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Peržiūrų istorija 

Peržiūra Data Aprašymas Autorius 

1 2008-09-12  S. Kvederavičius 

2 2008-12-02 Ištaisyti netikslumai detalių eilučių mazgų 
pavadinimuose. 

S. Kvederavičius 

3 2009-08-26 Einamųjų likučių funkcijose pridėti 
papildomi parametrai 

S. Kvederavičius 

4 2009-09-01 Pašalinta GetEinamiejiLikuciaiSandelyje() 
funkcija, parametru (SandelioKodas) 
papildyta GetEinamiejiLikuciai() funkcija 

S. Kvederavičius 

5 2009-09-02 Papildytas duomenų rinkinys, kurį grąžina 
GetEinamiejiLikučiai() prekės savikaina. 
Nauja finkcija GetEinamiejiLikučiaiXml() – 
dubliuoja GetEinamiejiLikuciai() bet grąžina 
daugiau duomenų (prekės rūšį ir požymius) 

S. Kvederavičius 

6 2009-09-08 Operacijų išsaugojimo metodai papildyti, 
kad sėkmingai išsaugojus operaciją, būtų 
grąžinama informacija apie operaciją 

S. Kvederavičius 

7 2009-09-21 Įtraukta įplaukos operacija, papildyti klaidų 
kodai 

S. Kvederavičius 

8 2009-11-24 Įtraukta vidinio perkėlimo operacija bei 
operacijų šalinimo funkcija. Papildyti klaidų 
sąrašai 

S. Kvederavičius 

9 2009-12-08 Vidiniame perkėlime pridėta serija S. Kvederavičius 

10 2009-12-21 Įtrauktas operacijų koregavimas. Papildyti 
klaidų sąrašai 

S. Kvederavičius 

11 2010-02-22 Operacijų koregavime įtraukta galimybė 
nurodyti sandėlį. 

S. Kvederavičius 

12 2010-03-16 Nauja funkcija – 
GetPrekesSandelyjeOrder() 

S. Kvederavičius 

13 2010-06-10 Nauja funkcija – GetUzsakytasPrekes() S.Kvederavičius 

14 2010-07-29 Klientų, prekių ir paslaugų duomenų 
gavimo funkcijos papildytos kūrimo bei 
koregavimo datomis 

S. Kvederavičius 

15 2010-08-27 Koregavimo operacijos papildymas  

Header tipo informacija 

G. Jasvilis 
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16 2010-09-27 Pardavimo operacija pipldyta gaminio 
detalia eilute 

S. Kvederavičius 

17 2010-11-18 Nauja funkcija: 
GetEinamiejiLikuciaiExtSuKainom() 

S. Kvederavičius 

18 2011-04-01 Naujos funkcijos: Adreso kortelės 
išsaugojimas, UVM pardavimų 
rezervavimų įterpimas, šalinimas ir 
anuliavimas, UVM pardavimų 
rezeravavimų (įvykdytų, neįvykdytų, 
anuliuotų) paėmimas. 

S. Kvederavičius 

19 2011-05-23 UVM pardavimų rezeravavimų (įvykdytų, 
neįvykdytų, anuliuotų) paėmimas 
papildytas žurnalų grupės parametru. 

 

20 2011-11-22 Naujas detalios eilutės tipas pirkimuose ir 
pardavimuose – sąskaitos det. Eil. 

S. Kvederavičius 

21 2012-01-03 Nauja funkcija – GetPrekesImage() S. Kvederavičius 

22 2012-01-04 Nauja funkcija – GetUVMPardRBusena() S. Kvederavičius 

23 2012-03-14 Naujos funkcijos: objektų (visų lygių) 
kūrimas ir koregavimas; UVM pirkimų 
užsakymų operacijos išsaugojimas ir 
šalinimas. 

S. Kvederavičius 

24 2012-06-18 Nurašymo operacija S. Kvederavičius 

25 2012-10-18 Nauja fukcija: GetAtsiskaitymaiUzDok; 
Pirkimo operacijoje: pridėtas avansininkas 

S. Kvederavičius 

26 2013-02-06 Pardavimo prekių ir paslaugų det. Eilutėse 
pridėtas PVM procentas; 

S. Kvederavičius 

27 2013-04-05 Naujos funkcijos: GetObjektai1Set,  

GetObjektai2Set, GetObjektai3Set,  

GetObjektai4Set, GetObjektai5Set,  

GetObjektai6Set, GetObjektai1SetXml,  

GetObjektai2SetXml, GetObjektai3SetXml,  

GetObjektai4SetXml, GetObjektai5SetXml,  

GetObjektai6SetXml, GetObjektas1,  

GetObjektas2, GetObjektas3, 
GetObjektas4, GetObjektas5, 
GetObjektas6. Galimybė kurti ir koreguoti 5 
ir 6 lygio objektus. 

S. Kvederavičius 

28 2013-04-08 Sandėlio kortelės kūruimas ir koregavimas; 
Papildytas aprašymas: funkcijos buvo 
suprogramuotos, bet nebuvo 
uždokumentuotos: Aprašymų kūrimas ir 
koregavimas: Bankai, Kliento Rūšis, 
Kliento požymiai, Atsiskaitymo terminai. 

S. Kvederavičius 

29 2013-05-07 Nauja funkcija GetPrekesSetExt, 
analogiška funkcijai GetPrekesSet, tačiau 
turinti išsamesnį filtrą. 

S. Kvederavičius 

30 2013-10-22 Pirkimų ir pardavimų paslaugų det. 
Eilutėse nauji laukai (savikaina ir pap. 
Išlaidos) 

S. Kvederavičius 

31 2013-11-04 Pirkimų ir pardavimų paslaugų det. 
Eilutėse nauji laukai (savikaina ir pap. 
Išlaidos) pakoreguoti į savikaina litais, 

S. Kvederavičius 
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savikaina valiuta, pap. Išl. Iitais, pap. Išl. 
Valiuta. 

32 2014-03-19 Naujas metodas: EditItemProps() S. Kvederavičius 

33 2014-03-24 Adreso kortelėje naujas laukas: 
sPapildomaInf3 

S. Kvederavičius 

 

 

34 2014-04-29 Prekės kortelėje, Insert/Edit Item: 
sKilmesSalis 

R. Vanagas 

35 2014-05-20 InsertNew/Update Operation: naujas 

laukas dNlProc pirkimo/pardavimo 

operacijos det. Eilutės įraše 

M. Piešina 

36 2014-05-23 EditItemProps() papildyta galimybe 
nurodyti kilmės šalį (tik prekėms) 

S. Kvederavičius 

37 2014-07-21 InsertNewOperation/DeleteOperation 
pajamavimų operacijos 

R.Vanagas 

 

38 2014-11-11 InsertNewOperation/DeleteOperation 
gamybos operacijos 

R. Vanagas 

39 2015-02-18 Nauja funkcija GetAtsiskaitymaiUzDok R. Vanagas 

40 2015-03-31 GetUVMPardRBusena() papildytas nauja 
būsena (5 – surinktas) 

S. Kvederavičius 

41 2015-04-21 Pridėtas REST aprašymas R. Vanagas 

42 2015-09-15 Pridėtas papildomas laukas nPirmasMat R. Vanagas 

43 2015-10-29 Pridėti laukai: sAprasymas2, sKlientas 
gamybos op. 

R. Vanagas 

44 2016-03-18 Pridėta užskaitos operacija R. Vanagas 

45 2016-05-30 JSON formato pilnas palaikymas pridėtas R.Vanagas 

46 2016-06-29 Pridėtos naujos funkcijos: 
GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDet, 

GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDetXml 

R. Vanagas 

47 2016-07-18 Pridėtas laukai: „tRegistravimoData“, 
„sPvmKodas“ pirkimo/pardavimo 
operacijoms 

R. Vanagas 

48 2016-08-24 Pridėti važtaraščio laukai: tSurasData, 
tPakrovimoData, tIskrovimoData 

Pridėta tMokejimoData operacijos 
koregavime 

Pirkimuose pridėtas laukas 
dPVM_Procentas 

R. Vanagas 

49 2016-09-14 Pridėta dokumento data tDokumentoData R. Vanagas 

50 2016-11-02 Pridėtas valstybės ISO kodas kliento 
kortelės saugojime 

R. Vanagas 

51 2016-11-17 Pridėti metodai GetEinamiejiLikuciaiGrp, 
GetEinamiejiLikuciaiGrpXml 

R. Vanagas 

52 2016-12-15 Kliento redagavime pridėta varna „Siusti 
faktūras e-paštu“ 

R. Vanagas 

53 2016-12-27 Pridėti metodai: GetPardPrekPerPerioda, 
GetPardPrekPerPeriodaXml 

R. Vanagas 
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54 2017-05-02 Pridėta galimybė kurti ir koreguoti prekės 
rūšį ir požymius. 

R. Vanagas 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  6 of 116 

Turinys 
1. ĮVADAS .......................................................................................................................................... 9 

1.1. Tikslas ..................................................................................................................................... 9 

2. PROTOKOLAI ............................................................................................................................... 9 

3. WEBSERVISO METODAI ............................................................................................................. 9 

3.2. GetEinamiejiLikuciai .............................................................................................................. 11 

3.3. GetEinamiejiLikuciaiExt ........................................................................................................ 13 

3.4. GetEinamiejiLikuciaiExtSuKainom ........................................................................................ 14 

3.5. GetEinamiejiLikuciaiGrp ........................................................................................................ 15 

3.6. GetKlientuRusisPozymius ..................................................................................................... 15 

3.7. GetKlientusSet ...................................................................................................................... 16 

3.8. GetMatavimoVienetus ........................................................................................................... 17 

3.9. GetNeapmoketiKliDok ........................................................................................................... 17 

3.10. GetAtsiskaitymaiUzDok .................................................................................................... 18 

3.1. GetAtsiskaitymaiUzDokDet, GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDet ....................................... 19 

3.2. GetPaslaugosSet .................................................................................................................. 20 

3.3. GetPaslauguRusisPozymius................................................................................................. 21 

3.4. GetPrekesSet ........................................................................................................................ 22 

3.5. GetPrekesSetExt .................................................................................................................. 23 

3.6. GetPrekiuRusisPozymius ..................................................................................................... 25 

3.7. GetPrekiuRusiuGrupes ......................................................................................................... 25 

3.8. GetPrekiuRusiuGrupesSudeti ............................................................................................... 26 

3.9. GetSandelius......................................................................................................................... 26 

3.10. GetKliPrekPasNuolPapKain .............................................................................................. 27 

3.11. GetKliRusPrekPasNuolPapKain ....................................................................................... 28 

3.12. GetKliPrekPasRusNuolPapKain ....................................................................................... 30 

3.13. GetKliRusPrekPasRusNuolPapKain ................................................................................. 31 

3.14. GetMokesciai .................................................................................................................... 32 

3.15. GetKlientuPaslauguNuol ................................................................................................... 33 

3.16. GetKlientuPaslauguPapKainas ......................................................................................... 34 

3.17. GetKlientuPaslauguRusNuol ............................................................................................ 35 

3.18. GetKlientuPaslauguRusPapKainas .................................................................................. 36 

3.19. GetKlientuPrekiuNuol ........................................................................................................ 36 

3.20. GetKlientuPrekiuPapKainas .............................................................................................. 37 

3.21. GetKlientuPrekiuRusNuol ................................................................................................. 38 

3.22. GetKlientuPrekiuRusPapKainas ....................................................................................... 39 

3.23. GetKlientuRusPaslauguNuol ............................................................................................ 40 

3.24. GetKlientuRusPaslauguPapKainas .................................................................................. 41 

3.25. GetKlientuRusPaslauguRusNuol ...................................................................................... 42 

3.26. GetKlientuRusPaslauguRusPapKainas ............................................................................ 43 

3.27. GetKlientuRusPrekiuNuol ................................................................................................. 44 

3.28. GetKlientuRusPrekiuPapKainas ....................................................................................... 45 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  7 of 116 

3.29. GetKlientuRusPrekiuRusNuol ........................................................................................... 46 

3.30. GetKlientuRusPrekiuRusPapKainas ................................................................................. 47 

3.31. GetFvsUser ....................................................................................................................... 47 

3.32. GetObjektas1 .................................................................................................................... 48 

3.33. GetObjektas2 .................................................................................................................... 49 

3.34. GetObjektas3 .................................................................................................................... 50 

3.35. GetObjektas4 .................................................................................................................... 50 

3.36. GetObjektas5 .................................................................................................................... 51 

3.37. GetObjektas6 .................................................................................................................... 52 

3.38. GetKlientas ........................................................................................................................ 53 

3.39. GetKlientasEMail............................................................................................................... 54 

3.40. GetKlientus ........................................................................................................................ 54 

3.41. GetPaslauga ..................................................................................................................... 55 

3.42. GetPaslaugos.................................................................................................................... 56 

3.43. GetPreke ........................................................................................................................... 57 

3.44. GetPrekes ......................................................................................................................... 59 

3.45. GetPrekesImage ............................................................................................................... 60 

3.46. GetPrekesSandelyje ......................................................................................................... 60 

3.47. GetPrekesSandelyjeOrder ................................................................................................ 61 

3.48. GetPrekiuRusiesSudeti ..................................................................................................... 62 

3.49. GetPardPrekPerPerioda ................................................................................................... 62 

3.50. GetPaslauguRusiesSudeti ................................................................................................ 63 

3.51. GetKlientusRusiesSudeti .................................................................................................. 64 

3.52. GetAtsiskaitymoTerm ........................................................................................................ 64 

3.53. GetObjektai1Set ................................................................................................................ 65 

3.54. GetObjektai2Set ................................................................................................................ 65 

3.55. GetObjektai3Set ................................................................................................................ 66 

3.56. GetObjektai4Set ................................................................................................................ 67 

3.57. GetObjektai5Set ................................................................................................................ 68 

3.58. GetObjektai6Set ................................................................................................................ 68 

3.59. GetUVMPardRBusena ...................................................................................................... 69 

3.60. GetUVMPardRAnuliuoti .................................................................................................... 70 

3.61. GetUVMPardRIvykdyti ...................................................................................................... 71 

3.62. GetUVMPardRNeivykdyti .................................................................................................. 72 

3.63. InsertNewItem ................................................................................................................... 73 

3.64. EditItem ............................................................................................................................. 84 

3.65. EditItemProps .................................................................................................................... 85 

3.66. InsertNewOperation .......................................................................................................... 88 

3.67. DeleteOperation .............................................................................................................. 105 

3.68. UpdateOperation ............................................................................................................. 106 

3.69. Metodų kvietimas JSON formatu .................................................................................... 109 

4. I PRIEDAS – KLAIDOS ............................................................................................................. 110 

4.1. Aprašymų klaidos: ............................................................................................................... 110 

4.2. Operacijų klaidos: ............................................................................................................... 112 

4.3. Importavimo klaidos ............................................................................................................ 115 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  8 of 116 

4.4. Operacijų šalinimo klaidos .................................................................................................. 115 

4.5. Operacijų koregavimo klaidos ............................................................................................. 116 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  9 of 116 

 

1. Įvadas 

1.1. Tikslas 

Šis dokumentas aprašo visus FVS webserviso metodus. Kiekvienam metodui yra nurodomi įėjimo parametrai 
(jei tokie yra), rezultatai ir galimi klaidų pranešimai.  

 

2. Protokolai 

 

Webserviso metodai pasiekiami per SOAP arba REST protokolus. SOAP pasiekiamas per standartinį 
adresą „../FvsService.asmx“, o REST pasiekiamas adresu „../FvsService.asmx/rest“ (adresai gali būti ir kitokie). 
Visi REST metodai yra „post“ tipo ir užklausos gali būti XML arba JSON formatu (užklausos atsakymas 
gražinamas tokiu pačiu formatu kaip ir užklausa). Metodų kvietimo JSON formatu pavyzdys: Metodų kvietimas 
JSON formatu 

 

3. Webserviso metodai 

Fvs  webservisai skirstomi Į tokias grupes: 

 Grąžina duomenys DataSet formatu: 

 

GetEinamiejiLikuciai, 

GetEinamiejiLikuciaiExt, 

GetEinamiejiLikuciaiGrp, 

GetKlientuRusisPozymius, 

GetKlientusSet, 

GetMatavimoVienetus, 

GetNeapmoketiKliDok, 

GetAtsiskaitymaiUzDok, 

GetAtsiskaitymaiUzDokDet, 

GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDet, 

GetPaslaugosSet, 

GetPaslauguRusisPozymius, 

GetPrekesSet, 

GetPrekesSetExt, 

GetPrekiuRusisPozymius, 

GetPrekiuRusiuGrupes, 

GetPrekiuRusiuGrupesSudeti, 

GetSandelius, 

GetKliPrekPasNuolPapKain, 

GetKliRusPrekPasNuolPapKain, 

GetKliPrekPasRusNuolPapKain, 

GetKliRusPrekPasRusNuolPapKain, 

GetMokesciai, 

GetKlientuPaslauguNuol, 

GetKlientuPaslauguPapKainas, 

GetKlientuPaslauguRusNuol, 

GetKlientuPaslauguRusPapKainas, 

GetKlientuPrekiuNuol, 

GetKlientuPrekiuPapKainas, 

GetKlientuPrekiuRusNuol, 

GetKlientuPrekiuRusPapKainas, 

GetKlientuRusPaslauguNuol, 

GetKlientuRusPaslauguPapKainas, 
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GetKlientuRusPaslauguRusNuol, 

GetKlientuRusPaslauguRusPapKainas, 

GetKlientuRusPrekiuNuol, 

GetKlientuRusPrekiuPapKainas, 

GetKlientuRusPrekiuRusNuol, 

GetKlientuRusPrekiuRusPapKainas, 

GetPrekiuRusiesSudeti, 

GetPaslauguRusiesSudeti, 

GetKlientusRusiesSudeti, 

GetAtsiskaitymoTerm, 

GetObjektai1Set, 

GetObjektai2Set, 

GetObjektai3Set, 

GetObjektai4Set, 

GetObjektai5Set, 

GetObjektai6Set, 

GetUVMPardRAnuliuoti, 

GetUVMPardRIvykdyti, 

GetUVMPardRNeivykdyti, 

GetPardPrekPerPerioda. 

 

 

 Grąžina duomenys XML formatu: 

GetEinamiejiLikuciaiXml, 

GetEinamiejiLikuciaiExtXml, 

GetEinamiejiLikuciaiGrpXml, 

GetKlientuRusisPozymiusXml, 

GetKlientusSetXml, 

GetNeapmoketiKliDokXml, 

GetAtsiskaitymaiUzDokXml, 

GetAtsiskaitymaiUzDokDetXml, 

GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDetXml, 

GetPaslaugosSetXml, 

GetPaslauguRusisPozymiusXml, 

GetPrekesSetXml, 

GetPrekesSetExtXml, 

GetPrekiuRusisPozymiusXml, 

GetPrekiuRusiuGrupesXml, 

GetPrekiuRusiuGrupesSudetiXml, 

GetSandeliusXml, 

GetKliPrekPasNuolPapKainXml, 

GetKliRusPrekPasNuolPapKainXml, 

GetKliPrekPasRusNuolPapKainXml, 

GetKliRusPrekPasRusNuolPapKainXml, 

GetMokesciaiXml, 

GetKlientuPaslauguNuolXml, 

GetKlientuPaslauguPapKainasXml, 

GetKlientuPaslauguRusNuolXml, 

GetKlientuPaslauguRusPapKainasXml, 

GetKlientuPrekiuNuolXml, 

GetKlientuPrekiuPapKainasXml, 

GetKlientuPrekiuRusNuolXml, 

GetKlientuPrekiuRusPapKainasXml, 

GetKlientuRusPaslauguNuolXml, 

GetKlientuRusPaslauguPapKainasXml, 

GetKlientuRusPaslauguRusNuolXml, 

GetKlientuRusPaslauguRusPapKainasXml, 

GetKlientuRusPrekiuNuolXml, 

GetKlientuRusPrekiuPapKainasXml, 

GetKlientuRusPrekiuRusNuolXml, 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  11 of 116 

GetKlientuRusPrekiuRusPapKainasXml, 

GetFvsUser, 

GetObjektas1, 

GetObjektas2, 

GetObjektas3, 

GetObjektas4, 

GetObjektas5, 

GetObjektas6, 

GetKlientas, 

GetKlientus, 

GetPaslauga, 

GetPaslaugos, 

GetPreke, 

GetPrekes, 

GetPrekesImage, 

GetPrekesSandelyje, 

GetPrekiuRusiesSudetiXml, 

GetPaslauguRusiesSudetiXml, 

GetKlientusRusiesSudetiXml, 

GetAtsiskaitymoTermXml, 

GetObjektai1SetXml, 

GetObjektai2SetXml, 

GetObjektai3SetXml, 

GetObjektai4SetXml, 

GetObjektai5SetXml, 

GetObjektai6SetXml, 

GetUVMPardRBusena, 

GetUVMPardRAnuliuotiXml, 

GetUVMPardRIvykdytiXml, 

GetUVMPardRNeivykdytiXml, 

GetPardPrekPerPeriodaXml. 

 

 

 Finvaldos aprašymų (kliento, prekės, paslaugos) įterpimas bei koregavimas, operacijų (pardavimų bei 
pirkimų grupės) kūrimas bei operacijų šalinimas: 

 

InsertNewItem, 

EditItem, 

EditItemsProps, 

InsertNewOperation, 

DeleteOperation 

 

3.1.1. Xml failų duomenų tipai: 

Xml failuose slankaus kablelio duomenų tipas atvaizduojamas pagal dabartinį XSD standartą: dešimtainės 
dalies skirtukas – taškas (‚.‘), skaitmenų grupių skirtukai nėra naudojami. 

3.2. GetEinamiejiLikuciai 

3.2.1. Aprašymas 

GetEinamiejiLikuciai(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetEinamiejiLikuciaiXml(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina visų prekių likučius visuose sandėliuose. 
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3.2.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – jei ne NULL, bus grąžinami tik nurodytos prekės likučiai visuose sandėliuose. 

sSandelioKodas – jei ne NULL, nus grąžinami likučiai iš nurodyto sandėlio. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.2.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.2.4. Rezultatas 

DataSet: 

1  sandelis Char (10) Sandėlio kodas  

2  sandelio_pav Char (50) Sandėlio pavadinimas 

3  preke Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pav Char (50) Prekės pavadinimas  

5 kiekis Double Prekės likutis sandėlyje (pirmu matavimu) 

6  kiekis_su_rezervuotom Double Prekės likutis sandėlyje, atsižvelgus į rezervuotas prekes (pirmu 
matavimu) 

7 mato_vnt_pav Char (50) Prekės mato vieneto pavadinimas 

8 pirm_antr_mat_sant Integer Prekės pirmo ir antro mato vienetų santykis 

9 savikaina Double Prekės savikaina sandėlyje (suma) 

 

XML: 

<Einamieji_likučiai> 

  <Eil> 

    <sandelis> Sandėlio kodas </sandelis> 

    <sandelio_pav> Sandėlio pavadinimas </sandelio_pav> 

    <preke> Prekės kodas </preke> 

    <prekes_pav> Prekės pavadinimas </prekes_pav> 

    <kiekis> Prekės likutis sandėlyje (pirmu matavimu) </kiekis> 

    <kiekis_su_rezervuotom> Prekės likutis sandėlyje, atsižvelgus į rezervuotas prekes (pirmu 
matavimu)</kiekis_su_rezervuotom> 

    <mato_vnt_pav> Prekės mato vieneto pavadinimas </mato_vnt_pav> 

    <pirm_antr_mat_sant> Prekės pirmo ir antro mato vienetų santykis </pirm_antr_mat_sant> 

    <savikaina> Prekės savikaina sandėlyje (suma </savikaina> 

  </Eil> 

</Einamieji_likučiai> 

 

Pastaba. 
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XML tag‘ai ir DataSet laukų pavadinimai yra vienodi, todėl toliau bus rodoma bendro pobūdžio lentelė su laukų 
pavadinimais. 

 

3.3. GetEinamiejiLikuciaiExt 

3.3.1. Aprašymas 

GetEinamiejiLikuciaiExt(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetEinamiejiLikuciaiExtXml(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tKoregavimoData, 
DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina prekių likučius sandėliuose. 

3.3.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – jei ne NULL, bus grąžinami tik nurodytos prekės likučiai visuose sandėliuose. 

sSandelioKodas – jei ne NULL, bus grąžinami likučiai iš nurodyto sandėlio. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.3.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.3.4. Rezultatas 

DataSet: 

1  sandelis Char (10) Sandėlio kodas  

2  sandelio_pav Char (50) Sandėlio pavadinimas 

3  preke Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pav Char (50) Prekės pavadinimas  

5 kiekis Double Prekės likutis sandėlyje (pirmu matavimu) 

6  kiekis_su_rezervuotom Double Prekės likutis sandėlyje, atsižvelgus į rezervuotas prekes (pirmu 
matavimu) 

7 mato_vnt_pav Char (50) Prekės mato vieneto pavadinimas 

8 pirm_antr_mat_sant Integer Prekės pirmo ir antro mato vienetų santykis 

9 savikaina Double Prekės savikaina sandėlyje (suma) 

10 rusis Char(13) Prekės rūšies kodas 

11 pozymis1 Char(13) Pirmo prekės požymio kodas 

12 pozymis2 Char(13) Antro prekės požymio kodas 

13 pozymis3 Char(13) Trečio prekės požymio kodas 

14 pozymis4 Char(13) Ketvirto prekės požymio kodas 

15 pozymis5 Char(13) Penktos prekės požymio kodas 

16 pozymis6 Char(13) Šešto prekės požymio kodas 

17 uzsak_data DateTime Anksčiausia prekės pristatymo data 
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3.4. GetEinamiejiLikuciaiExtSuKainom 

3.4.1. Aprašymas 

GetEinamiejiLikuciaiExtSuKainom(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, bool bNuliniaiLikuciai, 
DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetEinamiejiLikuciaiExtSuKainomXml(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, bool bNuliniaiLikuciai, 
DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina prekių likučius sandėliuose su pardavimo kainomis. 

3.4.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – jei ne NULL, bus grąžinami tik nurodytos prekės likučiai visuose sandėliuose. 

sSandelioKodas – jei ne NULL, bus grąžinami likučiai iš nurodyto sandėlio. 

bNuliniaiLikuciai – jei TRUE, bus gražinamo prekės, kurių likutis yra 0, priešingu atveju bus grąžinamos tik tos 
prekės, kurių likutis yra didesnis už 0. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.4.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.4.4. Rezultatas 

DataSet: 

1  sandelis Char (10) Sandėlio kodas  

2  sandelio_pav Char (50) Sandėlio pavadinimas 

3  preke Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pav Char (50) Prekės pavadinimas  

5 kiekis Double Prekės likutis sandėlyje (pirmu matavimu) 

6  kiekis_su_rezervuotom Double Prekės likutis sandėlyje, atsižvelgus į rezervuotas prekes (pirmu 
matavimu) 

7 kaina1_san Double Pirma prekės pardavimo kaina sandėlyje 

8 kaina2_san Double Antra prekės pardavimo kaina sandėlyje 

9 kaina3_san Double Trečia prekės pardavimo kaina sandėlyje 

10 kaina4_san Double Ketvirta prekės pardavimo kaina sandėlyje 

11 kaina5_san Double Penkta prekės pardavimo kaina sandėlyje 

12 kaina6_san Double Šešta prekės pardavimo kaina sandėlyje 

13 valiuta_san Char(3) Prekės pardavimo valiuta sandėlyje 

14 kaina1_kort Double Pirma prekės pardavimo kaina kortelėje 

15 kaina2_kort Double Antra prekės pardavimo kaina kortelėje 

16 kaina3_kort Double Trečia prekės pardavimo kaina kortelėje 

17 kaina4_kort Double Ketvirta prekės pardavimo kaina kortelėje 

18 kaina5_kort Double Penkta prekės pardavimo kaina kortelėje 

19 kaina6_kort Double Šešta prekės pardavimo kaina kortelėje 

20 valiuta_kort Char(3) Prekės pardavimo valiuta kortelėje 

21 pozymis3 Char(13) Trečio prekės požymio kodas 

22 pozymis4 Char(13) Ketvirto prekės požymio kodas 
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23 pozymis5 Char(13) Penktos prekės požymio kodas 

24 pozymis6 Char(13) Šešto prekės požymio kodas 

25 uzsak_data DateTime Anksčiausia prekės pristatymo data 

 

3.5. GetEinamiejiLikuciaiGrp 

3.5.1. Aprašymas 

GetEinamiejiLikuciaiGrp(string sPrekesKodas, string sSandelioGrupesKodas, out DataSet Data, out string 
sError) 

GetEinamiejiLikuciaiGrpXml(string sPrekesKodas, string sSandelioGrupesKodas, bool writeSchema, out string 
Xml, out string sError) 

 

Metodas gražina prekės likučius sandėlių grupėje. 

3.5.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – prekės kodas, jeigu nenurodytas gražinamas sąrašas su visomis prekėmis 

sSandelioGrupesKodas – sandėlio grupės kodas, gražinamos prekės ir jų likučiai esanatys tik sandėlio grupėje 
nurodytuose sandėliuose. Jeigu nenurodyta gražinamos prekės visuose sandėliuose. 

3.5.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

3.5.4. Rezultatas 

1 preke Char(20) Prekės kodas 

2 prekes_pav Char(50) Prekės pavadinimas 

3 kiekis Double Prekės likutis per grupėje nurodytus sandėlius  (pirmu matavimu) 

4 kiekis_su_rezervuotom Double Prekės likutis per grupėje nurodytus sandėlius, atsižvelgus į 
rezervuotas prekes (pirmu matavimu) 

5 mato_vnt_pav Char(50) Prekės mato vieneto pavadinimas 

6 pirm_antr_mat_sant Integer Prekės pirmo ir antro mato vienetų santykis 

7 savikaina Double Prekės savikaina sandėlyje (suma) 

 

3.6. GetKlientuRusisPozymius 

3.6.1. Aprašymas 

GetKlientuRusisPozymius(out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusisPozymiusXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą, kuriame pateikiami klientų rūšys ir požymiai. 

3.6.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.6.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 
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Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.6.4. Rezultatas 

1 tipas Integer Eilutės tipas: 
22 – klientų rūšis 
12 – pirmas klientų požymis 
13 – antras klientų požymis 
14 – trečias klientų požymis 

2  kodas Char (13) Klientų rūšies/požymio kodas 

3 pavadinimas Char (50) Klientų rūšies/požymio pavadinimas 

 

3.7. GetKlientusSet 

3.7.1. Aprašymas 

GetKlientusSet(string  sKliKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out 
string sError) 
GetKlientusSetXml(string sKliKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData , bool writeSchema, 
out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina klientų sąrašą. 

3.7.2. Įėjimo parametrai 

sKliKod – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiami visi klientai. 

tKoregavimoData – Kliento paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi klientai. 

tSukurimoData – Kliento sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi klientai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.7.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.7.4. Rezultatas 

1 kodas Char (15) Kliento kodas  

2  pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas  

3 skola Double Einamoji kliento skola 

4 ardesas Char (90) Kliento adresas 

5 telefonas Char (15) Kliento telefonas 

6 faksas Char (15) Kliento faksas 

7 atskaitingas_asmuo Char (50) Kliento atskaitingas asmuo 

8 atsiskaityti_per Integer Klientas turi atsiskaityti per nurodytą kiekį dienų 

9 mokestis Double Mokesčio procentas 

10 bankas Char (20) Banko kodas 

11 banko_sask Char (35) Banko sąskaitos kodas 

12 korsp_sask_bank Char (35) Korespondencinė sąskaita banke 

13 im_kodas Char (13) Įmonės kodas 
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14 pvm_moketojo_kodas Char (15) PVM mokėtojo kodas 

15 pastabos Char (60) Pastabos 

16 rusis Char (10) Kliento rūšies kodas 

17 el_pastas Char (30) Elektroninio pašto adresas 

18 pasiuloma_valiuta Char (3) Sandėlio operacijose siūloma valiuta 

19 yra_padalinys Char (15) Klientas yra nurodyto kliento padalinys 

20 papildoma_inf Double Papildoma informacija 

21 pozymis_1 Char (13) Kliento pirmo požymio kodas 

22 pozymis_2 Char (13) Kliento antro požymio kodas 

23 pozymis_3 Char (13) Kliento trečio požymio kodas 

24 kurimo_data DateTime Kliento kortelės sukūrimo data 

25 koregavimo_data DateTime Kliento kortelės koregavimo data 

 

3.8. GetMatavimoVienetus 

3.8.1. Aprašymas 

GetMatavimoVienetus(out DataSet Data out string sError) 
GetMatavimoVienetusXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas  grąžina visus neapmokėtus konkretaus kliento dokumentus. 

3.8.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.8.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.8.4. Rezultatas 

1  kodas Char (10) Mato vieneto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Mato vieneto pavadinimas 

3  pirm_mat_pav Char (8) Pirmasis mato vienetas 

4  antr_mat_pav Char (8) Antrasis mato vienetas  

5 tre_mat_pav Char (8) Trečiasis mato vienetas 

6  pirm_antr_sant Integer Pirmo ir antro mato vienetų santykis 

7  pirm_trec_sant Numeric Pirmo ir trečio mato vienetų santykis 

 

3.9. GetNeapmoketiKliDok 

3.9.1. Aprašymas 

GetNeapmoketiKliDok(string sKlientoKodas, out DataSet Data, out string sError) 
GetNeapmoketiKliDokXml(string sKlientoKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina tik neapmokėtus pardavimų dokumentus. 

3.9.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – kliento kodas, jei NULL, grąžinamas visų klientų neapmokėtų dokumentų sąrašas. 
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writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.9.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.9.4. Rezultatas 

 

1  dokumentas Char (30) Dokumentas (serijos 
kodas + dokumento 
numeris) 

2  serija Char (15) Serijos kodas 

3  dok_numeris Char (10) Dokumento numeris 

4  zurnalas Char (10) Žurnalo kodas 

5 padalinys Char (10) Padalinio kodas 

6  op_numeris Integer Operacijos numeris  

7  dokumento_data Date Dokumento išrašymo 
data 

8 apmokejimo_data Date Dokumento apmokėjimo 
data 

9 pradine_suma Numeric Operacijos suma 

10  likusi_skola Numeric Likusi skola 

11 pradine_suma_val Numeric Operacijos suma val. 

12 likusi_skola_val Numeric Likusi skola val 

13 valiuta Char(3) Valiutos kodas 

 

3.10. GetAtsiskaitymaiUzDok 

3.10.1. Aprašymas 

GetAtsiskaitymaiUzDok(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, out DataSet Data, 
out string sError) 
GetAtsiskaitymaiUzDokXml(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina tik neapmokėtus pardavimų dokumentus. 

3.10.2. Įėjimo parametrai 

sSerija – operacijos serijos kodas. 

sDokumentas – operacijos dokumentas. 

sZurnalas – operacijos žurnalo kodas. 

nNumeris – operacijos numeris. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.10.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.10.4. Rezultatas 

 

1  operacija Integer Operacijos tipas: 2 - 
pirkimas, 3 - pardavimas,  
4 – pirkimo grąžinimas, 5 
– pardavimo grąžinimas. 

2  zurnalas Char (15) Žurnalo kodas 

3  numeris Integer Operacijos numeris 

4  serija Char (10) Dokumento serija 

5 dokumentas Char (10) Dokumento numeris 

6  opsuma_litais Numeric Op. suma litais  

7  opsuma_valiuta Numeric Op. suma valiuta 

8 ats_litais Numeric Atsiskaityta suma litais 

9 ats_valiuta Numeric Atsiskaityta suma litais 

10  valiuta Char (3) Valiuta 

11 atsisk_dat Date Atsiskaitymo data  

 

3.1. GetAtsiskaitymaiUzDokDet, 
GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDet 

3.1.1. Aprašymas 

GetAtsiskaitymaiUzDokDet(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int 
nOperacijosID, int nOperacijosKlase, out DataSet Data, out string sError) 
GetAtsiskaitymaiUzDokDetXml(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int 
nOperacijosID, int nOperacijosKlase, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDet(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int 
nOperacijosID, int nOperacijosKlase, out tSukurimoData, out tKoregavimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetAtsiskaitymaiUzDokDataNuoDetXml(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int 
nOperacijosID, int nOperacijosKlase, out tSukurimoData, out tKoregavimoData, bool writeSchema, out string 
Xml, out string sError) 
 

3.1.2. Įėjimo parametrai 

sSerija – operacijos serijos kodas. 

sDokumentas – operacijos dokumentas. 

sZurnalas – operacijos žurnalo kodas. 

nNumeris – operacijos numeris. 

nOperaijosID – unikalus operacijos ID 

nOperacijosKlase – 2 pirkimai, 3 pardavimai, 4 pirkimų grąžinimai, 5 – pardavimų grąžinimai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

tSukurimoData – operacijos sukūrimo data. Gražinami duomenys kurių sukūrimo data didesnė arba lygi 
nurodytai. 
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tKoregavimoData – operacijos paskutinio koregavimo data. Gražinami duomenys kurių koregavimo data 
didesnė arba lygi nurodytai. 

3.1.3.  Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

3.1.4.  Rezultatas 

1  operacija Integer Operacijos tipas: 0 – įplauka, 1 - išmoka, 2 – 
užskaita, 5 – pati operacija, jei atsiskaitoma iš 
karto 

2  zurnalas Char (15) Žurnalo kodas 

3  numeris Integer Operacijos numeris 

4 Data Date Operacijos data 

4 DataIsr Date Operacijos data (valiutos kurso) 

5 serija Char (10) Dokumento serija 

6 dokumentas Char (10) Dokumento numeris 

7 op_valiuta Char(3) Atsiskaitymo operacijos valiuta 

8 dok_valiuta Char(3) Dokumento valiuta 

7 ats_op Numeric(14,2) Atsiskaityta suma atsiskaitymo op. valiuta 

8 ats_sum Numeric(14,2) Atsiskaityta suma dokumento valiuta 

9 ats_sist Numeric(14,2) Atsiskaityta su 

10 operacija2 Integer Operacijos tipas už kurią atsiskaitoma: 2 – 
pirkimas, 3 - pardavimas 

11 zurnalas2 Char (15) Operacijos už kurią atsiskaitoma žurnalas 

12 numeris2 Integer Operacijos už kurią atsiskaitoma numeris 

13 operacijosid Integer Operacijos už kurią atsiskaitoma unikalus 
raktas 

14 im_kodas Char (30) Kliento įmonės kodas 

15 kli_kodas Char(15) Kliento kodas 

16 perkainuota Numeric(14,2) Perkainavimo suma 

 

3.2. GetPaslaugosSet 

3.2.1. Aprašymas 

GetKlientusSet(string  sPasKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out 
string sError) 
GetKlientusSetXml(string sPasKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData , bool writeSchema, 
out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina paslaugų sąrašą. 

3.2.2. Įėjimo parametrai 

sPasKod – Finvaldos paslaugos kodas, jei NULL, bus pateikiami visos paslaugos. 

tKoregavimoData – Paslaugos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos paslaugos. 

tSukurimoData – Paslaugos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos paslaugos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.2.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.2.4. Rezultatas 

1 kodas Char (13) Paslaugos kodas 

2  pavadinimas Char (20) Paslaugos pavadinimas 

3 bar_kodas Char (20) Paslaugos bar kodas 

4 matavimo_vienetas Char (10) Paslaugos matavimo vienetas 

5 pirkimo_kaina Double Paslaugos pirkimo kaina 

6 pardavimo_kaina Double Paslaugos pardavimo kaina 

7 pastabos_1 Char (60) Pastabos 

8 pastabos_2 Char (60) Pastabos 

9 pastabos_3 Char (60) Pastabos 

10 pastabos_4 Char (60) Pastabos 

11 pastabos_5 Char (60) Pastabos 

12 pastabos_6 Char (60) Pastabos 

13 pastabos_7 Char (60) Pastabos 

14 pastabos_8 Char (60) Pastabos 

15 pastabos_9 Char (60) Pastabos 

16 pastabos_10 Char (60) Pastabos 

17 pastabos_11 Char (60) Pastabos 

18 pastabos_12 Char (60) Pastabos 

19 pastabos_13 Char (60) Pastabos 

20 rusis Char (13) Paslaugos rūšies kodas 

21 pozymis_1 Char (13) Pirmo paslaugos požymio kodas 

22 pozymis_2 Char (13) Antro paslaugos požymio kodas 

23 pozymis_3 Char (13) Trečio paslaugos požymio kodas 

24 kurimo_data DateTime Paslaugos kortelės sukūrimo data 

25 koregavimo_data DateTime Paslaugos kortelės koregavimo data 

 

3.3. GetPaslauguRusisPozymius 

3.3.1. Aprašymas 

GetPaslauguRusisPozymius(out DataSet Data, out string sError) 
GetPaslauguRusisPozymiusXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą, kuriame pateikiami paslaugų rūšys ir požymiai. 

3.3.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.3.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  22 of 116 

3.3.4. Rezultatas 

1 tipas Integer Eilutės tipas: 
18 – paslaugų rūšis 
15 – pirmas paslaugų požymis 
16 – antras paslaugų požymis 
17 – trečias paslaugų požymis 

2 kodas Char (13) Paslaugų rūšies/požymio kodas 

3  pavadinimas Char (50) Paslaugų rūšies.požymio pavadinimas 

 

3.4. GetPrekesSet 

3.4.1. Aprašymas 

GetPrekesSet(string  sPreKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out 
string sError) 
GetPrekesSetXml(string sPreKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData , bool writeSchema, 
out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina prekių sąrašą. 

3.4.2. Įėjimo parametrai 

sPreKod – Finvaldos prekės kodas, jei NULL, bus pateikiami visos prekės. 

tKoregavimoData – Paslaugos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 

tSukurimoData – Paslaugos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.4.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.4.4. Rezultatas 

1 kodas Char (20) Prekės kodas 

2  pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas 

3 mat_vieneto_pav Char (50) Mato vieneto pavadinimas 

4 mat_santykis Integer Pirmo ir antro mato vienetų santykis 

5 bar_kodas Char (13) Prekės bar kodas 

6 pastabos Char (255) Pastabos 

7 informacija Char (13) Informacija apie prekę 

8 rusis Char (13) Prekės rūšies kodas 

9 pozymis_1 Char (13) Pirmo prekės požymio kodas 

10 pozymis_2 Char (13) Antro prekės požymio kodas 

11 pozymis_3 Char (13) Trečio prekės požymio kodas 

12 pozymis_4 Char (13) Ketvirto prekės požymio kodas 

13 pozymis_5 Char (13) Penkto prekės požymio kodas 

14 pozymis_6 Char (13) Šešto prekės požymio kodas 

15 pirk_kaina Double Prekės pirkimo kaina 

16 pirk_valiuta Char (3) Prekės pirkimo valiuta 

17 pard_kaina_1 Double Pirma prekės pardavimo kaina 
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18 pard_kaina_2 Double Antra prekės pardavimo kaina 

19 pard_kaina_3 Double Trečia prekės pardavimo kaina 

20 pard_kaina_4 Double Ketvirta prekės pardavimo kaina 

21 pard_kaina_5 Double Penkta prekės pardavimo kaina 

22 pard_kaina_6 Double Šešta prekės pardavimo kaina 

23 pard_val Char (3) Prekės pardavimo valiuta 

24 neto Double NETO 

25 bruto Double BRUTO 

26 turis Double  Tūris 

27 antkainis Double  Antkainis 

28 vietu_skaicius Integer Vietų skaičius 

29 pvm_proc Double Prekės PVM procentas 

30 kurimo_data DateTime Prekės kortelės sukūrimo data 

31 koregavimo_data DateTime Prekės kortelės koregavimo data 

32 Info1 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

33 Info2 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

34 Info3 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

35 Info4 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

36 Info5 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

37 Pak_po1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (popierinė) 

38 Pak_st1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (stiklinė) 

39 Pak_me1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (metalinė) 

40 Pak_pl1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (pastikinė) 

41 Pak_ko1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (kombinuota) 

42 Pak_ki1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (kita) 

43 Pak_po2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (popierinė) 

44 Pak_st2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (stiklinė) 

45 Pak_me2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (metalinė) 

46 Pak_pl2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (pastikinė) 

47 Pak_ko2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (kombinuota) 

48 Pak_ki2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (kita) 

49 Prek_grupes Char(255) Prekių grupės (skirtukas /), kurioms ta prekė priklauso 

 

3.5. GetPrekesSetExt 

3.5.1. Aprašymas 

GetPrekesSetExt(String sPreKod, String sRusis, String sPozymis1, String sPozymis2, String sPozymis3, String 
sPozymis4, String sPozymis5, String sPozymis6, String sTiekejas1, String sTiekejas2, String sTiekejas3, String 
sRysysSuSask, String sObj1, String sObj2, String sObj3, String sObj4, String sObj5, String sObj6, object 
tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetPrekesSetExtXml(String sPreKod, String sRusis, String sPozymis1, String sPozymis2, String sPozymis3, 
String sPozymis4, String sPozymis5, String sPozymis6, String sTiekejas1, String sTiekejas2, String sTiekejas3, 
String sRysysSuSask, String sObj1, String sObj2, String sObj3, String sObj4, String sObj5, String sObj6, object 
tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina prekių sąrašą pagal parinktą filtrą. 

3.5.2. Įėjimo parametrai 

sPreKod – Finvaldos prekės kodas, jei NULL, bus pateikiami visos prekės. 

sRusis – Finvaldos prekių rūšies kodas, jei NULL, bus grąžinamos visoms rūšims priskirtos prekės. 

sPozymis1 – sPozymis6 – Finvaldos prekių požymių kodai, jei NULL, bus grąžinamos visiems požymiams 
priskirtos prekės. 

sTiekejas1 – sTiekejas3 – Finvaldos prekių tiekėjų kodai, jei NULL, bus grąžinamos visų tiekėjų prekės. 
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sRysysSuSask – Prekės ryšio su sąskaita kodas, jei NULL, bus grąžinamos visos prekės. 

sObj1 – sObj6 – Finvaldos objektų kodai, jei NULL, bus grąžinamos visos prekės. 

tKoregavimoData – Paslaugos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 

tSukurimoData – Paslaugos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.5.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.5.4. Rezultatas 

1 kodas Char (20) Prekės kodas 

2  pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas 

3 mat_vieneto_pav Char (50) Mato vieneto pavadinimas 

4 mat_santykis Integer Pirmo ir antro mato vienetų santykis 

5 bar_kodas Char (13) Prekės bar kodas 

6 pastabos Char (255) Pastabos 

7 informacija Char (13) Informacija apie prekę 

8 rusis Char (13) Prekės rūšies kodas 

9 pozymis_1 Char (13) Pirmo prekės požymio kodas 

10 pozymis_2 Char (13) Antro prekės požymio kodas 

11 pozymis_3 Char (13) Trečio prekės požymio kodas 

12 pozymis_4 Char (13) Ketvirto prekės požymio kodas 

13 pozymis_5 Char (13) Penkto prekės požymio kodas 

14 pozymis_6 Char (13) Šešto prekės požymio kodas 

15 pirk_kaina Double Prekės pirkimo kaina 

16 pirk_valiuta Char (3) Prekės pirkimo valiuta 

17 pard_kaina_1 Double Pirma prekės pardavimo kaina 

18 pard_kaina_2 Double Antra prekės pardavimo kaina 

19 pard_kaina_3 Double Trečia prekės pardavimo kaina 

20 pard_kaina_4 Double Ketvirta prekės pardavimo kaina 

21 pard_kaina_5 Double Penkta prekės pardavimo kaina 

22 pard_kaina_6 Double Šešta prekės pardavimo kaina 

23 pard_val Char (3) Prekės pardavimo valiuta 

24 neto Double NETO 

25 bruto Double BRUTO 

26 turis Double  Tūris 

27 antkainis Double  Antkainis 

28 vietu_skaicius Integer Vietų skaičius 

29 pvm_proc Double Prekės PVM procentas 

30 kurimo_data DateTime Prekės kortelės sukūrimo data 

31 koregavimo_data DateTime Prekės kortelės koregavimo data 

32 Info1 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

33 Info2 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

34 Info3 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

35 Info4 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

36 Info5 NChar(100) Papildoma informacija (unicode) 

37 Pak_po1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (popierinė) 

38 Pak_st1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (stiklinė) 

39 Pak_me1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (metalinė) 
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40 Pak_pl1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (pastikinė) 

41 Pak_ko1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (kombinuota) 

42 Pak_ki1 Numeric(14,6) Pirminė pakuotė (kita) 

43 Pak_po2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (popierinė) 

44 Pak_st2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (stiklinė) 

45 Pak_me2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (metalinė) 

46 Pak_pl2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (pastikinė) 

47 Pak_ko2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (kombinuota) 

48 Pak_ki2 Numeric(14,6) Atrinė pakuotė (kita) 

49 Prek_grupes Char(255) Prekių grupės (skirtukas /), kurioms ta prekė priklauso 

 

3.6. GetPrekiuRusisPozymius 

3.6.1. Aprašymas 

GetPrekiuRusisPozymius(out DataSet Data, out string sError) 
GetPrekiuRusisPozymiusXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą, kuriame pateikiami prekių rūšys ir požymiai. 

3.6.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.6.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.6.4. Rezultatas 

1 tipas Integer Eilutės tipas: 
0 – prekių rūšis 
1 – pirmas prekių požymis 
2 – antra prekių požymis 
5 – trečias prekių požymis 
9 – ketvirtas prekių požymis 
10 – penktas prekių požymis 
11 – šeštas prekių požymis 
100 – prekių grupės požymis 

2 kodas Char (13) Prekių rūšies/požymio kodas 

3  pavadinimas Char (50) Prekių rūšies/požymio pavadinimas 

4 Info1 NChar(100) Papildoma info1 (unicode) 

5 Info2 NChar(100) Papildoma info2(unicode) 

 

3.7. GetPrekiuRusiuGrupes 

3.7.1. Aprašymas 

GetPrekiuRusiuGrupes(out DataSet Data, out string sError) 
GetPrekiuRusiuGrupesXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
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Metodas grąžina sąrašą, kuriame pateikiami prekų rūšių grupės. 

3.7.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.7.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.7.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Prekių rūšių grupės kodas 

2  pavadinimas Char (50) Prekių rūšių grupės pavadinimas 

 

3.8. GetPrekiuRusiuGrupesSudeti 

3.8.1. Aprašymas 

GetPrekiuRusiuGrupesSudeti(string sPrekiuRusiuGrupe, out DataSet Data, out string sError) 
GetPrekiuRusiuGrupesSudetiXml((string sPrekiuRusiuGrupe, bool writeSchema, out string Xml, out string 
sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą, pateikiama konkrečios prekių rūšies grupės sudėtis. 

3.8.2. Įėjimo parametrai 

sPrekiuRusiuGrupe – prekių rūšių grupė; 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.8.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.8.4. Rezultatas 

1 kodas Char (13) Prekių rūšies kodas 

2  pavadinimas Char (50) Prekių rūšies pavadinimas 

 

3.9. GetSandelius 

3.9.1. Aprašymas 

GetSandelius(out DataSet Data, out string sError) 
GetSandeliusXml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
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Metodas grąžina sandėlių sąrašą. 

3.9.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.9.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.9.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Sandėlio kodas 

2  pavadinimas Char (50) Sandėlio pavadinimas 

 

3.10. GetKliPrekPasNuolPapKain 

3.10.1. Aprašymas 

GetKliPrekPasNuolPapKain(out DataSet Data, out string sError) 
GetKliPrekPasNuolPapKain Xml(bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina visas klientų nuolaidas bei papildomas kainas prekėms ir paslaugoms.. 

3.10.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.10.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.10.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas  

3 tipas Integer Eilutės tipas: 
1 – prekė 
2 – paslauga 

4  kodas  Char (20) Prekės/paslaugos kodas  

5  pavadinimas  Char (50) Prekės/paslaugos pavadinimas  

6  kiekis_1  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma pirma nuolaida  

7  suma_1  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

8  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

9  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

10  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  
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11  kiekis_2  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma antra nuolaida  

12  suma_2  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma antra 
nuolaida  

13  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

14  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

15  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

16  kiekis_3  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma trečia nuolaida  

17  suma_3  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

18  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

19  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

20  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

21  kiekis_4  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma ketvirta nuolaida  

22 suma_4 Integer Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida 

23  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

24  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos 
galiojimas 

25  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

26 kaina Numeric Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina 

27  valiuta Char (3) Siūloma prekės/paslaugos pardavimo valiuta 

28 kaina_korteleje Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

29  kaina_su_terminu Numeric Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

30 valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma prekės/paslaugos pardavimo valiuta, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

31  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei 
pardavimo data patenka į nurodytą periodą 

32  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

33  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.11. GetKliRusPrekPasNuolPapKain 

3.11.1. Aprašymas 

GetKliRusPrekPasNuolPapKain(DateTime  tKoregavimoData, DateTime  tSukurimoData, out DataSet Data, out 
string sError) 
GetKliRusPrekPasNuolPapKainXml(DateTime  tKoregavimoData, DateTime  tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina visas klientų rūšims taikomas nuolaidas bei papildomas kainas prekėms ir paslaugoms. 

3.11.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Papildomos kainos/nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos/nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.11.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 
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Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.11.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3 tipas Integer Eilutės tipas: 
1 – prekė 
2 – paslauga 

4  kodas  Char (20) Prekės/paslaugos kodas  

5  pavadinimas  Char (50) Prekės/paslaugos pavadinimas  

6  kiekis_1  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma pirma nuolaida  

7  suma_1  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

8  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

9  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

10  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

11  kiekis_2  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma antra nuolaida  

12  suma_2  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma antra 
nuolaida  

13  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

14  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

15  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

16  kiekis_3  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma trečia nuolaida  

17  suma_3  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

18  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

19  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

20  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

21  kiekis_4  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma ketvirta nuolaida  

22 suma_4 Integer Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida 

23  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

24  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos 
galiojimas 

25  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

26 kaina Numeric Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina 

27  valiuta Char (3) Siūloma prekės/paslaugos pardavimo valiuta 

28 kaina_korteleje Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

29  kaina_su_terminu Numeric Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

30 valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma prekės/paslaugos pardavimo valiuta, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

31  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei 
pardavimo data patenka į nurodytą periodą 

32  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

33  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 
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3.12. GetKliPrekPasRusNuolPapKain 

3.12.1. Aprašymas 

GetKliPrekPasRusNuolPapKain(DateTime  tKoregavimoData, DateTime  tSukurimoData, out DataSet Data, out 
string sError) 
GetKliPrekPasRusNuolPapKainXml(DateTime  tKoregavimoData, DateTime  tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina visas klientų nuolaidas bei papildomas kainas prekių ir paslaugų rūšims. 

3.12.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Papildomos kainos/nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos/nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.12.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.12.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3 tipas Integer Eilutės tipas: 
1 – prekė 
2 – paslauga 

4  kodas  Char (13) Prekės/paslaugos rūšies kodas  

5  pavadinimas  Char (50) Prekės/paslaugos rūšies pavadinimas  

6  kiekis_1  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma pirma nuolaida  

7  suma_1  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

8  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

9  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

10  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

11  kiekis_2  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma antra nuolaida  

12  suma_2  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma antra 
nuolaida  

13  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

14  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

15  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

16  kiekis_3  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma trečia nuolaida  

17  suma_3  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

18  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

19  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

20  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  
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21  kiekis_4  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma ketvirta nuolaida  

22 suma_4 Integer Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida 

23  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

24  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos 
galiojimas 

25  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

26 kaina_korteleje Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

27  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei 
pardavimo data patenka į nurodytą periodą 

28  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

29  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.13. GetKliRusPrekPasRusNuolPapKain 

3.13.1. Aprašymas 

GetKliRusPrekPasRusNuolPapKain(DateTime  tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, 
out string sError) 
GetKliRusPrekPasRusNuolPapKainXml(DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina visas klientų rūšims taikomas nuolaidas bei papildomas kainas prekių ir paslaugų rūšims. 

3.13.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Papildomos kainos/nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos/nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos 
kainos/nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.13.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.13.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3 tipas Integer Eilutės tipas: 
1 – prekė 
2 – paslauga 

4  kodas  Char (13) Prekės/paslaugos rūšies kodas  

5  pavadinimas  Char (50) Prekės/paslaugos rūšies pavadinimas  

6  kiekis_1  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma pirma nuolaida  

7  suma_1  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

8  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

9  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  
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10  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

11  kiekis_2  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma antra nuolaida  

12  suma_2  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma antra 
nuolaida  

13  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

14  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

15  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

16  kiekis_3  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma trečia nuolaida  

17  suma_3  Numeric Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

18  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

19  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

20  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

21  kiekis_4  Integer Prekės/paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus 
taikoma ketvirta nuolaida  

22 suma_4 Integer Suma už prekę/paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida 

23  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

24  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos 
galiojimas 

25  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

26 kaina_korteleje Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

27  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės/paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei 
pardavimo data patenka į nurodytą periodą 

28  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

29  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.14. GetMokesciai 

3.14.1. Aprašymas 

GetMokeciai(out DataSet Data, out string sError) 
GetMokesciaiXml( bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina sąrašą su visais Finvaldos mokesčiais. 

3.14.2. Įėjimo parametrai 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.14.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.14.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Mokesčio kodas 

2  pavadinimas Char (50) Mokesčio pavadinimas 

3 procentas_1 Double Pirmo mokesčio procentas 

4  procentas_2 Double Antro mokesčio procentas 

5 procentas_3 Double Trečio mokesčio procentas 
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6 klasifikatorius Char (6) PVM klasifikatorius 

 

3.15. GetKlientuPaslauguNuol 

3.15.1. Aprašymas 

GetKlientuPaslauguNuol(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPaslauguNuolXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų nuolaidas paslaugoms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

 

3.15.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.15.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.15.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3  paslaugos_kodas  Char (20) Paslaugos kodas  

4  paslaugos_pavadinimas  Char (50) Paslaugos pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
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nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.16. GetKlientuPaslauguPapKainas 

3.16.1. Aprašymas 

GetKlientuPaslauguPapKainas(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPaslauguPapKainasXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų nuolaidas paslaugoms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

 

3.16.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos papildomos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.16.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.16.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3  paslaugos_kodas  Char (20) Paslaugos kodas  

4  paslaugos_pavadinimas  Char (50) Paslaugos pavadinimas  

5  kaina Numeric Siūloma paslaugos pardavimo kaina 

6  valiuta Char (3) Siūloma paslaugos pardavimo valiuta 

7  kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

8  kaina_su_terminu Numeric Siūloma paslaugos pardavimo kaina, jei pardavimo data 
patenka į nurodytą periodą 

9  valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma paslaugos pardavimo valiuta, jei pardavimo data 
patenka į nurodytą periodą 

10  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

11  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

12  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 
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3.17. GetKlientuPaslauguRusNuol 

3.17.1. Aprašymas 

GetKlientuPaslauguRusNuol(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPaslauguRusNuolXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų nuolaidas paslaugų rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.17.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.17.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.17.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3  pasl_rusies_kodas Char (13) Paslaugos rūšies kodas  

4  pasl_rusies_pavadinimas Char (50) Paslaugos rūšies pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus, taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma 
ketvirta nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 
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3.18. GetKlientuPaslauguRusPapKainas 

3.18.1. Aprašymas 

GetKlientuPaslauguRusPapKainas(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPaslauguRusPapKainasXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų papildomas kainas paslaugų rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.18.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos papildomos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.18.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.18.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3  pasl_rusies_kodas Char (13) Paslaugos rūšies kodas  

4  pasl_rusies_pavadinimas Char (50) Paslaugos rūšies pavadinimas  

5 kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

6  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

7  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

8  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.19. GetKlientuPrekiuNuol 

3.19.1. Aprašymas 

GetKlientuPrekiuNuol(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPrekiuNuolXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų nuolaidas prekėms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.19.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos nuolaidos. 
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tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.19.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.19.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas  Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas  Char (100) Kliento pavadinimas  

3  prekes_kodas Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už prekę, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.20. GetKlientuPrekiuPapKainas 

3.20.1. Aprašymas 

GetKlientuPrekiuPapKainas(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPrekiuPapKainasXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų papildomas kainas prekėms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 
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3.20.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.20.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.20.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas  

3  prekes_kodas Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas  

5  kaina Numeric Siūloma prekės pardavimo kaina 

6  valiuta Char (3) Siūloma prekės pardavimo valiuta 

7  kaina_korteleje Integer Siūloma prekės pardavimo kaina iš kortelės 

8  kaina_su_terminu Numeric Siūloma prekės pardavimo kaina, jei pardavimo data patenka į 
nurodytą periodą 

9  valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma prekės pardavimo valiuta, jei pardavimo data patenka 
į nurodytą periodą 

10  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

11  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

12  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.21. GetKlientuPrekiuRusNuol 

3.21.1. Aprašymas 

GetKlientuPrekiuRusNuol(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPrekiuRusNuolXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų nuolaidas prekių rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.21.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.21.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.21.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas  

3  prek_rusies_kodas Char (13) Prekės rūšies kodas  

4  prek_rusies_pavadinimas Char (50) Prekės rūšies pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už prekę, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.22. GetKlientuPrekiuRusPapKainas 

3.22.1. Aprašymas 

GetKlientuPrekiuRusPapKainas(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuPrekiuRusPapKainasXml(string sKlientoKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų papildomas kainas prekių rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.22.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoKodas – Finvaldos kliento kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visais klientais, kuriems 
sukurtos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.22.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.22.4. Rezultatas 

1  kliento_kodas Char (15) Kliento kodas  

2  kliento_pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas  

3  prek_rusies_kodas Char (13) Prekės rūšies kodas  

4  prek_rusies_pavadinimas Char (50) Prekės rūšies pavadinimas  

5 kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

6  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

7  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

8  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.23. GetKlientuRusPaslauguNuol 

3.23.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPaslauguNuol(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPaslauguNuolXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų rūšių nuolaidas paslaugoms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.23.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.23.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.23.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  paslaugos_kodas  Char (20) Paslaugos kodas  

4  paslaugos_pavadinimas  Char (100) Paslaugos pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
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nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.24. GetKlientuRusPaslauguPapKainas 

3.24.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPaslauguPapKainas(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPaslauguPapKainasXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų rūšių papildomas kainas paslaugoms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.24.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos papildomos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.24.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.24.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (13) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  
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3  paslaugos_kodas  Char (20) Paslaugos kodas  

4  paslaugos_pavadinimas  Char (50) Paslaugos pavadinimas  

5  kaina Numeric Siūloma paslaugos pardavimo kaina 

6  valiuta Char (3) Siūloma paslaugos pardavimo valiuta 

7  kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

8  kaina_su_terminu Numeric Siūloma paslaugos pardavimo kaina, jei pardavimo data 
patenka į nurodytą periodą 

9  valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma paslaugos pardavimo valiuta, jei pardavimo data 
patenka į nurodytą periodą 

10  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

11  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

12  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.25. GetKlientuRusPaslauguRusNuol 

3.25.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPaslauguRusNuol(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPaslauguRusNuolXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų rūšių nuolaidas paslaugų rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.25.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.25.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.25.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  pasl_rusies_kodas Char (13) Paslaugos rūšies kodas  

4  pasl_rusies_pavadinimas Char (50) Paslaugos rūšies pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  
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11  suma_2  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už paslaugą, kurią surinkus, taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Paslaugos kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma 
ketvirta nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už paslaugą, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.26. GetKlientuRusPaslauguRusPapKainas 

3.26.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPaslauguRusPapKainas(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPaslauguRusPapKainasXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų rūšių papildomas kainas paslaugų rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.26.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos papildomos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.26.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.26.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  pasl_rusies_kodas Char (13) Paslaugos rūšies kodas  

4  pasl_rusies_pavadinimas Char (50) Paslaugos rūšies pavadinimas  

5 kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

6  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

7  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

8  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 
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3.27. GetKlientuRusPrekiuNuol 

3.27.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPrekiuNuol(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out 
DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPrekiuNuolXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina klientų rūšių nuolaidas prekėms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.27.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.27.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.27.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (13) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  prekes_kodas Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už prekę, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  45 of 116 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 

24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.28. GetKlientuRusPrekiuPapKainas 

3.28.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPrekiuPapKainas(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPrekiuPapKainasXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina klientų rūšių papildomas kainas prekėms, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.28.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos papildomos kainos. 

tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.28.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.28.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  prekes_kodas Char (20) Prekės kodas  

4  prekes_pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas  

5  kaina Numeric Siūloma prekės pardavimo kaina 

6  valiuta Char (3) Siūloma prekės pardavimo valiuta 

7  kaina_korteleje Integer Siūloma prekės pardavimo kaina iš kortelės 

8  kaina_su_terminu Numeric Siūloma prekės pardavimo kaina, jei pardavimo data patenka į 
nurodytą periodą 

9  valiuta_su_terminu Char (3) Siūloma prekės pardavimo valiuta, jei pardavimo data patenka 
į nurodytą periodą 

10  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma prekės pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

11  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

12  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 
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3.29. GetKlientuRusPrekiuRusNuol 

3.29.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPrekiuPapKainas(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPrekiuPapKainasXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina klientų rūšių nuolaidas prekių rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose. 

3.29.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos nuolaidos. 

tKoregavimoData – Nuolaidos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

tSukurimoData – Nuolaidos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos nuolaidos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.29.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.29.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  prek_rusies_kodas Char (13) Prekių rūšies kodas  

4  prek_rusies_pavadinimas Char (50) Prekių rūšies pavadinimas  

5  kiekis_1  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma pirma 
nuolaida  

6  suma_1  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma pirma nuolaida  

7  nuolaida_1  Numeric Pirmos nuolaidos procentas  

8  terminas_nuo_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda pirmos nuolaidos galiojimas  

9  terminas_iki_1  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi pirmos nuolaidos galiojimas  

10  kiekis_2  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma antra 
nuolaida  

11  suma_2  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma antra nuolaida  

12  nuolaida_2  Numeric Antros nuolaidos procentas  

13  terminas_nuo_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda antros nuolaidos galiojimas  

14  terminas_iki_2  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi antros nuolaidos galiojimas  

15  kiekis_3  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma trečia 
nuolaida  

16  suma_3  Numeric Suma už prekę, kurią surinkus taikoma trečia nuolaida  

17  nuolaida_3  Numeric Trečios nuolaidos procentas  

18  terminas_nuo_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada prasideda trečios nuolaidos galiojimas  

19  terminas_iki_3  Date Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi trečios nuolaidos galiojimas  

20  kiekis_4  Integer Prekės kiekis (antru matavimu), kurį surinkus taikoma ketvirta 
nuolaida  

21 suma_4 Integer Suma už prekę, kurią surinkus taikoma ketvirta nuolaida 

22  nuolaida_4 Integer Ketvirtos nuolaidos procentas 

23  terminas_nuo_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada prasideda ketvirtos nuolaidos galiojimas 
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24  terminas_iki_4 Integer Jei ne 'null', rodo, kada baigiasi ketvirtos nuolaidos galiojimas 

 

3.30. GetKlientuRusPrekiuRusPapKainas 

3.30.1. Aprašymas 

GetKlientuRusPrekiuRusPapKainas(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientuRusPrekiuRusPapKainasXml(string sKlientoRusKodas, DateTime tKoregavimoData, DateTime 
tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas grąžina klientų rūšių papildomas kainas prekių rūšims, kurios naudojamos pardavimų operacijose 

3.30.2. Įėjimo parametrai 

sKlientoRusKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas, jei NULL, bus pateikiamas sąrašas su visomis rūšimis, 
kurioms sukurtos papildomos kainos. 
tKoregavimoData – Papildomos kainos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 
tSukurimoData – Papildomos kainos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos kainos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.30.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.30.4. Rezultatas 

1  kli_rusies_kodas Char (10) Kliento rūšies kodas  

2  kli_rusies_pavadinimas Char (50) Kliento rūšies pavadinimas  

3  prek_rusies_kodas Char (13) Prekių rūšies kodas  

4  prek_rusies_pavadinimas Char (50) Prekių rūšies pavadinimas  

5 kaina_korteleje Integer Siūloma paslaugos pardavimo kaina iš kortelės 

6  kaina_koreleje_su_terminu Integer Siūloma paslaugos pardavimo kainą iš kortelės, jei pardavimo 
data patenka į nurodytą periodą 

7  terminas_nuo Date Kainos galiojimo pradžios data 

8  terminas_iki Date Kainos galiojimo pabaigos data 

 

3.31. GetFvsUser 

3.31.1. Aprašymas 

GetFvsUser(string sUsername, string  sPassword, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas pagal parametrus grąžina Finvaldos vartotoją. 

3.31.2. Įėjimo parametrai 

sUserName – Naudotojo vardas. 

sPassword – Vartotojo slaptažodis. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.31.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.31.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.FvsUser> 

<UserName></UserName> 

</Fvs.FvsUser> 

3.32. GetObjektas1 

3.32.1. Aprašymas 

GetObjektas1(string sObj1Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 1 lygio objekto klasę. 

3.32.2. Įėjimo parametrai 

sObj1Kod – Finvaldos 1 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.32.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.32.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasI> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0001</sKodas> 

<sPavadinimas>Pirmas Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPavadinimas2></sPavadinimas2> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<sPapildomaInf3></sPapildomaInf3> 

<sPapildomaInf4></sPapildomaInf4> 

<sPapildomaInf5></sPapildomaInf5> 

<sPapildomaInf6></sPapildomaInf6> 

<sPapildomaInf7></sPapildomaInf7> 

<sPapildomaInf8></sPapildomaInf8> 
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<sPapildomaInf9></sPapildomaInf9> 

<sPapildomaInf10></sPapildomaInf10> 

<sPozymis1></sPozymis1> 

<sPozymis2></sPozymis2> 

<sPozymis3></sPozymis3> 

<sRusis></sRusis> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasI> 

 

3.33. GetObjektas2 

3.33.1. Aprašymas 

GetObjektas2(string sObj2Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 2 lygio objekto klasę. 

3.33.2. Įėjimo parametrai 

sObj2Kod – Finvaldos 2 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.33.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.33.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasII> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0002</sKodas> 

<sPavadinimas>Antras Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<sPapildomaInf3></sPapildomaInf3> 

<sPapildomaInf4></sPapildomaInf4> 

<sPapildomaInf5></sPapildomaInf5> 

<sPapildomaInf6></sPapildomaInf6> 

<sPapildomaInf7></sPapildomaInf7> 

<sPapildomaInf8></sPapildomaInf8> 

<sPapildomaInf9></sPapildomaInf9> 
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<sPapildomaInf10></sPapildomaInf10> 

<sPozymis1></sPozymis1> 

<sPozymis2></sPozymis2> 

<sPozymis3></sPozymis3> 

<sRusis></sRusis> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasII> 

 

3.34. GetObjektas3 

3.34.1. Aprašymas 

GetObjektas3(string sObj3Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 3 lygio objekto klasę. 

3.34.2. Įėjimo parametrai 

sObj3Kod – Finvaldos 3 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.34.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.34.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasIII> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0003</sKodas> 

<sPavadinimas>Trečias Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasIII> 

 

3.35. GetObjektas4 

3.35.1. Aprašymas 

GetObjektas4(string sObj4Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
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Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 4 lygio objekto klasę. 

3.35.2. Įėjimo parametrai 

sObj4Kod – Finvaldos 4 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.35.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.35.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasIV> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0004</sKodas> 

<sPavadinimas>Ketvirtas Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasIV> 

 

3.36. GetObjektas5 

3.36.1. Aprašymas 

GetObjektas5(string sObj5Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 5 lygio objekto klasę. 

3.36.2. Įėjimo parametrai 

sObj5Kod – Finvaldos 5 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.36.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 
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3.36.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasV> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0005</sKodas> 

<sPavadinimas>Penktas Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasV> 

 

3.37. GetObjektas6 

3.37.1. Aprašymas 

GetObjektas6(string sObj6Kod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos 6 lygio objekto klasę. 

3.37.2. Įėjimo parametrai 

sObj6Kod – Finvaldos 6 lygio objekto kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.37.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.37.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.ObjektasVI> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 

<bNaujas>False</bNaujas> 

<sKodas>0006</sKodas> 

<sPavadinimas>Šeštas Objektas 01</sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<tGaliojaNuo></tGaliojaNuo> 

<tGaliojaIki></tGaliojaIki> 

</Fvs.ObjektasVI> 
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3.38. GetKlientas 

3.38.1. Aprašymas 

GetKlientas(string sKliKod, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos kliento klasę. 

3.38.2. Įėjimo parametrai 

sKliKod – Finvaldos kliento kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.38.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.38.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.Klientas> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser></FvsUser> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sAdresas></sAdresas> 

<sTelefonas></sTelefonas> 

<sFaksas></sFaksas> 

<sAtsakingasAsmuo></sAtsakingasAsmuo> 

<sAtsiskaitymoTerminaiDebt></sAtsiskaitymoTerminaiDebt> 

<dDelspinigiaiDebt></dDelspinigiaiDebt> 

<sAtsiskaitymoTerminaiKred></sAtsiskaitymoTerminaiKred> 

<dDelspinigiaiKred></dDelspinigiaiKred> 

<sPvmMokKod></sPvmMokKod> 

<sDebtSask></sDebtSask> 

<sKredSask></sKredSask> 

<nKreditas></nKreditas> 

<sBankas></sBankas> 

<sBankoSaskaita></sBankoSaskaita> 

<sKorespSaskBank></sKorespSaskBank> 

<nTipas></nTipas> 

<sImKodas></sImKodas> 

<sPvmMoketojoKod></sPvmMoketojoKod> 

<sPastabos></sPastabos> 
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<sRusis></sRusis> 

<sEMail></sEMail> 

<nMaksPradlestosSkolosSum></nMaksPradlestosSkolosSum> 

<nSkolaGalimaPradelstiDien></nSkolaGalimaPradelstiDien> 

<nAktyvus></nAktyvus> 

<sPasiulomaValiuta></sPasiulomaValiuta> 

<sYraKlientoPadalinys></sYraKlientoPadalinys> 

<sObjektas1></sObjektas1> 

<sObjektas2></sObjektas2> 

<sObjektas3></sObjektas3> 

<sObjektas4></sObjektas4> 

<sPozymis1></sPozymis1> 

<sPozymis2></sPozymis2> 

<sPozymis3></sPozymis3> 

<dPapildomaInf>0</dPapildomaInf> 

<tKurimoData>2010-01-05 00:00:00</tKurimoData> 

<tKoregavimoData>2010-01-05 00:00:00</tKoregavimoData> 

</Fvs.Klientas> 

 

3.39. GetKlientasEMail 

3.39.1. Aprašymas 

GetKlientasEMail(string sEMail, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas užpildo ir grąžina konkretaus Finvaldos kliento klasę. 

3.39.2. Įėjimo parametrai 

sEMail – Finlvados kliento el. pašto adresas. 

3.39.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

3.39.4. Rezultatas 

Žr. GetKlientas rezultatas. 

 

 

3.40. GetKlientus 

3.40.1. Aprašymas 

GetKlientus(DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string 
sError) 
 

Metodas užpildo kiekvieno kliento klasę ir grąžina visų Finvaldoje esančių klientų masyvą, rikiuota pagal kliento 
kodą. 
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3.40.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Kliento paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi klientai. 

tSukurimoData – Kliento sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi klientai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.40.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.40.4. Rezultatas 

XML: 

<Klientai> 

<Fvs.Klientas> 

... 

</Fvs.Klientas> 

<Fvs.Klientas> 

... 

</Fvs.Klientas> 

.................. 

</Klientai> 

3.41. GetPaslauga 

3.41.1. Aprašymas 

GetPaslauga(string sPaslaugosKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas užpildo ir grąžina konkrečios Finvaldos paslaugos klasę. 

3.41.2. Įėjimo parametrai 

sPaslaugosKodas – Finvlados paslaugos kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.41.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.41.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.Paslauga> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser> </FvsUser> 
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<bNauja></bNauja> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sBARKodas></sBARKodas> 

<sPastaba></sPastaba> 

<sRysysSuSask></sRysysSuSask> 

<sMokestis></sMokestis> 

<sMatVienetas></sMatVienetas> 

<dPirkimoKaina></dPirkimoKaina> 

<dPardavimoKaina></dPardavimoKaina> 

<sPastabos1></sPastabos1> 

<sPastabos2></sPastabos2> 

<sPastabos3></sPastabos3> 

<sPastabos4></sPastabos4> 

<sPastabos5></sPastabos5> 

<sPastabos6></sPastabos6> 

<sPastabos7></sPastabos7> 

<sPastabos8></sPastabos8> 

<sPastabos9></sPastabos9> 

<sPastabos10></sPastabos10> 

<sPastabos11></sPastabos11> 

<sPastabos12></sPastabos12> 

<nAktyvi></nAktyvi> 

<sObjektas1></sObjektas1> 

<sObjektas2></sObjektas2> 

<sObjektas3></sObjektas3> 

<sObjektas4></sObjektas4> 

<sRusis></sRusis> 

<sPozymis1></sPozymis1> 

<sPozymis2></sPozymis2> 

<sPozymis3></sPozymis3> 

<tKurimoData>2010-01-05 00:00:00</tKurimoData> 

<tKoregavimoData>2010-01-05 00:00:00</tKoregavimoData> 

</Fvs.Paslauga> 

3.42. GetPaslaugos 

3.42.1. Aprašymas 

GetPaslaugos(DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out 
string sError) 
 

Metodas užpildo kiekvienos paslaugos klasę ir grąžina visų Finvaldoje esančių paslaugų masyvą, rikiuota pagal 
paslaugos kodą. 
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3.42.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Paslaugos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos paslaugos. 

tSukurimoData – Paslaugos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos paslaugos. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.42.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.42.4. Rezultatas 

XML: 

<Paslaugos> 

<Fvs.Paslauga> 

... 

</Fvs.Paslauga> 

<Fvs.Paslauga> 

... 

</Fvs.Paslauga > 

.................. 

</Paslaugos> 

3.43. GetPreke 

3.43.1. Aprašymas 

GetPreke(string sPrekesKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 

Metodas užpildo ir grąžina konkrečios Finvaldos prekės klasę. 

3.43.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – Finvlados prekės kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.43.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.43.4. Rezultatas 

XML: 

<Fvs.Preke> 

<FvsDatabase></FvsDatabase> 

<FvsUser>Fvs.FvsUser</FvsUser> 
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<bNauja>False</bNauja> 

<sKodas>PRE_01</sKodas> 

<sPavadinimas>Pirmaprek?_1_1_1_1_1_1</sPavadinimas> 

<sBarKodas>00011</sBarKodas> 

<sPastaba></sPastaba> 

<sRysysSuSask>20130</sRysysSuSask> 

<sMatavimoVnt>VNT</sMatavimoVnt> 

<sMokestis>18PVM</sMokestis> 

<sInformacija></sInformacija> 

<sRusis>PRE_RUS_1</sRusis> 

<sPozymis1></sPozymis1> 

<sPozymis2></sPozymis2> 

<sPozymis3></sPozymis3> 

<sPozymis4></sPozymis4> 

<sPozymis5></sPozymis5> 

<sPozymis6></sPozymis6> 

<sValiuta>LTL</sValiuta> 

<sIntrastatKodas></sIntrastatKodas> 

<dKaina1>20</dKaina1> 

<dKaina2>0</dKaina2> 

<dKaina3>0</dKaina3> 

<dKaina4>0</dKaina4> 

<dKaina5>0</dKaina5> 

<dKaina6>0</dKaina6> 

<dNeto>0</dNeto> 

<dBruto>0</dBruto> 

<dTuris>0</dTuris> 

<dAntkainis>0</dAntkainis> 

<nVietuSkaicius>0</nVietuSkaicius> 

<nAktyvi>1</nAktyvi> 

<dPirkimoKaina>10</dPirkimoKaina> 

<sPirkimoValiuta>LTL</sPirkimoValiuta> 

<sUrl></sUrl> 

<sObjektas1></sObjektas1> 

<sObjektas2></sObjektas2> 

<sObjektas3></sObjektas3> 

<sObjektas4></sObjektas4> 

<nYraPakuote>0</nYraPakuote> 

<nYraPUI>0</nYraPUI> 

<nIvedamaGalData>0</nIvedamaGalData> 

<nSudetine>0</nSudetine> 

<nSavikainosSkaicMetodas>0</nSavikainosSkaicMetodas> 

<dPakPo1>0</dPakPo1> 
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<dPakPo2>0</dPakPo2> 

<dPakSt1>0</dPakSt1> 

<dPakSt2>0</dPakSt2> 

<dPakMe1>0</dPakMe1> 

<dPakMe2>0</dPakMe2> 

<dPakPl1>0</dPakPl1> 

<dPakPl2>0</dPakPl2> 

<dPakKo1>0</dPakKo1> 

<dPakKo2>0</dPakKo2> 

<dPakKi1>0</dPakKi1> 

<dPakKi2>0</dPakKi2> 

<nMinimalusKiekis>0</nMinimalusKiekis> 

<nUzsakomaPrekiu>0</nUzsakomaPrekiu> 

<sTiekejas1></sTiekejas1> 

<sPreKodTiek1Kataloge></sPreKodTiek1Kataloge> 

<sTiekejas2></sTiekejas2> 

<sPreKodTiek2Kataloge></sPreKodTiek2Kataloge> 

<sTiekejas3></sTiekejas3> 

<sPreKodTiek3Kataloge></sPreKodTiek3Kataloge> 

<tKurimoData>2010-01-05 00:00:00</tKurimoData> 

<tKoregavimoData>2010-01-05 00:00:00</tKoregavimoData> 

<sInfo1>Papildoma info (unicode)</sInfo1> 

<sInfo2> Papildoma info (unicode)</sInfo2> 

<sInfo3> Papildoma info (unicode)</sInfo3> 

<sInfo4> Papildoma info (unicode)</sInfo4> 

<sInfo5> Papildoma info (unicode)</sInfo5> 

<sPrekGrupes>Pirmagrp/AntraGrp/TreciaGrp</sPrekGrupes> 

<sKilmesSalis></sKilmesSalis> 

</Fvs.Preke> 

3.44. GetPrekes 

3.44.1. Aprašymas 

GetPrekes(DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string 
sError) 
 

Metodas užpildo kiekvienos prekės klasę ir grąžina visų Finvaldoje esančių prekių masyvą, rikiuota pagal 
prekės kodą. 

3.44.2. Įėjimo parametrai 

tKoregavimoData – Prekės paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 
tSukurimoData – Prekės sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 
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3.44.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.44.4. Rezultatas 

XML: 

<Prekes> 

<Fvs.Preke> 

... 

</Fvs.Preke> 

<Fvs.Preke> 

... 

</Fvs.Preke> 

.................. 

</Prekes > 

 

3.45. GetPrekesImage 

3.45.1. Aprašymas 

GetPrekesImage(string sPreKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out byte[] data, out 
string sError) 
 

Metodas grąžina prekei nurodytą atvaizdą baitų masyvu, užkoduotu JPG formatu. 

3.45.2. Įėjimo parametrai 

sPreKod – Prekės, kurios atvaizdas reikalingas, kodas. 
tKoregavimoData – Atvaizdo paskutinio koregavimo data. 

 

3.45.3. Išėjimo parametrai 

data – grąžinami duomenys (jpg failas); 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.45.4. Rezultatas 

Rezultatas yra JPG failas baitų masyve. 

 

3.46. GetPrekesSandelyje 

3.46.1. Aprašymas 

GetPrekesSandelyje (string sSanKod, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool 
writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Analogiškas GetPrekes() metodui, tik šiuo atveju prekės imamos tik iš konkretaus sandėlio. 
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3.46.2. Įėjimo parametrai 

sSanKod – Sandėlio kodas. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.46.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.46.4. Rezultatas 

XML: 

<Prekes> 

<Fvs.Preke> 

... 

</Fvs.Preke> 

<Fvs.Preke> 

... 

</Fvs.Preke> 

.................. 

</Prekes > 

 

3.47. GetPrekesSandelyjeOrder 

3.47.1. Aprašymas 

GetPrekesSandelyjeOrder (string sSanKod, int nOrder, DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, 
bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Analogiškas GetPrekesSandelyje() metodui, tik šiuo atveju prekės rikiuojamos pagal parametrą. 

3.47.2. Įėjimo parametrai 

sSanKod – Sandėlio kodas. 

nOrder – rezultato rikiavimo sąlyga: 

0 – prekės kodas; 

1 – pirmas prekės požymis; 

2 – antras prekės požymis; 

3 – trečias prekės požymis; 

4 – ketvirtas prekės požymis; 

5 – penktas prekės požymos; 

6 – šeštas prekės požymis; 

7 – prekės papildoma informacija; 
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8 – prekės BAR kodas. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.47.3. Išėjimo parametrai 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.47.4. Rezultatas 

Analogiškas GetPrekesSandelyje() metodui; 

 

3.48. GetPrekiuRusiesSudeti 

3.48.1. Aprašymas 

GetPrekiuRusiesSudeti(string sRusiesKodas, out DataSet Data, out string sError) 
GetPrekiuRusiesSudetiXml(string sRusiesKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą su visomis prekėmis, kurioms priskirta konkreti rūšis.  

3.48.2. Įėjimo parametrai 

sRusiesKodas – Finvaldos prekių rūšies kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.48.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

3.48.4. Rezultatas 

1 kodas Char (20) Prekės kodas 

2  pavadinimas Char (50) Prekės pavadinimas 

 

3.49. GetPardPrekPerPerioda 

3.49.1.  Aprašymas 

GetPardPrekPerPerioda(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tDataNuo, DateTime tDataIki, 
string sPardZurKodas, out DataSet Data, out string sError) 
GetPardPrekPerPeriodaXml(string sPrekesKodas, string sSandelioKodas, DateTime tDataNuo, DateTime 
tDataIki, string sPardZurKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 
 
Metodas  grąžina prekių likučius sandėliuose. 
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3.49.2. Įėjimo parametrai 

sPrekesKodas – jei ne NULL, bus grąžinamas tik nurodytos prekės parduotas kiekis 

sSandelioKodas – jei ne NULL, bus grąžinamas parduotas kiekis iš nurodyto sandėlio. 

tDataNuo – periodo pradžios data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tDataIki – Pariodo pabaigos data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

sPardZurKodas – pardavimo op. žurnalo kodas 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

3.49.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

3.49.4. Rezultatas 

1 preke Char (20) Prekės kodas 

2  kiekis Double Prekės kiekis 

3 mato_vnt_pav Char(50) Prekės mato vieneto pavadinimas 

4 pirm_antr_mat_sant Integer Prekės pirmo ir antro mato vienetų santykis 

5 pard_suma Double Pardavimo kaina be PVM (EUR) 

6 pard_pvm Double Pardavimo PVM (EUR) 

 

3.50. GetPaslauguRusiesSudeti 

3.50.1. Aprašymas 

GetPaslauguRusiesSudeti(string sRusiesKodas, out DataSet Data, out string sError) 
GetPaslauguRusiesSudetiXml(string sRusiesKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą su visomis paslaugomis, kurioms priskirta konkreti rūšis.  

3.50.2. Įėjimo parametrai 

sRusiesKodas – Finvaldos paslaugų rūšies kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.50.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.50.4. Rezultatas 

1 kodas Char (13) Paslaugos kodas 

2  pavadinimas Char (50) Paslaugos pavadinimas 
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3.51. GetKlientusRusiesSudeti 

3.51.1. Aprašymas 

GetKlientusRusiesSudeti(string sRusiesKodas, out DataSet Data, out string sError) 
GetKlientusRusiesSudetiXml(string sRusiesKodas, bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą su visais klientais, kurioms priskirta konkreti rūšis.  

3.51.2. Įėjimo parametrai 

sRusiesKodas – Finvaldos klientų rūšies kodas. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.51.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.51.4. Rezultatas 

1 kodas Char (15) Kliento kodas 

2  pavadinimas Char (100) Kliento pavadinimas 

 

3.52. GetAtsiskaitymoTerm 

3.52.1. Aprašymas 

GetAtsiskaitymoTerm(out DataSet Data, out string sError) 
GetAtsiskaitymoTermXml( bool writeSchema, out string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina sąrašą su visais Finvaldos atsiskaitymo terminais klientams. 

3.52.2. Įėjimo parametra 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.52.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.52.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Atsiskaitymo termino kodas 

2  pavadinimas Char (50) Atsiskaitymo termino pavadinimas 

3 reikia_atsiskaityti Integer Už dokumentą reikia atsiskaityti per tiek dienų 
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3.53. GetObjektai1Set 

3.53.1. Aprašymas 

GetObjektai1Set(string sObj1Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetObjektai1SetXml(string sObj1Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina 1 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 

3.53.2. Įėjimo parametra 

sObj1Kod – Finvaldos 1 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 1 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 1 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 1 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.53.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.53.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 pavadinimas2 Char(100) Antras objekto pavadinimas 

4 info1 Char(50) Papildoma informacija 

5 info2 Char(50) Papildoma informacija 

6 info3 Char(50) Papildoma informacija 

7 info4 Char(50) Papildoma informacija 

8 info5 Char(50) Papildoma informacija 

9 info6 Char(50) Papildoma informacija 

10 info7 Char(50) Papildoma informacija 

11 info8 Char(50) Papildoma informacija 

12 info9 Char(50) Papildoma informacija 

13 info10 Char(50) Papildoma informacija 

14 rusis Char(10) Objekto rūšies kodas 

15 pozymis1 Char(10) Objekto pirmo požymio kodas 

16 pozymis2 Char(10) Objekto antro požymio kodas 

17 pozymis3 Char(10) Objekto trečio požymio kodas 

18 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

19 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

20 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.54. GetObjektai2Set 

3.54.1. Aprašymas 

GetObjektai2Set(string sObj2Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  66 of 116 

GetObjektai2SetXml(string sObj2Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina 2 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 

3.54.2. Įėjimo parametra 

sObj2Kod – Finvaldos 2 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 2 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 2 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 2 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.54.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.54.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 info1 Char(50) Papildoma informacija 

4 info2 Char(50) Papildoma informacija 

5 info3 Char(50) Papildoma informacija 

6 info4 Char(50) Papildoma informacija 

7 info5 Char(50) Papildoma informacija 

8 info6 Char(50) Papildoma informacija 

9 info7 Char(50) Papildoma informacija 

10 info8 Char(50) Papildoma informacija 

11 info9 Char(50) Papildoma informacija 

12 info10 Char(50) Papildoma informacija 

13 rusis Char(10) Objekto rūšies kodas 

14 pozymis1 Char(10) Objekto pirmo požymio kodas 

15 pozymis2 Char(10) Objekto antro požymio kodas 

16 pozymis3 Char(10) Objekto trečio požymio kodas 

17 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

18 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

19 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.55. GetObjektai3Set 

3.55.1. Aprašymas 

GetObjektai3Set(string sObj3Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetObjektai3SetXml(string sObj3Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina 3 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 
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3.55.2. Įėjimo parametra 

sObj3Kod – Finvaldos 3 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 3 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 3 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 3 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.55.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.55.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 info1 Char(50) Papildoma informacija 

4 info2 Char(50) Papildoma informacija 

5 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

6 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

7 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.56. GetObjektai4Set 

3.56.1. Aprašymas 

GetObjektai4Set(string sObj4Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetObjektai4SetXml(string sObj4Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina 4 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 

3.56.2. Įėjimo parametra 

sObj4Kod – Finvaldos 4 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 4 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 4 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 4 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.56.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 
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3.56.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 info1 Char(50) Papildoma informacija 

4 info2 Char(50) Papildoma informacija 

5 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

6 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

7 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.57. GetObjektai5Set 

3.57.1. Aprašymas 

GetObjektai5Set(string sObj5Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetObjektai5SetXml(string sObj5Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 

 

Metodas grąžina 5 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 

3.57.2. Įėjimo parametra 

sObj5Kod – Finvaldos 5 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 5 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 5 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 5 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.57.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.57.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 info1 Char(50) Papildoma informacija 

4 info2 Char(50) Papildoma informacija 

5 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

6 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

7 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.58. GetObjektai6Set 

3.58.1. Aprašymas 

GetObjektai6Set(string sObj6Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string 
sError) 
GetObjektai6SetXml(string sObj6Kod, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out 
string Xml, out string sError) 
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Metodas grąžina 6 lygio objektų sąrašą iš Finvaldos. 

3.58.2. Įėjimo parametra 

sObj6Kod – Finvaldos 6 lygio objekto kodas, jei NULL, bus pateikiami visi 6 lygio objektai. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 6 lygio objektai. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visi 6 lygio objektai. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.58.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.58.4. Rezultatas 

1 kodas Char (10) Objekto kodas 

2  pavadinimas Char (50) Objekto pavadinimas 

3 info1 Char(50) Papildoma informacija 

4 info2 Char(50) Papildoma informacija 

5 grupės VarChar Grupės, kurioms priklauso objektas 

6 galioja_nuo Date Objekto galiojimo pradžia 

7 galioja_iki Date Objekto galiojimo pabaiga 

 

3.59. GetUVMPardRBusena 

3.59.1. Aprašymas 

GetUVMPardRBusena (string sZurnalas, int nNumeris, out int nBusena, out string sError) 
 

Metodas grąžina konkrečios UVM pardavimo rezervavimo operacijos būseną. 

3.59.2. Įėjimo parametra 

sZurnalas – Operacijos žurnalas. 

nNumeris – Operacijos numeris. 

 

3.59.3. Išėjimo parametrai 

nBusena – grąžinama operacijos būsena. 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.59.4. Rezultatas 

0 – Nauja operacija (visos operacijos eilutės nėra įvykdytos). 

1 – Užsakymas ruošiamas (visos arba dalis operacijos eilučių yra įvykdytos). 

2 – Užsakymas vykdomas (iš operacijos padarytas šablonas, tačiau šablonas dar neįvykdytas). 

3 – Užsakymas įvykdytas (iš operacijos padarytas šablonas ir šablonas yra įvykdytas). 
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4 – Užsakymas anuliuotas (arba pats užsakymas arba šablonas yra anuliuoti). 

5 – Užsakymas surinktas (užsakymas nėra įvykdytas, tačiau išsiųstas el. laiškas apie tai, kad užsakymas 
paruoštas). 

 

3.60. GetUVMPardRAnuliuoti 

3.60.1. Aprašymas 

GetUVMPardRAnuliuoti(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, DateTime 

tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError); 

GetUVMPardRAnuliuotiXml(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, 

DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string 

Xml, out string sError); 

 

Metodas grąžina užsakymų valdymo modulio anuliuotų pardavimų rezervavimų sąrašą. 

 

3.60.2. Įėjimo parametrai 

sZurnaluGrupe – operacijų žurnalų grupė, jei NULL, bus pateiktos visų žurnalų operacijos. 

tNuo – operacijos datos intervalo pradžia. Gali būti NULL. 

tIki – operacijos datos intervlo pabaiga. Gali būti NULL. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.60.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.60.4. Rezultatas 

1 zurnalas Char (10) Operacijos žurnalas 

2  padalinys Char (10) Padalinio kodas 

3 numeris Integer Operacijos numeris 

3 dokumentas Char(30) Operacijos dokumentas 

4 pavadinimas1 Char(50) Operacijos pavadinimas 1 

5 pavadinimas2 Char(50) Operacijos pavadinimas 2 

6 pavadinimas3 Char(50) Operacijos pavadinimas 3 

7 pavadinimas4 Char(50) Operacijos pavadinimas 4 

8 pavadinimas5 Char(50) Operacijos pavadinimas 5 

9 kliento_kodas Char(15) Operacijos kliento kodas 

10 kliento_pavadinimas Char(150) Operacijos kliento pavadinimas 

11 data DateTime Operacijos data 

12 suma double Operacijos suma 

13 valiuta Char(3) Operacijos valiuta 

14 adresas Char(13) Operacijos adreso kodas 

15 sutartis Char(13) Operacijos sutarties kodas 

16 operacijos_tipas Char(10) Operacijos tipo kodas 
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3.61. GetUVMPardRIvykdyti 

3.61.1. Aprašymas 

GetUVMPardRIvykdyti(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, DateTime 

tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError); 

GetUVMPardRIvykdytiXml(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, 

DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string 

Xml, out string sError); 

 

Metodas grąžina užsakymų valdymo modulio anuliuotų pardavimų rezervavimų sąrašą. 

 

3.61.2. Įėjimo parametrai 

sZurnaluGrupe – operacijų žurnalų grupė, jei NULL, bus pateiktos visų žurnalų operacijos. 

tNuo – operacijos datos intervalo pradžia. Gali būti NULL. 

tIki – operacijos datos intervlo pabaiga. Gali būti NULL. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.61.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.61.4. Rezultatas 

1 zurnalas Char (10) Operacijos žurnalas 

2  padalinys Char (10) Padalinio kodas 

3 numeris Integer Operacijos numeris 

3 dokumentas Char(30) Operacijos dokumentas 

4 pavadinimas1 Char(50) Operacijos pavadinimas 1 

5 pavadinimas2 Char(50) Operacijos pavadinimas 2 

6 pavadinimas3 Char(50) Operacijos pavadinimas 3 

7 pavadinimas4 Char(50) Operacijos pavadinimas 4 

8 pavadinimas5 Char(50) Operacijos pavadinimas 5 

9 kliento_kodas Char(15) Operacijos kliento kodas 

10 kliento_pavadinimas Char(150) Operacijos kliento pavadinimas 

11 data DateTime Operacijos data 

12 suma double Operacijos suma 

13 valiuta Char(3) Operacijos valiuta 

14 adresas Char(13) Operacijos adreso kodas 

15 sutartis Char(13) Operacijos sutarties kodas 

16 operacijos_tipas Char(10) Operacijos tipo kodas 
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3.62. GetUVMPardRNeivykdyti 

3.62.1. Aprašymas 

GetUVMPardRNeivykdyti(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, DateTime 

tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError); 

GetUVMPardRNeivykdytiXml(string sZurnaluGrupe, DateTime tNuo, DateTime tIki, 

DateTime tKoregavimoData, DateTime tSukurimoData, bool writeSchema, out string 

Xml, out string sError); 

 

Metodas grąžina užsakymų valdymo modulio anuliuotų pardavimų rezervavimų sąrašą. 

 

3.62.2. Įėjimo parametrai 

sZurnaluGrupe – operacijų žurnalų grupė, jei NULL, bus pateiktos visų žurnalų operacijos. 

tNuo – operacijos datos intervalo pradžia. Gali būti NULL. 

tIki – operacijos datos intervlo pabaiga. Gali būti NULL. 

tKoregavimoData – Paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

tSukurimoData – Sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiami visi duomenys. 

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML. 

 

3.62.3. Išėjimo parametrai 

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte; 

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu; 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.62.4. Rezultatas 

1 zurnalas Char (10) Operacijos žurnalas 

2  padalinys Char (10) Padalinio kodas 

3 numeris Integer Operacijos numeris 

3 dokumentas Char(30) Operacijos dokumentas 

4 pavadinimas1 Char(50) Operacijos pavadinimas 1 

5 pavadinimas2 Char(50) Operacijos pavadinimas 2 

6 pavadinimas3 Char(50) Operacijos pavadinimas 3 

7 pavadinimas4 Char(50) Operacijos pavadinimas 4 

8 pavadinimas5 Char(50) Operacijos pavadinimas 5 

9 kliento_kodas Char(15) Operacijos kliento kodas 

10 kliento_pavadinimas Char(150) Operacijos kliento pavadinimas 

11 data DateTime Operacijos data 

12 suma double Operacijos suma 

13 valiuta Char(3) Operacijos valiuta 

14 adresas Char(13) Operacijos adreso kodas 

15 sutartis Char(13) Operacijos sutarties kodas 

16 operacijos_tipas Char(10) Operacijos tipo kodas 
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3.63. InsertNewItem 

3.63.1. Aprašymas 

InsertNewItem(string ItemClassName, string xmlString, out int nResult, out string sError) 
 

Metodas įterpia naują įrašą i Finvaldos duomenų bazę. 

 

3.63.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

ItemClassName string Įterpiamo įrašo klasės pavadinimas: 

Fvs.Preke – prekė, 

Fvs.Paslauga – paslauga, 

Fvs.Klientas – klientas, 

Fvs.Adresas – adresas, 

Fvs.ObjektasI; Fvs.ObjektasII; Fvs.ObjektasIII; 
Fvs.ObjektasIV; Fvs.ObjektasV; Fvs.ObjektasVI – 
objektai, 

Fvs.Bankas – bankas, 

Fvs.KlientoRusis – kliento rūšis, 

Fvs.KlientoIPoz; Fvs.KlientoIIPoz; Fvs.KlientoIIIPoz – 
kliento požymiai, 

Fvs.AtsTerminas – atsiskaitymo terminas, 

Fvs.Sandelis – sandėlis. 

Fvs.PrekesRusis – prekės rūšis 

Fvs.PrekesPoz1, Fvs.PrekesPoz2 ... Fvs.PrekesPoz20 
– prekės požymiai. 

xmlString string XML failo turinys 

 
Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us. 
 

3.63.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 

sError – Klaidos tekstas. 

 

Visose lentelėse:  
1. Lauko tipas; 
2. Lauko pavadinimas; 
3. Lauko aprašymas; 
4. Lauko ilgis (jei tai tekstinis laukas); 
5. Ar laukas būtinas; 
6. Ar laukas yra užpildomas importuojant į Finvaldą su nurodytu parametru; 
7. Lauko pastabos; 
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3.63.3.1. Fvs.Preke 

String^ sFvsImportoParametras importo parametras     

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

String^ sPavadinimas prekės pavadinimas 50 +   

String^ sBarKodas prekės spec. kodas 13   dažniausiai BAR kodas 

String^ sPastaba pastabos apie prekę 100    

String^ sRysysSuSask prekės ryšio su 
sąskaitomis kodas 

10 + +  

String^ sMatavimoVnt prekės mato vieneto 
kodas 

10 + +  

String^ sMokestis prekės PVM 
mokesčio kodas 

10 + +  

String^ sInformacija papildoma informacija 10    

String^ sRusis prekės rūšies kodas 13    

String^ sPozymis1 pirmo prekės požymio 
kodas 

13    

String^ sPozymis2 antro prekės požymio 
kodas 

13    

String^ sPozymis3 trečio prekės požymio 
kodas 

13    

String^ sPozymis4 ketvirto prekės 
požymio kodas 

13    

String^ sPozymis5 penkto prekės 
požymio kodas 

13    

String^ sPozymis6 šešto prekės požymio 
kodas 

13    

String^ sValiuta prekės pardavimo 
valiuta 

3   pagal nutylėjimą - 
nacionalinė 

String^ sIntrastatKodas prekės intrastat kodas 20    

double dKaina1 pirma prekės 
pardavimo kaina 

    

double dKaina2 antra prekės 
pardavimo kaina 

    

double dKaina3 trečia prekės 
pardavimo kaina 

    

double dKaina4 ketvirta prekės 
pardavimo kaina 

    

double dKaina5 penkta prekės 
pardavimo kaina 

    

double dKaina6 šešta prekės 
pardavimo kaina 

    

double dNeto neto     

double dBruto bruto     

double dTuris tūris     

double dAntkainis prekei taikomas 
antkainis 

    

long nAktyvi ar prekė aktyvi    Pagal nutylėjimą – 1 

double dPirkimoKaina prekės pirkimo kaina     

String^ sPirkimoValiuta prekės pirkimo valiuta 3   pagal nutylėjimą - 
nacionalinė 

String^ sUrl nuoroda į prekę 255    

String^ sObjektas1 pirmas prekės 
objektas 

10    

String^ sObjektas2 antras prekės 
objektas 

10    

String^ sObjektas3 trečias prekės 
objektas 

10    

String^ sObjektas4 ketvirtas prekės 10    
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objektas 

long nYraPakuote ar prekė yra pakuotė    pagal nutylėjimą - 0 

long nYraPUI ar prekei vedama 
papildoma unikali 
informacija 

   pagal nutylėjimą - 0 

long nIvedamaGalData ar prekei vedama 
galiojimo data 

   pagal nutylėjimą - 0 

long nSudetine ar prekė yra sudėtinė    pagal nutylėjimą - 0 

long nSavikainosSkaicMetodas prekės savikainos 
skaičiavimo metodas 

   pagal nutylėjimą - FIFO 

double dPakPo1 popierinės pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakPo2 antrinės pakuotės 
kiekis tenkantis 
prekės vienetui 

    

double dPakSt1 stiklinės pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakSt2 stiklinės antrinės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakMe1 metalinės pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakMe2 metalinės antrinės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakPl1 plastikinės pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakPl2 plastikinės antrinės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakKo1 kombinuotos pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakKo2 kombinuotos antrinės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakKi1 kitos pirminės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

double dPakKi2 kitos antrinės 
pakuotės kiekis 
tenkantis prekės 
vienetui 

    

long nMinimalusKiekis minimalus prekės 
kiekis sandėliuose 
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long nUzsakomaPrekiu jei kiekis mažesnis už 
minimalų, užsakoma 
prekių 

    

String^ sTiekejas1 pirmas prekės 
tiekėjas 

15    

String^ sPreKodTiek1Kataloge prekės kodas pirmojo 
tiekėjo kataloge 

20    

String^ sTiekejas2 antras prekės tiekėjas 15    

String^ sPreKodTiek2Kataloge prekės kodas antrojo 
tiekėjo kataloge 

20    

String^ sTiekejas3 trečias prekės tiekėjas 15    

String^ sPreKodTiek3Kataloge prekės kodas trečiojo 
tiekėjo kataloge 

20    

String^ sKilmesSalis Prekės kilmės šalis 3    

 
Pvz: 

<Fvs.Preke> 

 <sFvsImportoParametras> </sFvsImportoParametras> 

 <sKodas></sKodas> 

 <sPavadinimas> </sPavadinimas> 

 <sBarKodas></sBarKodas> 

 <sPastaba></sPastaba> 

 <dKaina1></dKaina1> 

 <dKaina2></dKaina2> 

 ...   

</Fvs.Preke> 

 

3.63.3.2. Fvs.Paslauga 

String^ sFvsImportoParametras importo parametras     

String^ sKodas paslaugos kodas 13 +   

String^ sPavadinimas paslaugos pavadinimas 50 +   

String^ sBARKodas specialus paslaugos kodas 20   dažniausiai naudojamas, 
kaip BAR kodas 

String^ sPastaba pastabos apie paslaugą 60    

String^ sRysysSuSask paslaugos ryšio su 
sąskaitomis kodas 

10 + +  

String^ sMokestis paslaugos PVM mokesčio 
kodas 

10 + +  

String^ sMatVienetas paslaugos matavimo 
vienetas 

10    

double dPirkimoKaina paslaugos pirkimo kaina    nacionaline valiuta 

double dPardavimoKaina paslaugos pardavimo kaina    nacionaline valiuta 

String^ sPastabos1 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos2 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos3 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos4 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos5 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos6 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos7 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos8 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos9 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos10 paslaugos pastabos 60    

String^ sPastabos11 paslaugos pastabos 60    
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String^ sPastabos12 paslaugos pastabos 60    

long  nAktyvi ar paslauga    pagal nutylėjimą - 1 

String^ sObjektas1 pirmas paslaugos objektas 10    

String^ sObjektas2 antras paslaugos objektas 10    

String^ sObjektas3 trečias paslaugos objektas 10    

String^ sObjektas4 ketvirtas paslaugos 
objektas 

10    

String^ sRusis paslaugos rūšies kodas 13    

String^ sPozymis1 pirmo paslaugos požymio 
kodas 

13    

String^ sPozymis2 antro paslaugos požymio 
kodas 

13    

String^ sPozymis3 trečio paslaugos požymio 
kodas 

13    

 
Pvz: 

<Fvs.Paslauga> 

<sFvsImportoParametras></sFvsImportoParametras> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sBARKodas></sBARKodas> 

<sPastaba></sPastaba> 

<dPardavimoKaina></dPardavimoKaina> 

<dPirkimoKaina></dPirkimoKaina> 

</Fvs.Paslauga> 

 

3.63.3.3. Fvs.Klientas 

String^ sFvsImportoParametras importo parametras     

String^ sKodas kliento kodas 15 +   

String^ sPavadinimas kliento pavadinimas 100 +   

String^ sAdresas kliento adresas 90    

String^ sTelefonas kliento telefonas 15    

String^ sFaksas kliento faksas 15    

String^ sAtsakingasAsmuo kliento atsakingas asmuo 50    

String^ sAtsiskaitymoTerminaiDebt debitoriaus atsiskaitymop 
terminas 

10    

double dDelspinigiaiDebt delspinigiai, jei laiku 
neatsiskaito pagal 
sAtsiskaitymoTerminaiDebt 

    

String^ sAtsiskaitymoTerminaiKred kreditoriaus atsiskaitymo 
terminas 

10    

double dDelspinigiaiKred delspinigiai, jei laiku 
neatsiskaito pagal 
sAtsiskaitymoTerminaiKred 

    

String^ sPvmMokKod kliento PVM mokesčio kodas 15 + +  

String^ sDebtSask debitorinės kliento sąskaitos 
kodas 

20 + +  

String^ sKredSask kreditorinės kliento sąskaitos 
kodas 

20 + +  

long nKreditas skiriamas kreditas debitoriui     

String^ sBankas kliento banko kodas 20    

String^ sBankoSaskaita kliento banko sąskaitos numeris 35    

String^ sKorespSaskBank kliento korespondentinė 35    
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sąskaita banke 

long nTipas kliento tipas: 0 - dokumento tipo 
klientas, 1 - sąskaitos tipo 
klientas 

   pagal nutylėjimą – 
dokumento tipo 

String^ sImKodas kliento įmonės kodas 13    

String^ sPvmMoketojoKod kliento PVM mokėtojo kodas 13    

String^ sPastabos pastabos apie klientą 60    

String^ sRusis kliento rūšies kodas 10    

String^ sEMail kliento elektroninio pašto 
adresas 

30    

long nMaksPradlestosSkolosSum maksimali pradelstos skolos 
suma 

    

long nSkolaGalimaPradelstiDien skolą galima pradelsti dienų     

long nAktyvus ar klientas yra aktyvus    pagal nutylėjimą - 
1 

String^ sPasiulomaValiuta pasiūloma valiuta sandėlio 
operacijose 

3    

String^ sYraKlientoPadalinys klientas yra, nurodyto kliento 
padalinys 

15    

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

String^ sPozymis1 pirmo kliento požymio kodas 13    

String^ sPozymis2 antro kliento požymio kodas 13    

String^ sPozymis3 trečio kliento požymio kodas 13    

double dPapildomaInf papildoma informacija     

String^ sValstybe Valstybė 20    

String^ sValstybeKodas Valstybės ISO kodas 3    

String^ sMiestas Miestas 20    

String^ sPastoKodas Pašto kodas 20    

long nSiustiFakturas Faktūras siųsti el. paštu: 0 – ne, 
1 - taip  

    

 

Pvz: 

<Fvs.Klientas> 

<sFvsImportoParametras></sFvsImportoParametras> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sTelefonas></sTelefonas> 

<sPastabos></sPastabos> 

</Fvs.Klientas> 

 

3.63.3.4. Fvs.Adresas 

String^ sKodas adreso kodas 13 +   

String^ sKlientoKodas kliento kodas 15 +   

String^ sAdresas adreso tekstas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf3 papildoma informacija 50    

Double dKiekis kiekis     

Double dTalpa talpa     

String^ sMiestas miestas 30    
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String^ sValstybe valstybė 30    

String^ sElPastoAdr elektroninio pašto adresas 50    

String^ sTelefonoNr telefono numeris 20    

String^ sPastoIndeksas pašto indeksas 20    

String^ sPozymis1 pirmas požymis 13    

String^ sPozymis2 antras požymis 13    

String^ sPozymis3 trečias požymis 13    

 

Pvz: 

<Fvs.Adresas> 

<sKodas></sKodas> 

<sKlientoKodas></ sKlientoKodas > 

< sAdresas ></ sAdresas > 

< sPapildomaInf1></ sPapildomaInf1> 

<sValstybe></sValstybe> 

</Fvs.Adresas> 

 

3.63.3.5. Fvs.ObjektasI 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   

String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPavadinimas2 papildoma informacija 100    

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf3 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf4 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf5 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf6 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf7 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf8 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf9 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf10 papildoma informacija 50    

String^ sRusis objekto rūšis 10    

String^ sPozymis1 pirmas požymis 10    

String^ sPozymis2 antras požymis 10    

String^ sPozymis3 trečias požymis 10    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasI> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPavadinimas2></sPavadinimas2> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sRusis></sRusis> 

</Fvs.ObjektasI> 
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3.63.3.6. Fvs.ObjektasII 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   

String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf3 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf4 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf5 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf6 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf7 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf8 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf9 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf10 papildoma informacija 50    

String^ sRusis objekto rūšis 10    

String^ sPozymis1 pirmas požymis 10    

String^ sPozymis2 antras požymis 10    

String^ sPozymis3 trečias požymis 10    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasII> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sRusis></sRusis> 

</Fvs.ObjektasII> 

 

3.63.3.7. Fvs.ObjektasIII 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   

String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasIII> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.ObjektasIII> 

 

3.63.3.8. Fvs.ObjektasIV 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   
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String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasIV> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.ObjektasIV> 

 

3.63.3.9. Fvs.ObjektasV 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   

String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasV> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.ObjektasV> 

 

3.63.3.10. Fvs.ObjektasVI 

String^ sKodas objekto kodas 10 +   

String^ sPavadinimas objekto pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 50    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 50    

bool bGaliojimas ar objekto galiojimas ribojamas     

DateTime tGaliojaNuo galiojimo pradžia     

DateTime tGaliojaIki galiojimo pabaiga     

 

Pvz: 

<Fvs.ObjektasVI> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 
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<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.ObjektasVI> 

 

3.63.3.11. Fvs.Bankas 

String^ sKodas Banko kodas 20 +   

String^ sPavadinimas Banko pavadinimas 50 +   

String^ sGatve Gatvė (adresas) 60    

String^ sMiestas Miestas 60    

String^ sValstybe Valstybė 50    

String^ sSWIFT SWIFT kodas 20    

String^ sKoesrespBankoKodas Koresponduojančio banko kodas 20    

 

Pvz: 

<Fvs.Bankas> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sGatve></sGatve> 

<sMiestas></sMiestas> 

<sValstybe></sValstybe> 

<sSWIFT></sSWIFT> 

<sKoesrespBankoKodas></sKoesrespBankoKodas> 

</Fvs.Bankas> 

 

3.63.3.12. Fvs.KlientoRusis 

String^ sKodas Kliento rūšies kodas 10 +   

String^ sPavadinimas Kliento rūšies pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 100    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 100    

 

Pvz: 

<Fvs.KlientoRusis> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.KlientoRusis> 

 

3.63.3.13. Fvs.KlientoIPoz; Fvs.KlientoIIPoz; Fvs.KlientoIIIPoz 

String^ sKodas Kliento požymio kodas 10 +   

String^ sPavadinimas Kliento požymio pavadinimas 50 +   

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 100    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 100    

 

Pvz: 
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<Fvs.KlientoIPoz> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

</Fvs.KlientoIPoz> 

 

3.63.3.14. Fvs.AtsTerminas 

String^ sKodas Atsiskaitymo termino kodas 10 +   

String^ sPavadinimas Atsiskaitymo termino pavadinimas 50 +   

Int nDienuAtsiskaitymui Būtina atsiskaityti per nurodytą 
skaičių dienų 

    

Int nDienuAtsiskaitymuiSuNuol Jei atsiskaitoma, per nurodytą 
skaičių dienų, suteikiama 
„dNuolaida“ dydžio nuolaida 

    

Float dNuolaida Jei atsiskaitoma per 
„nDienuAtsiskaitymuiSuNuol“ 
suteikiama nuolaida 

    

 

Pvz: 

<Fvs.AtsTerminas> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<nDienuAtsiskaitymui></nDienuAtsiskaitymui> 

<nDienuAtsiskaitymuiSuNuol></nDienuAtsiskaitymuiSuNuol> 

<dNuolaida></dNuolaida> 

</Fvs.AtsTerminas> 

 

3.63.3.15. Fvs.Sandelis 

String^ sKodas Sandėlio kodas 10 +   

String^ sPavadinimas Sandėlio pavadinimas 50 +   

String^ sSandelininkas Sandelininkas 50    

String^ sPapildomaInf1 papildoma informacija 100    

String^ sPapildomaInf2 papildoma informacija 100    

String^ sPapildomaInf3 papildoma informacija 100    

String^ sObjektas1 Pirmas objektas 10    

String^ sObjektas2 Antras objektas 10    

String^ sObjektas3 Trečias objektas 10    

String^ sObjektas4 Ketvirtas objektas 10    

String^ sObjektas5 Penktas objektas 10    

String^ sObjektas6 Šeštas objektas 10    

 

Pvz: 

<Fvs.Sandelis> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<sSandelininkas></sSandelininkas> 
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<sPapildomaInf1></sPapildomaInf1> 

<sPapildomaInf2></sPapildomaInf2> 

<sPapildomaInf3></sPapildomaInf3> 

<sObjektas1></sObjektas1> 

<sObjektas2></sObjektas2> 

<sObjektas3></sObjektas3> 

<sObjektas4></sObjektas4> 

<sObjektas5></sObjektas5> 

<sObjektas6></sObjektas6> 

</Fvs.Sandelis> 

3.63.3.16. Fvs.PrekesRusis, Fvs.PrekesPoz1 .. Fvs.PrekesPoz20 

String^ sKodas Kodas 20 +   

String^ sPavadinimas Pavadinimas 150 +   

String^ sInformacija1 Papildoma informacija I 100    

String^ sInformacija2 Papildoma informacija II 100    

Pvz: 

<Fvs.PrekesRusis> 

<sKodas></sKodas> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

 <sInformacija1></sInformacija1> 

 <sInformacija2></sInformacija2> 

</Fvs.PrekesRusis> 

 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną įterpimą. 

3.63.4. Rezultatas 

Sėkmingo įterpimo atveju grąžinama tusčia eilutė. Klaidos atveju – klaidos kodas (1 priedas). 

 

3.64. EditItem 

3.64.1. Aprašymas 

EditItem (string ItemClassName,string sItemCode,  string xmlString, out int nResult, out string sError) 
 

Metodas koreguoja Finvaldos įrašą ir išsaugo į Finvaldos duomenų bazę. 

3.64.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

ItemClassName string Koreguojamo įrašo klasės pavadinimas: 

Fvs.Preke – prekė, 

Fvs.Paslauga – paslauga, 

Fvs.Klientas – klientas, 

Fvs.Adresas – adresas, 

Fvs.ObjektasI; Fvs.ObjektasII; Fvs.ObjektasIII; 
Fvs.ObjektasIV; Fvs.ObjektasV; Fvs.ObjektasVI – 
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objektai, 

Fvs.Bankas – bankas, 

Fvs.KlientoRusis – kliento rūšis, 

Fvs.KlientoIPoz; Fvs.KlientoIIPoz; Fvs.KlientoIIIPoz – 
kliento požymiai, 

Fvs.AtsTerminas – atsiskaitymo terminas, 

Fvs.Sandelis – sandėlis. 

Fvs.PrekesRusis – prekės rūšis 

Fvs.PrekesPoz1, Fvs.PrekesPoz2 ... Fvs.PrekesPoz20 
– prekės požymiai. 

sItemCode string Koreguojamo įrašo kodas 

xmlString string XML failo turinys 

 
Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us. 
 
XML formavimas analogiškas įterpimo metodui InsertNewItem. 
 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną koreguojamą įrašą. 

 

3.64.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 

sError – Klaidos tekstas. 

 

3.64.4. Rezultatas 

Sėkmingo koregavimo atveju grąžinama tusčia eilutė. Klaidos atveju – klaidos kodas. 

3.64.5. Klaidų kodai 

Analogiškai įterpimo metodui InsertNewItem. 

3.65. EditItemProps 

3.65.1. Aprašymas 

EditItemsProps ( string xmlString, out int nResult, out string sError) 
 

Metodas koreguoja Finvaldos įrašus (prekes ir/arba paslaugas) ir išsaugo į Finvaldos duomenų bazę. 

3.65.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

xmlString string XML failo turinys 

Šakninis XML failo katalogo mazgas turi būti <Fvs.EditItemProps> viename faile gali būti keičiami ir prekių 

ir paslaugų duomenys, taipogi galima keisti skirtingus parametrus skirtingomas prekių/paslaugų aibėms. 
Keičiami parametrai nurodomi XML mazgo atributais, prekių/paslaugų aibės nurodomos pakeitimo mazgo 
vidiniuose mazguose. 
 

<Fvs.Prekes> galima kaisti šiuos parametrus: 
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Tipas Atibuto pavadinimas Paaiškinimas Duom. 
plotis 

bool atkreiptiDemesi Atkreipti dėmesį  

string Rusis Prekės rūšies kodas 13 

string Poz1 Prekės 1 požymio kodas 13 

string Poz2 Prekės 2 požymio kodas 13 

string Poz3 Prekės 3 požymio kodas 13 

string Poz4 Prekės 4 požymio kodas 13 

string Poz5 Prekės 5 požymio kodas 13 

string Poz6 Prekės 6 požymio kodas 13 

string Obj1 1 objekto kodas 10 

string Obj2 2 objekto kodas 10 

string Obj3 3 objekto kodas 10 

string Obj4 4 objekto kodas 10 

string Obj5 5 objekto kodas 10 

string Obj6 6 objekto kodas 10 

string Pav Prekės pavadinimas 100 

string Past Prekės pastabos 255 

string PapInf Papildoma informacija 13 

string PapInf1 Papildoma informacija (Unicode) 100 

string PapInf2 Papildoma informacija (Unicode) 100 

string PapInf3 Papildoma informacija (Unicode) 100 

string PapInf4 Papildoma informacija (Unicode) 100 

string PapInf5 Papildoma informacija (Unicode) 100 

numeric pardKaina1 1 pardavimo kaina 12, 4 

numeric pardKaina2 1 pardavimo kaina 12, 4 

numeric pardKaina3 1 pardavimo kaina 12, 4 

numeric pardKaina4 1 pardavimo kaina 12, 4 

numeric pardKaina5 1 pardavimo kaina 12, 4 

numeric pardKaina6 1 pardavimo kaina 12, 4 

string pardVal Pardavimo valiuta 3 

string klimesSalis Kilmės šalis 3 

string sKilmesSalis Kilmės šalis 3 
 

<Fvs.Paslaugos > galima kaisti šiuos parametrus: 

Tipas Atibuto pavadinimas Paaiškinimas Duom. 
plotis 

bool atkreiptiDemesi Atkreipti dėmesį  

string Rusis Paslaugos rūšies kodas 13 

string Poz1 Paslaugos 1 požymio kodas 13 

string Poz2 Paslaugos 2 požymio kodas 13 

string Poz3 Paslaugos 3 požymio kodas 13 

string Obj1 1 objekto kodas 10 

string Obj2 2 objekto kodas 10 

string Obj3 3 objekto kodas 10 

string Obj4 4 objekto kodas 10 

string Obj5 5 objekto kodas 10 

string Obj6 6 objekto kodas 10 

string Pav Paslaugos pavadinimas 50 

string Past1 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past2 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past3 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past4 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 
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string Past5 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past6 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past7 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past8 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past9 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past10 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past11 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past12 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

string Past13 Paslaugos pastabos (Unicode) 60 

numeric pardKaina Pardavimo kaina 12, 4 
 
 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Visi faile esantys pakeitimai vykdomi vienoje 
transakcijoje. 

 

XML pavyzdys: 

<?xml version="1.0"?> 

<Fvs.EditItemProps> 

 <Fvs.Prekes atkreiptiDemesi = "1" Rusis = "RUS01" Poz1 = "01_01" Poz2 = "02_02" Poz3 

= "F2F2" Obj1 = "901PAL" Obj2 = "02_01" PapInf3 = "info_001" pardKaina3 = "13.13" 

pardKaina4 = "3.14" pardVal = "EUR"> 

  <Kodas>PRE_01</Kodas> 

  <Kodas>PRE_02</Kodas> 

  <Kodas>PRE_03</Kodas> 

 </Fvs.Prekes> 

  

 <Fvs.Prekes Poz4 = "2009" Poz5 = "5_0001" Poz6 = "6POZ" PapInf = "129" Pav = "PAV_2" 

Past = "PAST_1" PapInf4 = "04_pastaba"> 

  <Kodas>PRE_04</Kodas> 

  <Kodas>PRE_05</Kodas> 

  <Kodas>PRE_06</Kodas> 

 </Fvs.Prekes>  

 

 <Fvs.Paslaugos atkreiptiDemesi = "1" Rusis = "001" Poz1 = "01_01" Obj6 = "06_03" Pav 

= "PAV_1" Past1 = "PAST1_SET1" Past2 = "PAST2_SET1" pardKaina = "1123.58"> 

  <Kodas>T_01</Kodas> 

  <Kodas>T_03</Kodas> 

 </Fvs.Paslaugos> 

  

 <Fvs.Paslaugos Past13 = "PAST13_001" > 

  <Kodas>T02_A1</Kodas> 

 </Fvs.Paslaugos> 

</Fvs.EditItemProps> 

 

3.65.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 
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sError – Klaidos tekstas. 

 

3.65.4. Rezultatas 

Sėkmingo koregavimo atveju grąžinama tusčia eilutė. Klaidos atveju – klaidos kodas. 

3.66. InsertNewOperation 

3.66.1. Aprašymas 

InsertNewOperation(string ItemClassName, string sParamteras, string xmlString, out int nResult, out string 
sError) 
 

Metodas vykdo pirkimo, pardavimo, įplaukos bei vidinio perkėlimo operacijų kūrimą.  

3.66.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

ItemClassName string Operacijos pavadinimas: 

PirkDok – Pirkimo vykdymui 

TrumpasPirkDok – Pirkimo vykdymui 

PirkUzsDok – Pirkimo užsakymui 

TrumpasPirkUzsDok – Pirkimo užsakymui 

PirkGrazDok – Pirkimo grąžinimui 

TrumpasPirkGrazDok – Pirkimo grąžinimui 

PardDok – Pardavimo vykdymui 

TrumpasPardDok - Pardavimo vykdymui 

PardRezDok – Pardavimo rezervavimui 

TrumpasPardRezDok - Pardavimo rezervavimui 

PardGrazDok – Pardavimo grąžinimui 

TrumpasPardGrazDok – Pardavimo grąžinimui 

VidPerkDok – Vidiniam perkėlimui 

NurasymasDok – Nurašymui 

PajamavimasDok – Pajamavimui 

IplDok - Įplaukai 

UVMPardRezDok – Užsakymų valdymo modulio pardavimo 
rezervavimui 

TrumpasUVMPardRezDok – Užsakymų valdymo modulio 
pardavimo rezervavimui 

UVMAnulDok – Užsakymų valdymo modulio anuliavimo 
operacija 

UVMPirkUzsDok – Užsakymų valdymo modulio pirkimo 
užsakymas 

TrumpasUVMPirkUzsDok – Užsakymų valdymo modulio 
pirkimo užsakymas 

GamybaDok – gamybos operacija 
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UzskaitaDok – užskaitos operacija 

sParametras string Importo parametras 

xmlString string XML failo turinys 

 
Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us. 
 

3.66.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 

sError – Klaidos tekstas, jei nResult > 0, kitu atveju – informacija apie operaciją XML forma. 

 
Pardavimas: 
 
Pardavimo objektai: 
 

3.66.3.1. PardDok, PardRezDok, PardGrazDok, UVMPardRezDok 

String^ sKlientas kliento kodas 15 +   

String^ sSerija serijos kodas 10  +  

String^ sDokumentas operacijos dokumento 
numeris 

20 +   

String^ sPavadinimas1 pirmas operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas2 antras operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas3 trečias operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas4 ketvirtas operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas5 penktas operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sValiuta operacijos valiuta 3 +   

String^ sSutartis sutarties kodas 13    

String^ sKrovVazt krovinio važtaraštis 50   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sSurasVieta važtaraščio surašymo 
vieta, 

150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sPakrovimoVieta pakrovimo vieta 150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sPapInfo papildoma krovinio 
informacija 

150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sIskrovimoVieta iškrovimo vieta 150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sKrovSvoris krovinio svoris 50   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sKrovIsdAsmuo krovinį išdavęs asmuo 150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sKrovPrAsmuo krovinį priėmęs asmuo 150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sVairuotojas vairuotojas 150   nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sMasina automobilio markė, 
valstybinis nr. 

150   nenaudojamas 
grąžinimuose 
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DateTime tSurasData važtaraščio surašymo 
data 

   nenaudojamas 
grąžinimuose 

DateTime tPakrovimoData pakrovimo data    nenaudojamas 
grąžinimuose 

DateTime tIskrovimoData iškrovimo data    nenaudojamas 
grąžinimuose 

String^ sVezejas vežėjas  15   kliento kodas 

String^ sGavejas gavėjas 15   kliento kodas 

String^ sAdresas adreso kodas 13    

String^ sPastaba operacijos pastaba 255    

DateTime tData operacijos data  +   

DateTime tMokejimoData mokėjimo data     

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

int nVarna ar operacija rakinta    pagal nutylėjima - 
nerakinta 

DateTime tNuolaidosData nuolaidos data     

DateTime tIsrasymoData dokumento išrašymo 
data 

    

double dNuolaida dokumento nuolaidos 
procentas 

    

int nSandorioKodas sandorio kodas     

String^ sPristatymoSalygos pristatymo sąlygos 3    

int nTranspRusis transporto rūšis     

String^ sSalisSiunteja šalis siuntėja 3    

long nPapildomasNr papildomas numeris     

DateTime tIvykdymoData įvykdymo data    Tik UVM operacijoje 

DateTime tRegistravimoData registravimo data    Tik gražinimuose 

DateTime tDokumentoData dokumento data    Tik gražinimuose 

 

3.66.3.2. TrumpasPardDok, TrumpasPardRezDok, TrumpasPardGrazDok, 
TrumpasUVMPardRDok 

String^ sKlientas kliento kodas 15 +   

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sSerija serijos kodas 10  +  

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +   

String^ sValiuta operacijos valiuta 3 +   

DateTime tIvykdymoData įvykdymo data    Tik UVM operacijoje 

 

3.66.3.3. PardDokPrekeDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10 +   

Numeric(14,2) dSumaV suma valiuta be pvm be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV visa pvm suma valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML visa pvm suma litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV prekės nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL prekės nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc prekės nuolaida procentais     

Numeric(4,2) dPVM_Procentas PVM procentas   +  

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    
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String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

Numeric(14,4) dSumaVntV Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos valiuta 

    

Numeric(14,4) dSumaVntL Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos litais 

    

Numeric(14,4) dSumaVntPV Vieneto suma su PVM ir be 
nuolaidos valiuta 

    

Numeric(14,4) dSumaVntPL Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos litais 

    

Numeric(10,4) dNeto Svoris neto     

Numeric(10,4) dBruto Svoris bruto     

Numeric(10,5) dTuris Tūris     

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – 
taip, prekės kiekis nKiekis 
nurodomas pirmu matavimu 

    

String^ sPvmKodas PVM mokesčio kodas 10    

 
 

3.66.3.4. PardDokPaslaugaDetEil 

String^ sKodas paslaugos kodas 13 +   

Numeric(14,2) dSumaV suma valiuta be pvm be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV visa pvm suma valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML visa pvm suma litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV paslaugos nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL paslaugos nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc paslaugos nuolaida procentais     

Numeric(4,2) dPVM_Procentas PVM procentas   +  

int nKiekis paslaugos kiekis antru matavimu  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

Numeric(14,4) dSumaVntV Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos valiuta 

    

Numeric(14,4) dSumaVntL Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos litais 

    

Numeric(14,4) dSumaVntPV Vieneto suma su PVM ir be 
nuolaidos valiuta 

    

Numeric(14,4) dSumaVntPL Vieneto suma be PVM ir be 
nuolaidos litais 

    

Numeric(14,4) dSavikainaL Savikaina litais    jei jurodyta, operacijos 
fiksavimo metu 
išskleidžiama į dvi 
sąskaitų det. eilutes 
(savikainos ir 
sąnaudų) 

Numeric(14,4) dSavikainaV Savikaina litais    jei jurodyta, operacijos 
fiksavimo metu 
išskleidžiama į dvi 
sąskaitų det. eilutes 
(savikainos ir 
sąnaudų) 

String^ sPvmKodas PVM mokesčio kodas 10    
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3.66.3.5. PardDokSaskaitaDetEil 

String^ sKodas sąskaitos kodas 20 +   

Numeric(14,2) dDebetasV Debeto suma valiuta  +   

Numeric(14,2) dDebetasL Debeto suma litais  +   

Numeric(14,2) dKreditasV Kredito suma valiuta  +   

Numeric(14,2) dKreditasL Kredito suma litais  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

 
 

3.66.3.6. PardDokGaminysDetEil 

Gaminys šiame kontekste naudojamas, kaip konteineris, kuriame yra sutalpintos prekės ir paslaugos 
(nebūtinos). Gaminio aprašyme Finvaldoje yra aprašomos prekės (žaliavos), papildomos išlaidos (paslaugos) 
bei gaminiai (šiame kontekste neaktualu). Įtraukta gaminio detali eilutė prieš operacijos fiksavimą Finvaldoje yra 
išskleidžiama į prekes ir paslaugas. 

Sumos iš gaminio eilutės yra priskiriamos tik paslaugoms. T.y. iš gaminio į operaciją įtrauktos prekės 
turės nulines sumas. 

Prekių ir paslaugų kiekis bus suskaičiuotas iš detalioje eilutėje nurodyto kiekio bei gaminio aprašyme 
nurodytų kiekių. 

String^ sKodas paslaugos kodas 13 +  Gaminio kodas 

Numeric(14,2) dSumaV suma valiuta be pvm be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV visa pvm suma valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML visa pvm suma litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV paslaugos nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL paslaugos nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc nuolaida procentais     

int nKiekis gaminio kiekis antru matavimu  +  Laikoma, jog gaminio 
matavimo vienetų 
santykis yra 1. 

 
Pvz: 
 

<PardDok> 

 <sKlientas></sKlientas> 

 <sValiuta></sValiuta> 

 <sPavadinimas></sPavadinimas> 

 <tData></tData> 

 <sDokumentas></sDokumentas> 

 <PardDokPrekeDetEil> 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <sSandelis></sSandelis> 

  <dSumaL></dSumaL> 

  <dSumaV></dSumaV> 

 </PardDokPrekeDetEil> 

<PardDokPrekeDetEil> 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  93 of 116 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <sSandelis></sSandelis> 

  <dSumaL></dSumaL> 

  <dSumaV></dSumaV> 

 </PardDokPrekeDetEil> 

 <PardDokPaslaugaDetEil> 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <dSumaL></dSumaL>  

  <dSumaV></dSumaV> 

</PardDokPaslaugaDetEil> 

</PardDok> 

 
Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS> 

 <SERIJA>op_serijos_kodas</SERIJA> 

<DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS > 

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną operaciją. 

 

Pirkimas: 
 
Pirkimo objektai: 
 

3.66.3.7. PirkDok, PirkUzsDok, PirkGrazDok, UVMPirkUzsDok 

String^ sValiuta operacijos valiuta 3 +   

String^ sKlientas kliento kodas 15 +   

String^ sDokumentas operacijos dokumento 
numeris 

20 +   

String^ sPastaba pastaba apie operaciją 255    

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

String^ sPavadinimas pirmas operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas1 antras operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas2 trečias operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas3 ketvirtas operacijos 
pavadinimas 

50    

String^ sPavadinimas4 penktas operacijos 50    
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pavadinimas 

String^ sSutartiesKodas sutarties kodas 13    

DateTime tIsrasymoData dokumento išrašymo 
data 

    

DateTime tMokejimoData mokėjimo data     

DateTime tNuolaidosData nuolaidos data     

DateTime tKoregavimoData paskutinio operacijos 
koregavimo data 

    

double dNuolaidosProc operacijos nuolaidos 
procentas 

    

int nVarna Ar operacija rakinta    pagal nutylėjima – 
nerakinta 

long nPapildomasNr papildomas operacijos 
numeris 

    

int nSandorioKodas sandorio kodas     

String^ sPristatymoSalygos pristatymo sąlygos 3    

int nTransportoRusis transporto rūšis     

String^ sSalisSiunteja šalis siuntėja 3    

String^ sKrovVazt krovinio važtaraščio 
numeris 

50   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sSurasVieta važtaraščio surašymo 
vieta 

150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sPakrovimoVieta krovinio pakrovimo vieta 150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sIskrovimoVieta krovinio iškrovimo vieta 150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sKrovSvoris krovinio svoris 50   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sKrovIsdAsmuo krovinį išdavęs asmuo 150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sKrovPrAsmuo krovinį priėmęs asmuo 150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sVairuotojas vairuotojas 150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sMasina automobilio markė, 
valstybinis numeris 

150   tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sPapInfo papildoma krovinio 
informacija 

150   tik pirkimų grąžinimuose 

DateTime tSurasData surašymo laikas, data    tik pirkimų grąžinimuose 

DateTime tPakrovimoData pakrovimo laikas, data    tik pirkimų grąžinimuose 

DateTime tIskrovimoData iškrovimo laikas, data    tik pirkimų grąžinimuose 

String^ sAvansininkas  15   Tik pirkimuose; tik, kai 
operacijos tipas – už 
grynus 

String^ sAvansoSerija  10   Tik pirkimuose; tik, kai 
operacijos tipas – už 
grynus 

String^ sAvansoDokumentas  20   Tik pirkimuose; tik, kai 
operacijos tipas – už 
grynus; būtinas, jei 
nurodomas avansininkas 

DateTime tAvansoData     Tik pirkimuose; tik, kai 
operacijos tipas – už 
grynus 

DateTime tRegistravimoData registravimo data     

DateTime tDokumentoData dokumento data     

 
 
 

3.66.3.8. TrumpasPirkDok, TrumpasPirkGrazDok, TrumpasPirkUzsDok, 
TrumpasUVMPirkUzsDok 

String^ sValiuta operacijos valiuta 3 +   

String^ sKlientas klientas 15 +   
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DateTime tData operacijos data  +   

String^ sSerija dokumento serijos kodas 10  +  

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +   

 

3.66.3.9. PirkDokPrekeDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10 +   

Numeric(14,2) dSumaV prekės suma valiuta be pvm, be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm, be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV prekės pvm valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML prekės pvm litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV prekės nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL prekės nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc prekės nuolaida procentais     

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

String^ sAtitSer prekės atitikties sertifikatas 50    

DateTime tGalData prekės galiojimo data     

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, 
prekės kiekis nKiekis nurodomas pirmu 
matavimu 

    

String^ sPvmKodas PVM mokesčio kodas 10    

Numeric(4,2) dPVM_Procentas PVM mokesčio procentas     

 
 

3.66.3.10. PirkDokPaslaugaDetEil 

String^ sKodas paslaugos kodas 13 +   

Numeric(14,2) dSumaV paslaugos suma valiuta be pvm, be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL paslaugos suma litais be pvm, be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV paslaugos pvm valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML paslaugos pvm litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV paslaugos nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL paslaugos nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc paslaugos nuolaida procentais     

int nKiekis paslaugos kiekis antru matavimu  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

Numeric(14,2) dPapildIslaidosL papildomos išlaidos litais    jei jurodyta, 
operacijos 
fiksavimo metu 
išskleidžiama į dvi 
sąskaitų det. 
eilutes 
(savikainos ir pap. 
išlaidų) 

Numeric(14,2) dPapildIslaidosV Papildomoas išlaidos valiuta    jei jurodyta, 
operacijos 
fiksavimo metu 
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išskleidžiama į dvi 
sąskaitų det. 
eilutes 
(savikainos ir pap. 
išlaidų) 

String^ sPvmKodas PVM mokesčio kodas 10    

Numeric(4,2) dPVM_Procentas PVM mokesčio procentas     

 

3.66.3.11. PirkDokSaskaitaDetEil 

String^ sKodas sąskaitos kodas 20 +   

Numeric(14,2) dDebetasV Debeto suma valiuta  +   

Numeric(14,2) dDebetasL Debeto suma litais  +   

Numeric(14,2) dKreditasV Kredito suma valiuta  +   

Numeric(14,2) dKreditasL Kredito suma litais  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

 
Pvz: 
 

<PirkUzsDok> 

<sKlientas></sKlientas> 

<sValiuta></sValiuta> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<tData></tData> 

<sDokumentas></sDokumentas> 

<PirkDokPrekeDetEil> 

<sKodas></sKodas> 

<nKiekis></nKiekis> 

<sSandelis></sSandelis> 

<dSumaL></dSumaL> 

<dSumaV></dSumaV> 

</PirkDokPrekeDetEil> 

<PirkDokPaslaugaDetEil> 

<sKodas></sKodas> 

<nKiekis></nKiekis> 

<dSumaL></dSumaL> 

<dSumaV></dSumaV> 

</PirkDokPaslaugaDetEil> 

<PirkDokPaslaugaDetEil> 

<sKodas></sKodas> 

<nKiekis></nKiekis> 

<dSumaL></dSumaL> 

<dSumaV></dSumaV> 

</PirkDokPaslaugaDetEil> 

</PirkUzsDok> 
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Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS> 

 <SERIJA>op_serijos_kodas</SERIJA> 

<DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS > 

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną operaciją. 

 

Įplauka: 
 

3.66.3.12. IplDok 

String^ sValiuta operacijos valiuta 3 +   

String^ sKlientas kliento kodas 15 +   

int nTipas Operacijos tipas  +  0 – avansinis mokėjimas, 
1 – pardavimų dengimas 
FIFO metodu, 3 – 
pardavimų dengimas 

String^ sSerija Dokumento serija 10  +  

String^ sDokumentas operacijos dokumento 
numeris 

20  +  

String^ sSerija2 II dokumento serija 10  +  

String^ sDokumentas2 II dokumento numeris 20  +  

String^ sPastaba pastaba apie operaciją 255    

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sPavadinimas pirmas operacijos 
pavadinimas 

50    

DateTime tIsrasymoData dokumento išrašymo data     

int nVarna Ar operacija rakinta    pagal nutylėjima – 
nerakinta 

 
 

3.66.3.13. IplDokDetEil 

String^ sPavadinimas eilutės pavadinimas 50    

Numeric(14,2) dSumaV įplaukos suma  +   

String^ sSerija pardavimo, už kurį atsiskaitinėjima, 
serija 

10   Būtinas, jei 
atsiskaitoma už 
konkrečias 
operacijas 
(nTipas == 3) 

String^ sDokumentas pardavimo, už kurį atsiskaitinėjama, 
dokumentas 

20   Būtinas, jei 
atsiskaitoma už 
konkrečias 
operacijas 
(nTipas == 3) 

String^ sDokNrBendrMokejime dokumento numeris bendrame 
mokėjime 

20   Naudojamas 
bendrame 
mokėjime 
(nTipas == 0) 

String^ sSutartis sutarties kodas bendrame mokėjime 13   Naudojamas 
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bendrame 
mokėjime 
(nTipas == 0) 

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

 
Pvz: 
 

<IplDok> 

<sKlientas></sKlientas> 

<sValiuta></sValiuta> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<tData></tData> 

<sDokumentas></sDokumentas> 

<nTipas></nTipas> 

<IplDokDetEil> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<dSumaV></dSumaV> 

</ IplDokDetEil> 

</IplDok> 

 

Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS> 

 <SERIJA>op_serijos_kodas</SERIJA> 

<DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS > 

<SERIJA2>op_serijos_kodas</SERIJA2> 

<DOKUMENTAS2>op_dokumentas</ DOKUMENTAS 2> 

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną operaciją. 

 

Vidinis perkėlimas: 

 

3.66.3.14. VidPerkDok 

String^ sPavadinimas operacijos pavadinimas 50 +   

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +  nebūtinas, jei nurodyta 
serija 

String^ sPastaba operacijos pastaba     

String^ sIsSandelio sandėlys, iš kurio iškeliamos 
prekės 

10 +   

String^ sISandeli sandėlys, į kurį keliamos prekės 10 +   
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String^ sSerija dokumento serijos kodas 10  +  

 

3.66.3.15. VidPerkDokDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

Numeric(12,4)  dKaina1 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

Numeric(12,4) dKaina2 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

Numeric(12,4) dKaina3 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

Numeric(12,4) dKaina4 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

Numeric(12,4) dKaina5 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

Numeric(12,4) dKaina6 prekės pardavimo kaina sandėlyje     

String^ sValiuta prekės pardavimo valiuta sandėlyje 3    

String^ sSandelioVieta sandėlio vietos kodas 20    

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, prekės 
kiekis nKiekis nurodomas pirmu matavimu 

    

 

Pvz: 
 

<VidPerkDok> 

< sPavadinimas ></sPavadinimas > 

< tData ></tData > 

<sDokumentas></sDokumentas > 

< sPastaba ></sPastaba > 

< sIsSandelio ></sIsSandelio > 

< sISandeli ></sISandeli > 

<sSerija></sSerija> 

< VidPerkDokDetEil> 

< sKodas ></ sKodas > 

< nKiekis ></ nKiekis > 

< sObjektas1></ sObjektas1> 

< sObjektas2></ sObjektas2> 

< sObjektas3></ sObjektas3> 

< sObjektas4></ sObjektas4> 

< dKaina1></ dKaina1> 

< dKaina2></ dKaina2> 

< dKaina3></ dKaina3> 

< dKaina4></ dKaina4> 

< dKaina5></ dKaina5> 

< dKaina6></ dKaina6> 

< sValiuta ></ sValiuta > 

< sSandelioVieta ></ sSandelioVieta > 
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</ < VidPerkDokDetEil> 

</ VidPerkDok > 

 

Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS> 

 <SERIJA>op_serijos_kodas</SERIJA> 

<DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS > 

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

Nurašymas: 

 

3.66.3.16. NurasymasDok, PajamavimasDok 

String^ sPavadinimas operacijos pavadinimas 50    

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +   

String^ sPastaba operacijos pastaba 255    

String^ sKlientas dokumento klientas 15    

 

3.66.3.17. NurasymasDokDetEil, PajamavimasDokDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

String^ sSaskaita eilutės sąskaitos kodas 10 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10 +   

String^ sPavadinimas eilutės pavadinimas 150    

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 penkto objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 šešto objekto kodas 10    

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, prekės 
kiekis nKiekis nurodomas pirmu matavimu 

    

 

3.66.3.18. PajamavimasDokDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

String^ sSaskaita eilutės sąskaitos kodas 10 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10 +   

double dSuma Eilutės suma  +   

String^ sPavadinimas eilutės pavadinimas 150    

String^ sObjektas1 pirmo objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 antro objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 trečio objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 ketvirto objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 penkto objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 šešto objekto kodas 10    
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int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, prekės 
kiekis nKiekis nurodomas pirmu matavimu 

    

 
Pvz: 
 

<NurasymasDok> 

<sPavadinimas></sPavadinimas> 

<tData></tData> 

<sDokumentas></sDokumentas> 

<sPastaba></sPastaba> 

<sKlientas></sKlientas> 

<NurasymasDokDetEil> 

<sKodas></sKodas> 

<nKiekis></nKiekis> 

<sSaskaita></sSaskaita> 

<sSandelis></sSandelis> 

<dSuma></dSuma> 

<sObjektas1></sObjektas1> 

<sObjektas2></sObjektas2> 

<sObjektas3></sObjektas3> 

<sObjektas4></sObjektas4> 

</NurasymasDokDetEil> 

</NurasymasDok> 

 

Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS>  

<DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS > 

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

 

UVM anuliavimas: 

 

3.66.3.19. UVMAnulDok 

String^ sPavadinimas operacijos pavadinimas 50 +   

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +   

String^ sPastaba operacijos pastaba 255    

 

3.66.3.20. UVMAnulDokDetEil 

String^ sZurnalas anuliuojamos operacijos žurnalas 10 +   

long nNumeris Anuliuojamos operacijos numeris  +   
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Pvz: 
 

<UVMAnulDok> 

 <sDokumentas> </sDokumentas> 

 <sPavadinimas> </sPavadinimas> 

 <tData> </tData> 

 <sPastaba> </sPastaba> 

 <UVMAnulDokDetEil> 

  <sZurnalas> </sZurnalas> 

  <nNumeris> </nNumeris> 

 </UVMAnulDokDetEil> 

</UVMAnulDok> 

 
Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija: 

<OP_DUOMENYS>  

<ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS> 

<NUMERIS>op_numeris</NUMERIS> 

</<OP_DUOMENYS> 

 

3.66.3.21. GamybaDok 

String^ sGaminys Gaminio kodas 20 +   

DateTime tData operacijos data  +   

String^ sDokumentas dokumento numeris 20 +   

String^ sAprasymas Aprašymas 50 +   

String^ sAprasymas2 Antras aprašymo laukas 50    

String^ sPastaba operacijos pastaba 255    

Double dKiekis Kiekis     

Long nPerkelta      

String^ sKlientas Kliento kodas, 
pajamavimo/nurašymo 
operacijose 

15    

 

3.66.3.22. GamybaGDetEil (Gaminys) 

Privalo būti bent viena eilutė. 

String^ sKodas Prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis Sandėlio kodas 10 +   

long nKiekis Prekės kiekis  +   

double dSuma Suma     

Double dProcentas Procentas     

Long nVietuSkaicius Vietų skaičius     

Double dBruto Svoris bruto     

Double dNeto Svoris neto     

double dTuris Tūris     

String^ sObjektas1 I objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 II objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 III objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 IV objekto kodas 10    
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String^ sObjektas5 V objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 VI objekto kodas 10    

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, prekės 
kiekis nKiekis nurodomas pirmu matavimu 

    

 

3.66.3.23. GamybaZDetEil (Žaliavos) 

Privalo būti bent viena eilutė. 

String^ sKodas Prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis Sandėlio kodas 10 +   

long nKiekis Prekės kiekis  +   

String^ sObjektas1 I objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 II objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 III objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 IV objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 V objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 VI objekto kodas 10    

int nPirmasMat Pirmas matavimas: 0 –ne, 1 – taip, prekės 
kiekis nKiekis nurodomas pirmu matavimu 

    

 

3.66.3.24. GamybaPDetEil (Paslaugos) 

String^ sKodas Paslaugos kodas 13 +   

double dSuma Kaina  +   

long nKiekis Paslaugos kiekis  +   

String^ sObjektas1 I objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 II objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 III objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 IV objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 V objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 VI objekto kodas 10    

 

3.66.3.25. UzskaitaDok 

String^ sPavadinimas Pavadinimas 50    

DateTime tData Operacijos data  +   

int nTipas Užskaitos tipas    Galimos 
reikšmės: 6 – su 
sąskaita 

String^ sDebitorius Debitoriaus kliento kodas 15 +   

String^ sKreditorius Kreditoriaus kliento kodas 15 +   

 

3.66.3.26. UzskaitaDebitDetEil 

double dSumaL Suma nacionaline valiuta  +   

String^ sSerija Užskaitomos operacijos serija  +   

String^ sDokumentas Užskaitomos operacijos dokumentas  +   

int nTipas Užskaitos tipas    Užskaitomos 
operacijos tipas: 
3 - pirkimai 

String^ sObjektas1 I objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 II objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 III objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 IV objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 V objekto kodas 10    
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String^ sObjektas6 VI objekto kodas 10    

 

3.66.3.27. UzskaitaKreditDetEil 

double dSumaL Suma nacionaline valiuta  +   

String^ sSerija Užskaitomos operacijos serija  +   

String^ sDokumentas Užskaitomos operacijos dokumentas  +   

int nTipas Užskaitos tipas    Užskaitomos 
operacijos tipas: 
2 - pardavimai 

String^ sObjektas1 I objekto kodas 10    

String^ sObjektas2 II objekto kodas 10    

String^ sObjektas3 III objekto kodas 10    

String^ sObjektas4 IV objekto kodas 10    

String^ sObjektas5 V objekto kodas 10    

String^ sObjektas6 VI objekto kodas 10    

 

Pvz: 

<UzskaitaDok> 

 <sDebitorius>Klientas</sDebitorius> 

 <sKreditorius>Klientas_SASK</sKreditorius> 

 <sPavadinimas>Uzskaita 1</sPavadinimas> 

 <tData>2016-03-18</tData> 

 <UzskaitaDebitDetEil> 

  <dSumaL>150</dSumaL> 

  <sSerija>ABC</sSerija> 

  <sDokumentas>111222691</sDokumentas> 

 </UzskaitaDebitDetEil> 

</UzskaitaDok> 

 

<UzskaitaDok> 

 <sDebitorius>Klientas_SASK</sDebitorius> 

 <sKreditorius>Klientas</sKreditorius> 

 <sPavadinimas>Uzskaita 2</sPavadinimas> 

 <tData>2016-03-18</tData> 

 <UzskaitaKreditDetEil> 

  <dSumaL>270</dSumaL> 

  <sSerija>A</sSerija> 

  <sDokumentas>11559</sDokumentas> 

 </UzskaitaKreditDetEil> 

</UzskaitaDok> 

3.66.4. Rezultatas 

Sėkmingos operacijos atveju grąžinamas kodas 0, bei eilutė su išsaugoto operacijos dokumentu, serijos kodu, 
žurnalus ir operacijos numeriu. Klaidos atveju – klaidos kodas (1 priedas) bei klaidos tekstas. 
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3.67.  DeleteOperation 

3.67.1. Aprašymas 

DeleteOperation(string ItemClassName, string sParamteras, string xmlString, out int nResult, out string sError) 
 

Metodas vykdo pirkimo, pardavimo, įplaukos bei vidinio perkėlimo operacijų šalinimą. 

 

3.67.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

ItemClassName string Operacijos pavadinimas: 

DelPirkDok – Pirkimo vykdymui 

DelPirkUzsDok – Pirkimo užsakymui 

DelPirkGrazDok – Pirkimo grąžinimui 

DelPardDok – Pardavimo vykdymui 

DelPardRezDok – Pardavimo rezervavimui 

DelPardGrazDok – Pardavimo grąžinimui 

DelVidPerkDok – Vidiniam perkėlimui 

DelIplDok – Įplaukai 

DelUVMPirkUzsDok – UVM pirkimo užsakymui 

DelGamybaDok – Gamybos operacija 

sParametras string Importo parametras 

xmlString string XML failo turinys 

 
Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us. 
 

3.67.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 

sError – Klaidos tekstas, jei nResult > 0, kitu atveju – informacija apie operaciją XML forma. 

 

DelPirkDok, DelVidPerkDok, DelIplDok, DelPardDok, DelPardRezDok, DelPardGrazDok, DelPirkDok, 
DelPirkUzsDok, DelPirkGrazDok, DelUVMPirkUzsDok, DelGamybaDok 
 

String^ sZurnalas Operacijos žurnalas 10 +   

int nNumeris Operacijos numeris  +   

 

Pvz.: 

<DelPirkDok> 

 <sZurnalas></sZurnalas> 

 <nNumeris></nNumeris> 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  106 of 116 

</DelPirkDok> 

 

3.67.4. Rezultatas 

Sėkmingos operacijos atveju grąžinamas kodas 0, bei eilutė su išsaugoto operacijos dokumentu, serijos kodu, 
žurnalus ir operacijos numeriu. Klaidos atveju – klaidos kodas (1 priedas) bei klaidos tekstas. 

 

3.68.  UpdateOperation 

3.68.1. Aprašymas 

UpdateOperation(string ItemClassName, string sParamteras, string xmlString, out int nResult, out string sError) 
 

Metodas vykdo pardavimo operacijos koregavimą. Nurodomos prekės ir/arba paslaugos, kurios turi būti 
pašalinamos iš operacijos, bei prekės ar paslaugos, kurios bus įtrauktos į operaciją. 

 

3.68.2. Įėjimo parametrai 

Pavadinimas Tipas Reikšmė 

ItemClassName string Operacijos pavadinimas: 

KoregPardDok – Pardavimo vykdymui 

KoregPardRezDok – Pardavimo rezervavimui 

sParametras string Importo parametras 

xmlString string XML failo turinys 

 
Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us. 
 

3.68.3. Išėjimo parametrai 

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą); 

sError – Klaidos tekstas, jei nResult > 0, kitu atveju – informacija apie operaciją XML forma. 

<KoregPardDok> 

 

<sZurnalas>PARD111</sZurnalas> 

<nNumeris>19</nNumeris> 

 

KoregPardDok, KoregPardRezDok 
 

String^ sZurnalas Operacijos žurnalas 10 +   

int nNumeris Operacijos numeris  +   

 

PardDokHeadEil 

String^ sPavadinimas1 Papildoma informacija 1 50    

String^ sPavadinimas2 Papildoma informacija 2 50    

String^ sPavadinimas3 Papildoma informacija 3 50    
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String^ sPavadinimas4 Papildoma informacija 4 50    

String^ sPavadinimas5 Papildoma informacija 5 50    

String^ sPastaba Pastaba 255    

String^ sKrovVazt Krovinio važtaraštis 50    

String^ sSurasVieta Surašymo vieta 150    

String^ sPakrovimoVieta Pakrovimo vieta 150    

String^ sIskrovimoVieta Iškrovimo vieta 150    

String^ sKrovSvoris Krovinio važtaraštis 50    

String^ sKrovIsdAsmuo Krovinį išdavęs asmuo 150    

String^ sKrovPrAsmuo Krovinį priėmęs asmuo 150    

DateTime tSurasData Surašymo data     

DateTime tPakrovimoData Pakrovimo data     

DateTime tIskrovimoData Iškrovimo data     

String^ sVairuotojas Vairuotojas 150    

String^ sMasina Transporto priemonė 150    

String^ sPapInfo Papildoma informacija  150    

String^ sSutartis Sutartis 13    

String^ sVezejas Vežėjas 15    

String^ sGavejas Gavėjas 15    

String^ sIniciatorius Iniciatorius 15    

String^ sAdresas Adresas 13    

String^ sObjektas1 Objektas1 10    

String^ sObjektas2 Objektas2 10    

String^ sObjektas3 Objektas3 10    

String^ sObjektas4 Objektas4 10    

DateTime tMokejimoData Mokėjimo data     

 

DelPrekeDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10    

 
DelPaslaugaDetEil 

String^ sKodas paslaugos kodas 20 +   

 

PardDokPrekeDetEil 

String^ sKodas prekės kodas 20 +   

String^ sSandelis sandėlio kodas 10 +   

Numeric(14,2) dSumaV suma valiuta be pvm be 
nuolaidos 

 +   

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV visa pvm suma valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML visa pvm suma litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV prekės nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL prekės nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc prekės nuolaida procentais     

int nKiekis prekės kiekis antru matavimu  +   

 
 

PardDokPaslaugaDetEil 

String^ sKodas paslaugos kodas 13 +   

Numeric(14,2) dSumaV suma valiuta be pvm be  +   
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nuolaidos 

Numeric(14,2) dSumaL suma litais be pvm be nuolaidos  +   

Numeric(14,2) dSumaPVMV visa pvm suma valiuta    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaPVML visa pvm suma litais    galutinis pvm 

Numeric(14,2) dSumaNV paslaugos nuolaida valiuta    nuo sumos 

Numeric(14,2) dSumaNL paslaugos nuolaida litais    nuo sumos 

Numeric(5,2) dNlProc paslaugos nuolaida procentais     

int nKiekis paslaugos kiekis antru matavimu  +   

 

Pvz.: 

<KoregPardDok> 

 <sZurnalas></sZurnalas> 

 <nNumeris></nNumeris> 

<PardDokHeadEil> 

<sPavadinimas1>1</sPavadinimas1> 

<sPavadinimas2>2</sPavadinimas2> 

<sPavadinimas3>3</sPavadinimas3> 

<sPavadinimas4>4</sPavadinimas4> 

<sPavadinimas5>5</sPavadinimas5> 

<sPastaba>pastaba</sPastaba> 

<sKrovVazt>sKrovVazt</sKrovVazt> 

<sSurasVieta>sSurasVieta</sSurasVieta> 

<sPakrovimoVieta>sPakrovimoVieta</sPakrovimoVieta> 

<sIskrovimoVieta>sIskrovimoVieta</sIskrovimoVieta> 

<sKrovSvoris>sKrovSvoris</sKrovSvoris> 

<sKrovIsdAsmuo>sKrovIsdAsmuo</sKrovIsdAsmuo> 

<sKrovPrAsmuo>sKrovPrAsmuo</sKrovPrAsmuo> 

<sVairuotojas>sVairuotojas</sVairuotojas> 

<sMasina>sMasina</sMasina> 

<sPapInfo>sPapInfo</sPapInfo> 

<sSutartis>000</sSutartis> 

<sVezejas>000000000000</sVezejas> 

<sGavejas>000000000000</sGavejas> 

<sIniciatorius>000000000000</sIniciatorius> 

<sAdresas>01</sAdresas> 

<sObjektas1>1</sObjektas1> 

<sObjektas2>2</sObjektas2> 

<sObjektas3>3</sObjektas3> 

<sObjektas4>4</sObjektas4> 

</PardDokHeadEil> 

<DelPrekeDetEil> 

 <sKodas></sKodas> 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  109 of 116 

 <sSandelis></sSandelis>  

</DelPrekeDetEil> 

<DelPaslaugaDetEil> 

 <sKodas></sKodas>  

</DelPaslaugaDetEil> 

<PardDokPrekeDetEil> 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <sSandelis></sSandelis> 

  <dSumaL></dSumaL> 

  <dSumaV></dSumaV> 

 </PardDokPrekeDetEil> 

<PardDokPrekeDetEil> 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <sSandelis></sSandelis> 

  <dSumaL></dSumaL> 

  <dSumaV></dSumaV> 

 </PardDokPrekeDetEil> 

 <PardDokPaslaugaDetEil> 

  <sKodas></sKodas> 

  <nKiekis></nKiekis> 

  <dSumaL></dSumaL>  

  <dSumaV></dSumaV> 

</PardDokPaslaugaDetEil> 

</ KoregPardDok > 

 

3.68.4. Rezultatas 

Sėkmingos operacijos atveju grąžinamas kodas 0, bei eilutė su išsaugoto operacijos dokumentu, serijos kodu, 
žurnalus ir operacijos numeriu. Klaidos atveju – klaidos kodas (1 priedas) bei klaidos tekstas. 

 

3.69.  Metodų kvietimas JSON formatu 

 

Visi metodai yra tie patys, aprašymai tinka visais atvejais, skiriasi tik užklausos ir atsakymo formatai. 

 Užklausos antraštė visiems metodams: 

Content-Type: application/json; charset=utf-8; 

UserName: Vardas 

Password: Slaptažodis 

ConnString: Prisijungimas 

RemoveEmptyStringTags:false 

RemoveZeroNumberTags:false 
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RemoveNewLines:false 

 Užklausos pavyzdys metodui „GetPaslauga“: 

  {"sPaslaugosKodas":"NUOMA", "writeSchema":"true"} 

 Užklausos atsakymas: 

  GetPaslaugaResult=2 

  sError= 

  Xml={"?xml":{"@version":"1.0","@encoding":"utf-
8"},"Fvs.Paslauga":{"FvsDatabase":"","sKodas":"NUOMA","sPavadinimas":"NUOMA", ...}} 

 Užklausos pavyzdys metodui „InsertNewItem“: 

{  

  "ItemClassName":"Fvs.ObjektasI",  

  "xmlString":" 

{ 

\“Fvs.ObjektasI\“: 

  { 

\"sKodas\":\"OBJ1_TEST\", 

\"sPavadinimas\":\"Pavadinimas\" 

} 

}“ 

} 

4. I Priedas – Klaidos 

 

2001 – Finvaldos sąrašo (recordset) atidarymo klaida; 

2002 – Atminties klaida; 

2031 – Transakcijos klaida; 

2000 – Nenurodytas importo parametras; 

2010 – Klaida programoje (Exception) 

2011 – Neteisinga XML failo truktūra 

2012 – Trūksta duomenų 

 

4.1. Aprašymų klaidos: 

 

2 – Kartojasi PVM mokėtojo kodas; 

3 – kartojasi kliento kodas; 

4 – kartojasi įmonės kodas; 

5 – nerastas pagrindinis kliento padalinys; 

6 – nerastas atsiskaitymo terminas; 

7 – nerastas PVM mokestis; 

8 – nerastas sąskaitos kodas; 
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9 – nerastas banko kodas; 

10 – nerasta klientų rūšis; 

11 – nerasta valiuta; 

12 – nerastas pirmas objektas; 

13 – nerastas antras objektas; 

14 – nerastas trečias objektas; 

15 – nerastas ketvirtas objektas; 

16 – nerastas pirmas kliento požymis; 

17 – nerastas antras kliento požymis; 

18 – nerastas trečias kliento požymis; 

19 – nerasta prekės rūšis; 

20 – nerastas pirmas prekės požymis; 

21 – nerastas antras prekės požymis; 

22 – Nerastas trečias prekės požymis; 

23 – nerastas ketvirtas prekės požymis; 

24 – nerastas penktas prekės požymis; 

25 – nerastas šeštas prekės požymis; 

26 – nerastas kliento kodas; 

27 – nerastas intrastat kodas; 

28 – kartojais BAR kodas; 

29 – kartojasi prekės kodas; 

30 – nerastas matavimo vienetas; 

32 – nerastas prekių ryšys su sąskaitomis; 

33 – nerastas ilgalaikio turto ryšys su sąskaitomis 

34 – nerastas sandėlis; 

35 – nerastas ilgalaikis turtas; 

36 – nerastas serijos kodas; 

37 – nerasta prekės sąskaita; 

38 - nerasta paslaugos sąskaita; 

39 – nerasta prekė; 

40 – nerasta sąskaitų faktūrų serija; 

41 – nerasta atsiskaitymo dokumentų serija; 

42 – nerastas darbuotojas; 

43 – nerastas padalinys; 

44 – nerasta operacijos tipas; 

45 – nerastas žurnalas; 

46 – nerasta paslauga; 

47 – nerastas komentaras; 

48 – nerasta sandėlio vieta; 

49 – naujasis mato vientas turi būti smulkesnis užsenąjį; 
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50 – nerasta klientų rūšies; 

51 – nerastas pirmas klientų požymio; 

52 – nerastas antras klientų požymio; 

53 – nerastas trečias klientų požymis; 

54 – nerastas kliento kodas; 

55 – nerasta objektų (1 lygio) rūšis; 

56 – nerastas pirmas objektų (1 lygio) požymis; 

57 – nerastas antras objektų (1 lygio) požymis; 

58 – nerastas trečias objektų (1 lygio) požymis; 

59 – nerasta objektų (2 lygio) rūšis; 

60 – nerastas pirmas objektų (2 lygio) požymis; 

61 – nerastas antras objektų (2 lygio) požymis; 

62 – nerastas trečias objektų (2 lygio) požymis; 

63 – nerasta paslaugų rūšis; 

64 – nerasta pirmas paslaugų požymis; 

65 – nerastas antras paslaugų požymis; 

66 – nerastas trečias paslaugų požymis; 

69 – nerastas sutarties kodas; 

70 – nerastas kliento adreso kodas; 

71 – nerastas pirmas kliento adreso požymis; 

72 – nerastas antras kliento adreso požymis; 

73 – nerastas trečias kliento adreso požymis; 

74 – kartojasi kliento adresas. 

 

4.2. Operacijų klaidos: 

 

1001 - naudojamas pardavimo dokumentas; 

1002 - naudojamas pardavimo rezervavimo dokumentas; 

1003 - pagrindinio rakto nuskaitymo klaida; 

1004 - paradvimo rezeravimo koregavimas kopijuojant operaciją; 

1005 - pardavimo rezervavimo šalinimas kopijuojant operaciją; 

1006 – keičiama žymė; 

1007 - kopijuojama pardavimo rezervavimo operacija nerasta duomenų bazėje; 

1008 - nerastas operacijos tipas; 

1009 - nežinomas eilutės tipas 

1010 - prekės trūksta sandėlyje; 

1011 – nerastas valiutos koeficientas; 

1012 - atstatant prekes į sandėlį nerastas operacijos įrašas; 

1013 - prekių jau yra praduota; 



  

 Webserviso metodų naudojimo instrukcija 

Konfidencialus dokumentas  113 of 116 

1014 - negalima keisti savikainos; 

1015 - už operaciją buvo atsiskaitinėta. Ją stornuoti draudžiama; 

1016 - operacija buvo perkainota. Ją stornuoti draudžiama; 

1017- dalis prekių yra realizuota; 

1018 - nesutampa prekių kiekis, nurodytas operacijoje ir duomenų bazėje; 

1019 - kreditas nelygus debetui; 

1020 - kreditas nelygus debetui balansinėje dalyje; 

1021 - sąskaita nėra detali; 

1022 - nerastas įrašas apie operacijos atsiskaitymą; 

1023 - klientas yra atsiskaitęs didesnei sumai nei operacijos suma; 

1024 - klientas yra iš dalies arba visiškai atsiskaitęs! Kliento kodo keisti negalima; 

1025 - operacija yra perkainota! Kliento kodo keisti negalima. 

1026 - yra suformuotas mokėjimo reikalavimas! Kliento kodo keisti negalima; 

1027 - ilgalaikio turto kortelė jau nurašyta. Jos negalima pašalinti, koreguoti sumas bei kiekį! 

1028 - ilgalaikio turto kortelė jau užpajamuota! 

1029 - ilgalaikio turto kortelės įsigijimo vertė negali būti mažesnė nei likvidacinė vertė plius nusidėvėjimas; 

1030 - ilgalaikio turto kortelė yra perkelta vėlesne data; 

1031 - ilgalaikio turto kortelei yra paskaičiuotas nusidėvėjimas vėlesne data; 

1032 - operacija yra pašalinta; 

1033 - operacija yra stornuota/stornuojanti; 

1034 - stornuojama operacija buvo koreguota (neatitinka viso suma); 

1035 – dokumentas jau naudojamas pirkimo operacijoje; 

1036 – nerastas importo parametras; 

1037 – operacija neturi deatlių eilučių; 

1038 – pakeista kliento skola valiutinei operacijai, už kurią pilnai atsiskaityta; 

1039 – negalima trinti užrakinto kintamojo; 

1040 – naudojamas pardavimo grąžinimo dokumentas; 

1041 – dokumentas jau naudojamas pirkimo grąžinimo operacijoje; 

1042 – dokumentas jau naudojamas pajamavimo operacijoje; 

1043 – dokumentas jau naudojamas nurašymo operacijoje; 

1044 – nerasta pardavimo operacija; 

1045 – nerastas įrašas apie pardavimo operacijos kliento skolą; 

1046 – operacijoje yra per daug detalių eilučių; 

1047 – netinkamas kliento tipas – gali būti tik dokumento tipo; 

1048 – įplaukos operacijoje už vieną dokumentą atsiskaityti galima vienintelį kartą; 

1049 – nesutampa įplaukos ir pardavimo klientai; 

1050 – įplaukos data yra ankstesnė, už pardavimo – kontroliuojama dienomis; 

1051 – įplaukos data yra ankstesnė, už pardavimo – kontroliuojama mėnesiais; 

1052 – įplaukos data yra ankstesnė, už pardavimo – kontroliuojama metais; 

1053 – įplaukoje nurodyta suma viršyja pardavimo sumą; 
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1054 – įplaukoje nurodyta suma viršyja kliento skolą; 

1055 – įmonės parametruose nėra nurodyta, kaip kontroliuoti operacijų datas. 

1056 – Nežinomas įplaukos operacijos tipas! 

1057 – Įplaukos eilutės suma turi būti didesnė už 0! 

1058 – Dokumentas jau naudojamas operacijoje; 

1059 – Nerastos operacijos tipą atitinkančios sąskaitos! 

1060 – Detalios eilutės sąskaita nerasta sąskaitų plane! 

1061 – Nerasta dokumentą atitinkanti sąskaita! 

1062 – Nerastas operacijos tipas duomenų bazėje! 

1063 – Nerasta operacija; 

1064 – Operacija kitam atlikta klientui! 

1065 – Atsiskaitoma suma viršija dokumento, už kurį atsiskaitoma, sumą! 

1066 – Operacija yra perkainota vėlesne data! 

1067 – Prekės kiekis detalioje eilutėje privalo būti teigiamas! 

1068 – Prekės kaina detalioje eilutėje privalo būti neneigiama! 

1069 – Paslaugos kiekis detalioje eilutėje privalo būti teigiamas! 

1070 – Nerasta atitinkama operacija! 

1071 – Serija nerasta duomenų bazėje! 

1072 – Naudojamas pardavimo dokumentas. 

1073 – Klaida nuskaitant pagrindinį operacijos raktą! 

1074 – Vidiniame perkėlime sandėliai privalo būti skirtingi. 

1075 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1076 – Detalioje eilutėje nenurodytas kodas. 

1077 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1078 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1079 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1080 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1081 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1082 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1083 – (WebService‘o kontekste nenaudojamas). 

1084 – Nerastas gaminio aprašymas arba gaminio aprašyme nėra žaliavų 

1085 – Kliento tipas prieštarauja detalių eilučių tipui! 

1086 – Dokumentas jau naudojamas UVM anuliavimo operacijoje! 

1087 – Operacijos data yra ankstesnė, nei anuliuojamų operacijų! 

1088 – Prekės/paslaugos kiekis eilutėje viršija kiekį iš laisvų užsakymų! 

1089 – Pardavimo operacijoje bûtina nurodyti sutarties kodà. 

1090 – Nerasta kita oepracija. 

1091 – Debetas nelygus kreditui (litais). 

1092 – Debetas nelygus kreditui (valiuta). 

1093 – Nurodyta netinkama sąskaita: sąskaita turi būti dedali, sąskaitos paskirtis turi būti 'kita'. 
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4.3. Importavimo klaidos 

 

3000 – Nenurodytas naujo/koreguojamo kliento kodas; 

3001 – Nenurodytas naujo kliento pavadinimas; 

3002 – Nenurodytas naujos/koreguojamos prekės kodas; 

3003 – Nenurodytas naujos prekės pavadinimas; 

3004 – Nenurodytas naujos/koreguojamos paslaugos kodas; 

3005 – Nenurodytas naujos paslaugos pavadinimas; 

3006 – Nenurodytas pardavimo (grąžinimo, rezervavimo) klientas; 

3007 – Nenurodyta pardavimo (grąžinimo, rezervavimo) valiuta; 

3008 – Nenurodyta pardavimo (grąžinimo, rezervavimo) data; 

3009 – Nenurodytas pirkimo (grąžinimo, užsakymo) klientas; 

3010 – Nenurodyta pirkimo (grąžinimo, užsakymo) valiuta; 

3011 – Nenurodyta pirkimo (grąžinimo, užsakymo) data; 

3012 – Nenurodytas pirkimo (užsakymo) dokumentas; 

3013 – Nenurodytas įplaukos klientas; 

3014 – Nenurodytas įplaukos valiuta. 

3015 – Nenurodytas sandėlio, iš kurio iškeliamos prekės, kodas; 

3016 – Nenurodytas sandėlio, į kurį iškeliamos prekės, kodas; 

3017 – Nenurodytas šalinamos operacijos žurnalo kodas; 

3018 – Nenurodytas šalinamos operacijos numeris; 

3019 – Nenurodytas koreguojamos operacijos žurnalo kodas; 

3020 – Nenurodytas koreguojamos operacijos numeris; 

3021 – Nenurodytas adreso kodas; 

3022 – Nenurodytas adreso kliento kodas; 

3023 – Nenurodytas adreso tekstas; 

3024 – Nenurodytas UVM anuliavimo operacijos dokumentas. 

3025 – Nenurodytas kitos neanalitinës operacijos dokumentas. 

 

4.4. Operacijų šalinimo klaidos 

 

4000 – Su šia operacija dirba kitas darbuotojas! 

4001 – Nerasti operacijos duomenys! 

4002 – Rakintos operacijos pašalinimas uždraustas! 

4003 – Nerasti operacijos eilučių duomenys! 

4004 – Operacijos data nepatenka į leistiną periodą! 

4005 – Operacijos data nepatenka į jums nurodytą datų intervalą! 

4006 – Nepavyko nuskaityti operacijos rūšies tipo! 
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4007 – Stornuotos operacijos šalinti negalima! 

4008 – Nepavyko nuskaityti stornuotos operacijos įrašo! 

4009 – Ilgalaikis turtas yra nurašytas. Šios operacijos šalinti negalima! 

4010 – Ilgalaikis turtas yra parduotas. Šios operacijos šalinti negalima! 

4011 – Su ilgalaikiu turtu atlikta pirkimo grąžinimo operacija. Šios operacijos šalinti negalima! 

4012 – Su ilgalaikiu turtu atliktos vidinio judėjimo operacijos. Šios operacijos šalinti negalima! 

4013 – Ilgalaikiui turtui yra paskaičiuotas nusidėvėjimas. Šios operacijos šalinti negalima! 

4014 – Nepavyko nuskaityti įplaukų sąskaitos! 

4015 – Už operaciją yra iš dalies arba visiškai atsiskaityta. Operacijos šalinimas uždraustas! 

4016 – Ši operacija yra perkainota. Operacijos šalinimas uždraustas! 

4017 – Šiai operacijai yra suformuotas mokėjimo reikalavimas. Operacijos šalinimas uždraustas! 

4018 – Nerastas įrašas apie operacijos atsiskaitymą! 

4019 – Nepavyko nuskaityti rezervuotų prekių kiekio sandėlyje! 

4020 – Nepavyko nuskaityti rezervuotų prekių kiekio prekės kortelėje! 

4021 – Nepavyko nuskaityti užsakytų prekių kiekio sandėlyje! 

4022 – Nepavyko nuskaityti užsakytų prekių kiekio prekės kortelėje! 

4023 – Ši operacija atlikta iš gamybos operacijos! Šalinkite gamybos operaciją. 

4024 – Ši operacija atlikta iš kuro nurašymo operacijos! Šalinkite kuro nurašymo operaciją. 

4025 – Ši operacija atlikta iš gamybos operacijos! Šalinkite gamybos operaciją. 

4026 – Iš šios operacijos yra sukurtas šablonas. Ją trinti draudžiama! 

4027 – Operacijos detalios eilutės yra panaudotos kitose operacijose! 

4028 - Ši operacija atlikta iš gamybos operacijos. 

 

4.5. Operacijų koregavimo klaidos 

 

5000 – Nerasta koreguojama operacija; 

5001 – Nerastos koreguojamos operacijos detalios eilutės; 

5002 – Nerastas prekės matavimo vienetas; 

5003 – Konkrečios operacijos klasės koregavimas nėra palaikomas; 

5004 – Pašalintos visos detalios eilutės; 

5005 – Rakintos operacijos koregavimas uždraustas. 


