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1 KONFIGŪRACIJA SU EDISOFT 

Sistema → Integracijų nustatymai → Sąskaitų importas iš Edisoft (1-2 pav.). 

 
1 pav. Sąskaitų importas iš Edisoft 

 

 

2 pav. Sąskaitų importas iš Edisoft 

 

Vartotojo ID – Jūsų prisijungimo vardas prie Edisoft. 

Slaptažodis – Jūsų prisijungimo slaptažodis prie Edisoft. 

URL – Edisoft web service nuoroda. Gaunamas iš Edisoft kartu su naudotojo ID ir slaptažodžiu. 

El. pašto adresai – nurodytais adresais bus siunčiamos ataskaitos apie importą į DINETA.web. 
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Sukurti EAN barkodus – nerastų barkodų DINETA.web automatinio kūrimo konfigūracija. 

Pirkimo DK šablonas – nurodomas pirkimo DK šablonas. 

Eksportuoti nuo – nurodoma data, nuo kurios pirkimo grąžinimai bus eksportuojami į Edisoft 

platformą. Jei data nenurodyta, tuomet imama šiandienos data. 

Eksportuoti – nurodoma už kokį laikotarpį norite eksportuoti pirkimo grąžinimus į Edisoft platformą. 

Jei užpildytas laukas “Eksportuoti nuo”, tai nuo jo ir skaičiuojamas laikotarpis, jei ne, tuomet 

laikotarpis skaičiuojamas nuo šios dienos datos. 

Aktyvus – nurodo ar aktyvi Jūsų konfigūracija su Edisoft, ar ne. 

 

2 KONFIGŪRACIJA SU DINETA.WEB 

Norint, kad pirkimai įkristų į DINETA.web ir pirkimo grąžinimai būtų eksportuojami į Edisoft, 

reikalinga Pirkėjų/Tiekėjų ir Sandėlių konfigūracija (3 pav.). 

 

 
3 pav. Pirkėjų/Tiekėjų ir Sandėlių konfigūracija 

 

Būtina užpildytį Edisoft kliento ILN numerį (jis gaunamas iš Edisoft). Pagal jį yra atrenkamas tiekėjas 

pirkime. 

Taip pat būtina užpildyti Edisoft kliento ILN numerį ir prie sandėlio, kadangi pagal jį atrenkamas 

sandėlis į pirkime (4 pav.).  
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4 pav. Edisoft pristatymo ILN numeris 

 

Taip pat šie numeriai naudojami pirkimų grąžinimams eksportuoti, pagal juos atrenkami tiekėjai ir 

sandėlis iš. 

Jei viską teisingai užpildėte, tuomet DINETA.web matysite taip (5 pav.): 

 

5 pav. Konfigūracijos rezultatas 

 

Kiekvienos sąskaitos importas yra registruojamas ir siunčiamas nurodytais el. pašto adresais, nesvarbu 

ar pavyko importuoti, ar ne (6-7 pav.). 

 

 
6 pav. Importuotas - klaida 
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7 pav. Importuotas – teisinga 

 

Laiške bus nurodoma priežastis, dėl ko sąskaitos nebuvo importuotos arba, jog jos sėkmingai 

importuotos. 


