Pakeitimų aprašymas, pateikta su TW067_Fix01_07
TW067,Fix02

PRN_13251Alma
Ataskaitos VBAMS MOK-01 (BO, AV org. lygis) formavimo papildymas, kad tekstas Įmokėtų pajamų ir tikslinės
paskirties lėšų likutis prieš mokėjimo paraiškų apmokėjimą (Lt): . būtų spausdinant jei FŠ yra 1. 4* arba 1. 6*.
PRN_13212Ang: Pakeitimai ataskaitoje Fin-27 (nuo 2012 m. ). Jeigu ataskaita Fin-27 (nuo 2012 m. ) formuojama pagal detalumą programai "V" ir
nėra uţdėtas joks kitas filtras, išskyrus BO, bei ataskaita formuojama visoms finansavimo lėšoms, tai sąmatos duomenis (5, 6 stulpelis) imti iš
priemonių sumų lentelės. Tada detalesnėse eilutėse (pagal ekon, pagal funkciją) neskaičiuoti sąmatos likučio (10 stulpelis), t.y. sąmatos likutį skaičiuoti
tik tose eilutėse, kurios turi sąmatą priemonių sumų lentelėje. Tai turėtų liesti tik įmones, kurios DK nustatymuose lauke FVAIS naudojama turi
reikšmę “ “ arba “FVAIS tik BO”.
PRN_13217Ang: VBAMS Ataskaitose (tik naujesniuose ataskaitų variantuose) SĄM-13, SĄM-14, SĄM-16, SĄM-17, BIUDŽ-52, atsiţvelgiant į
finansavimo šaltinių lauko Lėšų tipas reikšmių papildymą, atitinkamai papildytas užklausų pagal finansavimo šaltinius pasirinkimas;
Ataskaitose SĄM-13, 14 parengtas formavimas į xml-ą
PRN_13253Ang: Bendruosiuose ţurnaluose BŢ operacijose, funkcija Išvalyti, neišvalys lauko Aprašas (įtakos BŢ operacijas: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 61,
71, 81, 82, 84, 85, 87)
[PRN_13101Ring]: VBAMS naujo s ataskaitos ir ataskaitų pakeitimai
17006381 „Info apie perfinansavimą“; 17006100 „VBAMS MOK-0N forma“; R17006055 VBAMS FIN-01 nuo 2012 m.; 17006068 „VBAMS FIN-11
Bendr. ţurnalas“; 17006069 „VBAMS FIN-11reg“; R17006070 VBAMS FIN-12 nuo 2012 m.
TW067,Fix03 PRN_13248Alma: Tiekėjų pasiūlymai (BO/AV org. lygis). Tiekėjų pasiūlymuose neliko galimybės įvesti tiekėjo pasiūlymo fiziniam asmeniui (t. y.,
lauko Nr. reikšmė – asmens kodas).
PRN_13249Alma: Pašalinta klaida banko kodų klasifikatoriaus tvarkymo procedūroje - kad būtų galima iš klasifikatoriaus šalinti eilutes
PRN_13257Ang: Pašalinta klaida,nes Ataskaitose SĄM-13, 14 nedetalizuodavo duomenų pagal BO
PRN_13263Ang: Pašalinta klaida, nes Ataskaitoje Fin-10, detalizuojant pagal IP , nebuvo pagal IP detalizuojami duomenys: bus formuojamos
eilutės tokiems IP, kurie turi duomenų 11 arba 12 stulpeliuose
TW067,Fix04

PRN_13264Ang Ataskaitos R17006180 „B-10“ pavadinimas pervardintas į „B-8 “. Atlikti ataskaitos antraštės pakeitimai pagal pateiktą priedą
(dešinysis viršutinis kampas, ataskaitos pavadinimas).Pakeitimai s atlikti ataskaitos Navision ir Excel variantuose.
PRN_13269jov (ex. PRN_7691jov): Integracija su FAS (finansinės apskaitos sistemos):

Problema: Pagal integracijos su FAS funkcionalumą, importuojant bendrus visai bazei kodifikatorius, automatiškai eksportuojasi tam tikri kodifikatoriai
į FAS sistemą toms įmonėms, kurios turi „įjungtą“ integracijos su FAS poţymį. Centrinėse bazėse, kur dirba daug įstaigų, prieiga prie katalogų yra
apribota teisėmis. Todėl susidūrėme su problema, kai vartotojai, kodifikatorių importo metu, gauna pranešimą, kad neturi teisių rašyti į tam tikrą
katalogą. Reikia galimybės pasirinkti atskirą eksporto kelią kodifikatoriams į FAS. Šiuo metu duomenų apsikeitimui tarp VBAMS ir FAS turime
vienintelę
galimybę
nurodyti
importo ir eksporto
su kodu
„FAS“.
Sprendimas:
VBAMS
Ministerijos/AV
org.kelią
lygyje
po tam
tikrųSprendimas:
bendrųjų klasifikatorių importo patikrinama, ar toje DB yra BO/AV,

integruotų su FAS ir joms sukuriami eksporto failai, kurie paskui automatiškai nukopijuojami į katalogus, nurodytus BO eksporto
parametruose, su požymiu „FAS“. Kadangi Min/AV vartotojams nesuteikiamos teisės skaityti/rašyti į kitų įstaigų katalogus, bus
realizuotas funkcionalumo pakeitimas, kad būtų naudojamas alternatyvus, bendras visoms įstaigoms FAS eksporto katalogas, į kurį rašyti
bus suteiktos teisės visiems vartotojams, atliekantiems klasifikatorių naujinimą Min/AV.BO/AV org. lygyje bus sukurtas naujas eksporto
Visose BO ir AV, kurios naudoja FAS funkcionalumą, šiam kodui vartotojas turės nurodyti eksporto kelią (Formoje „Eksporto
parametrai“, kelias t.b. vienodas visose įstaigose).
Vykdant duomenų eksporto procedūrą į FAS (kodinys 17006149 „Eksportas į FAS“), bus realizuotas pakeitimas, kad organizacijų
buferyje, kuris suformuojamas iš BO ir AV kodų bei eksporto kelių, būtų įrašomas kelias, nurodytas eksporto kodui „FAS BENDR“. Jeigu
tokio kodo organizacijos įmonėje nėra, tada, kaip ir šio metu bus panaudojamas kelias, nurodytas eksporto kodui „FAS“.
Į kiekvienoje įstaigoje sukuriamą „Bylų perdavimo protokolą“ bus įrašomas eksporto kelias (lauke „Kelias“), koks naudojamas įrašant
sukurtus FAS failus (t.y. pagal eksporto kodą „FAS BENDR“, o jeigu tokio nebuvo – pagal kodą „FAS“).
Prieš atliekant sukurto FAS failo perkėlimą į buferyje nurodytus katalogus, bus atliekamas buferio eilučių sutraukimas, t.y. bus paliekami
tik unikalūs eksporto katalogai kombinacijoje su lauko "Fizinių asm. eksp. į FAS" reikšme (šis laukas naudojamas eksportuojant Tiekėjų,
Tiekėjų bankų sąskaitų failus, kad atskirti, ar t.b. įtraukiami Fiziniai asmenys, ar be jų – tai priklauso nuo nustatymo konkrečioje BO/AV.
Kadangi skirtingose įstaigose gali būti skirtingi nustatymai, formuojami tiekėjų, tiekėjų bankų sąskaitų failai su skirtingais pavadinimais
kai Fiziniai asmenys įtraukiami, ir kai neįtraukiami).
Šis sutraukimas bus naudojamas tam, kad į nurodytą katalogą tas pats failas būtų įrašomas vieną kartą, o nebūtų sekančiai įstaigai
perrašomas ant
anksčiautik
įrašyto
to paties įstaigos,
failo. todėl joje naudojamas eksporto kelias (pagal kodą „FAS“) bus naudojamas ir toliau.
Reeksportas
atliekamas
iš konkrečios
Pirmas eksportas į FAS, kai tik įjungiamas FAS funkcionalumas, atliekamas pačioje BO/AV, todėl kaip ir dabar, bus naudojamas eksporto
kodui „FAS“ nurodytas duomenų eksporto kelias.
PRN_13270jov: Papildyta ataskaita 17006185 „Tvarkyti Tiek. knygos įrašus“ taip, kad būtų sutvarkomi ir tie atviri Tiekėjo knygos
įrašai, kurių suma lygi 0.
TW067, Fix07

PRN_13273Ang: Ataskaitoje BF-1 spausdinant Tik pajamų įmokas arba Išskyrus pajamų įmokas, kaip pajamų įmokos turi būti priskiriamos šaltinio
1.6* lėšos (dabar priskiriamos tik1.4* lėšos). atlikti pakeitimai, kad kai Min, AV org. lygyje formoje F17006180 „Programiniai biudţetai“ bus sukuriamas
naujas PB pavadinimas, tai jam visuomet bus uţpildomas laukas „Fin. šaltinis“ reikšme „Detalus“.

