
KAIP PRADĖTI DARBĄ SU PROGRAMA DSASK PRO?

1. Pasirinkite meniu „Žinynai“/“Įmonės rekvizitai/Nustatymai“ ir atsidariusiame lange nurodykite 
duomenis apie savo įmonę:
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Kitoje šio lango kortelėje „Sąskaitos-faktūros rekvizitai“ nurodykite naudojamą sąskaitų seriją, 
sąskaitos nr. ilgį, PVM skaičiavimo būdą, tekstą sąskaitos faktūros gale (jei reikia) :

Išsaugokite įvestus duomenis – paspauskite mygtuką [ V Išsaugoti] lango apačioje (paukščiuką).
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2. Pasirinkite meniu „Žinynai“/“Atsakingi“ ir atsidariusiame lange paspauskite mygtuką [+Naujas]  
(arba klaviatūroje klavišą  [Insert]):

Čia įveskite savo atsakingus asmenis (pardavėjus), kurie išrašys sąskaitas. Atidžiai įveskite 
slaptažodžius - jie bus reikalingi sekantį kartą prisijungiant prie programos.
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3.  Pasirinkite meniu „Žinynai“/„Klientai“ ir įveskite klientus:

4



4.  Pasirinkite meniu „Žinynai“/„Prekės/Paslaugos“ ir įveskite parduodamų prekių, paslaugų 
aprašymus:
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5.  Įveskite sąskaitą:
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Sąskaitos eilutes įveskite/taisykite/pašalinkite mygtukų [+], [!], [x] (žr. sąskaitos lango dešinėje) 
pagalba:

Kiekvieną įvestą eilutę ir visą sąskaitą išsaugokite mygtuku [V Išsaugoti ] (paukšteliu).
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6.  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]) :
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7. Įvestą sąskaitą spausdinkite mygtuku [Spausdinti]:
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8. Sąskaitą ar sąskaitos eilutę galite kopijuoti mygtuku [Kopijuoti]:
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9. „Kaip iš programos išvesti sąskaitą į failą ar išsiųsti elektroniniu paštu klientui?“

Sukurkite PDF failą tiesiogiai iš ataskaitos peržiūros lango: 

Nurodykite failo pavadinimą ir išsaugotą failą (mano saskaita.pdf) siųskite elektroniniu paštu 
klientui.
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11. „Kaip į sąskaitos faktūros formą įkelti savo įmonės logotipą?“

Savo įmonės logotipo failą (JPG) pavadinkite FIRMA.JPG  ir nukopijuokite jį į pagrindinį 
programos aplanką (pvz. C:|DeltaSoft|DSask). Kad logotipas nebūtų iškraipytas, jis turėtų būti 
kvadratinis – kraštinių santykis 1:1. Jei Jūsų įmonės logotipas pailgas, tai padarykite jo matmenis 
1:8 ir pavadinkite jį FIRMA2.JPG .

Programa patalpins logotipo failą į spausdinamos sąskaitos formą:

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame puslapyje www.deltasoft.lt skyrelyje „D.U.K“ 
(dažnai užduodami klausimai).
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