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KAIP PRISIJUNGTI PRIE „WOI“ 
 
Link: https://www-01.ibm.com/procurement/esi/ 
 

 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Jei norite prisijungti prie WOI programos, pirmiausia turite eiti į IBM tiekimo portalo svetainę 
(www.ibm.com/procurement/esi). Šiame puslapyje(rodomame) spustelėkite saitą „Mano 
portalas: mano funkcijos”“, kad prisijungtumėte. 

https://www-01.ibm.com/procurement/esi/
http://www.ibm.com/procurement/esi_


 

 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Kai prisiregistruosite WOI programoje, jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis. Registracija vyksta 
IBM tiekimo portalo puslapyje: www.ibm.com/procurement/esi 
Kai prisijungsite prie tiekimo portalo svetainės, būsite paprašyti nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį.  
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip registruotis WOI, atsisiųskite tiekimo portalo programos pagalbos 
modulį arba kreipkitės į WOI pagalbos centrą. 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Įveskite pasirinktą vartotojo vardą 
ir paspauskite tabuliacijos klavišą. 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite 
mygtuką „Gerai“. 

 
 

http://www.ibm.com/procurement/esi_


 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Kai prisijungsite prie tiekimo portalo puslapio, 
spustelėkite „Web Order and Invoice“”. 



 

Pirmasis apsilankymas WOI 
Kai sutiksite su sąlygomis, bus atidarytas WOI 
(tiekėjo) ekranas. 

Kai pirmą kartą atidarysite WOI programą, būsite paprašyti sutikti su sąlygomis ir naujausia sutartimi dėl 
sąskaitų išrašymo užsakomųjų paslaugų. Nepamirškite, kad: 

 
a) Turite turėti atitinkamą prieigos lygį, kad galėtumėte sutikti su sąlygomis. 
 
b) Kai bus sukurta nauja sąlygų versija, jums ta versija bus pateikta. Visada privalote sutikti su 

naujausia sąlygų versija. 
 
c) Visi IBM tiekėjai turi sutikti su sąlygomis, kad galėtų registruotis gauti WOI prieigą. 
 
d) Jei kiltų su sąlygomis susijusių klausimų, kreipkitės į WOI pagalbos tarnybą. 

 
 



PIRKIMO UŽSAKYMŲ – PAIEŠKA IR RŪŠIAVIMAS 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Šiuo metu rodomas WOI pagrindinis puslapis. Jei norite pradėti naudoti pirkimo užsakymą, 
spustelėkite „Pirkimo užsakymai”“. 
Pastaba: pirkimo užsakymai, ir pirkimo užsakymų keitimai rodomi dalyje „Pirkimo užsakymai”“.



 

Paieška ir Rūšiavimas  
WOI programoje galite naudotis paieškos funkcijomis. Paieškos 
funkcijas naudokite, jei norite rasti ieškomus dokumentus. 

 
 
 



Ieškoti pagal – pasirinktus paieškos kriterijus 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Ieškoti kur: ši funkcija leidžia ieškoti 
konkrečiuose dokumentų laukuose (pvz., datų). 

 
 



Ieškoti pagal – nurodytus konkrečius paieškos parametrus 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Ieškoti ko: ši funkcija leidžia pasirinkti arba įvesti konkrečius paieškos 
parametrus. Šiame pavyzdyje paieškos funkcija pateiks tik „Peržiūrėtus”“ pirkimo 
užsakymus.

 



Stulpelių antraštės –– pagrindinė informacija apie pirkimo užsakymus 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Dokumentų sąrašo viršuje rodomos stulpelių antraštės. 

 



Rūšiuokite pirkimo užsakymus didėjimo arba mažėjimo tvarka pagal skirtingus kriterijus 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Jei dokumentų sąrašą norite sudaryti didėjimo arba 
mažėjimo tvarka, galite naudoti šias rodykles. 



 
Peržiūrėkite visus pirkimo užsakymų puslapius 
 

 

Paieška ir Rūšiavimas  
Sąrašo apačioje gali būti rodomi 
saitai su kitais sąrašo puslapiais. 

 
 



PIRKIMO UŽSAKYMO FUNKCIJOS 
 
Perkančioji šalis (IBM) išsiųs pirkimo užsakymus tiekėjui, naudodama WOI programą. Tiekėjas gali priimti arba 
atmesti šiuos užsakymus ir išrašyti sąskaitą, naudodamas WOI. 
Kiek mygtukų arba funkcijų galite naudoti, priklauso nuo jūsų prieigos lygio. Jei norite gauti daugiau informacijos 
apie prieigos vaidmenis, eikite į tiekimo portalo programos pagalbos modulį. 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Atidaryti: naudokite šį mygtuką, jei norite atidaryti arba peržiūrėti 
pirkimo užsakymą. Kai užsakymas bus atidarytas, galėsite jį priimti, 
atmesti!/, spausdinti arba išrašyti užsakymo sąskaitą.

 
 



Kaip spausdinti pirkimo užsakymą 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Peržiūrėti tinkamą spausdinti versiją: naudokite šį 
mygtuką, jei pirkimo užsakymą norite peržiūrėti tokiu 
formatu, kuriuo bus nesunku spausdinti.

 
 
 



Kaip pradėti kurti sąskaitą pagal jau priimtą pirkimo užsakymą 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Kurti sąskaitą pagal pirkimo užsakymą: naudokite šį mygtuką, jei norite 
pradėti kurti sąskaitą. Sąskaitas galite kurti tik pagal priimtus pirkimo 
užsakymus. Bus parodyta, kaip naudoti šį mygtuką. 

 
 



Kaip patikrinti pirkimo užsakymo būseną 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Lauke „Būsena”“ rodoma, ar pirkimo 
užsakymas jau peržiūrėtas. 



Kaip spausdinti pirkimo užsakymą 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Prieš priimdami pirkimo užsakymą arba išrašydami sąskaitą, 
užsakymą galite peržiūrėti. Jei norite tai atlikti, pasirinkite užsakymą ir 
spustelėkite mygtuką „Peržiūrėti tinkamą spausdinti versiją”“.

 



Kaip atidaryti pirkimo užsakymą 
 

 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Pirkimo užsakymo atidarymas: pasirinkite pirkimo 
užsakymą, kurį norite atidaryti arba peržiūrėti, 
spustelėdami šalia jo esantį mygtuką.



 

Pirkimo Užsakymo Funkcijos 
Kai jau pasirinksite pirkimo užsakymą, 
spustelėkite mygtuką „Atidaryti”“, kad 
galėtumėte jį peržiūrėti. 

 
 



Pirkimo užsakymo išsami informacija 
 

 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Kai atidarysite pirkimo užsakymą, bus rodomas ekranas, panašus pavaizduotą į 
apačioje. Kokius mygtukus arba parinktis galite naudoti, priklauso nuo pirkimo 
užsakymo ir jūsų prieigos lygio (prieigos vaidmens). 

 



 

 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Ekrano viršuje bus pateikta pagrindinė informacija, pvz., užsakymo 
numeris, data ir kt. 
Išsami informacija apie konkretų užsakymą pateikta ekrano apačioje. 
Dabar slinkite žemyn. 

 
Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Mokėjimo informacija 
Valiuta: EUR, tai priklauso nuo šalies, kurioje įsikūrusi jūsų įmonė. 
Valiutos kursas: sąskaitos ir pirkimo užsakymo valiutų keitimo kursas. 
Mokėjimo terminas: dienų, per kurias IBM atliks mokėjimą, skaičius nuo 
galiojančios sąskaitos gavimo dienos. 



 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Elementų rodinys: 
čia rasite informaciją apie prekes arba paslaugas, kurios buvo užsakytos. 
Šiuo atveju elementų rodinyje rodoma pavyzdžių išsami informacija. 

 
 
 
 
 
 
 



Kaip atidaryti pirkimo užsakymo eilutę 
 

 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Šios konkrečios eilutės elementas nebuvo peržiūrėtas 
ir priimtas. 
Jei norite, kad būtų rodoma daugiau informacijos apie 
atskirą elementą, spustelėkite numerį (00001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Šiame ekrane rasite išsamesnę informaciją, susijusią 
su užsakytomis prekėmis arba paslaugomis. 
Šiame puslapyje visada rasite išsamią informaciją, 
susijusią su vieneto kainomis, kiekiais ir aprašais. 
 



 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Pristatymo grafikas:  
Šiuose laukuose bus rodomos pristatymų datos (terminų – 
datos). Jei tai paslaugų pirkimo užsakymas (pvz., laikinas 
darbuotojų samdymas, konsultacija), į pristatymų datas 
galima nekreipti dėmesio. 
 

 
Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Kontaktinė informacija: 
Čia rodoma IBM atstovo, kuris pageidavo prekių arba 
paslaugų, kontaktinė informacija.  
Kreipkitės į šį asmenį, jei kiltų klausimų arba problemų, 
susijusių su konkrečiu pirkimo užsakymu. 



 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Pristatymo adreso informacija: 
Čia rodomas pristatymo adresas. Jei tai paslaugų užsakymas 
(ne pristatomas) čia bus rodomas bendras IBM adresas. 

Pirkimo užsakymo išsami informacija 
Kainodaros plano informacija: 
Jei naudojamos ribotą laiką galiojančios kainodaros 
sutartys, išsami kainodaros informacija bus rodoma 
apačioje esančiuose laukuose. 

 
 



Pereikite į puslapio viršų 
 

 

Pirkimo užsakymo išsami informacija
Peržiūrėję eilutės elemento informaciją, 
spustelėkite saitą „Grįžti”“, kad 
grįžtumėte į pagrindinį pirkimo 
užsakymų puslapį.

 
 



PIRKIMO UŽSAKYMŲ PAKEITIMAI 
 
Jei perkančioji šalis pakeis pirkimo užsakymą, WOI programoje jūs gausite pakeistą pirkimo užsakymą. Jei pirkimo 
užsakymas pakeičiamas, prieš išrašydami sąskaitą turite priimti pakeistą pirkimo užsakymą. Nepamirškite, kad 
būtina priimti visus atskirus elementus, nors išrašydami sąskaitą naudosite tik 1 pirkimo užsakymo elementą. 
 
Naujų” pirkimo užsakymų (nepakeistų užsakymų) priimti nereikia. 
 

 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Kuris pirkimo užsakymas pakeistas, galite nustatyti pagal jo 
pakeitimo datą. 
Naujų” užsakymų pakeitimo data nenurodoma. Šiame pavyzdyje 
užsakymas, kurio numeris 4601930214, yra pakeistas pirkimo 
užsakymas. Pasirinkite užsakymo numerį 4601930214. 



 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Spustelėkite mygtuką 
„Atidaryti”“, kad būtų atidarytas 
pakeistas pirkimo užsakymas. 

 
 
 
 
 



Kaip priimti pakeistus pirkimo užsakymus 
 

 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Jei norite peržiūrėti pirkimo 
užsakymo pakeitimus, spustelėkite 
„Peržiūrėti pakeitimų suvestinę”“.



 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Šiame puslapyje galite peržiūrėti bet kokius 
pirkimo užsakymo pakeitimus. Spustelėktie 
saitą „Grįžti”“, kad grįžtumėte į ankstesnį 
puslapį. 



 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Jei norite priimti pakeitimus, pirmiausia turite atidaryti 
atskirą elementą.  
Jei norite tai atlikti, spustelėkite atskiro elemento numerį 
(00001). 



 

Pirkimo užsakymo pakeitimai 
Spustelėkite mygtuką „Priimu šį 
elementą”“, jei norite priimti 
pakeitimus. 

 



 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Dabar patvirtinkite savo 
priėmimą spustelėdami mygtuką 
„Gerai”“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pirkimo užsakymo pakeitimas priimtas. Pereikite į šio puslapio apačią. 
 

 

Pirkimo užsakymų pakeitimai 
Pakeistas pirkimo užsakymas dabar yra 
priimtas, todėl galite sukurti sąskaitą. 

 
 
 



SĄSKAITOS IR KREDITAI 
 
`Jei norite kurti naują sąskaitą arba kreditą, visada turite pradėti nuo pirkimo užsakymo. 
 

 

Sąskaitos ir kreditai 
Jei norite pradėti kurti sąskaitą, 
spustelėkite mygtuką „Kurti sąskaitą 
pagal pirkimo užsakymą”“. 

Sąskaitos ir kreditai 
Šios pamokos metu sukursite pirkimo užsakymo, 
kurio numeris 4602073806, sąskaitos pavyzdį. 
Jei norite tai atlikti, pirmiausia pasirinkite užsakymą. 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Dabar atidarytas pagrindinis sąskaitos ekranas. Sąskaita 
kuriama pagal pirkimo užsakymą, todėl pastebėsite, kad kai 
kurie laukai jau užpildyti. 

 
Sąskaitos ir kreditai 
Sąskaitos data: sąskaitos data, šią datą galima keisti, dabartinė data yra numatytoji data. 
Mokesčių data: data, po kurios perkančioji šalis gali susigrąžinti PVM. Šios datos keisti nebūtina. 
Sąskaitos tipas: sąskaita arba kreditas.  
 

 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Sąskaitos numeris: numeris, kurį nurodote, kad pažymėtumėte sąskaitą. Numeris turi būti unikalus 
(kartą panaudotus vienoje sąskaitoje, jo nebegalima naudoti kitai sąskaitai pažymėti). Sąskaitos 
numeris turi sutapti su jūsų vidiniais administraciniais sąskaitos įrašais. 
Valiutos kursas: užsakymo ir sąskaitos valiutų keitimo kursas. Dažniausiai nurodoma ta pati valiuta, 
todėl valiutos kursas yra 1,00. 
Kopijuoti tekstą: pažymėkite šį lauką, kad į sąskaitą būtų nukopijuotas pirkimo užsakymo tekstas 
(aprašai).

Sąskaitos ir kreditai 
Vieneto kaina: 
Vieneto kaina yra vieno elemento kaina (kaina už 
vienetą, valandinis įkainis ir t. t.). Jei matavimo 
vienetas yra UL (nematuojamas vienetais), vieneto 
kaina yra bendroji užsakymo vertė. 

Sąskaitos ir kreditai 
Sąskaitos kiekis: 
Čia rodomas reikalaujamas kiekis. Jei matavimo 
vienetas yra PCE (vienetai) arba HUR (valandos), kiekis 
yra vienetų arba valandų skaičius. Šiuo atveju matavimo 
vientas yra UL (nematuojamas vientetais). Tokiais 
atvejais kiekis visada yra 1. Jei matavimo vientetas nėra 
UL, kiekį galite keisti (pvz., sąskaitos dalyje). 

Sąskaitos ir kreditai 
Sąskaitos elemento numeris naudojamas sekai, kuria elementai rodomi 
sąskaitoje, nurodyti. Šiame pavyzdyje sąskaitoje yra tik viena eilutė, todėl 
sąskaitos eilutės elemento numeris yra 1”. 
Paprastai sąskaitos elemento numeris yra toks pat, kaip ir pirkimo užsakymo 
elemento numeris. Elementai sunumeruoti nuosekliai. Pirmojo elemento, kuriam 
išrašoma sąskaita, numeris visada yra 1, antrojo – visada numeris 2 ir t. t. 

Sąskaitos ir kreditai 
Mokesčio tarifas: 
Čia reikės pasirinkti prekių arba 
paslaugų, kurioms išrašyta sąskaita, 
mokesčio (PVM) tarifą. Nepamirškite, 
kad kai kuriais atvejais bus siūloma 
pasirinkti iš mokesčių tarifų, kurie 
netaikomi jūsų šalyje.

Sąskaitos ir kreditai 
Kiekis arba suma, kuriai išrašyta 
sąskaita iki datos: 
Tai yra „skaitiklis”, kuris stebi kiekius ir 
sumas, kuriems jūs išrašėte 
sąskaitas. 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Pastebėsite, kad sąskaitos ir mokesčio sumas apskaičiavo 
WOI programa. Šias sumas jau įvedėte. 
Jei norite ką nors pakeisti, spustelėkite mygtuką „Redaguoti 
elementus”“. Jei netaikote PVM arba mokesčio, turite nurodyti 
priežastį, kodėl to nedarote. Tai taip pat atliekama elementų 
redagavimo ekrane. Spustelėkite mygtuką „Redaguoti 
elementus”“, kad peržiūrėtumėte, kaip galite pakeisti elemento 
informaciją. 



 

 

Sąskaitos ir kreditai 
Dabar apskaičiuojamos sąskaitos bendrosios sumos ir sąskaitos formoje atidaromi 2 
papildomi laukai: „Kontrolinė mokesčių vertė” ir „Kontrolinė bendroji sąskaitos vertė”. 
Šiuos laukus turite užpildyti rankiniu būdu. Į lauką „Kontrolinė mokesčių vertė”“ turite 
įvesti tokią mokesčio sumą, kokia apskaičiuota sąskaitoje. Į lauką „Kontrolinė bendroji 
sąskaitos vertė”“ turite įvesti bendrąją sąskaitos sumą (įskaitant PVM). 

Sąskaitos ir kreditai 
PVM mokėtojo kodas: čia turite nurodyti savo PVM 
mokėtojo kodą. Tai yra teisinis reikalavimas. IBM atmes 
sąskaitą, jei joje nebus nurodytas tiekėjo PVM mokėtojo 
kodas. 
Sąskaitos instrukcijos: čia galite įtraukti sąskaitos 
komentarų arba instrukcijų. Tai daryti nebūtina.

Sąskaitos ir kreditai 
Į šiuos laukus turite įvesti savo 
kontaktinę informaciją. Ši kontaktinė 
informacija bus naudojama tik tuo atveju, 
jei kils klausimų, susijusių su sąskaita. 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Šiuose laukuose turite įvesti savo įmonės 
adreso informaciją. Dauguma atvejų šie laukai 
bus užpildyti. 

Sąskaitos ir kreditai 
Tai yra sąskaitos gavėjo adresas. 
Sąskaitos gavėjo adreso keisti negalite. 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Pateikti: naudokite šį mygtuką, jei norite išsiųsti sąskaitą IBM 
Įrašyti kaip juodraštį: naudodami šį mygtuką sąskaitą įrašysite jos nepateikdami. Įrašytas sąskaitas 
galima nuskaityti iš sekcijų „Sąskaitos ir kreditai”, esančių pagrindiniame WOI ekrane. 
Įrašyti kaip numatytąją: naudodami šį mygtuką įrašysite numatytąją informaciją (mokesčio mokėtojo 
kodą, vardą ir pavardę, adresą ir t. t.). Kartą įrašyta informacija bus automatiškai rodoma bet kurioje 
vėlesnėje sąskaitoje. 
Atšaukti: naudodami šį mygtuką sąskaitos neįrašysite ir nepateiksite. Grįšite tiesiai į  WOI pagrindinį 
ekraną. 
Nustatyti iš naujo: naudodami šį mygtuką išvalysite visą informaciją, kurią įvedėte į sąskaitą. 
*** Būkite atidūs naudodami mygtukus „Atšaukti“ ir „Nustatyti iš naujo“.*** 

Sąskaitos ir kreditai 
Tai yra siuntimo adresas. Jis 
nurodo, kas užsakė prekes; tai 
tas pats adresas kaip ir 
pristatymo adresas. 



 

Sąskaitos ir kreditai 
Šiame ekrane jūsų prašoma patvirtinti, kad 
norite pateikti sąskaitą IBM. Spustelėkite 
mygtuką „Gerai”“, kad pateiktumėte sąskaitą.

 
 
 
 
 



Dabar sąskaita buvo išsiųsta į IBM, o jūs grįžote į pagrindinį WOI ekraną. Įrašytas ir (arba) išsiųstas sąskaitas 
galima nuskaityti spustelint „Sąskaitos ir kreditai”. 
 

 



 

TIEKĖJO PROFILIS 
 

 

Tiekėjo profilis 
Iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite savo tiekėjo 
numerį. 
Dažniausiai rinktis galima iš vieno numerio.

Tiekėjo profilis 
Jei norite, kad į jūsų WOI „pašto dėžutę”“ būtų 
siunčiami el. pašto pranešimai apie gautus naujus 
dokumentus (pvz., pirkimo užsakymus), pasirinkite 
„Taip”. Į apačioje esantį lauką įveskite el. pašto 
adresą, kuriuo turi būti siunčiamas pranešimas. 
Galite įveskti kelis adresus atskirdami juos kableliu. 

Tiekėjo profilis 
„Skirtumas nuo Grinvičo laiko”“ yra laiko juosta, 
kurioje esate. WOI programa yra visame pasaulyje 
naudojamas įrankis, todėl jūsų nustatymai šiame 
lauke nurodys dokumentų laiko žymes iWOI 
ekrane. 

  
Spustelėkite mygtuką „Įrašyti profilio pakeitimą”, kad būtų įrašytas profilis. 
 



 

PROTOKOLŲ ATASKAITOS 
 

 

 
Protokolų ataskaitos 
 
Šios pamokos metu išmoksite kurti protokolų ataskaitas. Daugumoje 
Europos šalių tokios ataskaitos yra būtinos pagal įstatymus. Jei sąskaitą 
išrašote Šveicarijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Prancūzijoje 
įsteigtos įmonės vardu, turite paisyti reikalavimų, susijusių su šiomis 
ataskaitomis. Jei sąskaitą išrašote kurioje nors kitoje šalyje įsteigtos 
įmonės vardu, šią pamoką galite praleisti. Jei norite pradėti, spustelėkite 
saitą „Protokolų ataskaitos”“. 



 

Protokolų ataskaitos 
Šios pamokos metu sužinosite, kaip sukurti protokolo 
ataskaitą. Jei norite pradėti, spustelėkite mygtuką „Kurti 
naują protokolo ataskaitą”. 



 

 

Protokolų ataskaitos 
Informaciją turite įvesti taip, kaip 
parodyta apačioje. 

Protokolų ataskaitos 
Būtina pasirinkti ataskaitos 
pradžios ir pabaigos datas. 

Protokolų ataskaitos 
Spustelėkite mygtuką „Pateikti”“, jei 
norite generuoti protokolo ataskaitą.



 

Protokolų ataskaitos 
Pereikite į šio puslapio apačią. 



 

Protokolų ataskaitos 
Spustelėkite mygtuką „Gerai”Å, 
jei norite, kad būtų sugeneruota 
protokolo ataskaita.



 

 
Protokolų ataskaitos 
 
Užklausa generuoti protokolo ataskaitą pateikta. Gali tekti 
palaukti 48 valandas, kol WOI programoje galėsite 
peržiūrėti konkrečią protokolo ataskaitą. Spustelėktie 
mygtuką „Pirmyn”“, jei norite peržiūrėti esamas protokolų 
ataskaitas. 



 

Spustelėkite mygtuką 
„Atidaryti”“, jei norite peržiūrėti 
protokolo ataskaitą. 



 

Protokolų ataskaitos 
Protokolo ataskaitos viršuje pateikta bendroji 
informacija apie protokolo ataskaitą (vardas ir 
pavardė, datų intervalai ir t. t.). Pereikite žemyn. 



 

Protokolų ataskaitos 
Čia galite peržiūrėti perkančios ir sąskaitą 
išrašančios šalių su įmone susijusią 
informaciją. Pereikite dar žemiau. 

 



 

 
Protokolų ataskaitos 
Čia galite peržiūrėti tikrąją protokolo ataskaitą, t. 
y. sąskaitų ir kreditų, pateiktų per ataskaitos 
kūrimo laikotarpį, sąrašą. 
Jei protokolų ataskaitos yra teisiškai būtinos, 
muitinės ir akcizo institucijos gali reikalauti jas 
pateikti. 
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