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1 GPAIS PAKUOČIŲ IMPORTAS 

Laukai:  
 
f_name -> Pavadinimas; 
f_type  -> Tipas; 
f_stockid -> Prekės  (arba prekinio vnt.) kodas; 
f_packing_code -> Pakuotės kodas; 
f_packing_category -> Pakuotės kategorija; 
f_package_weight -> Pakuotės svoris; 
f_packing_type -> Pakuotės rūšis; 
f_recyclable -> Perdirbama; 
f_number_of_units_per_package -> Prekinių vnt. skaičius pakuotėje. 
f_number_packages_for_trade_unit -> Pakuočių skaičius prekiniam vienetui. 
f_supplied_from -> Pradėta tiekti rinkai nuo; 
f_supplied_till -> Tiekta rinkai iki; 
 
Svarbu: jeigu prekė yra prekinis vienetas, tuomet pakuotės kodas turi sutapti su prekės kodu. 
 
1) Susikurti CSV failą. Pvz: 
 

 
 

 
 
2) Sistema -> Duomenų importas -> Įkelti failą 
 
3) Spausti ”Konfigūruoti” ir pažymėti laukus. 
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4) Spausti “Importuoti”. 
 
SVARBU: JEIGU PREKĖS AR PREKINIO VIENETO KORTELĖ NEEGZISTUOJA "Prekės/Paslaugos", 
SISTEMA DUOMENŲ NESUIMPORTUOS. 

 

2 GPAIS DUOMENŲ SKAITINĖS REIKŠMĖS 

2.1. f_packing_type („Pakuotės rūšis“) galimos skaitinės reikšmės: 

 

1 - Stiklinė tuščia 
2 - Plastikinė tuščia 
3 - Kombinuota (popierinė) tuščia 
4 - Metalinė tuščia 
5 - Popierinė ir kartoninė tuščia 
6 - Kita tuščia 
7 - PET tuščia 
8 - Medinė tuščia 
9 - Kombinuota (kita) tuščia 
11 - Stiklinė pirminė 
12 - Plastikinė pirminė 
13 - Kombinuota (popierinė) pirminė 
14 - Metalinė pirminė 
15 - Popierinė ir kartoninė pirminė 
16 - Kita pirminė 
17 - PET pirminė 
18 - Medinė pirminė 
19 - Kombinuota (kita) pirminė 
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21 - Stiklinė antrinė (tretinė) 
22 - Plastikinė antrinė (tretinė) 
23 - Kombinuota (popierinė) antrinė (tretinė) 
24 - Metalinė antrinė (tretinė) 
25 - Popierinė ir kartoninė antrinė (tretinė) 
26 - Kita antrinė (tretinė) 
27 - PET antrinė (tretinė) 
28 - Medinė antrinė (tretinė) 
29 - Kombinuota (kita) antrinė (tretinė) 
31 - Stiklinė pirminė / užstatinė daugkartinė 
32 - Plastikinė pirminė daugkartinė 
33 - Kombinuota (popierinė) pirminė daugkartinė 
34 - Metalinė pirminė daugkartinė 
35 - Popierinė ir kartoninė pirminė daugkartinė 
36 - Kita pirminė daugkartinė 
37 - PET pirminė daugkartinė 
38 - Medinė pirminė daugkartinė 
39 - Kombinuota (kita) pirminė daugkartinė 
41 - Stiklinė antrinė (tretinė) daugkartinė 
42 - Plastikinė antrinė (tretinė) daugkartinė 
43 - Kombinuota (popierinė) antrinė (tretinė) daugkartinė 
44 - Metalinė antrinė (tretinė) daugkartinė 
45 - Popierinė ir kartoninė antrinė (tretinė) daugkartinė 
46 - Kita antrinė (tretinė) daugkartinė 
47 - PET antrinė (tretinė) daugkartinė 
48 - Medinė antrinė (tretinė) daugkartinė 
49 - Kombinuota (kita) antrinė (tretinė) daugkartinė 
51 - Stiklinė užstatinė 
54 - Metalinė užstatinė 
57 - PET užstatinė 
61 - Stiklinė pirminė sunaudota savoms reikmėms 
62 - Plastikinė pirminė sunaudota savoms reikmėms 
63 - Kombinuota (popierinė) pirminė sunaudota savoms reikmėms 
64 - Metalinė pirminė sunaudota savoms reikmėms 
65 - Popierinė (kartoninė) pirminė sunaudota savoms reikmėms 
66 - Kita pirminė sunaudota savoms reikmėms 
67 - PET pirminė sunaudota savoms reikmėms 
68 - Medinė pirminė sunaudota savoms reikmėms 
69 - Kombinuota (kita) pirminė sunaudota savoms reikmėms 
71 - Stiklinė antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
72 - Plastikinė antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
73 - Kombinuota antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
74 - Metalinė antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
75 - Popierinė antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
76 - Kita antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
77 - PET pirminė sunaudota savoms reikmėms 
78 - Medinė antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
79 - Kombinuota (kita) antrinė (tretinė) sunaudota savoms reikmėms 
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2.2. f_packing_category (“Pakuotės kategorija”) galimos skaitinės reikšmės: 

 

1 - Nenurodoma 
2 - Prekinė (pirminė) 
3 - Grupinė (antrinė) 
4 - Transporto (tretinė) 

2.3. f_type („Pakuotės tipas“) galimos skaitinės reikšmės: 

 

1 - Daugkartinė neužstatinė 
2 - Daugkartinė užstatinė 
3 - Vienkartinė neužstatinė 
4 - Vienkartinė užstatinė 

2.4. f_recyclable („Perdirbama“) galimos skaitinės reikšmės: 

 

0 - Ne 
1 - Taip 
 


