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DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS PROGRAMOS „STEKAS – ALGA“
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Darbo užmokesčio apskaitos programos „STEKAS – alga“ modifikavimo,
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Paruošta programinė įranga, kuri automatizuoja bazinės valiutos
(euro) pakeitimą darbo užmokesčio apskaitos duomenų bazėje,
toliau – konvertavimo programa
Programinė įranga turi papildyti naująją duomenų bazę NPD,
PNPD, minimalia alga, tarifu bei kitais dydžiais, naudojamais
darbo užmokesčio apskaitoje, įsigaliosiančiais nuo 2015-01-01.
Programinė įranga naujojoje duomenų bazėje turi konvertuoti
visas sumas pagal patvirtintą lito/euro kursą.
Turi būti konvertuojama tokia informacija:
a) Pastovi alga, priedai, vykdomieji raštai, kiti
atskaitymai įvesti absoliučia suma;
b) Įvesta iki konvertavimo dienos 2015 metų einamoji
informacija (jei konvertavimas pradedamas vykdyti ne sausio
mėnesio pradžioje);
c) Darbuotojų skolos 2014.12.31 dienai;
d) priskaičiuoti, bet neišmokėti 2014 metais
darbuotojų atlyginimai ir duomenys FR0573, FR0572
formoms;
e) atostoginiai ir kitos 2014 metais už 2015 metus
priskaičiuotos sumos;
f) sukauptas atostogų rezervas 2014.12.31 dienai;
g)
sukauptos
sumos
vidutinio
atlyginimo
paskaičiavimams, sumos pažymoms;
h) nepadengti vykdomųjų raštų likučiai.
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Konvertuojant duomenis pažymoms ir kitokioms palyginamosios
ataskaitoms už 2014-2015 periodą, priskaitytas- -išskaičiuotas –
išmokėtas sumas perskaičiuoti taip, kad būtų išlaikyta aritmetika
formulėje : „Išmokėta = Priskaityta – Išskaičiuota“.
Turi būti nustatyti parametrai, kad visose ataskaitose būtų
spausdinamos sutrumpinimai EUR, o ne Lt.
Duomenyse, kuriuos DU pateikia į balansą ar
bankininkystės sistemoms, būtų pateikiama santrumpa EUR, o ne
LTL.. Pažymose ir kt. dokumentuose spausdinant sumą žodžiu,
būtų teisingai linksniuojama būsima bazinė valiuta.
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PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Darbo užmokesčio apskaitos programos „STEKAS – alga“ modifikavimo, susijusio su
bazinės apskaitos valiutos pakeitimu iš lito į eurą paslaugos (toliau – paslaugos) apima:
1.1.1. nuolatines eksploatavimo trikdžių šalinimo ir klaidų taisymo paslaugas;
1.1.2. programos darbingumo atstatymo ir duomenų koregavimo, įvykus darbo sutrikimams,
paslaugas;
1.1.3. programos tobulinimo paslaugas, nereikalaujančias esminių sprendimų ir/arba esminių
funkcionalumo pokyčių;
1.1.4. programos susiėjimo su kitomis perkančiosios organizacijos turimomis programomis
paslaugas;
1.1.5. programos versijų atnaujinimas;
1.1.6. konsultavimo paslaugas.
Paslaugų tikslas – užtikrinti perkamų paslaugų tinkamą funkcionavimą, jos atitikimą paskirčiai
ir funkcionalumo poreikiui bei operatyvų darbo trūkumų pašalinimą.
II. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI
2.1. Paslaugų tiekėjas turi turėti teisę teikti priežiūros, techninio aptarnavimo bei tobulinimo
paslaugas, susijusias su darbo užmokesčio apskaitos programa „STEKAS – alga“, taip pat turi turėti
reikalingus patentus, licencijas ar leidimus.
III. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI
3.1. Paslaugų tiekėjas paruošia programinę įrangą, kuri automatizuoja bazinės valiutos (euro)
pakeitimą buhalterinės apskaitos duomenų bazėje, toliau – konvertavimo programa ir turi pasiekti
šiuos rezultatus:
3.1.1. Senoji duomenų bazė turi būti paliekama ankstesnių laikotarpių peržiūrai, deklaracijų už
2014 metus teikimui. Tolimesni duomenų įvedimo – skaičiavimo – išmokėjimo darbai vykdomi tik
naujojoje duomenų bazėje;
3.1.2. Turi būti realizuotos galimybės pakeisti pastovių algų koeficientus, algos ir priedų
dydžius automatizuotu būdu visiems darbuotojams;
3.1.3. Turi būti realizuota ataskaitą, kuri parodys likučių 2014.12.31 dienos pabaigai (eurais,
konvertavus iš litų) ir 2015.01.01 dienos rytui (eurais) skirtumus, detalizuotus pagal balansines
sąskaitas ir kitas dimensijas;
3.1.4. Konvertavimo programa turi sukurti naują duomenų bazę, ir į ją perrašyti visus
duomenis, esančius darbo užmokesčio apskaitos duomenų bazėje;
3.1.5 Naujoje duomenų bazėje turi būti paliktos tik nuo 2015 metų sausio 1d. atliktos
buhalterines operacijos;
3.1.6. Programinė įranga naujojoje duomenų bazėje turi konvertuoti visas sumas litais pagal
patvirtintą lito/euro kursą. Turi būti konvertuojama tokia informacija:

a) didžiosios knygos likutis 2014.12.31 dienai;
b) tiekėjų ir pirkėjų skolos 2014.12.31 dienai;
c) atskaitingų asmenų skolos 2014.12.31 dienai;
d) atsargų likutį 2014.12.31 dienai;
e) ilgalaikio turto vertės ir priskaičiuoto nusidėvėjimo sumos.
3.2. Dokumentuose kita valiuta, t.y. ne litais ir ne eurais, kursas lito atžvilgiu turi būti
perskaičiuotas į kursą euro atžvilgiu.
3.3. Turi būti nustatyti parametrai, kad visose ataskaitose būtų spausdinamos sutrumpinimai
EUR, o ne Lt.
Duomenyse, kuriuos programa pateikia į balansą ar bankininkystės sistemoms, būtų pateikiama
santrumpa EUR, o ne LTL.. Faktūrose ir kt. dokumentuose spausdinant sumą žodžiu, būtų teisingai
linksniuojama būsima bazinė valiuta.
IV.

REIKALAVIMAI KOKYBĖS GARANTIJAI

4.1. Atliktiems darbams vykdytojas turi įsipareigoti suteikti 3 mėnesių garantini laikotarpį.

