų būdų, kuriuos naudos duomenų teikimui i.saf ir i.vaz posistemius.  

 Perėjimas prie programos EuroSkaita2016 versijos tiems, kas dirba su senesne ir nori naudoti antrą arba 

trečią duomenų teikimo būdus. 

II etapas: 2016 liepa- rugpjūtis 

 Klientai, turintys individualių poreikių (kitokių negu nurodyta standartinių modulių aprašyme) i.saf ir i.vaz 

realizavimui, užsako  analizės ir tyrimo darbus. (Šis etapas būtinas visiems, turintiems individualių 

programos pritaikymų i.saf ir i.vaz reikalavimams.) Su klientais, pagal kurių verslo procesus standartinė 

programa netinka, pasirašomos tyrimo sutartys. 

 Prototechnika pateikia tyrimo išvadas, kokios yra galimybės modifikuoti ir pritaikyti i.saf ir i.vaz pagal kliento 

verslo procesus. 

 Su įmonėmis, kurioms netinka standartiniai moduliai, sudaromos programavimo sutartys dėl papildomų 

programavimo darbų, be kurių std funkcionalumas duomenų teikimui i.vaz‘ui (korektiškai) neveiks. 

 Prototechnika atlieka papildomus programavimo darbus. 

III etapas: 2016 rugpjūtis – rugsėjis  

 Įsigyjamos licencijos standartiniam i.vaz ir i.saf funkcionalumui. 

 Diegiamos duomenų perdavimo i.vaz/i.saf funkcijos, vykdoma bandomoji eksploatacija. 

 

Trys duomenų pateikimo  i-saf posistemiui būdai: 

 1 būdas – rankinis, įvedant dokumentus tiesiogiai į VMI posistemę; 

 2 būdas – įkeliant duomenų rinkmeną; 

 3 būdas – automatinis. 

 

Trys duomenų pateikimo  i-vaz posistemiui būdai: 

 1 būdas – rankinis, įvedant dokumentus tiesiogiai į VMI posistemę; 

 2 būdas – įkeliant duomenų rinkmeną; 

 3 būdas – automatinis. 

 

Dėmesio! duomenų teikimo būdo VMI informacinei sistemai galimybę 

Savo klausimus taip pat registruokite mūsų e-CRM sistemoje įvesdami užklausą http://crm.prototechnika.lt, nurodydami 

„Dėl – i.vaz arba i.saf“.  

 

http://crm.prototechnika.lt/

