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Gerbiamas kliente,  

 

Džiaugiamės, kad esate UAB „B-NOVO Technologies“ klientai ir naudojate buhalterinės 

apskaitos programos NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir NANO+ ūkininkams versijas. Norime 

atkreipti Jūsų dėmesį į programos pakeitimus. 2016 m. birželio mėn. išleistas naujinys nr. 017 

NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir NANO+ ūkininkams programos versijoms: automatinio 

sąskaitų plano keitimo funkcija. 

 

AUTOMATINIS SĄSKAITŲ PLANO KEITIMAS 

 

Automatinis sąskaitų plano keitimas - tai greitesnis ir patogesnis būdas nei sąskaitas keisti rankiniu 

būdu, kadangi balansinių sąskaitų keitimą galima atlikti iš karto visoms sąskaitoms. Be to, sąskaitų planą 

galima keisti etapais t.y. pradžioje pakeisti tam tikras sąskaitas, o po kurio laiko, esant poreikiui, pakeisti 

likusias sąskaitas.   

 

1. ŽINGSNIS. Servisas-> Nano atnaujinimas-> atsisiųsti naujinį Nr.017. 

 

2. ŽINGSNIS. Sistemos parametrų lange įvesti parametrą:  

 

plan_transf = .t. 
 

Servisas – sistemos parametrai – Papildomi parametrai 

 
 

3. ŽINGSNIS. Sąskaitų plano keitimas. 

 

Sistemos parametruose įvedus aukščiau nurodytą parametrą, žinynų modulyje atsidaro 3 nauji 

meniu punktai: 

 

 Naujas Sąskaitų planas 

 Tikrinti sąskaitų plano aprašymą 

 Sąskaitų plano keitimas 
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Atsidarius šiems meniu punktams, tol kol bus dirbama su plano keitimu, seno sąskaitų plano meniu 

punktas laikinai bus uždaromas.  

 

Žinynai – Naujas sąskaitų planas 

 
 

 Pagal nutylėjimą naujas sąskaitų planas yra užpildomas esamo (seno) sąskaitų plano sąskaitomis, todėl 

pakoreguoti reikia tik tas sąskaitas, kurios bus keičiamos. Pakeitimai fiksuojami stulpelyje Nauja 

sąskaita ir Naujas pavadinimas. 

 Naujų buhalterinių sąskaitų įvedimas ir senų sąskaitų išmetimas yra standartinė programos funkcija.  

Naujas funkcionalumas suteikia galimybę keisti arba apjungti balansines sąskaitas, tačiau neleidžia jų 

išmesti ar įvesti naujų. Todėl, norint įvesti naujas buhalterines sąskaitas, kurių apskritai sistemoje 

nebuvo arba išmesti niekada nenaudotas ir nereikalingas sąskaitas, prieš tai turi būti atlikta sąskaitų 

plano keitimo procedūra.  

 

Kaip pakeisti buhalterinę sąskaitą? 

 

1. Į stulpelį Nauja sąskaita įrašoma naujo sąskaitų plano sąskaita, kuri atitinka stulpelio Sena sąskaita 

buhalterinę sąskaitą. Tiek buhalterinės sąskaitos kodas, tiek jos pavadinimas yra įrašomi rankiniu būdu 

arba kopijuojami iš kito formato failų naudojant kopijavo funkciją (kopijuoti – įklijuoti (copy -  paste)).  

 

 
 
2. Naujame sąskaitų plane surašius seno sąskaitų plano atitikmenis, prieš keičiant sąskaitas būtina atlikti 

sąskaitų plano aprašymo tikrinimą. 

Žinynai – Tikrinti sąskaitų plano aprašymą 

 
 

Tikrinimo metu programa tikrina ar nėra tuščių, neužpildytų laukų, taip pat, ar nėra tokių pačių 

sąskaitų su skirtingais pavadinimais. Jei randami minėti neatitikimai, sistema išveda pranešimą apie rastas 

klaidas.  

 

Pavyzdžiui, jei randamos kelios tokios pačios sąskaitos skirtingais pavadinimais, į ekraną išvedama 

lentelė su neteisingai aprašytomis sąskaitomis, siūlant suvienodinti šių sąskaitų konfigūraciją.  
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Suvienodinus sąskaitų pavadinimus vėl galima leisti tikrinimą.  

 

 
 

3. Patikrinus sąskaitų plano aprašymą būtina atlikti duomenų kopiją. 

 

Servisas – Kopijuoti 

 
 

Atlikus duomenų kopiją, galima pereiti prie sąskaitų plano keitimo procedūros. 

 

Žinynai – Sąskaitų plano keitimas 

 
4. ŽINGSNIS. Sąskaitų aprašymo laukų keitimas. 
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Pakeitus sąskaitų planą, sąskaitos pasikeis automatiškai tuose laukuose, kur balansinę sąskaitą 

galima įvesti pasirenkant ją iš žinyno t.y. spaudžiant funkcinį klavišą F2 arba mygtuką įrankių juostoje 

Pasirinkti. Lentelėse, kur balansinės sąskaitos buvo aprašytos sąskaitų sąraše (pvz. VMI formos), įrašus 

reikės koreguoti rankiniu būdu, nes čia sąskaitų kodai automatiškai nepasikeis.  

 

 

 
 

SVARBU!   

Sąskaitų plano keit imo funkc ija yra vienkartinė procedūra, kurią  atl ikus duomenys bus 

pakeist i  negrįžtamai !  

Todėl,  prieš atl iekant  sąskaitų plano keit imą, gali te susikurti  naują duomenų bazę, kurią 

galėsite panaudoti  kaip rezervinę kopiją. 

 

Servisas - Duomenų bazės - nauja DB sukūrus naują duomenų bazę ir ją pasirinkus programos 

įjungimo metu reiktų Servisas – Duomenų valdymas – Atstatyti – Kopijos pavadinimas  reikia pasirinkti 

programos duomenų kopijos failą ir paspausti mygtuką „Niekada nespauskite šio mygtuko“. Tuomet į 

šią duomenų bazę bus atkelti duomenys iš programos duomenų kopijos failo. 

 
 

 

Naujinio Nr. 017  „Automatinio sąskaitų plano keitimo funkcija“ kaina – 40,00 € (kaina 

nurodyta eurais be  PVM). 

 
PASTABA. Šį atnaujinimą užtenka atsisiųsti į vieną duomenų bazę. Tam, kad galėtumėte sąskaitų 

plano keitimo funkcija naudotis kitose duomenų bazėse, užtenka Sistemos parametrų lange įvesti parametrą.  

 

 

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis telefonu 8 37 491035 arba rašyti 

laišką adresu info@b-novo.com.  

 

 

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „B-NOVO Technologies“ 


