Prekini vienet importas
Kaip papildyti sraš naujais prekiniais vienetais?
Naujomis prekmis sraš papildyti galite bet kada, tiek per portal, tiek per VVS import - tiesiog importuokite nauj preki sraš.
Galite kelti ir bendr vis preki sraš: ir jau GPAIS apskaitoje, suformuotose, patvirtintose suvestinse buvusias prekes, ir naujas. Šiuo atveju GPAIS
apskaitoje jau buvusi preki duomenys (pavadinimas, kodas) Sraše turi bti tokie patys, kaip anksiau, ir sistema šias prekes ignoruos - j nekels
pakartotinai, o sukels tik naujas Sraše esanias prekes.
Jeigu norite pakeisti GPAIS apskaitoje jau buvusi preki pakuoi duomenis - skaitykite žemiau pateiktas taisykles.

Gaminiai / prekiniai vienetai GPAIS yra keliami vien kart ir yra pseudo-statiniai. Prekinius vienetus galima koreguoti tik tol, kol su šiais prekiniais
vienetais nra suformuotos suvestins.
Po suvestini suformavimo, nebegalite koreguoti preki per VVS: jeigu bandysite koreguoti, siuniamame importo faile gausite klaid "Gaminys
neredaguojamas".
Atsiradus naujiems prekiniams vienetams, pakitus prekinio vieneto, jau esanio suformuotose suvestinse, duomenims, reikia importuoti naujus
prekinius vienetus.

Nuo 2020-01-08 per VVS galite koreguoti Gamini/ prekini vienet srašuose nurodytus pakuoi duomenis - keiiantis GPAIS apskaitoje jau
naudoto gaminio/prekinio vieneto pakuotei per VVS:
rašote arba pakeiiate galiojimo pabaigos dat jau egzistuojanios pakuots elementams;
papildote gaminio/prekinio vieneto pakuot priddami naujus pakuots elementus su naujomis galiojimo datomis.
naujoms pakuotms geriausia naudoti naujus pavadinimus, kad toje paioje prekje nesikartot vienodi pavadinimai. Pvz. prirašius skaii ar
dat, nes sistema pakuotes atpažsta pagal pavadinim.
XML faile turi bti visi duomenys: ir sena, nebegaliojanti pakuot, liekanti kaip archyvin, jos galiojimo pabaigos data ir naujai aprašyta pakuot.
Pakuoi keitimus galite atlikti neatrakin jau suformuot, patvirtint žurnal.
Pakeitimai nepaveiks laikotarpi, kuri ketviri suvestins ir ataskaitos jau patvirtintos: duomenys apie pakuotes nepasišalins ir neprisids
jau „užrakintus“ žurnalus.

Gaunama klaida: Gaminio / prekinio vieneto pakuot <> neatitinka srauto registracijos

Gamini / prekini vienet sraše, kur siuniate, pateiktos pakuots kategorija, ršis (ršis pagal medžiag / vienkartin / daugkartin / užstatin / neužstatin)
neatitinka to, k esate užregistrav Gamintoj, importuotoj svade.
Svado duomenis galite pasitikrinti ia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys
Jei svad norite patikslinti, papildyti naujomis pakuotmis, j ršimis, kategorijomis:
Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/ ir pasirinkite subjekt iš srašo
Spauskite "GII registracija"
Rinkits "Koreguoti duomenis GII svade"

Jei Gamintoj, importuotoj svade norite taisyti EE ir kit sraut (pakuoi, baterij ir akumuliatori, apmokestinamj gamini, alyv) sraut
duomenis, rekomenduojame pirmiausia pateikti prašym koreguoti kitus srautus, o EE teikti paskutin: kol EE prašymas nebus
vertintas specialist, kit sraut prašymai lauks eilje ir nebus koreguojami.

Jei importuojamame Gamini / prekini vienet faile bus rasta daugiau nei 100 klaid, importas nuo tos vietos bus nutrauktas ir likusios preks faile
nebus sukeltos GPAIS.

Susij straipsniai:

Prisijungimas prie Pagalbos tarnybos portalo, paklausimai Pagalbos tarnybai: asmens duomen sauga.
Pakuoi duomen tvarkymas srašuose
GPAIS tobulinimas
Kokios yra importavimo nuorodos GPAIS?
Prekini vienet importas

