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Turinys 



Sveiki atvykę 
į Internetinių atsiskaitymų sistemą 

Administravimas gali pareikalauti daug laiko. 
 
Greitis ir paprastumas yra tai, ko Jums reikia. 
  
Taigi, norėdami padaryti Jūsų darbą paprastesnį, sukūrėme 
elektroninę administravimo sistemą, kuri leidžia Jums vos keliais 
mygtuko paspaudimais tvarkyti visas sąskaitas faktūras, 
kreditus, išrašus ir mokėjimus. 
  
Tai protingas, greitas ir “žalias” būdas.  
  
Šiame vadove rasite tai, ką Jums reikia žinoti apie TNT 
Internetinių atsiskaitymų sistemą – efektyvesnę Jūsų sąskaitų 
tvarkymo priemonę. 



registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 

 
 
Apsilankykite svetainėje www.tnt.lt ir 
pasirinkite Internetinių atsiskaitymų  puslapį 
Naudingos informacijos skyriuje.  Iš šio 
puslapio galėsite prisijungti prie Internetinių 
atsiskaitymų sistemos. 
Dabar tiesiog pasirinkite registracijos 
mygtuką ir sekite tolesnius nurodymus. 
 
 

Šie duomenys bus naudojami siekiant sukurti 
Jūsų vartotojo  paskyrą, įskaitant vartotojo 
vardą, slaptažodį ir elektroninio pašto adresą. 
  
Pasirinkite kalbą ir įveskite savo TNT kliento 
numerį. Vieta bus užpildyta už Jus. 
  
Kontaktinis elektroninio pašto adresas – tai 
elektroninio pašto adresas, kuriuo būsite 
pasiekiamas, užbaigęs registraciją 
Internetinių atsiskaitymų sistemoje. Šis 
elektroninis paštas automatiškai 
nukopijuojamas į kitus elektroninio pašto 
laukus registracijos formoje. 

Vartotojo vardas turi būti unikalus mūsų 
sistemose ir turi būti sudarytas iš šešių–
penkiasdešimties simbolių. 
Rekomenduojame naudoti bendrinį 
elektroninio pašto adresą kaip savo vartotojo 
vardą. 
  
Slaptažodis turi būti sudarytas iš žodžių ir 
skaitmenų, taip pat jis turi būti ne trumpesnis 
nei šešių simbolių. 
  
Užpildę visus privalomus laukus, pažymėtus 
raudona žvaigždute, spustelėkite „Tęsti“. 

Prisiregistruoti prie TNT Internetinių  
atsiskaitymų sistemos – greita ir paprasta 

1. Informacija  registracijai 

http://www.tnt.lt/
http://www.tnt.lt/
http://www.tnt.lt/


Įsitikinkite, kad turima sąskaita faktūra būtų 
išrašyta ne anksčiau nei prieš 3 mėnesius. 
Tada įrašykite savo TNT Kliento numerį ir 
patvirtinkite savo, kaip kliento, statusą, 
pateikdami sąskaitos faktūros numerį ir 
mokėtiną sumą. 
 
 

2. Duomenų pateikimas 
 

registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 



Jeigu turite daugiau nei vieną TNT Kliento 
numerį, pakartokite visus veiksmus ir, įrašę 
visas savo sąskaitas, spustelėkite„Patvirtinti“. 
 

2.  Duomenų pateikimas 

registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 



Patvirtinkite, kad sutinkate su TNT gabenimo 
sąlygomis – pažymėkite langelį. Spustelėkite 
„Patvirtinti“ norėdami užbaigti savo 
registraciją. 
 

3. TNT gabenimo sąlygos 

registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 



Jūsų registracija TNT Internetinių 
atsiskaitymų sistemoje dabar jau sėkmingai 
baigta. Galite atsispausdinti savo registracijos 
duomenis spustelėję „Spausdinti patvirtinimo 
duomenis“. 
  
Netrukus gausite elektroninį laišką ir galėsite 
suaktyvinti savo prisijungimo duomenis. 
 

4. Patvirtinimas 

registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 



Tiesiog spustelėkite ant nuorodos, pateiktos 
elektroniniame laiške, per 24 valandas nuo 
šio laiško gavimo. Įveskite savo prisijungimo 
vardą bei slaptažodį ir sėkmingai aktyvuosite 
savo registraciją. 
 

5. Sveiki atvykę į Internetinių atsiskaitymų 
sistemą 

registracija 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistemoje 



eInvoicing 
ir 

ePayment 
TNT Internetinių atsiskaitymų sistema palengvina sąskaitų 
tvarkymo ir išrašų derinimo procesus. 
 
Jūs galite: 
  

Gauti sąskaitas internetu 

Gauti pranešimus apie naujas sąskaitas elektroniniu 
paštu 

Parsisiųsti sąskaitas faktūras ir išrašus PDF arba „Excel“ 
formatu  

Peržiūrėti sąskaitas faktūras ir išrašus bet kuriuo Jums 
patogiu metu 

Apmokėti savo sąskaitas faktūras internetu 

Pateikti pretenzijas dėl sąskaitų ir sekite jų nagrinėjimo 
eigą 



prisijungimas 
prie TNT Internetinių atsiskaitymų sistemos 

 
 
 
 
Jūs galite apsilankyti www.tnt.lt svetainėje, 
pasirinkti Internetinių atsiskaitymų puslapį  
Naudingos informacijos skyriuje  ir iš čia 
prisijungti prie sistemos.  
 
Taip pat galite tiesiogiai prisijungti prie 
sistemos paspaudę šią nuorodą: 
https://common.tnt.com/finance-
login/login.html 
  
 

Arba kai gausite mūsų pranešimą apie 
pateiktą sąskaitą faktūrą savo sąskaitoje, 
galite spustelėti ant 
https://common.tnt.com/finance-login/login 
nuorodos, pateiktos elektroniniame laiške. 
  
Tada tiesiog įveskite savo prisijungimo vardą 
bei slaptažodį ir nuspauskite prisijungimo 
mygtuką. 
  
Jeigu pamiršote savo prisijungimo vardą arba 
slaptažodį, tiesiog paspauskite „Užmiršote 
slaptažodį?“ 

ir mes atsiųsime juos elektroniniu paštu 
(jeigu el. pašto adresas yra ir Jūsų 
prisijungimo vardas) bei elektroninio pašto, 
skirto pranešimams gauti, adresu. 
  
Jeigu neturėsime Jūsų elektroninio pašto 
adreso, išsiųsime pranešimą Jūsų bendrovės 
registruotų vartotojų grupei. 

 
Prisijungti prie Internetinių atsiskaitymų 
sistemos galima keliais būdais. 

http://www.tnt.lt/
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Paspaudę „ePayment“, galite apmokėti savo 
sąskaitas faktūras internetu, peržiūrėti savo 
sąskaitos išrašą, pateikti pretenziją dėl 
sąskaitos faktūros arba peržiūrėti pretenzijos 
nagrinėjimo eigą. 
  
Paspaudę „eInvoicing“, galite keliais 
formatais peržiūrėti visas savo pastarųjų 26 
savaičių sąskaitas faktūras ir kredito 
pažymas. 

 
Prisijungę prie sistemos, pateksite į 
Internetinių atsiskaitymų puslapį. 

prisijungimas 
prie TNT Internetinių atsiskaitymų sistemos 



prieiga 
Prie naujų elektroninių sąskaitų faktūrų 

Prisijungus ir pasirinkus „eInvoicing”, Jums 
automatiškai bus pateiktas naujų sąskaitų 
faktūrų ir kredito pažymų sąrašas. Galite jį 
peržiūrėti taip: 
 
•  PDF formatu. Tai tikros sąskaitos faktūros 
kopija, kurioje tiksliai pateikta ta pati 
informacija, kaip ir sąskaitos faktūros 
originale, ir kurią galima atspausdinti, išsiųsti 
elektroniniu paštu arba faksu. 

 Kaip duomenų failą (CSV, XLS arba XML). 
Duomenis galima perkelti tiesiogiai į Jūsų 
apskaitos programinę įrangą. 
  
Norėdami peržiūrėti failą norimu formatu, 
tiesiog spustelėkite ant atitinkamos 
piktogramos, pasirinktos iš sąrašo.  

Jeigu norite atsisiųsti kelias skirtingas 
sąskaitas faktūras (ne daugiau kaip dešimt), 
tiesiog pasirinkite reikiamus failų formatus, 
spustelėkite „Atsiųsti pažymėtą“ ir Jums bus 
sukurtas suspaustas failas. 
  
Atsisiuntus arba peržiūrėjus sąskaitą faktūrą, 
failas bus automatiškai perkeltas į „Visi 
dokumentai“ svetainės skyrelį. 

Peržiūra 



Norėdami ištrinti dokumentus iš „Nauji 
dokumentai“, tiesiog pažymėkite tą 
dokumentą, kurį norite pašalinti, ir 
spustelėkite „Pašalinti iš naujų dokumentų“. 
Sąskaita faktūra bus pažymėta kaip 
perskaityta ir perkelta į „Visi dokumentai“ 
skyrelį. 

Pašalinimas 

prieiga 
Prie naujų elektroninių sąskaitų faktūrų 



paieška 
ir rūšiavimas 

Jeigu norite surasti jau peržiūrėtą 
dokumentą, spustelėkite „Visi dokumentai“. 
Paieška galima pagal: 
 
•TNT Kliento numerį 
• Sąskaitos faktūros numerį 
•Sąskaitos faktūros datą 
•Documento tipą 
 

Paieška 



Galite išdėstyti savo sąskaitas faktūras 
didėjančia arba mažėjančia tvarka pagal: 
 
•TNT Kliento numerį 
•Sąskaitos faktūros numerį  
•Sąskaitos faktūros datą 
•Documento tipą 
•Sumą 
•Mokėjimo dieną 
 

Spustelėkite ant atitinkamo stulpelio 
antraštės vieną kartą, norėdami išdėstyti 
didėjančia tvarka, arba du kartus, norėdami 
išdėstyti mažėjančia tvarka. 

„eInvoicing“ leidžia Jums saugoti informaciją 
apie sąskaitas iki 26 savaičių nuo registracijos 
dienos. Po 26 savaičių seniausia sąskaita 
faktūra bus ištrinta, todėl nepamirškite 
atsisiųsti failų, kuriuos reikia išsaugoti savo 
sistemoje. 

Rūšiavimas Elektroninis archyvavimas 

paieška 
ir rūšiavimas 



apmokėkite 
savo sąskaitas 

Internetinių atsiskaitymų sistemos puslapyje 
pasirinkite „ePayment“, norėdami apmokėti 
savo sąskaitas faktūras internetu, peržiūrėti ir 
atsisiųsti savo sąskaitos išrašus, pateikti 
pretenziją dėl sąskaitos faktūros arba sekti 
pretenzijos nagrinėjimo eigą. 

Pažymėkite sąskaitas faktūras ir visas 
susijusias kredito pažymas, kurias norite 
apmokėti. Jeigu norite apmokėti dalinai, 
mokėjimo sumos lauke pakeiskite mokėtiną 
sumą pagal pažymėtą sąskaitą faktūrą. 
  
Nuspauskite mygtuką „Tęsti“. 
 

ePayment Kaip pasirinkti sąskaitas faktūras 



Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite 
atsiskaitymo būdą ir atsiskaitymo metodą. 
  
Nuspauskite mygtuką „Tęsti“. 

Atsiskaitymo metodas 

apmokėkite 
savo sąskaitas 



Įrašykite informaciją apie mokėjimą, 
reikalingą pagal pasirinktą atsiskaitymo 
metodą. 
  
Nuspauskite mygtuką „Tęsti“. 

Informacija apie mokėjimą 

apmokėkite 
savo sąskaitas 



Būkite kantrūs, kol bus suteiktas leidimas 
Jūsų mokėjimui. 
 
 

Leidimas 

apmokėkite 
savo sąskaitas 



Mokėjimas bus patvirtintas po to, kai bus 
suteiktas leidimas Jūsų mokėjimui, nurodant 
mokėjimo numerį. 
  
Atsispausdinkite mokėjimo patvirtinimą ir jį 
išsaugokite. 
  
Nuspauskite “Atgal į sąskaitas faktūras“ ir 
grįšite į neapmokėtas sąskaitas faktūras. 

Patvirtinimas 

apmokėkite 
savo sąskaitas 



peržiūrėti 
apmokėtas sąskaitas faktūras 

Norėdami peržiūrėti apmokėtas sąskaitas 
faktūras, pasirinkite statusą „Apdorotos“ ir 
pasirinkite norimą peržiūrėti laikotarpį. Tada 
spustelėkite „Rasti“.  

Jeigu norite atsisiųsti apmokėtų sąskaitų 
faktūrų sąrašą, tiesiog nuspauskite mygtuką 
„Atsisiųsti“. Jums bus pasiūlyta atsisiųsti 
sąrašą į CSV failą. 

Norėdami pamatyti informaciją apie 
mokėjimus, tiesiog spustelėkite ant 
sumokėtos sumos pagal sąskaitą faktūrą, 
kurią norite peržiūrėti. 

Apmokėtos  sąskaitos faktūros Atsisiųsti Informacija apie mokėjimus 



Galite išdėstyti savo sąskaitas faktūras 
didėjančia arba mažėjančia tvarka pagal: 
 
• Dokumentą 
• Dokumento datą 
• Dokumento numerį 
• Sumą 
 
Spustelėkite ant atitinkamo stulpelio 
antraštės vieną kartą, norėdami išdėstyti 
didėjančia tvarka, arba du kartus, norėdami 
išdėstyti mažėjančia tvarka. 

Jeigu norite pamatyti visus neapmokėtus 
dokumentus konsoliduoto sąrašo pavidalu, 
paspauskite ant „Detali informacija“.  

Jeigu norite atsisiųsti neapmokėtų 
dokumentų sąrašą, tiesiog nuspauskite 
mygtuką „Detali informacija“. Tada galėsite 
atsisiųsti „Excel“ ar CSV formatu. 
  
Detalioje peržiūroje taip pat galite 
atsispausdinti. 
 

peržiūrėti 
neapmokėtus dokumentus 

Neapmokėti dokumentai Detali peržiūra Atsisiųsti 



Pasirinkite metus, kurių likučius norite 
peržiūrėti. 

Norėdami pamatyti bet kurių likučių eilutes, 
paspauskite ant sumos debeto, kredito arba 
likučio stulpeliuose.  

Norėdami peržiūrėti papildomą stulpelį, 
kuriame pateiktos kiekvieno mėnesio 
pardavimų vertės, pasirinkite iš 
išskleidžiamojo meniu „Rodyti pardavimus“. 

peržiūrėti 
likutį ir sąskaitų bei mokėjimų suvestinę  

Likučiai Detali  peržiūra Peržiūrėti/Slėpti pardavimus 



Maniu juostoje pasirinkite “Atviras”. 
Spustelėkite „Veiksmas“ piktogramą, 
pažymėkite sąskaitą faktūrą, kurią norite 
užginčyti.  

pretenzijos 
dėl sąskaitų ir jų nagrinėjimo stebėsena 

Kaip pasirinkti sąskaitą faktūrą 



Pasirinkite priežastį iš išskleidžiamojo meniu 
sąrašo ir laisvame teksto lauke nurodykite 
išsamias pastabas. Prašome ant sąskaitos 
faktūros nurodyti, dėl kurio siuntimo norite 
inicijuoti ginčą.  
Tada spustelėkite „Siųsti“. 
 

Informacija apie nagrinėjamą pretenziją 

pretenzijos 
dėl sąskaitų ir jų nagrinėjimo stebėsena 



Gausite patvirtinimą, jog sudaryta byla Jūsų 
pretenzijos pagrindu. 
Norėdami sekti pretenzijos nagrinėjimo eigą, 
meniu eilutėje spustelėkite„Nagrinėjamos 
pretenzijos“. 

Patvirtinimas dėl pretenzijos nagrinėjimo  

pretenzijos 
dėl sąskaitų ir jų nagrinėjimo stebėsena 



Norėdami peržiūrėti visas pretenzijas, kurios 
buvo anksčiau pateiktos, pasirinkite statusą 
„Visos“ ir norimą peržiūrėti laikotarpį, tada 
spustelėkite „Rasti“. Norėdami peržiūrėti 
tiktai neišnagrinėtas pretenzijas, pasirinkite 
statusą „Atviras“ ir norimą peržiūrėti 
laikotarpį, tada spustelėkite „Rasti“. 

Norėdami matyti išsamią informaciją apie 
pretenzijos nagrinėjimą arba išsiųsti žinutę 
TNT dėl nagrinėjamos pretenzijos, 
spustelėkite ant nagrinėjamos pretenzijos ID. 

Pretenzijų nagrinėjimas Detali peržiūra 

pretenzijos 
dėl sąskaitų ir jų nagrinėjimo stebėsena 



papildymas      
naujais TNT Kliento numeriais  

Norėdami pridėti daugiau TNT Kliento 
numerių prie savo Internetinių atsiskaitymų 
sistemos paskyros, pasirinkite „Sąskaitų 
tvarkymo internetu“ pradiniame puslapyje 
funkciją „Paskyros nustatymai“. 
  
Pasirinkite „Užregistruoti papildomą TNT 
Kliento numerį“. 

Šiame puslapyje taip pat galite pašalinti TNT 
Kliento numerius iš savo paskyros. Tiesiog 
pažymėkite TNT Kliento numerį, kurį norite 
pašalinti, ir spustelėkite „Ištrinti TNT Kliento 
numerį“. 
  
Norėdami grįžti į Internetinių atsiskaitymų 
sistemos pradinį puslapį, spustelėkite 
„Atšaukti“. 

Papildomų TNT Kliento numerių 
registravimas  

Ištrinti TNT Kliento numerį 



Įsitikinkite, kad turima sąskaita faktūra būtų 
išrašyta ne anksčiau nei prieš 3 mėnesius. 
Tada įrašykite savo TNT Kliento numerį ir 
patvirtinkite savo, kaip kliento, statusą, 
pateikdami sąskaitos faktūros numerį ir 
mokėtiną sumą. 
Spustelėkite „Pridėti TNT Kliento numerį“. 

TNT Kliento numerio duomenys 
 

papildymas      
naujais TNT Kliento numeriais  



kaip pakeisti  
slaptažodį 

Norėdami pakeisti savo slaptažodį, 
Internetinių atsiskaitymų sistemos 
pradiniame puslapyje pasirinkite 
„Slaptažodžio tvarkymas“. 
  
Tuomet pasirinkite „Keisti slaptažodį“. 

  

Slaptažodžio keitimas 



Įrašykite savo seną slaptažodį ir du kartus 
naują slaptažodį. 
  
Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“. 

  

Slaptažodžio keitimas 

kaip pakeisti  
slaptažodį 



kaip panaikinti 
Internetinių atsiskaitymų registraciją 

Norėdami panaikinti savo registraciją 
Internetinių atsiskaitymų sistemoje, 
pradiniame puslapyje pasirinkite 
„Slaptažodžio tvarkymas“. 
  
Tada pasirinkite „Deaktyvuoti paskyrą“ ir 
patvirtinkite savo pasirinkimą. 

Registracijos panaikinimas 



techniniai 
reikalavimai 

Kad Internetinių atsiskaitymų sistema veiktų, taikomi atitinkami reikalavimai. 

 

Reikia: Interneto naršyklės 

 „Microsoft Internet Explorer 7“ arba naujesnė versija ir „Firefox 3“ 

 

 Norint peržiūrėti sąskaitas faktūras PDF formatu 

 „Adobe Acrobat v9.0“ ir „Adobe Reader v8.0“ 

 

 Norint atsisiųsti sąskaitų faktūrų duomenis  

 „Microsoft Excel 97“ ir naujesnės versijos 

 

Minimalūs reikalavimai: 

 “Windows” 95, NT4, 98, ME, 2000 arba “XP Professional” 

 Procesorius: 500 MHz 

 RAM: 64 Mb 

 Ekranas: 800 x 600 skiriamoji geba ir 16 bitų spalvos 

 


