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1 PREKIŲ KORTELIŲ ĮKĖLIMAS 

1. Pirmiausiai sugeneruojame / suformuojame failą Excelyje ( dokumentas plėtiniu .exe) su norimais 

įkelti duomenimis, pvz. prekės kodas, pavadinimas, matavimo vienetas ir kita informacija. Excelio 

dokumentas atrodytų (1 pav.): 

 
1 pav. Excelio dokumentas 

 

2. Excelyje suformuotą dokumentą turime išsaugoti CSV formatu (plėtinys .csv) (2 pav.): 

 
2 pav. CSV dokumento išsaugojimas 

3. DINETA.web‘e pasirenkame Sistema  Operacijų importas ir spaudžiame Naujas.  

Atsidariusiame lange užpildome antraštę: pavadinimą, el.paštą ataskaitoms, atskyrimo simbolį 

(3 pav.). 

 
3 pav. Naujos operacijų importo operacijos laukų užpildymas 
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4. Spaudžiame Naujas ir išrenkame norimus importuoti duomenis, pvz., Prekės (4 pav.). 

 
4 pav. Duomenų pasirinkimas importavimui 

 

5. Atsidarys konfigūracijos langas, kuriame pagal turimą dokumentą pažymi infomaciją, ką kuris 

stulpelis atitinka (5 pav.): 

 
5 pav. Konfigūracinis langas 

 

6. Užpildę reikiamus laukus spauskite Išsaugoti. 

 

7. Svarbu: patikrinkite ar Jūsų išsaugotame dokumente atskyrimo simbolis yra toks, kokį nurodėte 

antraštėje (6 pav.). 

 
6 pav. Atskyrimo simbolio pasirinkimas 
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6 Tuomet savo turimą dokumentą, išsaugotą CSV formatu, nusiųskite el. paštu. El. pašto  adresas 

priklauso nuo to, kokiame serveryje yra Jūsų įmonės duomenų bazė (DB). Pvz., jei Jūsų įmonės 

DB prasideda lt3.dineta.eu/XXXX, tuomet siunčiame adresu import33@dirbtinisintelektas.lt 

(tikslų el. paštą Jums gali pasakyti UAB DINETA konsultacijų skyrius – pagalba@dineta.lt). Laiško 

tema - tai atpažinimo kodas su visais laužtiniais skliaustais (7 pav.). 

 
7 pav. Duomenų importas 

 

8. Išsiųskite laišką. 
 

9. Jei viską atlikote teisingai, per 5-10 min. į nurodytą el. paštą gausite ataskaitą apie įkeltus / 

neįkeltus duomenis (8 pav.). 

 
8 pav. Duomenų importo ataskaita 

 

10. Sukelti duomenys (9 pav.): 

 
9 pav. Sukelti duomenys 
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