
KAIP PRADĖTI DARBĄ SU PROGRAMA DSASK?

1. Pirmiausia aprašykite savo įmonę. Pasirinkite meniu „Žinynai“/“Įmonės rekvizitai, nustatymai“ ir
atsidariusiame lange nurodykite duomenis apie savo įmonę:

Išsaugokite įvestus duomenis – paspauskite mygtuką [ V Išsaugoti] lango apačioje (paukščiuką).



2.  Įveskite keletą klientų. Pasirinkite meniu „Žinynai“/„Klientai“ ir paspauskite mygtuką „Naujas“:

3.  Įveskite keletą savo parduodamų prekių/paslaugų aprašymų. Pasirinkite meniu 
„Žinynai“/„Prekės/Paslaugos“ ir paspauskite „Naujas“:



4.  Pasirinkite meniu „Sąskaitos“ ir paspauskite „Naujas“:

Sąskaitos eilutes įveskite/taisykite/pašalinkite mygtukų [+], [!], [x] (žr. sąskaitos lango dešinėje) 
pagalba:

Kiekvieną įvestą eilutę ir visą sąskaitą išsaugokite mygtuku [V Išsaugoti ] (paukšteliu).



5.  Reikalingą klientą ar prekę pasirinkite šalia laukelio esančio mygtuko (maža rodyklė) pagalba:

Atsidariusiame lange pasirinkite reikalingą klientą (ar prekę) ir spauskite mygtuką [Pasirinkti] :

Jei atidarytame klientų ar paslaugų sąraše neradote reikalingo kliento, sąrašą čia pat galite papildyti 
-  spauskite mygtuką [ + Naujas]  (arba klavišą [Insert]) :



6. Kaip spausdinti sąskaitą?  Sąskaitų sąraše pasirinkite reikalingą sąskaitą ir spausdinkite mygtuku 
[Spausdinti]:

 



Ekrane bus atidarytas ataskaitos peržiūros langas, kuriame galite peržiūrėti suformuotą sąskaitą. 
Įrankių juostos mygtukais galite vartyti, didinti ir nusiųsti į spausdintuvą:

Tokiu pat būdu spausdinamos ataskaitos klientų ar prekių/paslaugų sąrašuose.

7. Kaip kopijuoti sąskaitą? Sąskaitą ar sąskaitos eilutę galite kopijuoti mygtuku [Kopijuoti]:



Tokiu pat būdu gaima kopijuoti klientų bei prekių/paslaugų aprašymus.

8. „Kaip iš programos išvesti sąskaitą į failą ar išsiųsti elektroniniu paštu klientui?“

Dažniausiai elektroniniu paštu siunčiami PDF formato failai (sąskaitos-faktūros, skolų suderinimo 
aktai). Tam tikslui panaudokite nemokamą programėlę Pdf24 Creator. Atsisiųskite ją iš

https://en.pdf24.org/pdf-creator-download.html

ir įdiekite savo kompiuteryje. 

Prieš spausdindami ataskaitą, sąskaitų programoje pasirinkite meniu punktą  “Failai” / 
“Spausdinimo nustatymas” / “PDF24 PDF” :

Tada suformuokite norimą ataskaitą ir spausdinkite ją įprastu būdu – ekrane pasirodys užklausos 
langas, kuriame paspauskite „Saugoti PDF“:



Atsidariusiame lange pasirinkite aplanką, kur išsaugosite ataskaitą (pvz. Darbalaukis) ir nurodykite 
ataskaitos failo pavadinimą (pvz., saskaita ): 

Išsaugotą failą saskaita.pdf siųskite elektroniniu paštu klientui.



10. „Ką daryti,  jei sąskaitos PVM suma nesutampa su kasos aparato paskaičiuota suma?“

Gali būti, kad dėl skirtingų apvalinimo metodų sąskaitos PVM suma keliais centais skiriasi nuo 
PVM sumos kasos čekyje. Tokiu atveju galima pakoreguoti sąskaitos PVM sumą:

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame puslapyje www.deltasoft.lt skyrelyje „Klientams“


