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1

Līzings

1.1

Datu sagatavošana un sistēmas konfigurācija

Pirms uzsākt darbu ar līzinga moduli, nepieciešams veikt sistēmas uzstādījumus - jāapraksta nepieciešamie
dokumentu tipi un pamatdati:
1. Nomenklatūras kartiņas dokumentu tips līzinga objektiem.
Dokumentu tipu aprakstīšana pieejama: Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi (vispārēju aprakstu
sk. dokumentācijas grāmatu "Lietotāja saskarne un sistēmas uzstādījumi").
Dokumenta tipā jābūt norādītām noklusētajām vērtībām obligātajiem laukiem: Nomenklatūras grupai
un Pirmajai mērvienībai.
Noklusētās vērtības pārējiem laukiem var tikt uzstādītas atkarībā no nepieciešamības. LiDUS web
interfeisā izveidotais nomenklatūras dokumentu tips jānorāda uzstādījumu sadaļā. Tas tiks izmantots,
lai izveidotu objekta kartiņai piesaistīto nomenklatūras kartiņu.
2. Pakalpojuma kartiņas dokumentu tips līzinga objektiem.
Jāuzdod visi tie paši parametri, kas nomenklatūras kartiņas dokumentu tipam. Tiks izmantots, lai
izveidotu pakalpojuma kartiņu, kura tiks iekļauta izveidotajos piegādātāja rēķinos.
3. Norēķinu komplekti (Pamatdati -> Līzings -> Norēķinu komplekti).
Jādefinē norēķinu komplekti atbilstoši vajadzīgajiem debitoru un kreditoru kontiem un norēķinu valūtām.
Ieteicams uzdot pa vienam debitoru un vienam kreditoru komplektam katrai valūtai.
4. Klientu grupas. (Pamatdati -> Klienti -> Grupas).
Klientu grupu kodiem jāsakrīt ar norēķinu komplektu kodiem.
5. Līzinga produktu veidi (Pamatdati ->Līzings ->Līzinga produktu veidi).
Lappuse Aprēķins - jāapraksta maksājuma grafika aprēķina parametri.
Lappuse Dokumentu tipi - jāapraksta maksājumu rindu tipiem piesaistāmo dokumentu
tipus.
Rēķinu ģenerācija veidos katrai rindai atbilstošā tipa realizācijas rēķinu vai kredītrēķinu.
Piesaistāmo rēķinu PVN tipam parasti jābūt uzliktais.
Lappusē ir pieejams papildus parametrs, kas norāda, vai klienta rēķinos pamatsummu un
procentus rādīt atsevišķās rindās vai saskaitītus kopā (noma).
Lappuse Pakalpoj umi - jāpiesaista rēķinā norādāmo pakalpojumu kartiņas.
Katrai valūtai un PVN likmei jānorāda atbilstoša kartiņa.
Katras pakalpojumu kartiņas nomenklatūras grupā norādāmi pakalpojumam atbilstošie
ieņēmumu konti.
Lappuse Valūtām - paredzēta valūtu un norēķinu uzdošanai.
Katrai valūtai norāda:
Minimālo komisijas procentu un summu,
Līzinga ņēmēja norēķinu komplektu (debitoru konts + dimensijas),
Piegādātāja norēķinu komplektu (kreditoru konts + dimensijas),
Prasību kontu (finanšu ieguldījumi).
6. Projekti (Pamatdati -> Konti -> Proj ekti).
Katram līzinga produkta veidam jāizveido projekts, kura kods ir vienāds ar attiecīgā līzinga produkta
kodu. Tas kļūs par līzinga līgumam piesaistītā projekta virsgrupu.
7. Dokumentu tipi līzinga līgumiem.
Tipā jābūt norādītiem:
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Līgumu veidam;
Līguma numura numeratoram;
Līzinga produkta veidam;
Līzinga līgumam piesaistāmās dimensijas;
Citi lauki pēc nepieciešamības.
Katram produkta veidam jāveido savs dokumenta tips.
8. Dokumenta tipi klienta kartiņām.
Jābūt aizpildītiem tiem obligātajiem laukiem, kuru vērtības netiek aizpildītas no WEB. Parasti tā ir
norēķinu informācija. Citi lauki tiek aizpildīti pēc vajadzības.
Ieteicams:
uzstādīt numeratoru klienta kodam, jo WEB to neaizpilda;
uzdot unikalitātes kontroli reģistrācijas numuram/personas kodam, piesaistot to klienta grupai;
uzdot Personas koda pārbaudi.
9.

Līzinga moduļa uzskaites parametri (Pamatdati ->Līzings ->Uzskaites parametri).
Lappuse Dokumentu tipi - tiek uzdots pakalpojuma dokumenta tips piegādātāju rēķinos.
Jānorāda dokumentu tips, kurš jāizmanto veidojot līzinga objektam piesaistāmo pakalpojuma
kartiņu.
Lappuse Klientu grupas - WEB pusē tiek izmantotas, lai samazinātu izvēli apdrošinātājiem
un dīleriem.
Lappuse Banku konti maksāj umu saņemšanai - katrai valūtai tiek norādīts viens konts.
Ģenerējot rēķinu, šo kontu iekļaus kā sava uzņēmuma kontu.
Lappuse Eksports - norāda, kur novietojami sistēmas izveidotie eksporta faili un dokumentu
tipus, kuri izmantojami klienta kartiņu importam.

10. Dokumentu tipi līzinga objektu kustībai:
Saņemšanas pavadzīmes;
Nodošanas (pārdošanas) pavadzīmes;
Pārdošanas pavadzīmes;
Norakstīšanas pavadzīmes u.c.
Pavadzīmju dokumentu tipu veidošanai nav sistēmas definētu prasību, tos veido tik, cik ir nepieciešams.
Ieteicams aizpildīt noklusēto vērtību: noliktavu.
Pamata shēma paredz, ka ir viena noliktava jaunajiem līzinga objektiem, kurā objekts ienāk ar
saņemšanas PVZ un iziet ar nodošanas PVZ. Otra noliktava ir atņemtajiem līzinga objektiem, kurā tie
nonāk ar atgriešanas PVZ.

1.2

Pamatdati

1.2.1

BOR veidi

BOR veidu sarakstā tiek definēti mainīgo procentu likmju veidi.
Izvēlne: Pamatdati -> Aizņēmumi un galvoj umi -> BOR veidi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu
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BOR veida ievadlogā jānorāda:
Kods

BOR veida kods;

Nosaukums

BOR veida nosaukums;

Valūta

veida valūta;

Periods mēnešos BOR veidam atbilstošais mēnešu skaits;
Fiksētā likme

1.2.2

pazīme, vai BOR veidam ir/ nav fiksētā likme.

BOR vērtības

BOR vērtību sarakstā tiek ievadītas mainīgo procentu likmju vērtības.
Izvēlne: Pamatdati -> Līzings -> BOR vērtības.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

BORu vērtību ievadlogā jānorāda: BOR veids - izvēle no BOR veidu saraksta, periods Spēkā no - līdz, kurā
vērtība ir spēkā un BOR likmes vērtība.

7

Lietotāju dokumentācija

1.2.3

Līzinga objektu markas

Izvēlne: Pamatdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu markas.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga objektu markas ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta markas kods;

Nosaukums

līzinga objekta markas nosaukums.

1.2.4

Līzinga objektu modeļi

Līzinga objektu modeļu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu modelis.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības..

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga objektu modeļa ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta modeļa kods;

Nosaukums

modeļa nosaukums;

Objektu marka

līzinga objekta marka - izvēle no Līzinga objektu marku saraksta.
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1.2.5

Līzinga objektu krāsas

Līzinga objektu krāsu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamtdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu krāsa.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga objektu krāsas ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta krāsas kods;

Nosaukums

krāsas nosaukums.

1.2.6

Līzinga objektu grupas

Līzingu objektu grupu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu grupas.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības..

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga objektu grupas ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta grupas kods;
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Apdrošinātāja kods

līdzinga objekta grupas apdrošinātāja kods;

Automātiskais
piedāvājums

iespējams norādīt, vai objektu grupa ir

Nosaukums

grupas nosaukums;

Objektu tips

izvēle no saraksta Līzinga objektu tipi;

Papildkods A
Papildkods B

grupas papildkodi - nepieciešami informācijas eksportēšanai.

1.2.7

Automātiskais piedāvājums;

Līzinga objektu tipi

Līzinga objektu tipu saraksts ir piejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu tipi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga objektu tipa ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta tipa kods;

Nosaukums

tipa nosaukums.

1.2.8

Līzinga objektu riska grupas

Līzinga objektu riska grupu saraksts ir pieejamas izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Līzinga obj ektu riska
grupas.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu
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Līzinga objektu riska grupas ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga objekta riska grupas kods;

Nosaukums

grupas nosaukums.

1.2.9

Līzinga produktu veidi

Līzinga produktu veidu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Līzinga produktu veidi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Līzinga produkta veida ievadloga galvenē jāievada:
Nosaukums

produkta nosaukums un iespējams norādīt nosaukumu ģenitīvā;

Kods

produkta kods

Papildkods A
Papildkods B

papildkodi;

Pamatveids

izvēle no saraksta Līzinga produktu pamatveidi.

Pārējie dati jāievada loga lappusēs: Aprēķins, Dokumentu tipi, Pakalpojums, Valūtām

Lappuse Aprēķins

Lappusē ir jāievada:
Apaļošanas
stratēģija

no lejupvērstā saraksta izvēlas, kādā veidā tiks veikts aprēķins;

Avansa
sadalīšana

no lejupvērstā saraksta izvēlas: ar vai bez avansa amortizācijas;
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Grafiku veidi

iespējams izvēlēties vienu vai abus veidus: Anuitārais, Lineārais;

Atlikusī vērtība

no lejupvērstā saraksta izvēlas, atkarībā no līzinga veida;

Finansējuma
summa

no lejupvērstā saraksta izvēlas: ar vai bez PVN;

Rādāmās
kolonas

izvēlētie nosaukumi parādīsies rēķina izdrukā;

Rēķinos uzrādīt

atkarībā no līzinga veida - Noma vai Pamatsumma/Procenti.

Lappuse Dokumentu tips
Dokumentu tipi sākotnēji ir jāievada izvēlnē : Sistēmā -> Uzstādīj umi-> Dokumenti tipi

Līzinga produkta dokumentu tipa lappusē jāievada:
Pirmās iemaksas rēķins

dokumenta tips pirmās iemaksas rēķinam;

Kārtējais rēķins

dokumenta tips kārtējam rēķinam;

Ārkārtas rēķins

dokumentu tips ārkārtas rēķinam;

Gala rēķins

dokumenta tips gala rēķinam;

Kredītrēķins līzinga
ņēmējam

jānorāda dokumenta tips;

Saistību slēgšana

dokumenta tips saistību slēgšanai;

Kredītrēķins līzinga
ņēmējaam (ieskaits)

jānorāda dokumenta tips;

Kredītrēķins piegādātājam
(ieskaits)

jānorāda dokumenta tips;
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Pakalpojums ieskaitam

jānorāda pakalpojums;

Kredītrēķins līzinga
ņēmējam (3 persona)

jānorāda dokumenta tips;

Gala rēķins līzinga
ņēmējam (3 persona)

jānorāda dokumenta tips.

Lappuse Pakalpojumi

Pakalpojumu lappusē ir jāievada:
PVN likme

PVN likme no likmju klasifikatora;

Valūta

valūta;

BOR tips

starpbanku procentu veidi no klasifikatora BORu veidi;

Pamatsumas
maksājums

pamatsummas maksājums no pakalpojumu kartotēkas (Pamatdati Noliktava - Jauns pakalpoj ums);

Procents

procenti no pakalpojumu kartotēkas;

Komisija

komisijas maksa no pakalpojumu kartotēkas;

Noma

noma no pakalpojumu kartotēkas;

Pirmās iemaksas
pamatsummas daļa

pirmās iemaksas pamatsumma no pakalpojumu kartotēkas;

Pirmās iemaksas
avansa dzēšana

pirmās iemaksas avansa dzešana no pakalpojumu kartotēkas;

Līzinga objekts
piegādātāja rēķinos

objekta piegādātāja rēķinos no pakalpojumu kartotēkas.
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Lappuse Valūtām
Lappuse jāaizpilda, ja darījumi ir dažādās valūtās.

1.2.10 Līzinga produktu pamatveidi
Līzinga produktu pamatveidu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzinga -> Līzinga produktu
pamatveidi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu
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Līzinga produktu pamatveida ievadlogā jānorāda:
Kods

līzinga produktu pamatveida kods;

Papildkods

pamatveida papildkods;

Nosaukums

pamatveida nosaukums.

1.2.11 Papildus nodrošinājuma veidi
Papildus nodrošinājuma veidu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Papildus nodrošināj uma
veidi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Papildus nodrošinājuma veida ievadlogā jānorāda:
Kods

papildus nodrošinājuma veida kods;

Tips

nodrošinājuma tips - Galvoj ums, Atpirkums, Atpakaļpirkums, Garantij a vai
Komercķīla.

Nosaukums

nodrošinājuma veida nosaukums.

1.2.12 Maksājuma periodi
Maksājuma periodu saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Maksāj uma periodi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu
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Maksājuma perioda ievadlogā jānorāda:
Kods

atmaksas perioda kods;

Nosaukums

atmaksas perioda nosaukums;

Mēnešu skaits

mēnešu skaits definētajā periodā.

1.2.13 Uzskaites parametri
Uzskaites parametru saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings-> Uzskaites parametri.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Uzskaites parametru ievadlogam ir vairākas lappuses.

Lappuse Dokumentu tipi

Lappusē iespējams norādīt:
Pakalpojuma dokumenta tips norēķinos ar atbilstošā dokumenta tipa piesaiste;
piegādātāju
Pakalpojuma dokumenta tips līzinga
objektiem piegādātāju rēķinos
Lietot saistītas klientu kartiņas

atbilstošā dokumenta tipa piesaiste;
no vairākām kartiņām ar vienu un to pašu personas
kodu un reģistrācijas numuru viena kartiņa tiek noteikta
par galveno, tikai tā tiek rādīta LiDUS programmā.
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PVN kategorija piedāvājumiem

PVN kategorijas izvēle;

Neģenerēt rēķinus pirms

datums, pirms kura rēķinu ģenerācija nenotiks.

Lappuse Klientu grupas

Lauki lappusē:
Dīleru papildgrupa

Papildgrupām jābūt iepriekš ievadītām izvēlnē Pamatdati -> Klienti ->
Papildgrupas.

Apdrošinātāju papildgrupa

Lappuse Bankas konti maksājumu saņemšanai

Lauki lappusē:
Rēķina numurs
Valūta

Rēķina numuriem ir jābūt iepriekš ievadītiem izvēlnē Sistēma -> Uzņēmums ->
Bankas rēķini.

Lappuse Eksports
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Lauki lappusē:
Rēķinu eksporta failu
ceļš

failu vietne lietotāja datorā, kurā saglabāt izveidoto failu - jābūt pieejamai no
tā datora, no kura tiek laists ģenerācijas process;

Klienta kartiņas tips
fiziskas personas
importam

klienta kartiņas imports ir pieejams fiziskajām un juridiskajām personām.

Klienta kartņas tips
juridiskas personas
importam

1.2.14 Apdrošināšanas teritorijas
Apdrošināšanas teritoriju saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Apdrošināšanas teritorij a.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Apdrošināšanas teritorijas ievadlogā jānorāda:
Kods

apdrošināšanas teritorijas kods;
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Nosaukums

teritorijas nosaukums.

1.2.15 Norēķinu komplekti
Norēķinu komplekti ir pieeajmi izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Norēķinu komplekti.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Lauki norēķinu komplekta ievadlogā:
Kods
Nosaukums
Norēķinu veids
Norēķinu valūta
Aktīvs
Konts
Avansa konts
Dimensijas
Struktūrvienība
Izmaksu postenis
Finansējuma
postenis
Papilddimensijas
Projekts

jānorāda vai konts ir Aktīvs;
kontiem un dimensijām jābūt jau iepriekš ievadītiem izvēlnē Pamatdati -> Kontu
plāns.

19

Lietotāju dokumentācija

1.2.16 Papildu pakalpojumu reģistrs
Papildu pakalpojumu reģistrs pieejams izvēlnē Pamatdati -> Līzings -> Papildu pakalpoj umu reģistrs.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
datu apstrādes darbības.

(F2). Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot
(Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu

Papildu pakalpojuma veida ievadlogā jāievada:
Kods
Nosaukums
Izdevumu summu
veids
Rēķina tips līzinga
ņēmējam
Gala rēķina tips
līzinga ņēmējam
Rēķina tips atmaksai
Izdevumu
pakalpojums
Ieņēmumu
pakalpojums
Līzinga grafika rindu
tips

1.2.17 Līzinga kredītu statusi
Kredīta statuss ir līzinga līguma raksturiezīme, kas uz noteiktu datumu tiek piesaistīta līzinga līgumam lappusē
Informācija. Ievadītie statusi skatāmi līzinga kredītu statusu sarakstā.
Izvēlne: Pamatdati -> Līzings -> Līzinga kredītu statusi.
Jaunu ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu

(F2) - tiek atvērts Kredīta statusa ievadlogs. Izvēlētu
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ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.

(Enter). Sarakstā

Lauki kredīta statusa ievadlogā:
Kods

kredīta statusa kods;

Nosaukums

kredīta statusa nosaukums;

Papildkods

statusa papildkods - iespējams izmantot līzinga līgumu un to statusu
klasificēšanai pēc papildkodiem;
FKTK atskaites vajadzībām laukā var norādīt obligātos FKTK kodus: N, R, A,
M.

Iespējamie kredīta statusi, kas tiek izmantoti FKTK atskaites vajadzībām:
Kredīta statuss

Statusam
atbilstošais
papildkods

Piešķiršanas prioritāte
tiek ņemta vērā gadījumos,
ja līgums atbilst vairākiem
statusiem

Iespējamā kredīta
statusa pazīme

Normāls kredīts

N

4

J vai bez pazīmēm

Pārstrukturizēts kredīts

R

2

J,
T līdz C

Kredīts atgūšanas
procesā

A

1

J vai bez pazīmēm

Kredīts ar mainītiem
kredītlīguma
nosacījumiem

M

3

T līdz C

Kredīta statusa pazīme
Kredīta statusa pazīme raksturo kredīta statusu. Līzinga līgumam var vienlaikus piemist viena, neviena vai
vairākas kredīta statusa pazīmes.
Iespējamās kredīta statusa pazīmes un to noteikšanas nosacījumi:
Kredīta statusa pazīme

Pazīmes
kods

Kredīta
statuss

Noteikšanas nosacījums

No jauna izsniegts/iekļauts
kredīts (J)

J

N, R, A

Kredīta termiņa
pagarināšana (T)

T

R, M

Grozījuma veids - Līzinga ilguma mēnešos
maiņa. Reāli tikai statusam R.

Kredīta maksājumu
atlikšana (M)

M

R, M

Grozījuma veids - Maksājumu grafika labojumi.
Reāli tikai statusam R.

Procentu kapitalizācija (K)

K

R, M

Grozījuma veids - Maksājumu grafika labojumi.
Reāli tikai statusam R.

Sākotnējās procentu

S

R, M

Grozījuma veids - Procentu likmes maiņa, un

Ja statuss R vai A piešķirts pārskata periodā
(pēc iepriekšējā pārskata datuma).
Ja statuss N piešķirts pārskata periodā un
līguma spēkā stāšanas datums iekrīt pārskata
periodā.
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Kredīta statusa pazīme

Pazīmes
kods

Kredīta
statuss

likmes samazināšana (S)

Noteikšanas nosacījums

jaunā vērtība ir mazākā par veco.

Sākotnējās procentu
likmes palielināšana (P)

P

R, M

Grozījuma veids - Procentu likmes maiņa, un
jaunā vērtība ir lielākā par veco.

Nodrošinājuma
pārņemšana daļējai kredīta
samaksai (D)

D

R, M

Līzinga darījumiem nepiemēro.

Sākotnējā aizņēmēja
aizstāšana vai papildu
parādnieka (galvotāja)
iesaistīšana (I)

I

R, M

Pārskata periodā līgums pārjaunots vai klientam
pievienots galvotājs.

Procentu likmes veida
maiņa (L)

L

R, M

Grozījuma veids - Procentu likmes maiņa.

Kredīta valūtas maiņa (V)

V

R, M

Ir divi līgumi ar vienu numuru, bet ar dažādiem
valūtas kodiem.

Papildu nodrošinājuma
piesaistīšana (N)

N

R, M

Nodrošinājumu tabula (visi veidi, izņemot
Galvojums).

Cits (C)

C

R, M

FKTK atskaitē netiks izmantota.

1.3

Dokumenti

1.3.1

Līzinga līgumu apstrāde grāmatvedībā

Līgumu uzsākšana
Līzinga rēķinu sarakstā jāatlasa neizpildītie pirmās iemaksas rēķini līgumos ar statusu Parakstīts.
Pirmās iemaksas rēķina izpilde izsauc līguma statusa maiņu uz Aktīvs. Pirmās iemaksas rēķins jāizpilda, ja
tas ir apmaksāts. Rēķinu sarakstā redzams apmaksas statuss un ir iespēja piesaistīt saņemtos maksājumus.
Darījumu ieskaiti. Jāatlasa darījumu ieskaiti aktīvajos līgumos, kuriem nav izveidoti dokumenti. Sarakstā
pogas

izvēlnē ir pieejama dokumentu ģenerācija darījuma ieskaitiem.
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Līgumu uzraudzība (kārtēj ie rēķini)
Atsevišķu rēķinu veidošana pieejama līzinga maksājumu grafiku sarakstā. Lai to veiktu, tad sarakstā var
iezīmēt nepieciešamās rindas un pogas
izvēlnē iezvēlēties darbību Ģenerēt rēķinus. Iespējams
arī rēķinu no grafika rindas atsaistīt (tāda nepieciešamība var rasties, ja tiek veidots kredītrēķins), izvēloties
darbību Atsaistīt rēķinus. Pieejama arī rēķinu eksportēšanas funkcija Eksportēt rēķinus, kas eksportē
iezīmētos rēķinus.
Visu rēķinu ģenerācija pieejama no Dokumenti->Līzings->Rēķinu ģenerācij a. Ģenerācijas process notiek
bez atsevišķu rindu iezīmēšanas, Rēķinu ģenerēšanas logā tiek uzstādīti parametri un uzsākta rēķinu
veidošana visām grafiku rindām līdz norādītajam maksājuma datumam, kurām nav piesaistīts rēķins. Reizē ar
rēķinu ģenerāciju tiek veidots arī eksporta fails.
Procesu ieteicams palaist darba dienas beigās un atstāt darboj amies.

Līgumu noslēgšana
Maksājumu grafiku sarakstā tiek atlasītas visas gala rēķinu, pēdējo maksājumu un kredītrēķinu rindas līdz
norādītajam maksājuma datumam, kurām nav piesaistītu rēķinu. Sarakstā pogas
izvēlnē ir
pieejama rēķinu ģenerēšana.
Gala vai pēdējā maksājuma rēķina izpilde izsauc līguma statusa maiņu uz Saistības izpildītas.
Gala rēķinu izpilde jāreģistrē tāpat kā pirmās iemaksas rēķiniem – saistībā ar apmaksu. Citos gadījumos to
dara grāmatvedis pēc saviem ieskatiem. Ja līguma maksājumu grafikam ir rindas bez piesaistītiem rēķiniem,
gala rēķinu izrakstīšana nav atļauta.

Līzinga obj ektu kustība
Līzinga objektu kustība tiek veikta no saraksta Līzinga objekti līgumos.
Sarakstā pogas
izvēlnē ir pieejama līzinga objektu saņemšanas, nodošanas un
atpakaļsaņemšanas dokumentu veidošana, izvēloties nepieciešamo dokumentu tipu.
Saņemšanas PVZ izpilde maina līzinga objekta statusu uz Saņemts, nodošanas PVZ – uz Nodots lietošanā,
atpakaļsaņemšanas PVZ uz Noliktavā un norakstīšana uz Likvidēts, pārdošana uz Realizēts.

Norēķins ar piegādātāj u
Apstrāde tiek veikta no saraksta Norēķini ar pārdevēju, kurā ir pieejama iespēja ģenerēt no piegādātāja
saņemto dokumentu, pamatojoties uz menedžera ievadīto informāciju.
Jauno līgumu apstrādei, sarakstā jābūt atlasītiem aktīvajiem līgumiem, kuriem norēķinam nav piesaistīts
dokuments. Sarakstā pogas
izvēlnē ir pieejama izvēle no pieejamajiem dokumentu tipiem, kā arī
iespēja izvēlēties, vai tiks veidots rēķins vai pavadzīme.
Ja līzinga obj ektam nav ievadīts identifikācij as numurs, pakalpoj uma kartiņas izveidošana neizdosies.
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1.3.2

Līzinga līgumu saraksts

Līzinga līgumu sarakstā skatāmi ievadītie Līzinga līgumi. Līzinga līgumu dati tiek iegūti no LiDUS programmas.
Izvēlne: Dokumenti -> Līzings -> Līzinga līgumi.

Jaunu līgumu ievada, nospiežot pogu

(F2) - tiek atvērta līzinga līguma ievadforma. Izvēlētu dokumentu

iespējams labot, nospiežot pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.

(Enter). Dokumentu sarakstā

Funkcijas un papildus informācija izvēlnē
Mainīt līguma statusu uz
Rēķināt kavējuma naudu
Līguma dokumenti
Līguma atlikuma dokumenti
Līgumsodi
Līzings
Dati uz Kredītu reģistru
Apgāde
Realizācija
Pavadzīmju saraksts
Pirmdokumenti
Grāmatojumi
Kavējumu atbrīvojuma perioda
pievienošana
Veidot rēķinus par pakalpojumiem
Pakalpojumu rēķinu apskats
Dokumenta notikumi
Manuālās korekcijas
Lauku labošana iezīmētajām rindām
Hierarhiskais saraksts
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1.3.3

Līzinga līgums

Līzinga līguma ievade, labošana un apskate tiek veikta tam paredzētā ievadformā. Ievadītie līzinga līgumi
pieejami Līzinga līgumu sarakstā.

Lauki līzinga līguma galvenē:
Numurs

līguma numurs - iespējams piesaistīt numeratoru;

Gads

līguma gads;

Datums

līguma parakstīšanas datums;

Beigu datums

līguma izpildes termiņš jeb aizdevuma atmaksas datums;

Numurs klienta
uzskaitē

līgumam piešķirtais numurs klienta uzskaitē;

Klients

izvēle no Klientu saraksta vai ievadot kodu.

Līzinga līgumu logā pieejamas lappuses:
- Lappuse Informācija - satur informāciju par līguma līguma priekšmetu, izmaksām un piegādātājiem;
- Lappuse Dimensijas - dati par struktūrvienībām un citām dimensijām;
- Lappuse Objekts - dati par līguma objektu;
- Lappuse Klasifikācija - informācija par līguma veidu, nozari, saistību klasifikāciju, iepirkumu un klienta
atrašanās vietu;
- Lappuse Kavējuma nauda - informācija par kavējuma naudu aprēķinu un aprēķina periodu;
- Lappuse Summas kontrole - informācija par apgādes un realizācijas kopsummām;
- Lappuse Summas izmaiņas - līguma summas izmaiņu reģistrēšana;
- Lappuse Piezīmes - papildu informācija par līzinga līgumu;
- Lappuse Līguma dokumenti - pieejami ar konkrēto līgumu saistītie dokumenti;
- Lappuse Parametri - informācija par līzinga līguma summu, termiņu un PVN;
- Lappuse Riska grupas - informācija par objekta un līzinga riska grupu vēsturi.
Lauki/ darbības dokumenta apakšējā joslā:
Statuss

līguma statuss - Plānots, Apstiprināts, Sagatavots, Parakstīts, Aktīvs, Saistības
izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Līguma tips

līguma tips - Pirkšana/ Pārdošana;

Atbildīgais

atbildīgais - izvēle no Atbildīgo saraksta.
dokumenta izdrukāšana - nospiežot pogu tiek norādīts, ka dokuments jāizdrukā
tūlīt pēc saglabāšanas; pēc saglabāšanas tiks atvērts drukas vadības logs, kurā
jānorāda vajadzīgie izdrukas parametri.

25

Lietotāju dokumentācija
1.3.3.1

Lappuse Informācija

Lappusē pieejama informāciju par līzinga līguma priekšmetu, izmaksām un piegādātājiem.

Summa

līguma summa;

Valūta

līguma valūta;

Summa bez PVN

līguma summa bez PVN;

PVN summa

līguma PVN summa;

PVN likme

pēc PVN likmes ievades, nospiežot pogu
attiecīgi līguma summu ar un bez PVN;

Parakstīts

līguma parakstīšanas datums;

Spēkā no - līdz

līguma darbības periods - datumi, no kura līdz kuram līgums ir spēkā;

Kontaktpersona

līgumslēdzēja puses kontaktpersona - izvēle no Kontaktpersonu saraksta;

iespējams aprēķināt

Sākotnējā
sākotnējā apmaksātā izpilde līguma valūtā;
apmaksātā izpilde norādot sākotnēji apmaksāto izpildes summu, maksājumu grafikā tiek sadalīta
atlikusī līguma summa;
Līguma priekšmets informācija par līguma priekšmetu;
Galvenais klients

līguma galvenais klients - no Klientu saraksta;

Piegādātājs

piegādātājs - no Klientu saraksta;

Cena bez PVN

līguma cena bez PVN;

PVN kategorija

līguma PVN kategorija;

26

Lietotāju dokumentācija
Līzinga produkta
veids

līzinga produkta veids - tiek piesaistīts no saraksta Līzinga produktu veidi;

Apmaksas termiņš līguma apmaksas termiņš dienās;
dienās
Dokumentu
robeždatums

datums, līdz kuram ir atļauta dokumentu piesaiste līgumam;

Kredīta statuss

līzinga kredīta statuss - raksturiezīme, kas tiek piesaistīta līgumam uz noteiktu
datumu;
vienlaikus līzinga līgumam var būt tikai viena statusa vērtība - ja līgums atbilst
vairākiem statusiem, tam tiek piešķirts statuss ar augstāku prioritāti atbilstoši
tabulai (kredīta statusu, papildkodu, piešķiršanas prioritāšu un statusam
atbilstošo statusa pazīmju piešķiršanas tabula) - skatīt sadaļā līzinga kredīta
statuss;
kredīta statuss tiek izmantots FKTK atskaites sagatavošanai;

Kredīta statusa
datums

kredīta statusa spēkā stāšanās datums - norāda ievadot vai mainot statusa
vērtību;

Kredīta statusa
pazīme

kredīta statusa pazīme - papildinformācija par kredīta statusu;
līgumam var vienlaikus piemist viena, neviena vai vairākas kredīta statusa
pazīmes;
iespējamās ievadei pieejamās kredīta statusa pazīmes tiek noteiktas automātiski
atbilstoši nosacījumu tabulai - skatīt sadaļā līzinga kredīta statuss.

1.3.3.2

Lappuse Dimensijas

Kontu un dimensiju piesaiste līgumam.
Prasību konts
Papildkonts
Izdev./Ieņēm.konts

līgumam piesaistītie konti - prasību konts, papildkonts un izdevumu/
ieņēmumu konts - izvēle no Kontu plāna;
norādītos kontus iespējams iekļaut kontējumu shēmās;

Struktūrvienība
dimensijas un projekts - pieejami atkarībā no uzskaites parametros definētās
Izmaksu postenis
dimensiju konfigurācijas.
Finansējuma postenis
1., 2., 3.
papilddimensija
Projekts
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1.3.3.3

Lappuse Objekts

Lappusē tiek ievadīti dati par līguma objektu.

Piegādātājs

objekta piegādātājs;

Izmaiņu datums

izmaiņu datums;

Stāvoklis

līzinga objekta stāvoklis;

Nobraukuma
ierobežojums

līzinga objekta nobraukuma ierobežojums (piem. kilomentros);

Līgumsods

līgumsoda apmērs;

Saņemšanas
dokuments

dokuments, ar kuru reģistrēta objekta saņemšana;

Nodošanas
dokuments

objekta nodošanas dokuments;

Objekts

Līzinga objekts.
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1.3.3.4

Lappuse Klasifikācija

Lappusē tiek ievadīti līguma klasifikācijas dati par līguma veidu, nozari, saistību klasifikāciju, iepirkumu un
klienta atrašanās vietu.

Līguma veids

līguma veids - izvēle no saraksta Līgumu veidi (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu
veidi);

Iepirkums

iepirkums - izvēle no Līgumu iepirkumu saraksta;

Nozare

nozare - izvēle no Nozaru klasifikatora (Pamatdati -> Klienti -> Nozaru
klasifikators);

Saistību klasifikācijas izvēle no saraksta Saistību klasifikācijas grupas;
grupa
Klienta atrašanās
vieta

līguma klienta atrašanās vieta: iekšzeme, ES valsts vai ārpus ES valsts.
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1.3.3.5

Lappuse Kavējuma nauda

Lappusē pieejama informācija par kavējuma naudu aprēķinu un aprēķina periodu.

Lappuse Aprēķins
Aprēķina algoritms

līgumsoda aprēķina algoritma piesaiste - Neaprēķina, % no summas dienā,
Konstanta summa dienā, Konstanta summa;

Sods

soda summa vai soda % (atkarībā no norādītā algoritma);

Soda limita veids

soda limita veids - Nav uzdots, % no summas, Summa;

Soda limits

soda limita summa vai % (atkarībā no norādītā soda limita veida);

Kavējumu konts

konts, kuru izmanto klientu kavējuma naudu uzskaitei - iespējams piesaistīt
kontējumu shēmās.

Lappuse Atbrīvojumu periodi
- iespējams norādīt periodus, kuros līguma klients ir atbrīvots no kavējuma naudu maksāšanas.
Datums no

atbrīvojuma perioda sākuma datums;

Datums līdz

perioda beigu datums;

Tips

atbrīvojuma tipa izvēle:
- Parasts - šajā periodā klientam ir atbrīvojums no kavējuma naudas un tā netiek
aprēķināta;
- VIP - šajā periodā kavējuma nauda tiek aprēķināta, bet netiek iekļauta rēķinā;

Pamatojums

piešķirtā atbrīvojuma pamatojums - ievade brīvā tekstā;
pievienot rindiņu;
dzēst rindiņu.
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1.3.3.6

Lappuse Summas kontrole

Lappusē iespējams norādīt, kā kontrolēt līguma un ar līgumu saistīto apgādes un realizācijas dokumentu
summas.

Kontroles pazīmi var uzstādīt gan debeta, gan kredīta dokumentu summām apgādes un realizācijas pusē.
Summas kontroles pazīme var būt:
- Nepiemēro - kontrole netiek piemērota;
- Brīdina - sistēma pie dokumenta saglabāšanas brīdina lietotāju, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi
dokumentu kopsumma pārsniegs līguma summu;
- Aizliedz - sistēma aizliedz izpildīt dokumentu, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi dokumentu
kopsumma pārsniegs līguma summu.
Kolonnā Kopsummas redzamas ar līgumu saistīto, jau ievadīto dokumentu kopsummas.
Kolonnā Līdz līguma summai redzamas summas, kas aprēķinātas no līguma summas atņemot
attiecīgo dokumentu kopsummu.
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1.3.3.7

Lappuse Summas izmaiņas

Līguma summu izmaiņu reģistrēšana.

Summu izmaiņas tiek reģistrētas pēc algoritma:
1. līguma ievadloga lappusē Informācija vienmēr tiek rādīta līguma aktuālā summa, t.i., summa, ietverot visas
izmaiņas. Savukārt summas tiek rēķinātas automātiski pēc maksājumu grafika - ja maksājumu grafika
labošana ietekmē summu, sistēma automātiski reģistrē summas izmaiņas.
2. pievienojot summu izmaiņas tieši lappusē „Summas izmaiņas”, tiek veidota izmaiņu vēsture jau esošiem
līgumiem. Par aktuālo summu tiek uzskatīta Līguma summa pēc izmaiņām (apakšējā), bet rindas
pievienošana koriģē augšējās summas - Līguma summas pirms izmaiņām.
Līguma summa pirms līguma summa pirms izmaiņu veikšanas;
izmaiņām
Izmaiņu datums

norādītais izmaiņu spēkā stāšanās datums, labojot maksājuma grafiku;

Summas izmaiņa

līguma summas izmaiņas;

Summas bez PVN
izmaiņas

līguma summas bez PVN izmaiņas;

Piezīmes

piezīmes brīvā tekstā;

Līguma summa pēc
izmaiņām

līguma summa pēc izmaiņu veikšanas.

1.3.3.8

Lappuse Piezīmes

Līguma piezīmju un papildu informācijas par līgumu ievade.
Piezīmes

piezīmju ievade brīvā formā;

Novietojums

līguma dokumenta faila novietojums failu katalogā:
- dokumenta faila pievienošana (jānorāda ceļš uz faila atrašanās vietu);
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- atvērt apskatei pievienoto failu.

1.3.3.9

Lappuse Līguma dokumenti

Lappusē pieejami visi ar līgumu saistītie dokumenti.
Loga kreisajā pusē redzams pieejamo dokumentu hierarhiskais saraksts, bet labajā pusē - izvēlēto dokumentu
saraksts.
Pieejami šādi dokumenti: Līguma atlikuma, Līgumsodi un Līzings ar datiem no LiDUS programmas, kā arī
Apgādes, Līzinga un Realizācijas dokumenti.
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1.3.3.10 Lappuse Parametri
Lappusē pieejami līzinga līguma parametri.

Likmes veids
Līguma summa
Atpirkuma vērtība
Komisija
Maksājuma datums
Piegādes datums
Atmaksas periodiskums
Pirmā regulārā
maksājuma datums
Termiņš
Anuitātes termiņš
Grafika veids
Atmaksas atlikšana
Kopējo maksājumu
nemainīt
Atļauts norēķins
pamatvalūtā
Parametri
Spēkā no - līdz
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Versijas numurs
Pamatojums

1.3.3.11 Lappuse Riska grupas
Lappusē pieejama informācija par objekta un līzinga riska grupu vēsturi.
Spēkā no

datums, no kura riska grupa spēkā;

Rēķinātā riska grupa

rēķinātā riska grupa;

Koriģētā riska grupa

riska grupa pēc koriģēšanas;

Izmaiņu pamatojums

riska grupas izmaiņu pamatojums.

1.3.4

Rēķinu ģenerēšana

Pirms rēķinu ģenerēšanas jābūt uzdotiem Līzinga uzskaites parametriem (Pamatdati -> Līzings -> Uzskaites
parametri), kas attiecas uz līzinga rēķinu ģenerēšanu:
1) Lappusē Dokumentu tipi laukā Neģenerēt rēķinus pirms jābūt uzdotam datumam, pirms kura rēķinu
ģenerācija nenotiks.

Jebkura rēķinu ģenerācija skatīsies visas grafiku rindas aktīvajiem līgumiem, sākot no šī datuma līdz
ģenerācijas logā norādītajam.
Tas nozīmē, piemēram, ja ir norādīts datums 16.04, tad ģenerējot 28.jūnija rēķinus, var tikt uzģenerēts arī
rēķins no 28.aprīļa, maija vai 15. jūnija, ja tas jau iepriekš nav bijis izrakstīts vai piesaistīts grafika rindai.
2) Lappusē Eksports laukā Rēķinu eksporta failu ceļš jānorāda failu vietne lietotāja datorā, kurā saglabāt
izveidoto failu - tai jābūt pieejamai no tā datora, no kura tiek laists ģenerācijas process.
Iespēja ģenerēt rēķinus pieejama izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Ģenerēt rēķinus.
Tiek atvērts parametru uzdošanas logs Rēķinu ģenerācija.
Logā Rēķinu ģenerācija tiek uzdota iespēja ģenerēt rēķinus visiem līzinga ņēmējiem, kuriem kārtējā
maksājuma datums ir līdz norādītajam datumam.
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Jāuzdod šādi parametri:
Maksājuma datums līdz

datums, līdz kuram jāveido rēķini. Tiks skatītas visas grafiku rindas no
datuma Neģenerēt rēķinus pirms, kas uzdots Līzinga parametru logā,
līdz šeit norādītajam datumam.

Pieejamas izvēles rūtiņas:
Veidot eksporta failu

ir jābūt atzīmētai;

Pārģenerēt rēķinu
sagataves

ja ir atzīmēta, tad jau izveidotās rēķinu sagataves tiks dzēstas un
veidotas par jaunu;
Labāk neatzīmēt;

Iekļaut korekcijas

ja atzīmēta, tad rēķinos tiks iekļautas grozījumu rezultātā radušās
korekciju rindas;

Aprēķināt sodus

ja atzīmēta, tad rēķināt kavējumus. Sodi pēc noklusējuma tiks rēķināti
tikai jaunajiem jūnijā tapušajiem rēķiniem, kuri vēl nebūs kavēti. Lai
rēķinātu sodus vecākiem rēķiniem, tiem ir jāuzstāda kavējuma aprēķina
pazīme.
Labāk neatzīmēt.

Pieejamas Rēķinu izvēles rūtiņas, kuras atzīmējot tiek norādīts:
Izpildīt

uzģenerētie rēķini tiks uzreiz izpildīti;

Grāmatot

uzģenerētie rēķini tiks uzreiz grāmatoti;

Veidot piesaistes

rēķins uzreiz tiks piesaistīts uz šo līgumu reģistrētajām pārmaksām.

Nospiežot pogu

, tiks uzsākta rēķinu ģenerēšana un parādīsies procesa logs Notiek aprēķins.
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Procesa logā būs redzami visi ģenerācijas laikā reģistrētie kļūdu paziņojumi.
Tā kā process ilgst vairākas stundas (apmēram 4-5 stundas), to vislabāk palaist vakarā pēc darba beigām.
Pirms tam būtu jāievada LB kursi nākamajai dienai, ja gadījumā līdz 24:00 visi rēķini vēl nav apstrādāti.
Būtu vēlams arī pabrīdināt Lattelecom, lai viņi savu darbu dēļ netīšām naktī nepārtrauc ģenerācijas procesu.
Nākošajā rītā jāskatās procesa laikā reģistrētās kļūdas.
Procesa logā pieejamas pogas kļūdu reģistra kopēšanai -

, rediģēšanai -

Pirms loga aizvēršanas, kļūdu sarakstu jāsaglabā, nospiežot pogu

un drukāšanai -

.

.

Piemēram, kļūdas paziņojums "Līgumam ir neizrakstīti rēķini" nozīmē, ka tiek ģenerēts līguma pēdējais rēķins,
bet līgumam pirms tam ir rindas ar neizrakstītiem/nepiesaistītiem rēķiniem. Sistēma neļaus izrakstīt pēdējo
rēķinu, kamēr būs tādas grafiku rindas.
Failā tiks iekļauti tikai ģenerācijas procesā izveidotie rēķini.
Ja ir agrāk izveidoti, manuāli veidoti vai piesaistīti rēķini, kurus nepieciešams nosūtīt uz Itellu drukāšanai, tad to
var izdarīt veidojot eksporta failu bez rēķinu ģenerācijas no maksājumu grafiku saraksta, kas pieejams no
izvēlnes Dokumenti -> Līzings -> Maksāj umu grafiki.
Saraksta logā Līzinga maksājumu grafiki atlasa un iezīmē rindas, kuras nepieciešams eksportēt un pogas
izvēlnē izvēlas darbību Eksportēt rēķinus.
Rēķiniem jau jābūt uzģenerētiem, lai tos varētu šādā veidā eksportēt. Katrai eksporta reizei tiek veidots savs
fails.
Faili tiek novietoti parametros norādītajā vietā un tiek saukti INV_yyyymmdd_n.xml, kur faila vārdā ir
ģenerācijas datums un numurs pēc kārtas, ja dienā ir veidoti vairāki faili.
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1.3.5

Līzinga maksājumu grafiki

Līzinga maksājumu grafiku saraksts ir pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Līzinga maksāj umu
grafiki.
Līzinga maksājumu grafilu gala rindu saraksts pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Grafiku gala rindas.
Līzinga maksājuma grafiku dati tiek iegūti no LiDUS programmas.
Pirms saraksta atvēršanas jāievada atlases parametri:

Maksājuma datums
Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
Rindas tips

Ir pieejami šādi rindas tipi: Korekcija, Kārtējais maksājums. Pirmā
iemaksa, Papildus iemaksa, Pēdējais maksājums, Atpirkums, Gala rēķins,
Saistību slēgšana.

Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Nav piesaistīts rēķins
Rādīt vēsturiskās
rindas
Līzinga maksājumu grafiku sarakstā pieejamas darbības datu apskatei, summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
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Saraksta izvēlnē

pieejamās funkcijas:

Ģenerēt rēķinus

ģenerēt līzinga maksājumu grafikus;

Eksportēt rēķinus

eksportētu rēķinu datus uz citiem programmu failiem;

Atsaistīt rēķinus

atsaistīt izvēlēto maksājumu no maksājumu grafiku rindas;

Piesaistīt rēķinus

pievienot izvēlēto maksājumu līzinga maksājumu grafiku rindai;

Kredītrēķins rēķinam

atsaistīt izvēlēto rēķina maksājumu un izveidotu tam atsevišķu
kredītrēķinu;

Gala rēķins
Gala rēķins un
kredītrēķins
Gala rēķins, kredītrēķins
un izpirkums

1.3.6

Līzinga rēķini

Līzinga līgumi ir pieejami izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Līzinga rēķini.
Dati par līzinga līgumu rēķiniem tiek iegūti no Horizon programmas datiem.
Vispirms tiek atvērts parametru logs Līzinga līgumu rēķini, kurā jāievada atlases parametri:
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Apmaksas termiņš līdz
Gaidāmās iemaksas
Pirmās iemaksas
Gala rēķini
Visi
Nepiesaistītie rēķini
Rindas tips
Līguma statuss

Līzinga rēķinu sarakstā izvēlētu dokumentu iespējams labot, nospiežot pogu
nospiežot pogu
darbības.

(F3), un skatīt datus,

(Enter). Dokumentu sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes
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Funkcijas un papildus informācija izvēlnē
Apmaksas dokumenti
Piesaistīt
Piesaistīt
priekšapmaksu
Izslēgt no realizācijas
sistēmas
Piesaistīt dokumentus
saskaņā ar līgumu
Izpildīt
Izpildīt un grāmatot
Grāmatot
Stornēt izpildi
Stornēt grāmatojumus
Skatīt kontēšanas logu
Dokumenta notikumi
Grāmatojumi
Uzstādīt aprites statusu
Aprites statusu
notikumi

1.3.7

Līzinga līgumu grozījumi

Līzinga līgumu grozījumu reģistrs pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Līzinga līgumu grozīj umi.
Vispirms tiek atvērts parametru logs, kurā var uzdot atlases nosacījumus:
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Spēkā No - Līdz

periods, kurā līzinga līgums ir spēkā;

Līguma statuss

līguma statuss;

Nerādīt grozījumu
veidus

iespējams atzīmēt grozījumu veidus, kurus nerādīt sarakstā pēc atlases.

Līzinga līgumu grozījumu sarakstā pieejamas darbības datu summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
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1.3.8

Līzinga objekti

Līzinga objektu saraksts ir pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Līzinga obj ekti.
Informācija par līzinga objektiem tiek iegūta no LiDUS programmas, izvēlētais līzinga objekta logs ir pieejams
tikai apskates režīmā.
Līzinga maksājumu grafiku sarakstā pieejamas darbības datu apskatei, summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
Saraksta izvēlnē

pieejamas funkcijas:

Notikumi

atvērt līzinga objekta notikumu logu;

Mainīt statusu uz

statusa maiņa - izvēle no vērtībām Nav saistību, Saņemts, Likvidēts.

Līzinga Objekts
Līzinga objekta ievadforma sastāv no lappusēm:

Lappuse Galvenā informācija
detalizēta informācija par līzinga objektu.
Izmaiņu laiks
Statuss

Nav saistību, Saņemts, Likvidēts;

Objekta grupa

izvēle no saraksta Līzinga objektu grupas;

Nosaukums
Marka
Modelis
Identifikācijas
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numurs
Gads
Papildus informācija
Reģistrācijas numurs
Krāsa
Pašmasa
Motora tilpums
Spēkā no - līdz
Lappuse Riska grupas
informācija par līzinga objektam atbilstošo riska grupu.
Spēkā no - līdz
Rēķinātā riska grupa
Koriģētā riska grupa
Izmaiņu pamatojums
Lappuse Līgumi
informācija par līzinga objekta piegādātāja līgumiem.
Piegādātājs
Izmaiņu datums
Stāvoklis
Nobraukuma ierobežojums
Līgumsods
Saņemšanas dokuments
Nodošanas dokuments
Līgums

1.3.9

Līzinga objekti līgumos

Līzinga objekti līgumos saraksts ir pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Līzinga obj ekti līgumos.
Līzinga objektu dati tiek iegūti no LiDUS programmas.
Vispirms tiek atvērts atlases nosacījumu logs, kurā jānorāda atlases parametri:
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Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Nav piesaistīta
saņemšanas pavadzīme
Nav piesaistīta
nodošanas pavadzīme
Līzinga objektu līgumos sarakstā pieejamas darbības datu apskatei, summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
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Saraksta izvēlnē

pieejamas funkcijas:

Saņemšanas
pavadzīme

tiek ģenerēti dati par saņemto pavadzīmi izvēlētajam līzinga objektam;

Nodošanas
pavadzīme

tiek ģenerēti dati par nodoto pavadzīmi izvēlētajam līzinga objektam;

Atpakaļsaņemšanas tiek ģenerēti dati par atpakaļsaņemšanas pavadzīmi izvēlētajam līzinga
pavadzīme
objektam.
Viens līzinga objekts var tiks saistīts vairākas reizes ar vairākiem līgumiem.

1.3.10 Darījumu ieskaiti
Darījumu ieskaiti ir pieejami izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Darīj umu ieskaiti.
Darījuma ieskaitu informācija par savstarpējiem norēķiniem tiek iegūta no LiDUS programmas.
Pirms saraksta atvēršanas jāievada atlases parametri:
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Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Nav līzinga ņēmēja
kredītrēķina
Nav līzinga
piegādātāja
kredītrēķina
Darījumu ieskaitu sarakstā pieejamas darbības datu apskatei, summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
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Saraksta izvēlnē

pieejama funkcija - Ģenerēt rēķinus.

1.3.11 Norēķini ar pārdevējiem
Norēķini ar pārdevējiem ir pieejami izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Norēķini ar pārdevēj iem.
Dati par norēķiniem ar pārdevējiem tiek iegūti no LiDUS programmas.
Pirms saraksta atvēršanas jāievada atlases parametri:

Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
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Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Nav piesaistīts rēķins
Sarakstā Norēķini ar pārdevējiem izvēlētu dokumentu iespējams labot, nospiežot pogu
datus, nospiežot pogu
darbības.

Saraksta izvēlnē

(F3), un skatīt

(Enter). Dokumentu sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes

pieejama funkcija - Ģenerēt rēķinus.

1.3.12 Papildus nodrošinājumi
Papildus nodrošinājumi ir pieejami izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Papildus nodrošināj umi.
Informācija par papildus nodrošinājumiem (galvotājiem, ķīlām) tiek iegūti no LiDUS programmas.
Pirms saraksta atvēršanas jāievada atlases parametri:
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Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Sarakstā pieejamas darbības datu apskatei, summēšanai, izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu
pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.

Saraksta izvēlnē

pieejama funkcija - Vēstule izvēlētajam galvotājam.

1.3.13 Finansējuma piešķiršanas rindas
Finansējuma piešķiršanas rindas pieejamas izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Finansēj uma piešķiršanas
rindas.

Pirms saraksta atvēršanas jāievada atlases parametri:
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Līguma aktivizācijas
datums
Rādīt neaktīvos
līgumus
Līguma statuss

Ir pieejama šādi līguma statusu veidi: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots,
Parakstīts, Aktīvs, Saistības izpildītas, Anulēts, Atteikts, Apturēts.

Objekta statuss

Ir pieejami šādi objekta statusa veidi: Nav saistību. Saņemts, Nodots
lietošanā, Nodots īpašumā, Noliktavā, Realizēts, Likvidēts.

Finansējuma piešķiršanas rindu sarakstā pieejamas darbības datu summēšanai, izskata un sakārtojuma
uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai. Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.

1.3.14 Vēstuļu reģistrs
Līzinga sarakstes reģistrs pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Vēstuļu reģistrs.

Jaunu vēstuli reģistram pievieno, nospiežot pogu

(F2) - tiek atvērts vēstules ievadlogs. Izvēlētu dokumentu

iespējams labot, nospiežot pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.

(Enter). Dokumentu sarakstā

Vēstules ievadlogs
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Lauki vēstules ievadlogā:
Numurs
Datums
Līzinga līgums
Līzinga ņēmējs
Papildus nodrošinājums
Adresāts
Termiņš
Parāda kopsumma
Pamatparāda summa
Soda summa
Apraksts

1.3.15 Papildu pakalpojumi
Līzinga Papildu pakalpojumu saraksts pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Papildu pakalpoj umi.

Jaunu pakalpojumu ievada, nospiežot pogu

(F2) - tiek atvērts papildu pakalpojuma ievadlogs. Izvēlētu
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dokumentu iespējams labot, nospiežot pogu
(F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
Dokumentu sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.
Saraksta izvēlnē

(Enter).

pieejama funkcija Notikumi dokumenta notikumu apskatei.

Papildu pakalpojuma ievadlogs

Lauki papildu pakalpojuma ievadlogā:
Numurs
Iekļaut pamata
grafikā
Datums no - līdz
Līzinga līgums

izvēle no saraksta Līzinga līgumi

Papildu pakalpojums
Pakalpojuma
sniedzējs
Periods
Summa bez PVN
Papildu pakalpojuma rindu tabula:
Nr.
Rindu tips
Datums
Datums no - līdz
Pamatsumma
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PVN
Iekļaut pamata
grafikā

1.3.16 Papildu pakalpojumu maksājumu grafiki
Līzinga Papildu pakalpojumu maksājumu grafiku saraksts pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Papildu
pakalpoj umu maksāj umu grafiki.

Sarakstā pieejamas darbības summēšanai, izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai,
drukāšanai.
Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.

Saraksta izvēlnē

pieejamas funkcijas:

Notikumi
Ģenerēt rēķinus

1.3.17 Papildu pakalpojumu grafika gala rindas
Līzinga Papildu pakalpojumu gafika gala rindu saraksts pieejams izvēlnē Dokumenti -> Līzings -> Papildu
pakalpoj umu gafiku gala rindas.
Sarakstā pieejamas darbības summēšanai, izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai,
drukāšanai.
Skatīt - sarakstu logu datu apstrādes darbības.
Saraksta izvēlnē

pieejamas funkcijas:

Notikumi
Ģenerēt rēķinus
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1.4

Sistēma

1.4.1

Jauns LiDUS lietotājs

LiDUS (Līzinga integrētā darījumu uzskaites sistēma) WEB aplikācijas lietotāji Horizon tiek reģistrēti kā
Atbildīgie. Atbildīgajam tiek piesaistīts Horizon lietotājs, kuru savukārt jāpiesaista WEB lietotāja ievadlogā.
Izvēlnē Sistēma -> Līzings -> Jauns LiDUS lietotāj s.
Atbildīgā ievadlogā jānorāda:
Kods
Vārds, Uzvārds
Aktīvs

Lappuse Informācija
Komisija

atbildīgajam darbiniekam piemērojamais komisijas procents;

Horizon lietotājs

atbildīgajam piesaistītais Horizon lietotājs;

Amats

amata izvēle no amatu klasifikatora Pamatdati -> Uzņēmums -> Amatu
nosaukumi;

Piezīmes

piezīmes brīvā tekstā.

Lappuse Kontakti
Telefons

telefona numurs;

Mobilais telefons

mobilā telefona numurs;

Fakss

faksa numurs;

e-pasts

nospiežot pogu

Adrese

, iespējams nosūtīt e-pastu;

darbinieka adrese.

Lappuse Dimensijas
Lappusē iespējams atbildīgajam piesaistīt dimensijas: struktūrvienību, izmaksu posteni, finansējumu, kā arī trīs
sistēmā definētās papilddimensijas.

Lappuse Personas dati
Lappusē tiek piesaistīta atbildīgā persona no personu saraksta - iespējama, ja personas aprakstā atzīmēta
loma
;
personas dati lappusē tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajai personai.
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Dzimums
Telefons
Mobilais telefons
e-pasts

- e-pasta nosūtīšana uz personas norādīto e-pasta adresi - nospiežot
pogu, tiek atvērts ziņojuma ievadlogs.
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1.4.2

Rēķinu eksporta notikumu saraksts

Sarakstā pieejami sistēmā reģistrētie rēķinu eksporta notikumi.
Izvēlne: Sistēma -> Līzings -> Rēķinu eksporta notikumu saraksts.

Rēķina eksporta notikumu sarakstā pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu
pārlasīšanai un drukāšanai.
Sarakstu izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var izvēlēties izdrukas
formu, kā arī iespējams izsaukt izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai pirms drukāšanas pārliecinātos,
vai izdruka satur nepieciešamo informāciju.

1.4.3

FKTK atskaites eksports

Atskaitē tiek sagatavots kredītportfeļa struktūras pārskats iesniegšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.
Atskaite parāda portfeļa struktūru uz noteiktu datumu un tajā visa informācija ir sagrupēta pēc līgumu
raksturiezīmju klasifikācijas kodiem, nesaturot izvērsumu pa konkrētiem līgumiem.
Izvēlne: Sistēma -> Līzings -> FKTK atskaites eksports.

Atskaites sagatavošanai jāievada atskaites parametri:
Datums no - līdz

periods, par kuru sagatavot atskaiti;

Kods

atskaites kods;

Novietojums

atskaites novietojums failu katalogā;

Formāts

atskaites sagatavošanas veids norādītajā formātā vai parādīt saraksta veidā izvēle no vērtībām Saglabāt XML failā, Saglabāt CSV failā, Parādīt sarakstā.

Pēc parametru apstiprināšanas tiek sagatavota atskaite un, atbilstoši norādītajam, saglabāta failā norādītajā
formātā vai parādīta saraksta logā.
Atskaitē pieejama informācija par līzinga kredīta statusu un kredīta statusa pazīmēm:
- Kredīta statuss atskaites pārskata periodā;
- Kredīta statusa datums;
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- Kredīta statusa pazīmju veids - Grozīj umi, Nodrošināj umi, Pārj aunoj umi, Jauns;
- Kopējā Kredīta statusa pazīme.
Skatīt arī:
Līzinga kredītu statusi
Līzinga līguma Informācija

1.5

Atskaites

1.5.1

Līgumi periodā

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Līgumi periodā.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Periods No Līdz
Iekļaut pārjaunojumus
Līguma valūta
Produkta veids
Šajā periodā:
Parakstītie līgumi
Saistības stājušās
spēkā
Saistības izpildītas
Saistības tiks izpildītas
Izveidotie līgumi
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.2

Līzinga līgumu kopsavilkums

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Līzinga līgumu kopsavilkums.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
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Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.3

Līzinga līgumu atlikumi pa līgumiem

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Līzinga līgumu atlikumi pa līgumiem.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
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Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.4

Līzinga līgumu periodā dinamika

Atskaite ļauj iegūt atskaites rādītāju dinamiku dažādos griezumos.
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Līzinga līgumu periodā dinamika.
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Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Periods No Līdz
Iekļaut pārjaunojumus
Līguma valūta
Produkta veids
Šajā periodā:
Parakstītie līgumi
Saistības stājušās
spēkā
Saistības izpildītas
Saistības tiks izpildītas
Izveidotie līgumi
Visi līgumi
Jānorāda kopējie atskaites dinamikas parametri:
Definētie intervāli jānorāda kāds no piedāvātajiem intervālu komplektiem. Sākotnēji šeit tiek piedāvāti
sistēmas intervālu komplekti. Jaunu intervālu komplektu pievienošanai, labošanai,
dzēšanai jāizmanto pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Sistēmas intervālu
komplektus nevar izdzēst.
Sk. Dinamikas intervālu apraksts.
Izskats

jānorāda kāds no piedāvātajiem izskata nosacījumu komplektiem. Viens no tiem ir
„noklusētais”. Izskata nosacījumu pievienošanai, labošanai, apskatei jāizmanto
pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Noklusēto izskatu nevar izdzēst.
Sk. Dinamikas izskats.

Sakārtot pa
intervāliem
Nospiežot pogu
saraksta logā.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta

Par dinamikas atskaites parametru logu sīkāk sk. Dinamikas atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai.
Dinamikas atskaitēm standarta izdrukas formas nav paredzētas, jo atskaitēs iekļaujama atšķirīga informācija
dažādos griezumos. Ja kāds no dinamikas atskaites veidiem tiek izmantots regulāri, izdrukas formu sagatavot
palīdzēs jūsu sisēmas konsultants.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.5

Maksājumu grafiku apgrozījums

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Maksāj umu grafiku apgrozīj ums.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Periods No - Līdz
Līguma valūta
Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
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Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.6

Maksājumu grafiku atlikumi

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Maksāj umu grafiku atlikumi.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
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Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.7

Maksājumu grafiku periodā dinamika

Atskaite ļauj iegūt atskaites rādītāju dinamiku dažādos griezumos.
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Maksāj umu grafiku periodā dinamika.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Maksājuma datums no
- līdz
Līguma valūta
Produkta veids
Portfelis
Visi līgumi
Jānorāda kopējie atskaites dinamikas parametri:
Definētie intervāli jānorāda kāds no piedāvātajiem intervālu komplektiem. Sākotnēji šeit tiek piedāvāti
sistēmas intervālu komplekti. Jaunu intervālu komplektu pievienošanai, labošanai,
dzēšanai jāizmanto pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Sistēmas intervālu
komplektus nevar izdzēst.
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Sk. Dinamikas intervālu apraksts.
Izskats

jānorāda kāds no piedāvātajiem izskata nosacījumu komplektiem. Viens no tiem ir
„noklusētais”. Izskata nosacījumu pievienošanai, labošanai, apskatei jāizmanto
pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Noklusēto izskatu nevar izdzēst.
Sk. Dinamikas izskats.

Sakārtot pa
intervāliem
Nospiežot pogu
saraksta logā.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta

Par dinamikas atskaites parametru logu sīkāk sk. Dinamikas atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai.
Dinamikas atskaitēm standarta izdrukas formas nav paredzētas, jo atskaitēs iekļaujama atšķirīga informācija
dažādos griezumos. Ja kāds no dinamikas atskaites veidiem tiek izmantots regulāri, izdrukas formu sagatavot
palīdzēs jūsu sisēmas konsultants.
Skatīt arī Drukas vadības logs

1.5.8

Portfeļa amortizācijas termiņstruktūras pārskats

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Portfeļa amortizācij as termiņstruktūras pārskats.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
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Datums Uz
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Jānorāda kopējie atskaites dinamikas parametri:
Definētie intervāli jānorāda kāds no piedāvātajiem intervālu komplektiem. Sākotnēji šeit tiek piedāvāti
sistēmas intervālu komplekti. Jaunu intervālu komplektu pievienošanai, labošanai,
dzēšanai jāizmanto pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Sistēmas intervālu
komplektus nevar izdzēst.
Sk. Dinamikas intervālu apraksts.
Izskats

jānorāda kāds no piedāvātajiem izskata nosacījumu komplektiem. Viens no tiem ir
„noklusētais”. Izskata nosacījumu pievienošanai, labošanai, apskatei jāizmanto
pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Noklusēto izskatu nevar izdzēst.
Sk. Dinamikas izskats.

Sakārtot pa
intervāliem
Nospiežot pogu
saraksta logā.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta

Par dinamikas atskaites parametru logu sīkāk sk. Dinamikas atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai.
Dinamikas atskaitēm standarta izdrukas formas nav paredzētas, jo atskaitēs iekļaujama atšķirīga informācija
dažādos griezumos. Ja kāds no dinamikas atskaites veidiem tiek izmantots regulāri, izdrukas formu sagatavot
palīdzēs jūsu sisēmas konsultants.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.9

Uzkrātie procenti

Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Uzkrātie procenti.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.10 Procentu likmju riska atskaite
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Procentu likmj u riska atskaite.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
Produkta veids
Portfelis
Paplašinātais
portfelis
Visi līgumi
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.11 Apdrošināšanas polises
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Apdrošināšanas polises.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.12 Pilnvaras izbraukšanai no valsts
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Pilnvaras izbraukšanai no valsts.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums Uz
Līguma valūta
Produkta veids
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.13 Līzinga objekti noliktavā
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Līzinga obj ekti noliktavā.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Datums

datums, uz kuru atlasīt datus;

Noliktava

noliktava, kurā atrodas līzinga objekti;

Grupa

nomenklatūras grupa;

Papildgrupa

nomenklatūras papildgrupa.

Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.14 Klientu atlikumi konsolidēti
Klientu atlikumi - konsolidēti atskaite pieejama izvēlnē Atskaites -> Līzings -> Klientu atlikumi konsolidēti.

Parametru ievadlogs
Jāievada parametri:
Datums
Aprēķins pēc apmaksas
termiņa
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.15 Papildu pakalpojumi uz datumu
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Papildu pakalpoj umi uz datumu.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Uz datumu
Līguma valūta
Produkta veids
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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1.5.16 Papildu pakalpojumi periodā
Izvēlne: Atskaites -> Līzings -> Papildu pakalpoj umi periodā.

Parametru ievadlogs
Atskaitei jāievada parametri:
Uz datumu
Līguma valūta
Produkta veids
Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot pogu
logs atskaites izdrukāšanai.

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga
Atskaitē pieejamas darbības izskata un sakārtojuma uzstādīšanai, datu pārlasīšanai, drukāšanai.
Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt
- tiek atvērts drukas vadības logs, kurā var
izvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
Skatīt arī Drukas vadības logs
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