
 

 

 

 

 

 

 

Mobiliosios operacijų programėlės DINETA.app 

naudotojo instrukcija ir nustatymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Mobiliosios programėlės DINETA.app operacijos 
Mobilioje programoje galima tiesiogiai atlikti tam tikras operacijas:  

inventorizaciją,  

pirkimus,  

pardavimus,  

užsakymus,  

nurašymus,  

perkėlimus  

ir kitas funkcijas.  

 

Programėlė pritaikyta naudoti liečiamam ekranui ar fizinės klaviatūros mygtukais ir pateikiama lietuvių 

kalba.  

2. Prisijungimas prie DINETA.app 
Norėdami pradėti naudotis operacijų programėle DINETA.app, turite parašyti į pagalba@dineta.eu 

1. Suteiksime nuorodą, iš kurios galėsite parsisiųsti programėlę patys arba jos failą.  

2. Susiinstaliuoti programėlę savo telefone ar kaupiklyje. Nepavykus padaryti to patiems, būtina 

susisiekti el.paštu pagalba@dineta.eu 

3. Suteikiame autentifikacijos kodą. 

4. Suvedus autentifikacijos kodą, toliau prisijungti galite tais pačiais prisijungimais, kuriuos naudojate 

ir DINETA.web.  

 

    3. Kaip įvesti operaciją DINETA.app programėlėje? 

      

3.1. Inventorizacijos operacija 
Prisijungus prie mobilios programos bus iš karto matomas pagrindinis meniu, t. y. Operacijos. Būtinai 

spauskite „debesėlį“, kad atsinaujintumėte ir sinchronizuotumėte duomenis su savo DINETA.web 

duomenų baze. 

 



 

 

 

Pasirinkę Intentorizacijos operaciją, spauskite pliuso ženklą, atsidarys Inventorizacijos, naujos operacijos 

langas. Įveskite blanko numerį. Tuomet spauskite „Prekės“, paspauskite ant eilutės „Barkodas“, kad jame 

atsirastų kursorius ir skenuokite prekės barkodą. Nuskenavus barkodą, kursorius automatiškai peršoks į 

„Kiekis“ laukelį. Įrašykite kiekį ir spauskite savo telefono enter mygtuką (jis gali būti su užrašu Ok ar 

Rodyklytė) arba mygtuką „Pridėti prekę“. Lange matysite pridėtą prekę. Tokiu pat būdu galite skenuoti 

kitus prekių barkodus ar juos įvedinėti ranka.  

 

Jeigu vedate operacijoje tik prekės kodą (neskenuojate, o įvedinėjate ranka), svarbu yra tai, jog ta prekė 

turėtų barkodą, įvestą DINETA.web sistemoje, kitu atveju prekės įrašyti operacijoje negalėsite. 

Norėdami ištrinti prekę operacijoje, slinkite ties jos įrašu pirštu į kairę.  

 



 

 

Operacijos išsiuntimą į DINETA.web kontroliuojate patys, t.y. operacija išsiunčiama į DINETA.web tik 

tuomet, kai ji yra patvirtinama mobilioje programoje. Tą pačią operaciją programėlėje galima ir iš naujo 

papildyti. Kuomet papildoma operacija, ji turi būti iš naujo patvirtinama ir nusiunčiama į DINETA.web 

(DINETA.web sistemoje papildyta operacija fiksuojama ant tos pačios operacijos, kuri buvo patvirtinta 

prieš tai, be papildymo). 

     

 

3.2. Pardavimo operacija 
Prisijungus prie mobilios programos bus iš karto matomas pagrindinis meniu, t. y. Operacijos. Būtinai 

spauskite „debesėlį“, kad atsinaujintumėte ir sinchronizuotumėte duomenis su savo DINETA.web 

duomenų baze. 

Jeigu pasirinksite „Pardavimas“ operaciją, tuomet naujo dokumento sudarymo lange reikės įvesti 

dokumento numerį, pierkėjo kodą (įvedus kelis simbolius iškrenta pasirinkimo sąrašas), prekės barkodą, 

kurį galima skenuoti ar įrašyti prekės kodą, taip pat įvesti kiekį ir išsaugoti dokumentą. Jeigu vedate prekės 

kodą, svarbu yra tai, jog ta prekė turėtų barkodą, kitu atveju prekės įvesti negalėsite. Dokumento data 

įvedama automatiškai (šios dienos).  

Operacijos išsiuntimą į DINETA.web kontroliuojate patys, t.y. operacija išsiunčiama į DINETA.web tik 

tuomet, kai ji yra patvirtinama mobilioje programoje. Tą pačią operaciją programėlėje galima ir iš naujo 

papildyti. Kuomet papildoma operacija, ji turi būti iš naujo patvirtinama ir nusiunčiama į DINETA.web 

(DINETA.web sistemoje papildyta operacija fiksuojama ant tos pačios operacijos, kuri buvo patvirtinta 

prieš tai, be papildymo). 

 



 

 

       

 

    



 

 

4.   Vartotojo nustatymai DINETA.web 
 

DINETA.web reikia sudėti vartotojo nustatymus tam naudotojui, kuriuo jungsitės prie programėlės.  

1. Priskirkite Sandėlį (Sistema  Vartotojai  Vardas, pavardė  Vartotojo parametrai  Sandėlis) 

 

2. Programėlė taip pat naudoja šablonus, kuriuos taip pat turite nusistatyti vartotojo parametruose, prie 

savo vardo (Sistema  Vartotojai  Vardas, pavardė  Vartotojo parametrai Nustatymai  

Šablonai) 

 

5. Skenerio „žiedo“ susiejimas su telefonu 
Norėdami sujungti telefoną su skeneriu, įsijunkite telefone Bluetooth. Čia įvyksta įrankių paieška ir radus 

telefonui CR40_BT įrenginį, jį sujunkite tarpusavyje.  



 

 

 

 

 

 


