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Gerbiamas kliente, 

 

Džiaugiamės, kad esate UAB „Būtenta“ klientas ir naudojate buhalterinės apskaitos programą 

Nano. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus. 

2022 m. sausio mėn. išleistas nemokamas naujinys Nr. 046 „Nano vartotojai“ Nano+, Nano, 

Nano Ūkininkams ir Nano+ Ūkininkams programos versijoms. 

Šiuo naujiniu įdiegiama galimybė Nano programos vartotojams prisijungti prie Nano 

programos įvedus slaptažodį.  

Įdiegus naujinį Nr. 046, klientai galės prisijungti prie Nano programos įvedę vartotojo vardą 

Nano ir slaptažodį 1 (žr. 1 pav.).  

 

1 pav. Prisijungimas prie Nano programos 

 

 

Įdiegus naujinį Nr. 046 Nano programoje atsiras du nauji meniu punktai Servisas -> Vardo 

keitimas ir Servisas -> Slaptažodžio keitimas (žr. 2 pav.).  

PASTABA. Jei klientas turi susikūręs kelias duomenų bazes, tuomet įjungiant Nano 

programą pirmiausiai reikia pasirinkti duomenų bazę, tuomet įvesti prisijungimo vardą Nano ir 

slaptažodį 1.  
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2 pav. Prisijungimo vardo ir slaptažodžio keitimo pasirinkimo meniu punktai 

 

Pasirinkus meniu punktą Servisas -> Vardo keitimas galima pakeisti prisijungimo prie Nano 

programos vardą. Pavyzdžiui, prisijungimo prie Nano programos vartotojo vardas yra Nano, tuomet 

Servisas -> Vardo keitimas lange Naujas vardas pakeičiamas į Buhalterija ir spaudžiamas mygtukas 

OK (žr. 3 pav.). Tuomet ekrane parodomas pranešimas, jog vartotojo vardas pakeistas (žr. 4 pav.). 

 

3 pav. Vartotojo vardo keitimas 

 

 

4 pav. Pranešimas apie vartotojo prisijungimo vardo pakeitimą 

 

SVARBU. Vartotojo vardo ilgis turi būti iki 18 simbolių. Rekomenduojama keičiant prisijungimo 

vardą nenaudoti lietuviškų raidžių ir tarpų.  

PASTABA. Įdiegus naujinį Nr. 046 senesnėse Nano programos versijose, vartotojai turės 

galimybę pasikeisti tik slaptažodį. Nano programoje atsiras tik vienas naujas meniu punktas 

Servisas -> Slaptažodžio keitimas. Prisijungiant prie Nano programos vartotojo vardas visada bus 

Nano. 
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Pasirinkus meniu punktą Servisas -> Slaptažodžio keitimas galima pakeisti prisijungimo prie 

Nano programos slaptažodį. Prisijungimo prie Nano programos slaptažodžio keitimo lange reikia 

nurodyti seną slaptažodį (įdiegus naujinį Nr. 046, visų klientų slaptažodis bus 1) ir naują slaptažodį, 

kuriuo vartotojas ketina jungtis prie Nano programos (žr. 5 pav.). 

 

5 pav. Prisijungimo prie Nano programos slaptažodžio keitimas 

 

Prisijungimo prie Nano programos slaptažodžio keitimo lange įvedus slaptažodžius ir 

paspaudus mygtuką OK parodomas informacinis pranešimas, jog slaptažodis pakeistas (žr. 6 pav.). 

 

6 pav. Pranešimas apie vartotojo slaptažodžio pakeitimą 

 

Pakeitus prisijungimo vardą ar slaptažodį, pakartotinai jungiantis prie programos reikės įvesti 

jau pakeistą vartotojo vardą ir slaptažodį. Mėginant jungtis prie programos kitu vartotojo vardu arba 

neteisingu slaptažodžiu bus rodomas pranešimas, jog prisijungimo vardas arba slaptažodis 

neteisingas (žr. 7 ir 8 pav.). 

 

7 pav. Pranešimas, kad vartotojo prisijungimo vardas neteisingas 

 

  

8 pav. Pranešimas, kad vartotojo prisijungimo slaptažodis neteisingas 
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SVARBU. Jei Nano programos vartotojas pamirštų savo prisijungimo vardą arba slaptažodį, 

turėtų kreiptis į UAB „Būtenta“ dėl prisijungimo vardo arba slaptažodžio pakeitimo. 

 

 

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis programos Nano mygtuką 

„Pagalba“, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „Būtenta” 

PASTABOS:  

• Naujinį įdiegti galima tik tuo atveju, jei programoje yra įdiegti nemokami naujiniai Nr. 023 

„Naujų duomenų bazių sukūrimas esamos duomenų bazės pagrindu“ ir Nr. 028 

„Smulkūs pataisymai. Naujinių diegimo užtikrinimas“. 

• Naujinį Nr. 046 užtenka įdiegti vienoje duomenų bazėje! 
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