Dėl VBAMS pakeitimų (PRN_15248). Siekdami pagreitinti VBAMS užregistruotų duomenų
perdavimą į iždą ir gavimą iš iždo, įgyvendinome VBAMS pakeitimus. Pakeitimai susiję su:

mokėjimo paraiškų (įskaitant grąžinimo pažymas), apskaitos
duomenų, bendrojo žurnalo registrų perdavimu į iždą ir
- mokėjimo būklės, bendrojo žurnalo registrų būklės ir pranešimų
apie tiekėjų gražintas lėšas gavimu iš iždo.
-

Toliau pateikiame trumpą pakeitimų aprašymą. Detaliai pakeitimai yra aprašyti Bendrųjų žurnalų
procedūrų vartotojų vadovuose ir Mokėjimo paraiškų procedūrų vartotojų vadovuose.
Įdiegus pakeitimus AV lygiu „senos“ (dabartinės) mokėjimo paraiškų, apskaitos duomenų, BŽ
registrų eksporto procedūros vartotojui nepasiekiamos. „Seni“ eksporto protokolai liks pasiekiami.
Papildytame Apžvalgos lange (langą rasite Finansai ir Pirkimai->Užsakymas) AV lygio VBAMS
naudotojai matys ar jų duomenys pasiekė iždą. Apžvalgos langą papildėme informacija apie: a)
neperduotas ir perduotas į iždą mokėjimo paraiškas; b) perduotus į iždą apskaitos duomenis; c)
mokėjimo mažinimo pranešimų apdorojimo būsenas.

Bendrųjų žurnalų registrų antraštės papildytos laukeliais:

1. AV organizacinis lygis - duomenų perdavimas į iždo organizacinį lygį.
AV lygiu vietoje dabartinio Mokėjimo paraiškų ir Apskaitos duomenų eksporto reikės pasirinkti
meniu Duomenų srautai-> Apsk. duom. ir Mok. paraiškų perdavimas į iždą (vienas meniu dėl
apskaitos duomenų ir mokėjimo paraiškų);
AV lygiu vietoje dabartinio Bendrųjų žurnalų eksporto reikės naudoti meniu Duomenų srautai>BŽ registrų perdavimas į iždą

Minėtos duomenų perdavimo į iždą procedūros nesukurs eksporto bylų ir eksporto protokolų.
Duomenys pateks tiesiai į iždo bazę.

2. AV organizacinis lygis - duomenų gavimas iš iždo organizacinio lygio
2.1. AV lygiu pasirinkus meniu Duomenų srautai-> BŽ registrų būklių gavimas bus gauta
Bendrojo žurnalo registrų būklė, t. y. vykdomas BŽ registrų būklių gavimas pagal galutinį rezultatą
atitinka dabar vykdomą BŽ registrų būklių importą.
2.2. AV lygiu pasirinkus meniu Duomenų srautai-> Mokėjimo mažinimo praneš. gavimas bus
įrašyti mokėjimo mažinimo pranešimai, t. y. vykdomas Mokėjimo mažinimo praneš. gavimas pagal
galutinį rezultatą atitinka dabar vykdomą Mokėjimo mažinimo pranešimų importą.
2.3. AV lygiu pasirinkus meniu Duomenų srautai-> Mok. paraiškų būklių gavimas, AV lygiu
mokėjimo būklės bus įrašomos į tarpinę sritį, kurią rasite pasirinkę Pirkimai -> Gautos mok.
paraiškų būklės

Atsidariusiame lange rasite informaciją apie mokėjimo paraiškų būkles ir jų apdorojimo būseną:

Stulpelyje Būklės gavimo data ir laikas įrašyta būklės gavimo data ir laikas. Kad pasiektume tą patį
rezultatą, koks šiuo metu yra importavus mokėjimo paraiškos būklę, reikia atvertoje formoje
vykdyti funkciją Atnaujinti mokėjimo paraiškų būkles (mygtukas Funkcijos). Įvykdžius minėtą
funkciją, būklės įrašomos į tiekėjų knygos įrašų, fin. įrašų lenteles, jeigu būklė Apmokėta,
papildomai sukuriami įrašai (kaip šiuo metu vykdant būklių importą). Įvykdžius funkciją Atnaujinti
mokėjimo paraiškų būkles, formoje Gautos mok. paraiškų būklės užpildomas stulpelis Būklės
atnaujinimo data ir laikas.
Ataskaitą „Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys“ spausdinkite pasirinkę meniu Pirkimai->
Ataskaitos->Mokėjimai->VBAMS MOK-03/1(MPbūklė).
3. Mokėjimo mažinimo pranešimai ir BŽ registrų būklių informacija įrašoma automatiškai, kai yra
vykdomos procedūros atitinkamai BŽ registrų būklių gavimas ir Mokėjimo mažinimo praneš.
gavimas. Informaciją apie naujai gautus (nesutvarkytus) mokėjimo mažinimo pranešimus rasite
Apžvalgos lange. BŽ registrų sąraše (kortelėje) rasite informaciją apie BŽ registrų būklės gavimo
datą ir laiką (stulpelis Būklės gavimo data ir laikas).

AV org. lygiu duomenų iš iždo org. lygio gavimo metu nebus kuriami importo protokolai. AV org.
lygiu yra uždraustos dabartinės mokėjimo paraiškų būklių, mokėjimo mažinimo pranešimų ir BŽ
registrų būklių importo į biudžetinės įstaigos lygį procedūros.
Detaliai pakeitimai yra aprašyti Bendrųjų žurnalų procedūrų vartotojų vadovuose ir Mokėjimo
paraiškų procedūrų vartotojų vadovuose.

