Atnaujinta Pragma32_iMAS programėlė
Atnaujinome programėlę Pragma32_iMAS. Du pagrindiniai pakeitimai yra šie:
1. Pakeistas duomenų perdavimo į i.SAF mechanizmas dokumentams, kuriems nurodytas PVM skaičiavimo
būdas „Suma + % arba eksportas“.
Tokiems dokumentams Formuojant i.SAF registrų duomenis, informacija apie PVM sąskaitos-faktūros
seriją yra imama iš pajamavimo ir pardavimo dokumento numerio.
2. Realizuota galimybė pridėti seriją prie dokumento numerio (detalesnis paaiškinimas toliau tekste).
Pragma 3.2 programoje, skirtingai nuo Pragma 4.0, dokumento serija ir numeris yra viename lauke, todėl jei
dokumentai numeruojami su serijos numeriu, jis turi būti įrašytas dokumento numerio lauke.
Programoje yra realizuotas automatinio dokumentų numeravimo funkcionalumas – t.y. kuriant naują dokumentą,
reikia du kartus spustelėti kairįjį pelės klavišą dokumento numerio laukelyje, ir dokumentui bus suteiktas sekantis
numeris su nurodyta serija.
Jei dokumento numeris ir serija įvedami ranka, serija taip pat turi būti įvedama.
Kai kurie klientai naudojosi galimybe dokumentų serijas tik spausdinti spausdinant faktūras, o į dokumento
numerio laukelį įvesdavo numerį be serijos. Tokiu atveju į i.SAF registrus patenka klaidinga informacija.
Todėl prašome visus Pragma 3.2 vartotojus pasitikrinti savo programos nustatymus dėl dokumentų serijų.
Jei naudojami serijos numeriai, nustatymai turi būti tokie:

Jei serijos numeriai nenaudojami, nustatymai turi būti tokie:

Automatiškai pridėti serijos numerio prie dokumento numerio formuojant XML failus mes negalime, nes skirtingi
vartotojai gali būti nusistatę skirtingus serijų numerius, ir nėra galimybės atsekti, kuris vartotojas spausdino
sąskaitą faktūrą.
Siekdami palengvinti registrų sutvarkymą tiems vartotojams, kurie neįvedė serijų numerių į dokumentus, bet juos
naudoja spausdindami, sukūrėme naują programėlės Pragma32_iMAS versiją, kurioje yra galimybė pažymėtiems
dokumentams įrašyti norimą serijos numerį ir išsaugoti Pragma 3.2 duomenų bazėje.
Prašome parsisiųsti naująją versiją iš www.pragma.lt (www.proringas.lt).

Toliau pateikiama instrukcija, kaip įrašyti dokumento serijos numerį, jei jis nebuvo įvestas:
1. Pragma32_iMAS programėlės lange pažymėkite dokumentus, kuriems norite įrašyti seriją.
Serija bus įrašyta tik tiems dokumentams, kurių numerio laukas yra vien skaičiai (be jokių kitokių
simbolių).
Patogumo dėlei siūlome pirmiausia spragtelėti ant lauko „Sąskaitos faktūros nr.“ antraštės, kad
dokumentai būtų surūšiuoti pagal SF numerį ir laukai be serijos atsirastų sąrašo viršuje.
2. Laukelyje „Žymė pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite įrašyti seriją.
3. Langelyje „Serija“ įrašykite, kokią seriją norite įrašyti.
Būkite atidūs, jei įvesite tarpą, jis irgi bus įrašytas!
4. Paspauskite mygtuką „Įrašyti seriją“.

Šiuos veiksmus galima atlikti tik vieną kartą, nes serija bus įrašyta visiems pasirinktiems dokumentams ir
išsaugota duomenų bazėje. Atšaukti šio veiksmo negalima, todėl suklydus, teks taisyti ranka visuose
dokumentuose.

