
  

 

 

 

 

 

4.Balandis 

 

Visas su NANO susijusias naujienas 

sekite Nanoapskaita Facebook 

paskyroje.  

 

UAB „B-NOVO Technologies“ 

Klientų aptarnavimas: 8-37 491035 

www.nanoapskaita.lt 

  El. paštas: info@b-novo.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mokėjimo terminas atsiskaitymuose 

Išleistas naujinys VISOMS NANO programos versijoms 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bnovoTechnologies/
file:///D:/1_Evelinos/NANO%20naujiniai/Nano%20naujiniai%20_naujas%20naujienlaiškio%20stilius/www.nanoapskaita.lt


  

 

 

 

 

 

4.Balandis 

 

Visas su NANO susijusias naujienas 

sekite Nanoapskaita Facebook 

paskyroje.  

 

UAB „B-NOVO Technologies“ 

Klientų aptarnavimas: 8-37 491035 

www.nanoapskaita.lt 

  El. paštas: info@b-novo.com 

 

 

Gerbiamas kliente,  

 

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

apskaitos programą NANO. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus.  

2017 m. balandžio mėn. išleistas naujinys Nr. 025  NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir 

NANO+ ūkininkams programos versijoms: “Mokėjimo terminas atsikaitymuose”. Šiuo naujiniu 

prekybos dokumentų apmokėjimo polangyje suprogramuotas papildomas laukas „Terminas“, 

kuriame galima nurodyti dokumento apmokėjimo terminą. (žr. 1 pav.) 

 

1 pav. Prekyba - Prekių pajamavimas / Prekių išlaidavimas – Atsiskaitymai – Terminas 

 

Suprogramuota galimybė filtruoti prekybos dokumentus pagal mokėjimo terminą. (žr. 2 pav.) 

 

2 pav. Prekyba - Prekių pajamavimas / Prekių išlaidavimas – F3 Paieška - Filtras „Terminas“ 
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Jeigu prekybos dokumento polangyje „Atsikaitymai“ yra nurodytas dokumento apmokėjimo 

terminas, tuomet PVM sąskaitos faktūros spausdinimo formose atkeliama pastaba iki kada reikia 

apmokėti sąskaitą. (žr. 3 pav.) 

 

 

3 pav. Prekyba- Prekių išlaidavimas – F6  

 

Atsiskaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams / Pirkėjų apmokėjimas suprogramuotras filtro langas 

"Terminas iki", kuriame įvedus mokėjimo termino datą – išfiltruojami prekybos dokumentai, 

kuriuose mokėjimo terminas yra iki filtre nurodytos datos.  
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Taip pat Atsiskaitymai-> Apmokėjimas tiekėjams/ Pirkėjų apmokėjimas lentelėje sukurtas 

papildomas stulpelis „Terminas“, į kurį atkeliama prekybos dokumente nurodytas mokėjimo 

terminas. (žr. 4 pav.) 

 

 

4 pav. Atsiskaitymai – Apmokėjimas tiekėjams/ Pirkėjų apmokėjimas  

 

PASTABA. Jeigu prekybos dokumento apmokėjimų polangyje lauke „Terminas“ nėra 

nurodomas mokėjimo terminas, tuomet programa supranta, jog apmokėjimo data yra dokumento 

data. 

NAUJINIO įdiegimas vykdomas Servisas –> Nano  atnaujinimas. Atidaromas naujinių 

sąrašas, kuriame reikia pažymėti norimą įdiegti naujinį, tuomet spaudžiamas mygtukas „OK“.  

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

PASTABA. Naujinį nr. 025 užtenka įdiegti vienoje duomenų bazėje. 

 

 

Naujinio nr. 025 „Mokėjimo terminas atsiskaitymuose“, skirto NANO, NANO+, NANO 

ūkininkams ir NANO+ ūkininkams programos versijoms, kaina 45,00 Eur + PVM. 

 

 

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“ 
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