Pakeitimų aprašymas, pateiktas su TW066_Fix24 - Tw066_Fix28
TW066,Fix24

PRN_13196Ang Ataskaita BFP-1 . pataisyta klaida, nes FVAIS įstaigose, buvo neformuojama ataskaita, jei uţdėtas BO ir programos filtras arba
funkcijos ir programos, arba funkcijos , BO ir programos filtras, t.y. programos filtras su kitais filtrais konfliktuodavo. 2. Pataisyta, kad BO ir AV
lygiuose visada pildytų Departamento ir Biudţetinės įstaigos kodus:
PRN_13184Ang Pataisyta klaida, kad jeigu asignavimų uţdarymo ţurnale yra uţpildytas stulpelis Grąţinta po sausio 10 d. , tai kuriant registrą, bus
patikrinama ar ţurnale uţpildytas laukas pavedimo Nr. Jei laukas neuţpildytas, bus stabdomas registro kūrimas.
PRN_7623Ang pataisyta klaida , kad Formuojant FVAIS operaciją, susietą su VBAMS asignavimų atitaisymo ţurnalu, ţurnalo eilutės lauke
Registravimo data būtų įrašoma FVAIS ţurnalo eilutės Biudţeto vykdymo data (buvo įrašoma registravimo data).
PRN_13165Alma Atlikti pakeitimai, kad trinant suformuotas žurnalo eilutes, būtu atsižvelgiama į registravimo datą ir dokumento Nr
PRN_7591Ang - postraipsniai DL- 1. Registruojant DL, o taip pat vykdant DL sumų patikrinimo procedūrą iš DL įvedimo formos, bus realizuotas
pakeitimas, kad tikrinimas, ar visų postraipsnių bendra suma sutampa su straipsnio suma, būtų vykdomas tik tuo atveju, kai to straipsnio nors vieno
postraipsnio suma bent viename ketvirtyje nelygi 0, t.y. DL yra įvestų postraipsnių sumų. Straipsnio su postraipsniais kontrolė nebus vykdoma tuo
atveju, jeigu anksčiau buvusi postraipsnio suma (jau uţregistruota) DL buvo panaikinta, t.y. jei postraipsnio galutinė suma ketvirtyje yra 0, laikoma,
kad postraipsnio suma neįvesta. Biudţeto sumų (kviečiama iš Biudţetų/pasiūlymų formos) patikrinimo procedūra bus pakoreguota, kad tuo atveju,
jei straipsnio postraipsniams, tikrinant kiekvieną postraipsnį pagal tą pačią detalizuojančių poţymių kombinaciją ir kiekvieną ketvirtį, suma yra 0,
sumos kontrolė tarp straipsnio ir visų jo postraipsnių nebus vykdoma. 2. Bus pakoreguotas finansinių išteklių projektavimo dokumentas (v.0.9),
aprašant postraipsnių sumų tikrinimo pasikeitimą (pagal 1 p). 3, Iš Iţdo nuleistiems postraipsniams galios tokios pačios kontrolės procedūros, kaip ir
įstaigoje įvestiems postraipsniams
PRN_7621Alma - pataisyta numatytųjų dimensijų tikrinimo funkciją MP grąţinimams - šiems įrašams nebebus tikrinama numatytoji dimensijos vertė
(banko sąskaita) nurodyta tiekėjo banko kortelėje
PRN_7530VAL Dėl subjekto kodo DK sąskaitose
Po Ilgalaikio turo perdavimo viešojo sektoriaus subjektui operacijos registravimo
(Nurašymo tipas – Perdavimas), DK sąskaitose, kurių IT reg. tipai yra Įsigijimo savikaina ir Nusidėvėjimas neuţsideda subjekto kodas.
AM teigimu šis kodas reikalingas surenkant informaciją į VSAKIS
PRN_7617Ang įgyvendinta procedūra, kuri nukopijuotų nebiudţetinių priemonių sąrašą (naudojama VBAMS – Ne) iš pasirinktų metų į kitus metus
(analogiškai kaip VBAMS procedūra Kopijuoti programas į kitus metus). Funkcija paleidžiama: Finansų valdymas > FVAIS Programos priemonės
> Funkcijos > Kopijuoti nebiudžetines priemones į kitus metus
Formoje "Banko sąskaitų derinimas" paleidus funkciją Susieti su ţurnalo eilutėmis, įplaukų ţurnale sukuriamam įrašui, pagal įplaukas iš tiekėjo (jei
"Sąskaitos tipas" - Tiekėjas) bus uţpildomos su tiekėjo kortele susietos numatytosios dimensijų vertės.
PRN_7631Ang KLAISOS TAISYMAS, NES FVAIS įstaigose būna atvejų, kai bendrajame ir asignavimų koregavimo ţurnale rodo neaktyvius langus:

PRN_7630Alma: Pataisyta: Ataskaitoje FVAIS SAV-01, kai pasirenkama „Filtruoti pagal“ – „Registravimo datą“ apyvartos suma bus skaičiuojama iš
DK įrašų, turinčių poţymį Asignavimai – TAIP, lauko Suma.
PRN_13119VAL- Įgyvendinta kontrolė , kad Maţinant kasines išlaidas ir asignavimus dėl reorganizacijos (Perdavimo), nebus leidţiama vykdyti
funkcijos, jeigu yra atvirų mokėjimo paraiškų.
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PRN_7514Ring Įgyvendinta galimybė automatizuoti duomenų sutvarkymą (perkėlimą iš reorganizuojamos įstaigos į įstaigą prie kurios prijungiama )
įstaigų reorganizacijos atveju. Yra automatizuotas Tiekėjų, pirkėjų, Ilgalaikio turto , Atsargų likučių perkėlimai.DK likučiai įvedami ranka. Esant
poreikiui naudoti funkcionalumą, prašome kreiptis į VBAMs sakyrių, pateiksime aprašymą, suteiksime konsultaciją
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PRN_7568Ring Įgyvendinta galimybė FVAIS vartotojams centralizuotai platinti ir ekon. klas. skirstymą į postraipsnius. Išanalizavus
Pinigų srautų ataskaitos formavimo principus paaiškėjo, kad kai kuriais atvejais norint korektiškai suformuoti Pinigų srautų ataskaitą yra
reikalinga detalizuoti ekonominės klasifikacijos straipsnius, t. y. išskaidyti pagal postraipsnius.
Postraipsnai, importuoti „iš viršaus“ negali būti keičiami, trinami ir pan., bet yra palikta dabar naudojama galimybė, kad BO / AV pagal
poreikį galėtų įsivesti savo postraipsnius< >.
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PRN_13174Ang Ataskaita Paž-2 pakeista į Forma Nr.1
PRN_13175Ang . Ataskaita Paž-1 pakeista į Forma Nr.2
PRN_13202Ang pataisyta Ataskaita B-10:BO lygyje buvo nereaguojama į poţymį IP tik su skaičiais. Min lygyje, spausdinant pagal BO, kiekvienai
BO bus formuojama ataskaita nuo naujo lapo
PRN_7533jov Viešųjų pirkimų modulis. Tiekėjų apskaita pagal programas ir finansavimo šaltinius - ataskaita 17017655
PRN_7586Ring Parengta pagal Centrinei hipotekos įstaigos poreikį papildoma pardavimo sąskaitos spaudinio forma , kurioje bus rodomas tik
suteiktų paslaugų pavadinimas ir mokėtina suma (Lt)t. y. pašalinti Kiekio ir Kainos stulpelai.
PRN_7616VAL klaidos taisymas Atsargų inv. aprašo spausdinimas į XML
PRN_7618Ring Lentelėje „Pirkėjas“ (T18) sukurti papildomi lauka i „Sutarties Nr.“ ( Code20 tipo) ir „Sutarties data“ (Date tipo). Šie laukai taip
pat yra patalpinti ir į formą „Pirkėjo kortelė“ (F21)

PRN_7619VAL patikslinta Atsargų pavadinimo spausdinimas ataskaitose : Atsargų inventorizavimo aprašas – ataskaitos Nr. 17017473;Atsargų
registras - ataskaitos Nr. 17017653;Atsargų įkainojimas - ataskaitos Nr. 1001; Atsargų apyvarta - ataskaitos Nr.11941.

Fakt. atsargų ţurnale (F392) yra sukurtas informacinis laukas „Pilnas pavadinimas“, kuriame, pagal prekės numerį, iš prekės kortelės, bus rodoma
lauko „Pilnas pavadinimas“ reikšmė. Išvardintose ataskaitos yra pakoreguotos taip, jog atsargų pavadinimas būtų spausdintis iš Atsargų kortelės
lauko „Pilnas pavadinimas“, ir jeigu ataskaitose laukas „Pilnas pavadinimas“ netilps vienoje eilutėje, jis bus skaidomas į kelias eilutes.
PRN_7636Ang Procedūros „Formuoti gautų ir nepanaudotų asignavimų koregavimą“ uţklausos formoje įdėta biudţeto vykdymo data, kuri
bus uţpildoma iš BŢ eilutes lauko „Biudţeto vykdymo data“. Ir yra suprogramuota kontrolė, kad biudţeto vykdymo data gali būti tik tokia pati kaip ir
registravimo data, arba gali būti praeitų metų gruodţio 31 d. (lyginant pagal ţurnalo eilutės registravimo datą).
PRN_7644Ring. Ataskaitoje "Sąskaitos registras" (R17017642) sukurta galimybė įtraukti uždarymo įrašus .
Ataskaita R26504 "Tiekėjo likučio derinimas" : ištaisytos klaidos, pakoreguotas dizainas
Ataskaitoje „Sąskaitų apyvartos registras“ (R17017648) sukurta galimybė įtraukti uždarymo įrašus
Ataskaitoje FVAIS FIN-02P (R17017636) pataisytas stulpelių "Gauti asignavimai, iš viso" ir "Iš jų įskaityti iš praėjusių metų" skaičiavimas. Bus
skaičiuojama pagal biudžeto vykdymo datą , o ne pagal registravimo datą.
Atliektant funkciją "Kopijuoti nebiudžetines priemones į kitus metus" (R17020692) bus įtraukiamos ir priemonės turinčios neuţpildytą lauką
"Pabaigos data".
Bendrajame ţurnale vykdant funkciją "Įkelti atvirus pirkėjo/tiekėjo įrašus" sukurta galimybė išlaikyti pirminių dokumentų numerius.
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Pataisymai ataskaitose MOK-01, MOK-03, MOK-03/1, VAL-01.

