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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 pasidžiaugti, kad nuo šiol visas naujienas apie NANO sistemos pakeitimus, 

papildinius, seminarus ir kitas naujienas galite sekti NANO Facebook paskyroje nanoapskaita.  

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus. 2017 m. sausio mėn. išleistas 

nemokamas naujinys nr. 023 NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir NANO+ ūkininkams 

programos versijoms: Naujų duomenų bazių sukūrimas, esamos duomenų bazės pagrindu. 

Iki šiol kuriant naujas duomenų bazes, nauja duomenų bazė būdavo kuriama pačios pirmos 

duomenų bazės pagrindu (t.y. sukuriama tokia duomenų bazė, kokią klientai gavo programos 

įsigijimo metu). Dėl šios priežastis, papildomai įsigyti naujiniai (pakeitimai) į  naują duomenų bazę 

nebuvo perkeliami ir reikėdavo sukūrus naują duomenų bazę sudiegti atnaujinimus.  

Atsižvelgami į klientų poreikius, išleidome naujinį nr. 023, kuris pakeis naujų duomenų bazių 

sukūrimo mechanizmą. Ir po naujinio įdiegimo naujos duomenų bazės bus kuriamos esamos bazės 

pagrindu.  

Pavyzdžiui. Įsijungiant Nano programą, pasirenkama dirbti su UAB „Įmonė 1“. 

 

1 pav. 

 

Tuomet Servisas -> Duomenų bazės spaudžiamas mygtukas „Koreguoti“, tuomet 

spaudžiamas mygtukas „Nauja DB“ (žr. 2 pav.). Sukuriama naują duomenų bazė UAB „Įmonė 9“ 

https://www.facebook.com/nanoapskaita/
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duomenų bazės UAB „Įmonė 1“ pagrindu. Tai reiškia, kad naujai sukurtoje duomenų bazėje pvz. 

UAB „Įmonė 9“ bus sukeltas tas pats sąskaitų planas, parametrai ir funkcionalumai tokie patys kaip 

duomenų bazėje pvz. UAB „Įmonė 1“. 

 

2 pav. (Servisas- Duomenų bazės) 

PASTABA. Rekomenduojama, jog toje duomenų bazėje, kurios pagrindu norima kurti naują 

duomenų bazę, būtų sudiegti visi įmonės įsigyti naujiniai.  

 

Naujinį įdiegti reikia Servisas –> Nano  atnaujinimas atidarytame naujinių sąraše pažymėti 

naujinį nr. 023, tuomet paspausti mygtuką „OK“.  

 

3 pav. (Servisas – Nano atnaujinimas) 

 

Įdiegus atnaujinimą reikia išjungti ir vėl iš naujo įjungti NANO programą. Šį naujinį užtenka 

įdiegti vienoje duomenų bazėje. 

 

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

rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „B-NOVO Technologies“ 


