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Kaip pradėti naudotis EDI? 
Jeigu Jūsų įmonė naudojasi Pragma programine įranga, 
Jums reikia atlikti 3 paprastus žingsnius, tam kad 
pradėtumėte naudotis EDI privalumais ir keistis e-
dokumentais su daugiau negu  4000 įmonių Pabaltijyje: 

1. Pirma, prašome susisiekti su UAB „Proringas“ 
(www.proringas.lt) Pragma programinės įrangos 
specialistais Nr. +370 37 31 0301  arba 
uzsakymai@proringas.lt ir Telema EDI Modulis bus 
Jums aktyvuotas per  5 darbo dienas. 

2. Antra, Jums reikia prisijungti prie Telema EDI tinklo. 
Prašome susisiekti su Telema pardavimų atstovais 
telema@telema.com ar paskambinti +370 682 
64567. Sudarius sutartį Jums bus sukurta paskyra 
Telema EDI sistemoje ir jungtys su Jūsų prekybos 
partneriais. Tai gali būti padaryta per  1 darbo dieną.  

3. Trečia, Jums reikia papildyti Jūsų susitarimus su 
prekybos partneriais, nurodant Telema EDI kaip EDI 
užsakymų bei EDI sąskaitų apsikeitimo kanalą.  

 

 

Mokesčiai Proringui:   
 Telema EDI Modulio aktyvavimas standartinėje 

Pragma programinėje įrangoje kainuoja iki 395 € + 
PVM - vienkartinis mokestis. Į tai įeina modulio 
aktyvaciją ir 1 (vieno) mėnesio pradinis 
palaikymas.  

 Dėl sudėtingesnių pirkimo-pardavimo procesų 
aktyvavimo, prašome susisiekti su Proringas 
specialistais. 

Mokesčiai Telemai:  

 Telema netaikys Telema EDI aktyvavimo 
mokesčių Proringas Pragma programinės įrangos 
naudotojams. 

  Mokestį už dokumentų apsikeitimą sudaro 
mėnesinis mokestis ir mokestis už dokumentą. Yra 
trys kainų paketai, prasidedantys nuo €9/mėn. 

 

Elektroninių Duomenų Mainai (EDI) reiškia verslo dokumentų (pvz. pardavimo užsakymai ir sąskaitos e-dokumentų 

pavidalu) perdavimą elektroniniu formatu iš vieno kompiuterio į kitą kompiuterį. 

EDI užsakymų ir sąskaitų privalumai 

 LAIKAS – greitesnis užsakymų ir sąskaitų apdorojimas 

 TIKSLUMAS – mažesni klaidų kaštai, nes eliminuojamos žmogiškosios klaidos 

 SAUGUMAS – dokumentai pristatomi saugiais kanalais autorizuotiems gavėjams 

 KAŠTŲ EFEKTYVUMAS – nėra dvigubo duomenų įvedimo, daug mažesnės apdorojimo sąnaudos 

 GREITESNIS TIEKIMO CIKLAS – produktai pasiekia parduotuves greičiau, sąskaitos apmokamos greičiau 

Telema EDI Modulis Pragma programinėje įrangoje 
leidžia keistis e-okumentais su visomis įmonėmis, 
esančiomis Telema EDI tinkle.  

Partnerių, esančių Telema tinkle  sąrašą galima 
rasti čia: http://www.telema.eu/clients 

Pragma (versija nuo 3.2.) palaiko tokių EDI 

dokumentų apsikeitimą:         

        

 Pardavimo užsakymų gavimas (ORDER) 

 Pardavimo sąskaitų siuntimas (INVOICE) 

    

 

 

Kiek kainuoja EDI? 

 

Kas yra Telema EDI Modulis? 
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