Žemiau yra pateikiami kompiuterinių programų informacijos įvedimui skirti laukai ir jų pavadinimai, kuriuose, įdiegus
Kompiuterinių programų atnaujinimus (versijų data nuo 2018.05.25), kompiuterinių programų vartotojai turi galimybę
matyti/suvesti/riboti matymą tiek juridinių, tiek atitinkamai (tuose pačiuose duomenų įvedimui skirtuose laukuose) fizinių
asmenų duomenis.
Kompiuterinės programos Finvalda Mini, Midi, Maxi (duomenų įvedimo laukuose įvesta informacija ir jos
atvaizdavimas gali būti matomas arba, Kompiuterinės programos vartotojo iniciatyva pakeitus nustatymus,
matymo ribojamas):
Kliento kortelėje ir sąrašuose:











Įmonės kodas
Pavadinimas
PVM mokėtojo kodas
Registracijos adresas
Siuntimo adresas
Gimimo data
Telefonas
Mob. telefonas
El. pašto adresas
Banko sąskaitos numeris

Adreso kortelėje (aktualu tiems, kurie operacijas su fiziniais asmenimis vykdo per vieną klientą pvz. FIZ_ASMUO, tačiau
atskirą fizinį asmenį su jo adresu identifikuoja atskira adreso kortele):







Adresas
Telefonas
El. pašto adresas
Papildoma informacija I
Papildoma informacija II
Papildoma informacija III

Adreso I požymio kortelė:


Pavadinimas

Pardavimo tipo operacijų grupės laukai:






I antraštės laukas (pavadinimas 1)
II antraštės laukas (pavadinimas 2)
III antraštės laukas (pavadinimas 3)
IV antraštės laukas (pavadinimas 4)
V antraštės laukas (pavadinimas 5)

Kompiuterinės programos Finvalda Mikro, WFX (duomenų įvedimo laukuose įvesta informacija ir jos
atvaizdavimas gali būti matomas arba, Kompiuterinės programos vartotojo iniciatyva pakeitus nustatymus,
matymo ribojamas):
Kliento kortelėje ir sąrašuose:




Įmonės kodas
Pavadinimas
PVM mokėtojo kodas






Registracijos adresas
Siuntimo adresas
Telefonas
Banko sąskaitos numeris

Kompiuterinė programa ALGA (duomenų įvedimo laukuose įvesta informacija ir jos atvaizdavimas gali būti
matomas arba, Kompiuterinės programos vartotojo iniciatyva pakeitus nustatymus, matymo ribojamas):










Vardas Pavardė
Adresas
Gimimo vietos adresas
Dokumento numeris
Asmens kodas
Sodros pažymėjimo numeris
Gimimo data
Banko sąskaita
Asmens kodas

Kompiuterinė programa PAY PREMIUM (duomenų įvedimo laukuose įvesta informacija ir jos atvaizdavimas yra
matomas „Buhalterio“ ir „Personalo“ teisių vartotojams):














Vardas Pavardė
Pareigos
Asmens kodas
Socialinio draudimo numeris
Paso serija ir numeris
Banko sąskaita
Gimimo data
el. paštas
Gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo numeris)
Gimimo vieta
Informacija apie vaikus
Kintamųjų sąrašas - jame gali būti nurodyta tokia info, kaip atlyginimas, priedas ir t.t.
Alternatyvios banko sąskaitos

Kompiuterinė programa PAY PREMIUM (duomenų įvedimo laukuose įvesta informacija ir jos atvaizdavimas yra
matomas „Tabelininko“ teisių vartotojams):



Vardas Pavardė
Pareigos

Svarbu: aukščiau minimos informacijos atvaizdavimas Kompiuterinėse programose veikia tik baziniuose Kompiuterių
programų dokumentų šablonuose ir kartu neveikia vartotojui kurtuose individualiose faktūrų ar ataskaitų šablonuose.

