„Sąsaja su i.MAS“ naudotojo instrukcija
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1 I.SAF POSISTEMIS
PVM sąskaitos faktūros
1. Pardavimų, pirkimų, pardavimų gražinimo ir pirkimų gražinimo formos:
a) atsirado naujas laukas „PVM kodas (VMI)“ - jame turi būti nurodomas PVM kodas pagal
VMI klasifkatorių (patvirtintas VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.
VA-49)
2. Siuntos VMI paruošimas:
VMI  Siuntos VMI  Veiksmai  (Veiksmas: „Paruošti PVM sąskaitų faktūrų siuntą“) 
Nurodykite mokestinį laikotarpį („Data nuo“, „Data iki“) ir spauskite „Vykdyti“ (1 pav.).

1 pav. Siuntos VMI paruošimas

Pastabos:
1) į PVM siuntą/failą bus įtraukiamos visos reikalingos VMI PVM sąskaitos faktūros (duomenys joms
imami iš pirkimų, pardavimų, ir kitų modulių). Į siuntą įtraukiami tik tie dokumentai, kuriems yra
patvirtintos prekės ir kurie yra įtraukti į gaunamų (ar išrašomų) SF registrą.
2) sukūrus sąskaitų faktūrų siuntą, automatiškai sukuriamas VMI reikalavimus atitinkantis xml failas (Jį
galima peržiūrėti atvėrus siuntos peržiūros formą ir joje spragtelėjus nuorodą „Failas“)
3) sąskaitų faktūrų siuntą sukurti draudžiama, jei jau egzistuoja siunta, kurios mokestinis laikotarpis
sutampa ar persidengia sukuriamos naujos siuntos mokestiniu laikotarpiu (tokiu atveju reikia atšaukti
ir ištrinti seną siuntą).
4) automatinio išsiuntimo f-ja nėra realizuota, tačiau yra numatyta galimybė pažymėti, kad siunta buvo
išsiųsta (Forma „Siuntos VMI“  Veiksmai  Veiksmas „Pažymėti, kad siunta buvo išsiųsta VMI“).
Taip pažymėjus, sistema nebeleis atšaukti/ištrinti tokios siuntos.

2 I.VAZ POSISTEMIS
Krovinių važtaraščiai
1) krovinių važtaraščius galima sukurti iš atsargų perkėlimo, pardavimo ir pirkimo modulių;
2) naujo važtaraščio kūrimas atsargų perkėlimo modulyje:
Atsargos  Perkėlimas  Veiksmai  Veiksmas „Sukurti krovinio važtaraštį“ (2-3 pav.);
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3) važtaraščio kūrimo formoje galima nurodyti, kad būtų atliekamas automatinis jo patvirtinimas (šiuo
atveju programa leis atlikti veiksmą tik tuo atveju, jei visi privalomi laukai yra užpildyti);
4) jei sukuriamas patvirtintas važtaraštis, tai tokiu atveju taip pat yra sugeneruojama ir siunta VMI (kartu
su xml failu, žr. „Siuntos VMI“. );
5) pažiūrėti ar konkrečiam perkėlimui/pardavimui/pirkimui yra sukurtas važtaraštis, galima atitinkamose
formose („Perkėlimas“, „Pardavimas“, „Pirkimas“).

2 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas

3 pav. Siuntos paruošimas
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Kaip sukurti krovinio važtaraštį pardavimuose?
1. Formuojamas krovinio važtaraštis iš Pardavimo modulio  Pardavimas (4 pav.).

4 pav. Važtaraščio formavimas

Svarbu: formuoti krovinio važtaraštį galima TIK iš patvirtinto dokumento.
2. Spauskite mygtuką Veiksmai ir atsidariusioje lentelėje pasirinkite Sukurti krovinio važtaraštį (5
pav.).

5 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas
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3. Užpildykite visus tuščius laukus.

Pastaba: jeigu paliksite neužpildę kurio nors lauko, paspaudus Vykdyti sistema parodys klaidos pranešimą (6
pav.).

6 pav. Klaidos pranešimas
4. Suformuotą krovinio važtaraštį galite rasti dviem būdais:
1) Spauskite VMI (7 pav.) ir pasirinkite Krovinio važtaraštis (8 pav.). Raskite suformuotą krovinio
važtaraštį ir spragtelėkite pele du kartus.
2) Spauskite VMI ir pasirinkite Siuntos VMI (10 pav.). Raskite suformuotą krovinio važtaraštį ir
spragtelėkite pele du kartus.

7 pav. Sąsajos su i.MAS naudojimas

8 pav. Krovinio važtaraštis

Norėdami parsisiųsti XML failą į savo kompiuterį, spauskite Papildomas, tuomet VMI siuntos failas ikonėlę
ir išsaugokite dokumentą.
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9 pav. XML failo išsaugojimas savo kompiuteryje

10 pav. Krovinio važtaraštis Siuntos VMI pasirinkime

11 pav. XML failo išsaugojimas savo kompiuteryje

5. Toliau XML failas įkeliamas prisijungus prie i.MAS VMI. Visi krovinio važtaraščio
koregavimo/trynimo/atšaukimo veiksmai yra atliekami prisijungus prie i.MAS VMI
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