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1. Parametrai
Šioje dalyje nurodomas principas kaip modifikuoti užklausas ir pritaikyti programą savo reikmėms

1.1. DK laukų parinkimas susiejimui
DK laukai yra susiejami naudojant atitinkamą parametrų grupę „DK sąskaitų susiejimo parametrai“, kuri
yra meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant lauko reikšmę iš sąrašo, prieš tai
užpildant NAV prisijungimo duomenis
•

Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant „G/L Account“ lentelės laukus, kurie yra tekstinio formato
(varchar arba nvarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametrų grupėje „DK sąskaitų susiejimo
parametrai“ pasirinkti parametrą „Specialus susiejimas pagal SQL užklausą, kai NAV duomenų bazėje jau
yra susiejimas“ ir žemiau atsirakinusiame langelyje pasirinkti, kuris laukas atitinka susiejimą su VMI.

1.2. PVM laukų parinkimas susiejimui
PVM laukai yra susiejami naudojant atitinkamą parametrų grupę „PVM susiejimo parametrai“, kuri yra
meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant lauko reikšmę iš sąrašo, prieš tai
užpildant NAV prisijungimo duomenis.
•

Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant „VAT Posting Setup“ lentelės laukus, kurie yra tekstinio
formato (varchar arba nvarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametrų grupėje „PVM susiejimo
parametrai“ pasirinkti parametrą „Specialus susiejimas pagal SQL užklausą kai NAV duomenų bazėje jau
yra susiejimas“ ir žemiau atsirakinusiuose langeliuose atitinkamai pasirinkti, kuris laukas atitinka
susiejimą su VMI.

1.3. Įmonės kodo laukų parinkimas
NAV standartas neturi „Registration No.“ lauko lentose „Customer“ ir „Supplier“, dėl to programoje
galima pasirinkti, kuris iš turimų laukų nurodytose lentose atitinka šį lauką. Įmonės kodo laukas yra
susiejamas naudojant atitinkamą parametrų grupę „Klientų/ tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai“,
kuri yra meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant laukų reikšmes iš sąrašo, prieš
tai užpildant NAV prisijungimo duomenis.
•

Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant lentelių „Customer“ ir „Supplier“ lentelės laukus, kurie yra
tekstinio formato (varchar arba nvcarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametrų grupėje „“Klientų/
tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai“ atitinkamame langelyje „“Klientų įmonės kodo laukas“ arba
„Tiekėjų įmonės kodo laukas“ pasirinkti, kuris laukas atitinka įmonės kodą.

2. Tarpinės SAFT duomenų bazės parametrai
Programa naudoja tarpinę duomenų bazę SAFT, į kurią sukeliami duomenys iš įmonės NAV duomenų
bazės. XML byla formuojama naudojant SAFT duomenų bazės duomenis.
Šioje dalyje pateikiama informacija kaip sukuriama tarpinė duomenų bazė SAFT ir kaip išvaloma.

2.1. Duomenų bazės parametrai
Šioje programos versijoje SAFT duomenų bazė yra generuojama automatiškai lokaliai, vartotojas negali
pasirinkti kur ir kaip ją generuoti.

2.2. Duomenų bazės išvalymas
SAFT duomenų bazė yra išvalomą kiekvieną kartą, kai meniu punkte „PARAMETRAI“ yra paspaudžiamas
perėjimo į kitą langą mygtukas.

3. Reikalingos teisės
Norint naudotis programa vartotojas turi turėti tam tikras teises.
Norint kad programa veiktų, NAV prisijungimo vartotojas turi turėti teisę skaityti nurodytą duomenų
bazę. NAV duomenų bazėje atliekamos komandos: SELECT.

