Pakeitimų TW067_ fix14-19 aprašymas

PRN_13291Ang :
1. Ataskaitų B-8 ir B-11 IP užklausos formose skirtuke Pasirinktys įdėtas laukas IP
filtrui nurodyti. Filtro reikšmių pasirinkimui galima naudoti ženklus .., |, <> pvz. nurodžius reikšmę
001..010, spausdins IP, kurių kodai yra nuo 001 iki 010; nurodžius reikšmę 001|002|010 , spausdins IP, kurių
kodai yra 001, 002 ir 010; nurodžius <> 001_E, spausdins visus IP, išskyrus 001_E.
2. Ataskaitai R17006336 B-11 IP atlikti pakeitimai, kad stulpelių 9, 10 sumų surinkimo algoritmas bus
realizuotas taip, kad vykdant ataskaitą iki 2011m. imtinai, jų sumos bus surenkamos pagal programos
kortelės nustatymus, o jei ataskaita bus formuojama už 2012 m. ir vėlesnius, tai sumos bus surenkamos iš
atfiltruotų lentelių „Fin. įrašas“ ir „Biudžeto įrašas“ įrašų, kurių laukuose, „Finansav. šaltinis“ arba
„Finansavimo šaltinis“, bus nurodyti registravimo tipo FŠ, su „Lėšų tipu“= ES. Aprašytas algoritmas bus
taikomas formuojant ataskaitą visais detalizavimais.
PRN_13266Ang:
parengta nauja ataskaita VBAMS VV-02 pagal programas. LIETUVOS
RESPUBLIKOS n-ųjų METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
PAGAL PROGRAMŲ ASIGNAVIMUS IR VALDYMO IŠLAIDAS
Sąmatos- ataskaitos - VBAMS VV-02 pagal programas
Ataskaita formuojama iš programinio biudžeto Xml formatu. Valdymo išlaidos atrenkamos pagal *.09
funkcijų kodą. Ataskaitą galima formuoti tik už 2012 ir vėlesnius metus.
Ataskaitos užklausos langas:

Lauke Progr. biudžetas reikia pasirinkti programinio biudžeto pavadinimą.

Lauke Finansavimo šaltinio filtras galima pasirinkti finansavimo šaltinio/-ių kodą/-us, kurių duomenis
reikia įtraukti į ataskaitą.
Laukuose Finansavimo šaltinių tipai galima pasirinkti vieną arba kelias finansavimo šaltinių lėšas.
Nepažymėjus nei vieno lauko, į ataskaitą bus įtraukiamos visos lėšos.
Ataskaitos formavimui pradėti, spauskite Gerai.
PRN_13227Ang: Sukurta nauja kopijavimo funkcija, iškviečiama iš pagrindinių rodiklių formos meniu
Darbai->„Kopijuoti iš pagr. rodiklių biudžeto“. Detaliau funkcijos naudojimas aprašytas Kontrolinės
sąmatos parengimas pagal patvirtintus rodiklius vadovo 1.2.3. skyriuje.
PRN_13299Rasa : VBAMS bendruosiuose žurnaluose kviečiamose ataskaitose, skirtose žurnalo eilučių
automatiniam sukūrimui įdėtas patikrinimas, kad lauke Dokumento Nr. nebūtų naudojamas simbolis „|“, o
taip pat ir kiti neleistini simboliai, kurių buvo negalima naudoti įvedant Dokumento Nr. reikšmę tiesiogiai,
Bendr. Žurnalo eilutėse. Patikrinimas bus įdėtas į Bendrojo žurnalo eilučių sukūrimo procedūrą.
PRN_13293Alma: Atlikti pakeitimai, kad apskaičiuojant svertinės prognozės dydį ataskaitos R17006355
“Pervesti asignavimai dienomis PRGZ-03“ ir formos F17006424 “Perduoti asignavimai dienomis“ eilutėse,
jis bus rodomas vieno skaičiaus po kablelio tikslumu

