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1 KAI TAROMATAS YRA PREKYBOS VIETOJE 

Užstatas už tarą išmokamas kasoje, skenuojant iš taromato gautą čekį. Veiksmas atliekamas realiu 

laiku, t.y. tikrinamas čekis online (siejama su webservice) ir žiūrima, ar jis jau nebuvo panaudotas. 

Čekio, gauto iš taromato, barkode užkoduota suma, kurią reikia išmokėti bei parduotuvės kodas. 

Užstatą už tarą galima  išmokėti tik toje parduotuvėje, kurioje atspausdintas čekis iš taromato. 

Darbas DINETA.pos programa, kai kasininkei paduodamas taromato čekis: 

1. Pirkėjas, pridavęs užstatinę tarą į taromatą, kasininkei paduoda taromato išduotą čekį. 
 

2. Kasininkė skenuoja taromato čekio barkodą (1-2 pav.): 
 

 
1 pav. Nuskenuotas taromato išduotas lipduko barkodas 
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2 pav. Paspaudus Enter į kasą įvedama kaip Taros supirkimo prekė, kiekis 1 vnt. 

 

3. Nuskenavus taromato čekio barkodą, spaudžiama Atsiskaityti arba Space klavišas 
klaviatūroje. Taros supirkimo lange bus rodoma pinigų suma, kurią kasininkė turi išmokėti 
pirkėjui už tarą, atiduotą į taromatą (3 pav.)  

 

 
3 pav. F7 mygtuku iškviečiamas Taros supirkimo langas 
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PASTABA Nr.1: jeigu taromato išduotas čekis atnešamas kasininkei antrą kartą, tada nuskenavus jo 

barkodą, kasininkė gaus pranešimą programoje, jog tokio paties čekio barkodas jau buvo 

panaudotas/užregistruotas ir pinigai buvo išmokėti (4 pav.). 

 
4 pav. Pranešimas, kai to paties taromato čekio barkodas skenuojamas antrą kartą, po pinigų išmokėjimo 

PASTABA Nr.2: jeigu kasininkei paduodamas taromato išduotas čekis iš kitos prekybos vietos, 

nuskenavus jo barkodą, kasininkė gaus pranešimą programoje, jog tokio čekio barkodas nepriklauso 

prekybos vietai, kurioje skenuojamas barkodas (5 pav.). 
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5 pav. Pranešimas, kai taromato čekis iš kitos prekybos vietos 

 

2 KAI TAROMATO NĖRA PREKYBOS VIETOJE, O UŽSTATINĖ TARA SURENKAMA 

KASOJE 

Į prekybos vietą pirkėjui atnešus vienkartines pakuotes, kasininkė, atsidariusi taros supirkimo langą 

nuskenuos atneštos taros barkodą. VŠĮ „Užstato sistemos administratorius“ duomenų bazėje yra 

tikrinami barkodai pagal paskutinę atnaujintą informaciją. Jeigu barkodas atitiks DB esantį barkodą, 

tarą DINETA.pos programoje įskaičiuos, o jeigu barkodo neatpažins, tuomet taros supirkimas 

nepavyks (parodoma klaida apie barkodo nesutapimą). Be to, kasa pati atsirinks taros rūšis (plastikas, 

stiklas ir pan.) ir įmuš į atskiras taros korteles. Atlikus taros supirkimo už vienkartines pakuotes 

veiksmą ir kasininkei uždarius šios paslaugos darbo langą, automatiškai įmušama būtent ši paslauga 

su priskaičiuota suma. 
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Darbas DINETA.pos programa, kai kasininkei paduodama tara: 

1. Spaudžiate mygtuką Tara arba CTRL+F2. Atsidaro lentelė Taros supirkimas (6-7pav.).  
 

 
6 pav. Programoje spaudžiamas mygtukas Tara arba CTRL+F2 

 

 
7 pav. Taros supirkimo lentelė 
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2. Skenuojamas taros barkodas (barkodas nuo taros). Jei barkodas teisingas, t.y. jeigu tara 
superkama, ji yra įtraukiama į sąrašą (8-9 pav.).  

 

 
8 pav. Skenuojamas taros barkodas 

 

 
9 pav. Nuskenuotas taros barkodas, sutikrintas su USAD DB „įkrenta“ į Taros supirkimo lentelę 
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3. Baigus skenuoti tarą spaudžiamas mygtukas Įrašyti ir formuojamas taros supirkimo įrašas kvite 
(10-11 pav.).  

 

 
10 pav. Nuskenuoti keli taros barkodai 

 

 
11 pav. Paspaudus mygtuką Įrašyti paslauga įrašoma kaip prekė su nurodyta suma 



DINETA.pos naudotojo instrukcija 

El. p.: pagalba@dineta.lt Tel.: +370 37 234437  Mob.: +370 659 09039 

9  

4. Spaudžiama Atsiskaityti arba Space klavišas klaviatūroje. Taros supirkimo lange bus rodoma 
pinigų suma, kurią kasininkė turi išmokėti pirkėjui už tarą (12 pav.).  

 

 
12 pav. Taros supirkimo langas 

5. Čekio pavyzdys: 
 

 
 
PASTABA: jeigu barkodas nuo taros nesutampa, t.y. jo nėra VŠĮ „Užstato už vienkartines 
pakuotes“ duomenų bazėje, tuomet parodoma klaida, jog toks supirkimas negalimas/neįvyko (13 
pav.).  
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13 pav. Skenuojamas taros barkodas 

 

 
14 pav. Kai taros barkodas nesutampa su USAD DB – nėra tokio barkodo 


