DINETA.web naudotojo instrukcija:
Automatinis lojalumo taškų nurašymas

Telefonas: +370 37 234437
Mobilus: +370 659 09039
Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba
Olimpiečių g. 1 Vilnius
El. paštas: pagalba@dineta.lt
Tinklalapis: www.dineta.eu
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1 LOJALUMO TAŠKŲ NURAŠYMO FUNKCIONALUMAS DINETA.WEB
PROGRAMOJE
1. Pasirinkite Registrai  Lojalumo taškų nurašymas

1 pav. Lojalumo taškų nurašymo funkcionalumo įjungimas

2. Sukurkite naują lojalumo taškų nurašymo rinkinį paspaudę Naujas ir nurodykite sąlygas: terminą
lojalumo taškų kaupimui ir nurašymui:

2 pav. Naujo lojalumo taškų nurašymo rinkinio sukūrimas

2.1. Programos lange „Sukaupti taškai iki“ įveskite datą iki kurios lojalumo taškai bus kaupiami.
2.2. Programos lange „Taškus panaudoti iki“ įveskite datą, kuriai lojalumo taškai bus nurašyti nuo kortelės
sąskaitos. Datų skirtumo laikotarpiu kasos programa – kasos kvituose spausdins pranešimą pirkėjui su taškų
panaudojimo laikotarpiu.
2.3. Programos lange „Pirkėjų grupė“ galite nurodyti grupę lojalumo kortelių, kurioms nenorite nurašyti taškų
nurodytu periodu (grupę galima sukurti paspaudus programos mygtuką (daugtaškis) (3 pav.):
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3 pav. Pirkėjų grupės pasirinkimas iš sąrašo

2.4. Programos lange „Nuolaidų kortelės nr.“ galite nurodyti grupę konkrečią lojalumo kortelę, kuriai nenorite
nurašyti taškų nurodytu periodu. Įvedamas kortelės numeris (pvz.: D000000313214061)
2.5. Programos lange „Operatorius.“ Nurodykite sąlygą, kuri bus taikoma šiam rinkiniui:
2.5.1. Nenurodytas – taškų nurašymas taikomas visom lojalumo kortelėms esančioms Jūsų
programoje;
2.5.2. Lygu – taškų nurašymas taikomas tik nurodytai grupei ir/ar konkrečiai kortelei šiame rinkinyje;
2.5.3. Nelygu – taškų nurašymas netaikomas nurodytai grupei ir/ar konkrečiai kortelei šiame rinkinyje;
2.6. Programos lange „Taškai užfiksuoti“ programa automatiškai įrašys datą, kuriai fiksuojami sukaupti taškai
už periodą (šiuo atveju data bus 2017.07.01);
2.7. Programos lange „Taškai nunulinti“ programa automatiškai įrašys taškų nurašymo datą (šiuo atveju
2017.07.31);
Svarbu! – konkrečiu periodu galima naudoti tik vieną rinkinį, kuriame nurodomos konkrečios sąlygos.

2 DINETA.POS ATNAUJINIMAS
1. Kasose esant ne RASO fiskaliniams blokams DINETA.pos programoje būtina padaryti pakeitimus tam, kad
pirkėjo kvituose būtu spausdinamas šis pranešimas.
2. RASO kasose būtina atnaujinti DINETA.pos programą. Dėl šių pakeitimų ir/ar atnaujinimų prašome kreiptis
DINETA: pagalba@dineta.lt arba +370 659 09039.

3 ATASKAITOS
1. Taškų nurašymo ataskaitą DINETA.web programoje atsidarysite paspaudę Ataskaitos  Generuojamos
ataskaitos  Lojalumo taškų kaupimas-nurašymas.
2. Generuojant taškų nurašymo ataskaitą būtina nurodyti filtre sukūrimo datą bei pirkėją (4 pav.):

El. p.: pagalba@dineta.lt

Tel.: +370 37 234437

Mob.: +370 659 09039

4

DINETA.web naudotojo instrukcija

4 pav. Ataskaitos filtras

El. p.: pagalba@dineta.lt

Tel.: +370 37 234437

Mob.: +370 659 09039

