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Ievads
Šajā instrukcijā ir aprakstīta funkcionalitāte, kas nodrošina uzskaitē esoša inventāra vērtības samazinājuma
uzskaiti.

1.

Sistēmas konfigurācija

1. Nepieciešams izveidot jaunu dokumentu veidu Inventāra vērtības samazinājums (Sistēma -> Uzstādījumi > Dokumentu tipi).
Sistēmā šobrīd ir dokumentu veids Inventāra vērtības samazinājums (nolietojums), kas attiecas uz speciālo
militāro inventāru, kuram tiek aprēķināts regulārais vērtības samazinājums. Jaunizveidoto dokumenta veidu
pielieto pārējam inventāram pēc nepieciešamības.
Ieteicams šiem dokumentu veidiem piešķirt atšķirīgus nosaukumus.
2. Nomenklatūru grupām, kas saistītas ar inventāru, nepieciešams norādīt Vērtības samazinājuma kontu
lappusē „Informācija” (Pamatdati -> Noliktava -> Kartiņām -> Grupas).

2.

Inventāra kartiņa

Inventāra kartiņai (Pamatdati -> Inventārs -> Saraksts) pievienota jauna lappuse Saistītie dati. Lappusē
iespējams apskatīt Inventāra vērtības samazinājumu. Ja vērtības samazinājums noticis vairākkārt, tas tiek
attēlots vairākās rindiņās.

3.

Vērtības samazināšanas dokuments

Inventāra vērtības samazināšanas dokuments (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokuments ->
Inventāra vērtības samazinājums) paredzēts uzskaitē esoša inventāra vērtības samazināšanai.
Dokumentā ir iespējams norādīt tikai tās inventāra kartiņas, kurām nav piekārtota inventāra grupa ar pazīmi
„Rēķināt vērtības samazinājumu”.
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Iespējams norādīt Inventāra atbildīgo. Ja to norāda, tad lappusē Sērijas, nospiežot pogu „Pievienot rindas”,
tiks piedāvāts atlasīt tieši norādītā Inventāra atbildīgā inventāru. Ja Inventāra atbildīgo nenorāda, tad, nospiežot
pogu „Pievienot rindas”, tiks piedāvāts viss inventārs.
Ielasītajam inventāram iespējams norādīt Vērtības samazinājumu un Atlikušo vērtību. Norādot Vērtības
samazinājumu, sistēma aprēķinās Atlikušo vērtību, un norādot Atlikušo vērtību, sistēma aprēķinās Vērtības
samazinājumu. Šīs summas var norādīt divējādi:
- Manuāli – katram inventāram atsevišķi;
- Ar peles labo pogu – iekrāsojot vairākas inventāra vienības un izvēloties darbību „Nomainīt vērt.
samazinājumu” vai „Nomainīt atlikušo vērtību”.
Dokumenta apakšā tiek attēlots kopējais Vērtības samazinājums un cita informācija.
Sistēmas kontēšanas shēma nodrošina šī dokumenta grāmatojumu.

4.

Darbības ar inventāru, kam ir veikta vērtības samazināšana

4.1.

Saņemšanas pavadzīme

Kad Saņemšanas pavadzīmē (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Saņemšanas pavadzīme) veic
jaunsaņemtā inventāra serializāciju, nospiežot pogu „Serializēt” un Sēriju izveides formā „Pievienot sērijas”,
iespējams norādīt vērtības samazinājuma summu.
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Visai partijai iespējams piešķirt vienādu vērtības samazinājuma summu.
Ja tiek saņemts viena veida inventārs, kuram jāievada dažādas vērtības samazinājuma summas, tad katra
inventāra vienība ir jāievada kā atsevišķa partija.
Lauks „Vērtības samazinājums” ir pieejams šī dokumenta kontēšanas shēmās.
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Vērtības samazinājuma informācija izdrukas formās ir pieejama joslā „Sēriju detaļas”. Ja izdruku formas līdz
šim ir veidotas izmantojot laukus no joslas „Partijas informācija”, tad izdrukas formas būs nepieciešams labot.

4.2.

Iekšējās kustības pavadzīme

Pārvietojot inventāru starp atbildīgajām personām (noliktavām) (Dokumenti -> Jauns inventāra dokuments ->
Iekšējās kustības pavadzīme) tiek saglabāta informācija par inventāra vērtības samazinājuma summu.
Lauks „Vērtības samazinājums” ir pieejams šī dokumenta kontēšanas shēmās.

Vērtības samazinājuma informācija izdrukas formās ir pieejama joslā „Sēriju detaļas”. Ja izdruku formas līdz
šim ir veidotas izmantojot laukus no joslas „Partijas informācija”, tad izdrukas formas būs nepieciešams labot.

4.3.

Izsniegšana lietošanā

Inventāru izsniedzot lietošanā (Dokumenti -> Jauns inventāra dokuments -> Inventāra izsniegšana lietošanā),
parametri par inventāra vērtības norakstīšanu attiecas arī uz vērtības samazinājuma summu.

7

Lauks „Vērtības samazinājums” ir pieejams šī dokumenta kontēšanas shēmās.
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Vērtības samazinājuma informācija izdrukas formās ir pieejama joslā „Sēriju detaļas”. Ja izdruku formas līdz
šim ir veidotas izmantojot laukus no joslas „Partijas informācija”, tad izdrukas formas būs nepieciešams labot.

4.4.

Atgriešana no lietošanas

Atgriežot inventāru no lietošana (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokuments -> Inventāra
atgriešana no lietotāja), parametri par inventāra vērtības norakstīšanu attiecas arī uz vērtības samazinājuma
summu.
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Lauks „Vērtības samazinājums” ir pieejams šī dokumenta kontēšanas shēmās.
Vērtības samazinājuma informācija izdrukas formās ir pieejama joslā „Sēriju detaļas”. Ja izdruku formas līdz
šim ir veidotas izmantojot laukus no joslas „Partijas informācija”, tad izdrukas formas būs nepieciešams labot.

4.5.

Norakstīšanas pavadzīme

Norakstot inventāru (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokuments -> Norakstīšanas pavadzīme),
kam veikta vērtības samazināšana, tiek norakstīta gan inventāra uzskaites vērtība, gan vērtības samazinājuma
summa.
Lauks „Vērtības samazinājums” ir pieejams šī dokumenta kontēšanas shēmās.
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Vērtības samazinājuma informācija izdrukas formās ir pieejama joslā „Sēriju detaļas”. Ja izdruku formas līdz
šim ir veidotas izmantojot laukus no joslas „Partijas informācija”, tad izdrukas formas būs nepieciešams labot.

5.

Atskaites

Izveidota jauna atskaite Inventāra vērtības samazinājums (kustība) (Atskaites -> Inventārs -> Inventāra
vērtības samazinājums (kustība)). Atskaite attēlo noteiktā perioda Inventāra vērtības samazinājumu.
Inventāra vērtības samazinājuma lauks pieejams arī Noliktavas atlikumu atskaitē un Nomenklatūras
kustības atskaitē (Atskaites -> Noliktava).
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