ATSISKAITYMAI – užskaitos
Norint patekti į užskaitų įvedimo / koregavimo langą, reikia paspausti meniu Operacijos −> Atsiskaitymai →
Užskaitos → Žurnalas. Ekrane pamatysite užskaitų operacijų sąrašą:

Šiame lange paspaudus dešinįjį pelės klavišą, gausite sąrašą visų operacijų, kurias galite atlikti su ekrane
matoma informacija:

Kaip matote iš šio meniu, Užskaitų operacijų negalima Kopijuoti vienos į kitą arba Anuliuoti.
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Prieš atliekant užskaitų operacijas rekomenduojame atsispausdinti ataskaitą, kurioje pateikiamos tarpusavio
skolos už nurodytą periodą: Ataskaitos→ Atsiskaitymai→ Tarpusavio skolos:

Tarpusavio skolų detali ataskaita atrodo taip:
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Tarpusavio skolų suminė ataskaita atrodo taip:

Dabar, turėdami reikalingą informaciją, galite daryti užskaitas.
Užskaitų operacijų sąraše paspauskite mygtuką Naujas. Pasirinkus šį meniu punktą, pateksite į užskaitų detalių
eilučių įvedimo langą:

Šio lango laukai:
Aprašymas - Į šį lauką galima įrašyti sutrumpintą užskaitos aprašą. Pastaroji informacija pateikiama operacijų
sąrašo ir operacijų įvedimo / koregavimo lange bei spausdinama įvairiose ataskaitose. Galimas pasirinkimas iš
sąrašo.
Op.data - Šiame lauke turi būti nurodyta užskaitos įvedimo data, kurią galima keisti. Ją galima nurodyti dar
prieš atliekant operaciją. Data turi priklausyti aktyviajam, neuždarytam periodui. Jei data patenka į uždarytą
periodą, tai tokios operacijos nei įvesti, nei koreguoti negalima.
Op. tipas - Čia nurodykite operacijos tipą.
Operacijos detalios eilutės – Šiai informacijai yra skiriami du detalių eilučių langai. Pirmajame matome
parinktas sudengimui įmonės skolas klientui (kreditoriui), o antrajame – kliento (debitoriaus) skolas įmonei.
Operacijos detalių eilučių įvedimo lange paspaudę klavišą Naujas kreditoriaus/debitoriaus zonoje, patenkama į
kreditorinių/debitorinių dokumentų sąrašą:
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Pasirinkę vieną dokumentą ir paspaudę Enter ar pelės kairįjį klavišą, gausite langą:

Šiame lauke reikia užpildyti lauką Užskaitoma suma ir paspausti mygtuką Patvirtinti. Tą patį reikia padaryti
su abiejų klientų – kreditorių ir debitorių - dokumentais. Sumos turi sutapti. Galutiniame rezultate ekranas turi
atrodyti taip:

Šiame lange, jei viskas gerai, belieka tik užfiksuoti įvestą operaciją.
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Dokumentų užskaitymo lange galima naudoti autoapmokėjimo funkciją. Ji naudinga tuo atveju, kai nėra svarbu
konkretus dokumentas, o tiesiog reikia atlikti užskaitą nurodytai sumai ar užskaityti tam tikro laikotarpio
dokumentus:

Dokumentų sąraše reikia paspausti mygtuką Autoapmokėjimas

. Gausite tokį langą:

Jei pažymėtas laukas Pagal datą, turite nurodyti užskaitomų dokumentų datų intervalą.
Jei pažymėtas laukas Sumai, turite nurodyti užskaitomą dokumentų sumą.
Jei vienas iš klientų bus Sąskaitos tipo, tai skolą galėsite sudengti su sąskaita tipas Kita iš sąskaitų plano.
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