
skirtas visų „EuroSkaita“ programoje
generuojamų ir per dPort sistemą klientams
siunčiamų pardavimo dokumentų tikrinimui ir
saugojimui visus 10 metų. 
 

KAS MĖNESĮ SUTAUPYSITE >80 VAL.*
DARBO LAIKO
ir pamiršite sąskaitų segimą į segtuvus, 
rankinį jų tikrinimą su programoje 
įvestomis pardavimo operacijomis bei
varginantį popierinių dokumentų 
naikinimą.

ELEKTRONINIS
SĄSKAITŲ ARCHYVAS

 

Gaištama mažiau laiko aiškinimuisi, kodėl atsirado
neatitikimų, ir klaidų taisymui: programa automatiškai
pasiūlo atkreipti dėmesį į galimas klaidas, leidžia
„vitrinoje“ patogiai peržiūrėti klientui perduotą
dokumentą, o prie Pardavimų valdymas/Papildomi
dokumentai matyti visą pardavimo dokumento
redagavimo istoriją.

VISOS E. SĄSKAITOS
VIENOJE VIETOJE

AUTOMATINIS SĄSKAITŲ
SUTIKRINIMAS

GREITA KLAIDŲ PAIEŠKA

 

JOKIŲ SEGTUVŲ 
IR SPINTŲ!

 

SAUGUS ELEKTRONINIS ARCHYVAS

 

DOKUMENTŲ PASIEKIAMUMAS

SĄSKAITŲ NAIKINIMAS 
1 MYGTUKO PASPAUDIMU

Programoje atliekama automatinė išrašytų e. dokumentų
patikra: Ar klientui pateikta sąskaita sutampa su
pardavimo operacija? Pasitaiko atvejų, kada po sąskaitos
išsiuntimo vadybininkas joje keičia kainą, prekę ar
nuolaidą, tačiau užmiršta išsiųsti naujausią sąskaitos
versiją. Ar visi dokumentai susiformavo tinkamai ir yra
išsiųsti klientams?
Daugiau jokio ilgo ir varginančio rankinio dokumentų
tikrinimo ir nesutapimų i.SAF ar kryžminio patikrinimo
metu.

Visos pardavimo dokumentų (pardavimo, koregavimo,
grąžinimo/kreditinių e. sąskaitų) kopijos kaupiamos ir 10
metų saugomos vienoje vietoje originalioje formoje.
Nesvarbu, kas išsiuntė, iš kokio kompiuterio – visos
išrašytos e. sąskaitos automatiškai išsisaugo prie
Pardavimo operacijos ir, pasibaigus mėnesiui,
nusiunčiamos į elektroninį sąskaitų archyvą.

Nebereikia saugoti nei popierinių sąskaitų segtuvuose,
didelėse spintose ar sandėliukuose nei el. paštu išsiuntus
sąskaitas jas kaskart saugoti savo kompiuteryje, o, dėl
šventos ramybės, papildomą spausdintinę kopiją laikyti 
„po raktu“.

Automatiškai suformuojamas ir sukuriamas mėnesio
dokumentų archyvas, t. y. failas, kuriame surenkamos ir
saugomos to mėnesio sąskaitos. Visas saugomas
sąskaitas galima bet kada peržiūrėti, eksportuoti į pdf,
išsaugoti ar kitaip tvarkyti pasinaudojant tam skirta
programėle, t.y. be programos „EuroSkaita“.

Auditoriui ar mokesčių administratoriui pareikalavus,
užtikrinama greita ir patogi elektroninė prieiga prie visų
elektroninių dokumentų. Viskas ko reikia, tai -
programėlė „ArchyveInstaller“ ir dokumentų failas,
leidžiantys per nuotolį matyti ir analizuoti skirtingų
laikotarpių pardavimus.

Vieno mygtuko „Delete“ paspaudimu atliekamas
dokumentų naikinimas pasibaigus 10 metų saugojimo
terminui. Tuo tarpu, atrinkti ir sunaikinti popierines
sąskaitas trunka ne vieną dieną, ir, dažniausiai, tai fiziškai
sunkus ir dulkėtas procesas.

http://web.prototechnika.lt/dport/
http://web.prototechnika.lt/dport/


 

>1000 EUR
SUTAUPYKITE KIEKVIENAIS METAIS*

Nebereikės spausdinti sąskaitų faktūrų ir įsigyti jų
saugojimui skirtų segtuvų.
Nebereikės mokėti už dokumentų archyvavimui
skirtų patalpų nuomą ir patalpų vėdinimą.
Nebereikės mokėti už archyvo naikinimo
paslaugas ar dokumentų naikiklių nuomą.

>80 VAL
DARBO LAIKO SUTAUPYKITE
KIEKVIENĄ MĖNESĮ*

Nebereikės rūpintis popierinės sąskaitos
paruošimu ir išsiuntimu reg. paštu ar gaišti laiko
kiekvienos el. sąskaitos eksportavimui į PDF, kliento
e. pašto suradimui, sąskaitos išsiuntimui ir jos
kaupimui savo kompiuteryje.
Nebereikės segti dokumentų į segtuvus ir keliauti į
saugyklą (neturint patikimos e-saugyklos, net ir el.
sąskaitos spausdinamos ir saugomos 10 metų).
Nebereikės kas mėnesį rankiniu būdu tikrinti
popierinių sąskaitų su programoje įvestomis
pardavimo operacijomis.
Nebereikės audito metu ilgai ir sudėtingai ieškoti
reikiamų dokumentų, o po 10 metų vargti naikinant
popierinius dokumentus dulkių apsuptyje.

Kiekvienos, tiek popierinės, tiek elektroninės, sąskaitos
administravimas be dPort ir e-archyvavimo modulio
trunka ~10 min. darbo laiko.

Skaitmenizuoti ir e-archyve saugomi pardavimo
dokumentai užima 70 kartų mažiau vietos nei
skenuotos ir PDF formatu saugomos sąskaitos Jūsų
kompiuteryje. Vietoj 1,25GB - tik 16 MB (per mėnesį).

70X
MAŽIAU VIETOS SERVERYJE UŽIMS
SAUGOMOS SĄSKAITOS*

*Jei įmonė kas mėnesį klientams išsiunčia >500 sąskaitų (vidutinis
failo dydis 2,5 MB), o sąskaitų saugojimui skirtos patalpos užima
~15 kv.m.

http://web.prototechnika.lt/dport/

