Informacija dėl nuo 2016.01.01 patvirtinto sąskaitų planų
Programose FINVALDA MIKRO/FOX/WFX yra galimybė perkoduoti sąskaitas po vieną poziciją. Tam reikia naudotis
programoje baziškai esančiu įrankiu.

Šio bazinio įrankio pagalba nėra galimybės sulieti sąskaitų, ar nurodyti sąskaitai kitą suminę sąskaitą.

Programose FINVALDA MIDI/MAXI perėjimas prie naujo sąskaitų plano galimas naudojant programoje esantį įrankį „Fvs
Servis“.

Įrankio „Fvs Servis“ pagalba galima keisti sąskaitos kodą nauju, renkantis po vieną sąskaitą, pakeisti sąskaitos suminę
sąskaitą bei sulieti kelias sąskaitas į vieną. Pakeitimai galios visai duomenų bazei t.y bus pakeisti ir ankstesnių metų
duomenys.
Toks papildomų atnaujinimų nereikalaujantis sąskaitų plano koregavimas gali būti nepatogus toms įmonėms, kurios turi
daugiau nei vieną darbo vietą, kadangi tuo metu, kai atliekami perkodavimo darbai, kiti vartotojai negali dirbti su sistema.
Tokio pobūdžio sąskaitų plano koregavimas yra daug laiko užtrunkantis procesas.
Programoje FINVALDA MINI „Fvs Servis“ įrankio gali nebūti, jei nebuvote jo įsigiję atskirai. Tokiu atveju vartotojas turi
nuspręsti kaip elgtis, ar įsigyti įrankį „Fvs Servis“ ir keisti sąskaitų kodus po vieną rankiniu būdu („Fvs Servis“ įrankio kaina
99EUR + PVM, užsakymai priimame el.paštu info@fvs.lt), ar įsigyti automatinį įrankį (informacija pateikiame žemiau
tekste).
Programoms MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI
Jau siūlome papildomą automatinį įrankį, kuris vieno mygtuko paspaudimu atliks sąskaitų plano sąskaitų perkodavimą
pagal pasirinktą alternatyvų sąskaitų planą. Tokiu atveju įmonės buhalteris galės neskubėdamas paruošti alternatyvų
sąskaitų planą su tinkamais kodais bei pavadinimais, ir tik atėjus laikui, atlikti pakeitimą t.y. „paversti“ paruoštą
alternatyvų sąskaitų planą pagrindiniu.
Jei planuojate aukščiau minėtu automatiniu įrankiu pasinaudoti, iš anksto galite pasiruošti alternatyvų sąskaitų planą.

Dėl sąskaitų plano „pavertimo“ pagrindiniu:
Finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2015 metus bus pateikiamos 2016 metų viduryje, ir privalu atlikti su senuoju
sąskaitų planu, todėl rekomenduojame neskubėti keisti sąskaitų kodų pagrindiniame sąskaitų plane ankščiau, nei to iš
tiesų prireiks.
Keičiant sąskaitų planą naujuoju automatiniu įrankiu, bus paliekama ir nekeista duomenų bazė (t.y. duomenų kopija)
su dabartiniu sąskaitų planu.
Vartotojams, pageidaujantiems įsidiegti FINVALDA MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI sąskaitų plano koregavimo
automatinį įrankį, turintiems galiojančias pirkimo/aptarnavimo sutartis, įrankis, be papildomo mokesčio, jau yra
patalpintas atnaujinimo paskyrose.
Vartotojai, neturintys galiojančių pirkimo/aptarnavimo sutarčių, bet pageidaujantys
MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI atnaujinimą su sąskaitų plano automatiniu koregavimo
pageidavimą išsiųsti el.paštu info@fvs.lt
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Informacija programų ALGA ir PAY PREMIUM vartotojams:
Jei ALGA/PAY PREMIUM tiesioginiu ryšiu yra sujungtos su FINVALDA MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI programomis,
tai pakeitus sąskaitų planą naujuoju automatiniu įrankiu programoje FINVALDA MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI,
programa ALGA/PAY PREMIUM pati automatiškai perkoduos sąskaitas savo sąskaitų sąrašuose.
Jei programos tarpusavyje nėra susietos tiesioginiu ryšiu arba, jei planuosite sąskaitas FINVALDOJE
MIKRO/FOX/WFX/MINI/MIDI/MAXI keistis po vieną, tuomet tą patį reikės atlikti ir darbo užmokesčio programose.
Vartotojams, pageidaujantiems įsidiegti ALGA/PAY PREMIUM sąskaitų plano koregavimo automatinį įrankį, turintiems
galiojančias pirkimo/aptarnavimo sutartis, įrankis, be papildomo mokesčio, jau yra patalpintas atnaujinimo paskyrose.
Vartotojai, neturintys galiojančių pirkimo/aptarnavimo sutarčių, bet pageidaujantys įsidiegti ALGA/PAY PREMIUM
atnaujinimą su sąskaitų plano koregavimo įrankiu, gali savo pageidavimą išsiųsti el.paštu info@fvs.lt

