VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Industriālo iekārtu paveiktā
darba uzskaite un analīze

Dimensiju kontrole grāmatojuma
brīdī

Turpmāk pieejamas plašākas
iespējas iekārtu paveiktā darbu
uzskaitei un analīzei dažādos
griezumos. Papildinātas iespējas
reģistrēt darba aktus par iekārtu un
darbinieku paveikto darbu
uzņēmuma un tā klientu objektos,
kā arī aprēķināt objektu
pašizmaksas.
Versijā pilnveidota patērētas
degvielas uzskaite, ieviešot
degvielas normas uz dažādām
mērvienībām un vairākus degvielas
veidus. Uzlaboti mehānismi rēķinu
ģenerēšanai klientiem par
veiktajiem darbiem klientu
objektos.

Versijā pilnveidota kontrole uz
dimensijām, nodrošinot iespēju norādīt
konkrētas dimensijas, uz kurām ir
atļauti vai liegti grāmatojumi, tādējādi,
liedzot iespēju sistēmas lietotājiem,
veikt nekorektus grāmatojumus uz
dimensijām. Iespējams, piemēram,
hierarhiski izveidotam dimensiju
sarakstam uz virsgrupām
grāmatojumus liegt.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
Finanšu uzskaite
Norēķini

Finanšu pārskatu uzlabojumi
Uzlabots sistēmas mehānisms, kas ļauj
veikt pārbaudi visam finanšu pārskata
aprakstam jau pirms tā aprēķina
veikšanas. Pārbaude tiek veikta lpp.
“Formula” un lpp. “Budžeta formula”,
lai pārliecinātos vai finanšu pārskata
aprakstā izmantotie posteņi un
budžeta posteņi ir aktuāli, kā arī vai
konti joprojām ir aktīvi kontu plānā.
Tagad pie finanšu pārskata aprēķina
rezultāta tiek saglabātas arī aprēķina
formulas, kas izmantotas aprēķina
veikšanai, līdz ar to aprēķina
rezultātam nav cieša saite ar aprēķina
apraksta formulām. Turpmāk, ar
aprēķina pārbaudi konstatējot, ka
formulas ir nepieciešams labot, vairs
nav jāveido jauns finanšu pārskata
apraksts. Versijā pilnveidotās iespējas
ļauj izlabot esošo aprakstu, kam
aprēķins jau ticis veikts, attiecīgi
jaunie aprēķini tiks veikti pēc
jaunajām formulām.

Personāls un darba samaksa
Saimniecība

Versijas un laidieni pieejami lejupielādēšanai mājas lapu www.horizon.lv un www.fms.lv Klientu zonā. Par pāreju uz jaunākām programmatūras
versijām lūdzam sazināties ar Jūsu iestādi vai uzņēmumu apkalpojošo konsultantu/projektu vadītāju vai programmatūras piegādātāju. Ja Klientu
zonas izmantošanas laikā rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam tos sūtīt: fms@fms.lv.

Jūsu FMS Software
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FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata
1. Visām virsgrāmatas dimensijām ir pievienota pazīme „Grāmatojams”.
Ja pazīme konkrētam dimensijas ierakstam nav aktivizēta, tad uz konkrēto dimensijas posteni nevar veikt grāmatojumu.
Līdz ar to iespējams nodrošināt iespēju neļaut veikt grāmatojumus uz dimensiju virsgrupām.

2. Konfigurācijās ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” visas kontu apgrozījuma atskaites papildinātas ar noklusēto
filtru, kurš ļauj nerādīt tos ierakstus, kuriem uzskaites valūtā nav atlikuma un nav apgrozījuma. Filtrs atskaitēm ir
pieejams tikai tad, ja atskaites periodā neiekrīt valūtas maiņas datums. Uzskaites valūtu nosaka pēc atskaites datuma
„No”. Filtru var atslēgt, noklikšķinot uz pogas.

3. Atskaitēm „Kontu apgrozījums”, „Kontu apgrozījuma korespondences”, „Kontu apgrozījums pa klientiem” parametru
logā pievienota izvēles rūtiņa Sadalīt pa iestādēm. Ja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, atskaite tiek sagatavota dalījumā
pa iestādēm.

4. Atskaitei „Kontu apgrozījums pa klientiem” izskata objekts JURIDISKĀ ADRESE sadalīts pa adreses elementiem.
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Finanšu pārskati
Finanšu pārskatos pievienota funkcionalitāte, kas ļauj pārbaudīt pārskatu formulas konkrētam datumam.
Formulas iespējams pārbaudīt divos veidos:
1) pārbaudīt izvēlētā pārskata visu posteņu formulas, arī budžeta formulas, atverot Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu

pārskatu apraksti -> Darbības -> Aprēķina pārbaude

Šī funkcionalitāte nav pieejama pārskatu grupām.
2) pārbaudīt tikai izvēlēto formulu vai arī budžeta formulu, atverot Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu

apraksti -> Darbības -> Pārskata posteņi -> Skatīt/Jauns/Labot -> Sadaļa Formula vai Budžeta formula -> Poga
„Pārbaudīt formulu”.

Pārbaudot formulu, tiek atvērts papildlogs, kurā jānorāda datums, uz kuru vēlas pārbaudīt formulu, un jānospiež poga
Pārbaudīt. Datuma laukā pēc noklusēšanas tiek uzstādīts šodienas datums.

Pēc pogas nospiešanas programma pārbauda formulās ietvertos kontus, budžeta posteņus un dimensijas. Pārbaudes
rezultātā tiek parādīts saraksts ar kontiem, budžeta posteņiem un dimensijām, kas neeksistē vai arī norādītajā datumā
ir slēgtas.
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Logā tiek parādīts katra posteņa neatrasto kontu, budžeta posteņu un dimensiju uzskaitījums. Pēc neatrasto objektu
uzskaitījuma tiek parādīts pārbaudīto posteņu skaits un atrasto kļūdu skaits.
Papildloga labajā pusē esošās pogas:
– nospiežot šo pogu, tiek izveidots dokuments, kurš satur formulu pārbaudes rezultātu un kuru var izdrukāt.
– nospiežot šo pogu, starpliktuvē tiek iekopēts viss pārbaudes rezultātu saturs.
Pārbaudot finanšu pārskata formulas (t.i., izmantojot pirmo aprēķina pārbaudes ceļu), tiek saglabāts notikums par
formulas pārbaudi. Tas atrodams finanšu pārskatu aprakstu logā, izvēloties Darbības -> Dokumenta notikumi. Notikumā
tiek saglabāts pārbaudes datums, pārbaudīto posteņu skaits un atrasto kļūdu skaits.

Avansa norēķini
Avansa norēķina dokumentu tipa (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Avansa norēķins) lappusē Lauku
atribūti, numuru unikalitātei iespējams norādīt parametru „Datums līdz”.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija
1. Sākuma atlikuma – parāda ievadformā (Dokumenti -> Realizācija -> Sākuma atlikumi -> Pievienot -> Sākuma
atlikums – parāds) izveidots jauns lauks „Soda summa”.
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Ienākošā maksājuma kontēšanas formā (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Kontēšanas logs) spiežot
pogu Pārģenerēt rindiņas
, tiek atvērts saraksts Kontējumu shēmas – Ienākošais maksājuma uzdevums, kurā
iespējams ievadīt jaunu kontējuma shēmu (rindas tips – Dokuments kopumā; Summa - @Apmaksātais sods). To
izvēloties, kontēšanas formā tiek ielasīta papildu rindiņa ar Soda summu, kas norādīta pie sākotnēji ievadītā Sākuma
atlikuma – parāda.
2.Atskaišu „Klienta atlikums” un „Parāda sadalījums” parametru logā ir pieejama jauna izvēles rūtiņa Iekļaut
sagataves, kas ļauj iekļaut atskaitēs arī informāciju no apgādes un realizācijas dokumentiem, kas ir sagataves statusā.

Banka
Bankas maksājumu importa sarakstā (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports) pievienota jauna darbība
„Meklēt datus pēc preču dokumenta”. Izmantojot šo darbību, pēc importa veikšanas, lietotājam ir iespēja atzīmēt vienu
vai vairākus importētos maksājumus un sistēma aizpildīs bankas dokumentu importa ievadformā klientu un/vai līgumu
no atrastā rēķina.
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Līgumi
Vienošanās par parāda nomaksu
Izveidota iespēja reģistrēt noslēgtās vienošanās ar klientiem par pakāpenisku parādu nomaksu.
1. Pievienots jauns dokumenta pamatveids Maksājumu plāns (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi).

2. Maksājumu plāni pieejami Maksājumu plānu sarakstā: Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plāns.
Jaunu maksājumu plānu ievada no Maksājumu plāna saraksta vai izvēlnes: Dokumenti -> Līgumi -> Jauns
maksājumu plāns – tiek aktivizēta ievadforma Maksājumu plāns.

Ievadformas Maksājumu plāns galvenē aizpildīšanai ieejami lauki:
- Numurs – vienošanās numurs,
- Datums – vienošanās datums, pēc noklusēšanas tekošais datums,
- Līgums – izvēlas līgumu no Līgumu saraksta,
- Maksātājs – noklusēti tiek aizpildīts ar Līguma klientu, ja nepieciešams, var mainīt,
- Vienošanās summa – ievadāma manuāli vai nospiežot pogu
summu,
- Vienošanās valūta,

tiek aizpildīta ar iekļauto rēķinu nepiesaistīto
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- Izvēles rūtiņa Apmaksāt kārtējos rēķinus – norāda, ka vienošanās par parādu nomaksu ir noslēgta arī par
rēķiniem, kuri tiks izsniegti maksājuma plāna darbības periodā (no Datums līdz Pēdējais apmaksas termiņš),
- Pēdējais apmaksas termiņš – attēlo pēdējo apmaksas termiņu no Apmaksas sadalījuma rindām.
Ievadformas apakšējā joslā pieejams statusa lauks, iespējamie statusi – Sagatave, Aktīvs, Atcelts un Izpildīts.
Pārējā informācija pieejama ievadformas lappusēs Iekļautie rēķini, Apmaksas sadalījums un Apmaksas
sadalījums pa rēķiniem.
Lappusē Iekļautie rēķini, izmantojot pogu

, var pievienot pilnībā nepiesaistītus rēķinus.

Lappusē Apmaksas sadalījums tiek izveidota tabula ar apmaksas termiņu un summu, kas samaksājama līdz
norādītajam datumam.

Lappusē Apmaksas sadalījums pa rēķiniem tiek detalizēts, no kuriem konkrētajiem rēķiniem un to nepiesaistītajām
summām sastāv katra apmaksas sadalījuma rinda.
Nospiežot pogu
, sadalījums tiek uzģenerēts un tabula aizpildīta automātiski.
Maksājuma plāna izpilde tiks kontrolēta pret šo tabulu.

Saglabājot Maksājuma plāna datus, sistēma kontrolē:
- vai maksājuma plāna summa laukā Vienošanās summa sakrīt ar lappusē Iekļautie rēķini iekļauto rēķinu
nepiesaistītajām summām,
- vai visas rēķinu nepiesaistītās summas ir sadalītas pa apmaksas termiņu rindām lappusē Apmaksas sadalījums pa
rēķiniem.
3. Ja ir izveidots Maksājumu plāns, tad tajā iekļautajiem rēķiniem līgumsodu aprēķināšana tiek pārtraukta.
Maksājumu plāna sarakstā, izmantojot pogas
darbību Pievienot līgumam atbrīvojuma periodu,
maksājuma plānā iekļautajam līgumam automātiski var pievienot atbrīvojuma periodu ar norādītu informāciju, uz
kuriem rēķiniem tas attiecas – izveidojas ieraksts Līguma kartiņas lappuses Kavējuma nauda sadaļā Atbrīvojumu
periodi.
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4. Izveidotas atskaites:
- „Maksājumu plāna rindu izpilde”: Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plāna rindu izpilde.
- „Maksājumu plāna rindu izpilde” (izvērstā): Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plāna rindu izpilde (izvērstā).
Atskaites parāda informāciju no Maksājuma plāna lappuses „Apmaksas sadalījums pa rēķiniem” un katrai šai rindai
aktuālās piesaistes, lai varētu redzēt, vai plāns tiek pildīts.
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Apsaimniekošana
NĪP ģenerāllīgums, NĪP konsolidētais rēķins un maksājumu sadalīšana starp NĪ objektiem
Izveidots jauns NĪP līguma dokumenta pamatveids NĪP ģenerāllīgums (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi Dokumenta pamatveids „NĪP Ģenerāllīgums” ).

NĪP ģenerāllīgumi pieejami NĪP Līgumu sarakstā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi).

NĪP ģenerāllīgumu var norādīt NĪP Konsolidētajos rēķinos un Ienākošajos maksājuma dokumentos.

10

Sistēmā izveidots atsevišķs dokumenta pamatveids NĪP konsolidētais rēķins.
Ģenerējot rēķinus NĪP ģenerāllīgumam, tiks uzģenerēts NĪP konsolidētais rēķins ar norādīto dokumenta tipu.
Klientam, apmaksājot NĪP konsolidēto rēķinu, pamatojumā jānorāda NĪP konsolidētā rēķina numurs un noslēgtā
NĪP ģenerāllīguma numurs. Šī informācija ir svarīga, lai, apstrādājot ienākošos maksājumus, varētu veikt automātisku
piesaisti NĪP konsolidētajā rēķinā iekļautajiem NĪP rēķiniem.
Gadījumā, ja tiek samaksāta precīza konsolidētā rēķina summa, brīdī, kad no bankas importa saraksta tiek ģenerēti
maksājuma uzdevumi, sistēma veic piesaistes visiem konsolidētajā rēķinā iekļautajiem NĪP rēķiniem.
Ja tiek iemaksāta summa, kas neatbilst konsolidētā rēķina summai, tad piesaiste NĪP rēkiniem automātiski netiek
veikta un to iespējams izpildīt tikai manuāli Ienākošā maksājuma ievadlogā vai no Maksājumu dokumentu
saraksta (Dokumenti -> Realizācija -> Maksājumu dokumenti).
Skaitītāju maiņas akti
Izveidots jauns dokumenta pamatveids Skaitītāju izmaiņu akts (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi ->
Dokumenta pamatveids – Skaitītāju izmaiņu akts), kas paredzēts, lai fiksētu šādus darba uzdevuma rezultātus un
izpildes faktus:
- jaunu skaitītāju uzstādīšana;
- skaitītāju noņemšana vai atslēgšana;
- skaitītāju maiņa – esošo noņemšana uz verificēšanu un citu uzstādīšana.
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Skaitītāju izmaiņu akti pieejami Objektu apsekošanas aktu sarakstā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu

pārvaldība -> Objektu apsekošanas akti – Skaitītāju izmaiņu akts.

Pievienojot jaunu Skaitītāju izmaiņu aktu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu apsekošanas
akti -> Jauns -> Skaitītāju izmaiņu akts), jāaizpilda dati ievadformā Skaitītāju izmaiņu akts.

Lappuse Noņemtie skaitītāji paredzēta noņemto skaitītāju reģistrēšanai.
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Poga
- tiek atvērts objekta Skaitītāju eksemplāru saraksts, kurā lietotājs veic labojumus katram noņemtajam
skaitītāja eksemplāram - norādot eksemplāram datumu Spēkā līdz un Rādījums noņemot. Pēc tam noņemtos
skaitītājus izvēlas un ielasa sarakstā.
Lappuse Uzstādītie skaitītāji paredzēta uzstādīto skaitītāju reģistrēšanai.
Poga
- tiek atvērts objekta Skaitītāju eksemplāru saraksts, kurā lietotājs veic papildinājumus – pievieno
jaunus skaitītājus vai esošajiem skaitītājiem jaunus eksemplārus. Šo pievienošanu var veikt arī reizē ar noņemšanu. Pēc
tam uzstādītos skaitītājus izvēlas un ielasa sarakstā.

NĪP Servisa darbu pieteikums
1. Izveidots jauns Servisa darba pieteikuma dokumenta pamatveids NĪP Servisa darba pieteikums (Sistēma ->
Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Dokumenta pamatveids – NĪP Servisa darbu pieteikums).

2. NĪP Servisa darba pieteikumi pieejami Servisa darbu apstrādes modulī: Dokumenti -> Servisa darbi ->

Pieteikumi.

Pievienojot jaunu NĪP Servisa darbu pieteikumu (Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi -> Jauns -> NĪP
Servisa darbu pieteikums), tiek aktivizēta ievadforma NĪP Servisa darbu pieteikums, kur daļa no norādāmās
informācijas ir analoģiska parastajam Servisu darbu pieteikumam, bet ir pieejami šādi papildinājumi:
- ievadformas galvenē pieejams lauks Nekustamā īpašuma objekts.
- lappuse Skaitītāji - iespējams pievienot skatītājus, izvēloties tos no NĪ Objekta skaitītāju un tīkla elementu saraksta.
- lappuse NĪP Akti - sarakstā pieejami darba izpildes rezultātu apliecinošie ziņojumi un akti par skaitītāju pārbaudi,
maiņu u.c. no aktu saraksta.
- lappuse Saistītie pieteikumi - iespējams norādīt citus servisa darbu pieteikumus kā saistītos pieteikumus.
- lappuse Aktivitātes - saistītās aktivitātes.
- lappusē Brigādes pievienota jauna kolonna Atbildīgais darbinieks, kurā, atzīmējot izvēles rūtiņu, var norādīt
brigādes atbildīgo.
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- pievienota jauna lappuse Piesaistītie faili.
- lauks Statuss ir papildināts ar jaunu statusu „Sagatave” – pieteikumi ar šo statusu vēl netiek nodoti risināšanai un tos
var vēl papildināt.

NĪ Objekta kartiņas lappuse Saistītie dati papildināta ar NĪP Servisa darbu pieteikumu datu sarakstu
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Darba uzdevuma ģenerēšana
Izveidota iespēja ģenerēt NĪP Servisa darba pieteikumu no šādiem sarakstiem:
- No Skaitītāju rādījumu reģistrēšanas loga – pievienota jauna poga

- ģenerēt darba uzdevumu.
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- No Operatora darba vieta – ja ir atlasīts NĪP līgums, peles labās pogas izvēlnē pieejama darbība Ģenerēt darba
uzdevumu.

- No atskaites NĪ objektu skaitītāji (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪ objektu skaitītāji) – izvēlnes
darbība Ģenerēt darba uzdevumu.
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- No saraksta Klientu kontaktu aktivitātes (Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes) - izvēlnes
Ģenerēt darba uzdevumu.

darbība

Pēc darbības aktivizēšanas, tiek uzģenerēts NĪP servisa darba pieteikums: Dokumenti -> Servisa darbi ->

Pieteikumi.

Papildinājumi Operatora darba vietai
1. Veikti papildinājumi līgumu meklēšanā, kas dod iespēju atlasīt datus:
- par vienu NĪP ģenerāllīgumu, ieskaitot tā apakšlīgumus,
- par vienu NĪP klientu un visiem tā līgumiem.
1.1. Meklēšanas izvēlnē pievienoti NĪP Ģenerāllīgumi. Ja laukā Līgums izvēlas NĪP Ģenerāllīgumu, tad
Operatora darba vietai (ODV) ir pieejama tikai lappuse Līguma dati, kurā tiek rādīti dati par ģenerāllīgumu.
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1.2. Līgumu izvēlnē pievienots <Visi līgumi>, kuru izvēloties ODV ir pieejamas tikai lappuses Norēķinu pārskats
un Saistītie dati, lappusēs redzamie dati tiek atlasīti pēc norādītā Abonenta par visiem līgumiem kopā.

1.3. Meklēšanas izvēlnē pievienots līguma klienta nosaukums
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2. ODV pievienoti jauni lauki un lappuses.

2.1. ODV pievienots informatīvs lauks Klienta atlikums un poga
abonenta) atlikums uz tekošo datumu.

, kuru nospiežot tiek aprēķināts Klienta (NĪP

Iespējams uzstādīt, lai atverot OVD, klientu atlikums tiktu aprēķināts automātiski – pieejams jauns Kontroles un
vides parametrs „NĪP Parametru” grupā „Operatora DV: automātiski aprēķināt klienta atlikumu” ar noklusēto vērtību
„Nē”, kurai jānomaina vērtība uz „Jā”.
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2.2. Pievienots informatīvs lauks NĪO Kontroles vidējais, kas rāda NĪ objekta kontroles vidējā patēriņa summu
aktīvajiem skaitītājiem. Ja tiek skatīts <Visi līgumi>, tad šis lauks ir tukšs.
2.3. Lauks Norēķinu cikls, kas iepriekš atradās lappusē Līgums, pārvietots uz ODV galvenes daļu.
2.4 ODV lappusei Līguma dati pievienotas sadaļas Klasifikācija un Īpašības. Tajās var redzēt līguma grupējumu un
tam piešķirtās pazīmes, kas tiek norādītas tāda paša nosaukuma atbilstošajās lappusēs Līguma kartiņā.
3. ODV lappusē Saistītie dati pievienoti:
- Apgrozījuma dokumenti. Šiem datiem atbilstošā atskaite pieejama: Atskaites -> Realizācija -> Klientu apgrozījums
-> Darbības -> Apgrozījuma dokumenti.
- NĪP Servisa darbu pieteikumi,
- Vēstuļu reģistrs - var redzēt informāciju par nosūtītām vēstulēm,
- Maksājumu plāns - var redzēt informāciju par slēgtām vienošanām pakāpeniskai parāda apmaksai. Maksājumu plāni
pieejami Līgumu modulī.

Lietotāja komentāri notikumos
Izveidota iespēja dokumentu notikumos saglabāt lietotāja komentārus šādiem pamatdatiem:
NĪP Abonenti,
NĪO objekti,
NĪP Līgumi,
Skaitītāji,
Pieslēgumi.
Pieslēgumiem, saglabājot labotos dokumenta datus, vienmēr tiek pieprasīts ievadīt komentāru, pārējiem
dokumentiem iespējams norādīt, vai šo komentāru ievadi pieprasīt obligāti – Dokumenta tipa lappusē Apraksts
jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas.
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Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad pēc izmaiņu veikšanas dokumentā nospiežot pogu Saglabāt, uz ekrāna būs redzams
ievadlogs Dokumenta notikumu komentārs, kur laukā Komentārs obligāti jāievada komentārs.

Komentāri redzami dokumenta notikumu sarakstā – izvēlnē
izvēloties Dokumenta notikumi.
Notikumu saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.
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Īpašību piešķiršana līgumiem no NĪP rēķinu saraksta un Vēstuļu reģistra
1. Izveidota iespēja no NĪP Rēķinu saraksta vairākiem sarakstā iezīmētiem ierakstiem, pievienot īpašību šo rēķinu
saistītajiem līgumiem - izvēlnē

pieejama darbība Pievienot īpašību līgumam.

Tiek aktivizēts logs Līgumu īpašību uzstādīšana, kurā jānorāda Īpašība, Vērtība – īpašības vērtības, Spēkā no un
Spēkā līdz – laika periods, kurā šī īpašība būs spēkā.
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Norādītā īpašība tiek piešķirta līgumam. Īpašība netiek piešķirta, ja līgumam norādītajā periodā jau ir spēkā tieši šāda
īpašība – par to tiek informēts ģenerēšanas loga kļūdu sarakstā.
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2. Izveidota iespēja no Vēstuļu reģistra (Dokumenti -> Apgāde / Realizācija -> Vēstuļu reģistrs) vairākiem sarakstā
iezīmētiem ierakstiem, piešķirt īpašību šo vēstuļu saistītajiem līgumiem - izvēlnē
Pievienot īpašību līgumam.

pieejama darbība

Tiek aktivizēts logs Līgumu īpašību uzstādīšana, kur turpmākās darbības ir analoģiskas kā aprakstīts iepriekšējā
punktā.

Operacionālās atskaites
1. Izveidotas jaunas atskaites:
1. 1. Objektiem piesaistītie līgumi: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektiem -> Objektiem
piesaistītie līgumi.
Atskaitē tiek parādīts objektu saraksts un par šo objektu noslēgtais līgums, kurš ir spēkā atskaites datumā.
Ja par vienu objektu ir vairāki līgumi, tad šim objektam atskaitē redzamas vairākas rindiņas atbilstoši līgumu skaitam.
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Ja objektam nav neviena līguma, tad šim objektam atskaitē līguma datu kolonnas ir tukšas.
Atskaites saraksta izskatā ir pieejami visi lauki par objektu un līgumu.
Atskaites filtra logā iespējams norādīt, kādus datus atlasīt:
- ja norāda Datumu, tad tiks atlasīti līgumi, kas ir spēkā norādītajā datumā,
- ja atzīmē izvēles rūtiņu Rādīt visus objektus un līgumus, tad tiek rādīti visi objekti un līgumi, kādi ir sistēmā.
Iespējams norādīt Adresi, ja nepieciešams atlasīt objektus, kas pieder noteiktai adresei.
No atskaites saraksta iespējams apskatīt izvēlētā ieraksta NĪP līgumu un NĪ objekta kartiņu, izmantojot izvēlnes
darbības:
- Apskatīt līgumu;
- Apskatīt objektu.

1.2. Objektu pakalpojumu analīze: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektiem -> Objektu

pakalpojumu analīze.

Pārskatā par objekta pakalpojumiem tiek rādīts NĪ objektu saraksts, kas izvērsts pa tam piesaistītajiem pakalpojumiem
(NĪ objektam pieejamo pakalpojumu saraksts redzams NĪ objekta kartiņas lappusē Pakalpojumi) un blakus ailēs
atskaites periodā piestādītie pakalpojumi šim objektam – no debitoru dokumentiem (NĪP rēķini, Kredītrēķini, rēķini par
pakalpojumiem). Ja ailes ir tukšas, pakalpojums nav piestādīts.
Ja vienam objektam ir vairāki pakalpojumi, tad šim objektam atskaitē redzamas vairākas rindiņas atbilstoši pakalpojumu
skaitam.
Ja objektam nav neviena pakalpojuma, tad šim objektam atskaitē pakalpojumu datu kolonnas ir tukšas.

1. 3. Apjoma aprēķina rindas: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apjoma aprēķina

rindas.

Ar atskaites palīdzību iespējams iegūt sarakstu ar NĪ objektiem, kuriem nav paziņots patēriņš pēdējā norēķinu periodā
vai paziņotais patēriņš netika izmantots aprēķinā (apjoma aprēķins nav bijis).
Atskaitē katrai līguma aprēķina metodei tiek rādītas apjoma aprēķina rindas. Gadījumos, kad aprēķins nav bijis vai
skaitītāju rādījumi uzdotajā periodā nav reģistrēti, tiek attēlotas tukšas ailes.
1. 4. Atskaitei NĪ objektu skaitītāji: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪ objektu skaitītāji papildināta
ar lauku grupām:
- Pēdējais darba uzdevums
- Pēdējais pārbaudes akts
Atskaites saraksta izvēlnē
pieejamas darbības:
- Ģenerēt darba uzdevumu,
- Apskatīt objekta darba uzdevumu sarakstu,
- Apskatīt objektu apsekošanas aktu sarakstu.
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PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa
1. Veikti papildinājumi Izmaksu sarakstam uz bankām (Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Izmaksu
saraksti uz bankām):
1.1. Izveidota iespēja uzreiz pēc Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas apskatīt uzģenerētos Maksājumu uzdevumus –
izmantojot pogu
vai peles labās pogas izvēlnē pieejamo darbību Uzģenerētie maksājumu dokumenti, kas
atver sarakstu Maksājumu uzdevumu saraksts – Jauni dokumenti, kurā redzami tikko uzģenerētie dokumenti.
Darbība pieejama tikai uzreiz pēc MU uzģenerēšanas - ja izmaksu saraksts tiek atvērts atkārtoti labošanas režīmā, bet
Maksājumu uzdevumi netiek ģenerēti, tad darbība nav pieejama.

1.2. Izveidota iespēja apskatīt visus izmaksu sarakstā uzģenerētos piesaistītos maksājuma uzdevumus – izmantojot
peles labās pogas izvēlnē pieejamo darbību Piesaistītie maksājumu dokumenti vai no Izmaksu saraksta pogas
darbību Maksājumu dokumenti.
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Personāla uzskaite
Brīdinājumi
Brīdinājuma aprakstu (Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti) saraksts papildināts ar Personas amata
datiem, kas dod iespēju aprakstīt dažādus brīdinājumus, izmantojot Personas amatu datu kartiņas laukos
pieejamo informāciju.
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Darba laika plānošana
1. Izveidota iespēja plānoto apmaksāto darba laiku nekontrolēt pret normas stundām.
Horizon Uzskaites laika veidam, kura stundas netiks iekļautas normu stundu izlietojumā, jāatzīmē izvēles rūtiņa
Neiekļaut normas stundu izlietojumā. Šī izvēles rūtiņa tiek piedāvāta tikai tad, ja stundu tips ir izvēlēts Darba
stundas (Pamatdati > Personāla uzskaite > DLU plānošanai > Uzskaites laika veidi).

Horizon WEB Plānā (Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns) kolonnai Stundas izveidots jauns formāts:
Normas stundas/Ieplānotās stundas/Stundas, kas neietekmē normu.
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Intervāla rediģēšanas logā, uzskaites laika veidam, kuram ieplānotās stundas netiek iekļautas normas stundu
izlietojumā, stundu lauks ir iekrāsots un, novietojot peles kursoru uz stundu skaita lauka, redzama norāde „Neietekmē
normu stundas!”.

Arī Fakta grafiskajā izskatā lauks Stundas ir papildināts ar informāciju par stundām, kas neietekmē normu.
Fakta tabulārajā izskatā stundas, kas neietekmē normu, netiek iekļautas laukos Normas stundas un Pieejamā
norma.
Izdrukas formās „Plānotie grafiki” un „Fakta dokumenti”, stundas, kas neietekmē normu, netiek iekļautas kopīgajās
ieplānotajās stundās.
2. Izveidota iespēja no Personas amatu datiem, kuriem sakrīt Administratīvā struktūrvienība, Amats un
Apmaksas veids, izveidot vairākas Plānošanas vienības.
Horizon Plānošanas vienībām (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> DLU plānošana -> Plānošanas vienības)
pievienots lauks Indekss, kurš noklusēti visām plānošanas vienībām ir 1.
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Horizon, ja tiek veidota jauna Personu amatu datu kartiņa (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amata dati)
ar tādu pašu administratīvo struktūrvienību, amatu un apmaksas veidu kā esošai, tad, saglabājot ievadītos datus, uz
ekrāna redzams paziņojums "Šajā periodā darbiniekam jau ir ievadīta plānošanas vienība ar šādiem amata datiem, vai
patiešām vēlaties veidot jaunu plānošanas vienību?".

1) Ja izvēlas "Jā", tad seko paziņojums "Jaunai plānošanas vienībai būs indekss 2 (vai 3, 4 utt., atkarībā no iepriekš
izveidoto plānošanas vienību skaita). Vai vēlaties mainīt indeksu?".

- ja izvēlas "Jā", tad atveras plānošanas vienības ievadforma, kurā indeksu var nomainīt uz vajadzīgo manuāli.
- ja izvēlas "Nē", tad jaunajai plānošanas vienībai tiek piešķirts piedāvātais indekss un dati saglabāti.
2) Ja izvēlas "Nē", tad redzams paziņojums "Norādītajā periodā plānošanas vienība ir piesaistīta personas amata datiem
Nr. XXX!", un personas amata datus nevar saglabāt.

Horizon WEB Plānā (Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns) un Fakta grafiskajā izskatā (Darba laika uzskaite ->
Plānošana -> Fakts) izskatam ir iespējams pievienot kolonnu Indekss, lai varētu atšķirt plānošanas vienības ar
vienādiem personas amata datiem. Faktā tabulāri šī kolonna nav pieejama.
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SAIMNIECĪBA

Noliktava
Pavadzīmju integrācija ar svariem
Sistēmā pieejamas jaunas iespējas pavadzīmju integrācijai ar svariem. Lai iespēju aktivizētu, izstrādātājam ir jāpasūta
konfigurācija ar atbilstošo svaru modeli.
Automašīnas kartiņā (Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> Automašīnas) laukam Svars ir pieejama poga
kuru nospiežot tiek atvērts papildlogs svara norādīšanai.

Asfaltbetona pavadzīmēm (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes) lappusē „Piegāde” laukam „Svars” arī pieejama
poga
, kuru nospiežot tiek nolasīts svars no svariem, kā arī iespēja svara ievadīšanai pieejama pavadzīmes rindas
laukam „Kopējais svars”, nospiežot pogu ar daudzpunktiem.

Ražošana
Brigādes
Brigādes ievadformas (Pamatdati -> Ražošana -> Brigādes) galvenes daļa ir papildināta ar informatīviem laukiem:
Tabeles nr. – teksta lauks, 10 simboli
Vārds - teksta lauks, 30 simboli

,

32
Uzvārds – teksta lauks, 30 simboli
Struktūrvienība - izvēle no struktūrvienību klasifikatora
Piezīmes – teksta lauks, 250 simboli
Tabeles numura, vārda un uzvārda laukus ievadformas galvenē izmanto, ja brigādē ir viens cilvēks.
Struktūrvienības lauks ir pieejams šādu sarakstu izskatā: brigāžu saraksts, darba aktu saraktā, darba norīkojumu
sarakstā, sadales aktu sarakstā.
Lauki - Tabeles numurs, Vārds, Uzvārds, Piezīmes iekļauti izskata objektā „Brigāde” un pieejami visos sarakstos, kuros ir
šī objekta informācija.
Darbu pieņemšanas akti un ar tiem saistītie papildinājumi
Iekārtas kartiņa (Pamatdati -> Ražošana -> Iekārtas) papildināta ar laukiem:
1) 2.degviela lappusē „Degviela”;
2) Degvielas normas abām degvielām lappusē „Mērvienības”.
Šo informāciju izmanto darbu pieņemšanas aktos, lai aprēķinātu degvielas patēriņu atbilstoši aktā norādītajiem
tehnoloģiskajiem parametriem un to normām.
Darba veida kartiņa (Pamatdati -> Ražošana -> Darba veidi) papildināta ar lauku Klienta izcenojums (EUR/vien).
Darbu akts pie klientiem (Pamatdati -> Ražošanas uzskaite -> Darbu pieņemšanas akti) papildināts ar laukiem:
1) klienta izcenojums;
2) klients;
3) klienta summa (klienta izcenojums reizināts ar aktā norādīto daudzumu).
Izvērstajā darbu aktā pie klientiem iespējams šo informāciju redzēt atbilstošajās izskata kolonnās.
Darba pieņemšanas aktā (Pamatdati -> Ražošanas uzskaite -> Darbu pieņemšanas akti) veikti papildinājumi:
1) pievienots lauks Papildus pakalpojums, kurā var norādīt summu. Šo summu pieskaita pie pakalpojuma
summas (kas nāk no darba veida atbilstoši konfigurācijas parametriem), ģenerējot realizācijas rēķinu, bet to
neietver darba samaksā un MR atskaitēs. Darbu pieņemšanas aktā (izvērstajā) papildus pakalpojuma lauks
pievienots kā rindiņas lauks.
2) Pievienots lauks 2.iekārtas norādīšanai 2.iekārta. 2.iekārtu iespējams norādīt tikai tad, ja norādīta 1.iekārta.
Izvērstajā darbu aktā iekārta norādāma darba akta rindiņās. Iekārta pieejama izskatā darba aktu sarakstos un
atskaitēs. 1.un 2.iekārtas mērvienībām darbu aktā ir jāsakrīt. Darbu aktu sarakstos pieejami izskata lauki ar
1.un 2.iekārtas izcenojumu.
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Realizācijas rēķinu no Darba aktiem ģenerē: Darba aktu saraksts -> iezīmē dokumentus -> Darbības -> Veidot
realizācijas rēķinu.
Summas, kas aiziet uz realizācijas rēķinu, var konfigurēt, izmantojot parametrus: Pamatdati -> Ražošana -> Parametri > Realizācija.
Parametru logā norāda, kādas summas un reizinot ar kādu koeficientu jāiekļauj realizācijas rēķinā. Realizācijas rēķinā
iekļauj kopējo summu, kas veidojas no visiem parametriem.
Pieejami







šādi parametri:
Iekārtu izmaksas * koef;
Gabaldarba summa * koef;
Laika darba summa * koef;
Papildus pakalpojumu summa * koef;
Piemaksas summa * koef;
Ņemt/neņemt vērā klienta izcenojumu klienta darba aktos.

