VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Atbalsta funkcijas eiro pārejas procesam

Programmā ir iekļautas pamatfunkcionalitātes izmaiņas pilnam eiro pārejas procesa atbalstam divu uzskaites valūtu scenārija ietvaros.
Sistēmā ir pieejami jauni dokumenti un rīki apakšmoduļu un virsgrāmatas atlikumu fiksēšanai un salīdzināšanai, nodrošinot pilnu
atbilstību Eiro ieviešanas likuma prasībām. Detalizētas instrukcijas pārejai būs pieejamas Klientu zonā sākot ar 19.novembri, savukārt
ar galvenajiem eiro pārejas soļiem var iepazīties šeit. Tāpat programma ir papildināta ar vairākām jaunām MS Excel veidnēm datu
importam, kas būs nepieciešamas, veicot pāreju uz eiro divu datu bāžu scenārija ietvaros.

Uzmanību!
Ņemot vērā tehnoloģisko izmaiņu ietekmi uz plašu programmas apgabalu, individuālajiem pielāgojumiem un saskarnēm,
neiesakām 425. versiju likt produkcijas vidē, pirms nav veikta sākotnēja versijas atbilstības pārbaude savās testa vidēs. Lūdzam
arī pāreju uz produkcijas vidi savlaicīgi saskaņot ar savu uzturēšanas pakalpojuma sniedzēju un pirms pārejas uz produkcijas vidi
pārliecināties par datu drošības kopiju veidošanās procesa stabilu darbību un aktuālas datu kopijas pieejamību.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
Sistēma
Finanšu uzskaite

Norēķini
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/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
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SISTĒMA
Uzskaites parametri un valūtu konfigurācija
No uzskaites parametru loga izņemta lappuse „Valūtu kursi” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri).
Attiecīgi proxy servera norādīšanai ir pievienota lappuse „Proxy servera iestādnes” uzskaites valūtu konfigurācijas logā
(Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta), kur iespējams norādīt ProxyServera parametrus valūtas kursu
nolasīšanai. Lai parametrus norādītu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Lietot proxy.

Atskaišu formu konvertācija
Ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” pieejami papildinājumi atskaišu konvertācijai.
Pēc vēsturisko datu aprēķina, sistēmā esošajās dokumentu un pārskatu formās un formu kopijās ir pieejami tikai LVL
uzskaites lauki. Lai varētu izdrukāt formas, kurās ir informācija EUR, nepieciešams izdrukas formās nomainīt attiecīgos
summu laukus. Lauku maiņu ir iespējams veikt manuāli, vai arī izmantot izdruku formu konvertēšanas vedni, kura
izpildes rezultātā izdrukas formai tiks izveidota kopija, kurā aizstāti LVL lauki ar EUR laukiem.
Konvertēšanas vednis ir pieejams Dokumentu un pārskatu formu, kā arī Dokumentu un pārskata formu kopiju sarakstu
Darbību izvēlnē – Mainīt uzskaites valūtas laukus.
Konvertējamās pārskatu formas vispirms jāiezīmē.
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Pēc konvertācijas pārskata formu sarakstā blakus izvēlētajai ir redzama otra pārskatu forma ar prefiksu EUR:

Paralēlās izdruku formas drukas vadības logā
Ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” pieejami papildinājumi drukas vadības logā.
Drukas vadības logā dokumentu un pārskatu formām, kurās ir valūtas summas, tiks piedāvātas divas paralēlas atskaišu
formas – viena bez valūtas prefiksa, otra – ar valūtas prefiksu. Šādas paralēlas pārskatu formas nebūs pieejamas
pārskata formu sarakstā, bet tikai drukas vadības logā.
Izvēloties formu bez valūtas prefiksa, tiks izdrukātas summas primārajā valūtā, atkarībā no perioda, kurā atrodamies
(primārā valūta būs attiecīgi LVL vai EUR atkarībā no uzskaites valūtas konfigurācijas logā norādītā otrās valūtas spēkā
stāšanās datuma). Atkarībā no perioda, kurā atrodamies, paralēlā pārskatu forma būs pieejama ar prefiksu LVL vai EUR
un summas ar šo formu tiks drukātas šajā valūtā.
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Lauku labošana iezīmētajām rindām
Papildinātas iespējas lauku labošanai iezīmētajām rindām. Iespējams izvēlēties summu labošanu ar izteiksmi vai
manuāli.
Summu labošana ar izteiksmi
Iezīmē saraksta rindas un izvēlas Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām. Piedāvātajā logā norāda Aprēķināt
ar izteiksmi. Blakus pieejamajā panelī norāda lauku, kuru vēlas mainīt un izveido izteiksmi lauka labošanai, noklikšķina
pogu ar zaļo atzīmi.
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Summu labošana ar konstantu vērtību
Iezīmē saraksta rindas un izvēlas Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām. Piedāvātajā logā norāda Labot
manuāli. Blakus pieejamajā panelī norāda lauku, kuru vēlas mainīt un norāda jauno vērtību, noklikšķina pogu ar zaļo
atzīmi.
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Dokumentu tipi
Vizuāli izmainīta Dokumentu tipu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) ievadforma. Numuru unikalitāte pārcelta
atsevišķā lappusē, ko iespējams aktivizēt, izvēloties atbilstošu vērtību un atzīmējot izvēles rūtiņu „Kontrolēt unikalitāti”.
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Brīdinājums par darbstacijas un Windows datu formāta nesakritību
Sistēmā ir iestrādāta Horizon un Windows datu formāta sakritības pārbaude un brīdinājums nesakritības gadījumā.
Neatbilstības gadījumā parādās brīdinājuma dialogs ar iespējamajām darbībām "Ignorēt", "Mainīt sistēmas
uzstādījumus" un "Pārtraukt".
Korektam sistēmas darbam iesakām izmantot noklusētos Latvijas reģiona datuma formātus (dd.mm.yyyy vai
dd.mm.yyyy.).

Imports no EXCEL
Izveidotas šādas jaunas veidnes datu aizpildei no Excel:
 Pamatdati > Klienti > Norēķinu grupas
 Dokumenti > Apgāde > Pilnvaras
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Amatu vietu saraksti > Amatu vietas darba režīmi
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Aizvietošanas iemesli
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Prombūtnes iemesli
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Normu apraksti
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Tiesiskajām attiecībām > Darba laiks
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Apbalvojuma pakāpes
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Tiesiskajām attiecībām > Likumiskais pamatojums
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Tiesiskajām attiecībām > Darba laiks
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu dati aprēķiniem > Darba laika veidi
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Darba laika grupas
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Atvaļinājuma pabalsta apmēri
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Papildatvaļinājuma dienas par stāžu
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Dienesta pakāpju papildinformācija
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Darbinieka iesniegumu reģistrs
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Pieteikumiem > Atvaļinājuma naudas izmaksas veidi
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Pieteikumiem > Lēmumu pamatojums par amatu savienošanu
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu lietām > Saistību veidi
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu dati > Personas kartiņas īpašības
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Personu dati > Ārējie dokumenti
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Amatu vietu saraksti > Darba samaksas budžeti iestādei
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Amatu vietu saraksti > Amatu vietu pielaides klasificētajai informācijai
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Izdienas algas
 Pamatdati > Personāla uzskaite > Darba laika uzskaitei > Izdienas gadu stāžu lielumi pa gadu intervāliem
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Saistības pret darba devēju
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Akadēmisko amatu ievēlēšanas rezultāti
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Kontaktu aktivitātes
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Personāla atlases konkursi
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Pretendenti
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Fiziskās sagatavotības pārbaudes
 Dokumenti > Personāla uzskaite > Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekiem
 Pamatdati > Komandējumi > Izdevumu veidi
 Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Šoferi
 Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Automašīnas
 Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Receptes
 Pamatdati > Noliktava > Līgumcenas
 Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Šoferi
 Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Automašīnas
 Pamatdati > Noliktava > Kartiņām > Klientu sortimenti
 Pamatdati > Noliktava > Kartiņām > Kondīcijas
 Pamatdati > Transporta procesu vadība > Klasifikatori > Maršruti
 Pamatdati > Transporta procesu vadība > Klasifikatori > Degvielas kartes
 Pamatdati > Ražošana > Darbu grupas
 Pamatdati > Ražošana > Iekārtu grupas
 Pamatdati > Ražošana > Darba veidi
 Pamatdati > Ražošana > Iekārtas
 Pamatdati > Ražošana > Tehnoloģiskās grupas
 Pamatdati > Līgumi > Līguma grupas
 Pamatdati > Līgumi > Līgumu mainīgie
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Dokumenti > Līgumi > Iepirkumu saraksts
Dokumenti > Līgumi > Līgumu saraksts
Dokumenti > Algas > Kartotēkas > Avansu kartotēka
Dokumenti > Avansa norēķini > Sākuma atlikumi
Dokumenti > Kase > Biļešu/Kvīšu lietotāji
Dokumenti > Kase > Biļetes/Kvītis
Dokumenti > Kase > Biļešu/Kvīšu grāmatiņu reģistrs

FINANŠU UZSKAITE
Virsgrāmata
Dokuments „Kontu analītiskās dimensijas”
Ar licenci “Darbs divās uzskaites valūtās” ir pieejams jauns dokuments “Kontu analītiskās dimensijas”, kuru izmanto, lai
reģistrētu konta dalījuma informāciju, kādā ir nepieciešams fiksēt eiro atlikumu precīzi pēc pārejas koeficienta no latu
atlikuma.

Pamatdati -> Kontu plāns -> Kontu analītiskās dimensijas
Dokumentā katram kontam jānorāda, vai tas dalās vai nedalās:

Visās aktīvajās dimensijās un objektu dimensijās

Projektos

Klientos

Dokuments „Kontu atlikumu fiksācija”
Ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” pieejams dokuments kontu atlikumu summu fiksācijai virsgrāmatā eiro valūtā
„Kontu atlikumu fiksācija”.

Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti
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Dokumenti „Kontu atlikumu audits” un „Kontu atlikumu audits pa klientiem”
Licencēm „Darbs ar divām valūtām” kontu atlikumu salīdzināšanai ar analītiskās uzskaites atlikumiem izveidoti jauni
dokumentu veidi „Kontu atlikumu audits” un „Kontu atlikumu audits pa klientiem”.
Dokumentu „Kontu atlikumu audits pa klientiem” izmanto atlikumu salīdzināšanai tiem kontiem, kuriem ir vajadzīga
atlikumu salīdzināšana pa klientiem.
Sīkāk sk. instrukcijā „Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu. Finanšu uzskaite un Norēķini”.

Finanšu pārskati
Licences „Darbs divās uzskaites valūtās” gadījumā finanšu pārskatu aprēķinos izmantojot budžetu - ja budžeta valūta
atšķiras no pārskata valūtas, tad budžeta summa tiek pārrēķināta pārskata valūtā.

Nākamo periodu ienākumi/izdevumi
425. versijā ir pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina EUR uzskaiti. Ar licenci “Darbs divās uzskaites valūtās” pieejams
vednis „NPI/I atlikumu fiksācija”, kas veic konkrēto NPI/I kartiņu slēgšanu par latu atlikušo summu un jaunu NPI/I
kartiņu izveidošanu EUR summā.

Dokumenti -> Noliktava -> NPI pozīciju kartiņas -> Darbības -> NPI/I atlikumu fiksācija

NPI/I atlikumu fiksācijas dokuments ir pieejams dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I

dokumenti).
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Pamatlīdzekļi
Ar licenci “Darbs divās uzskaites valūtās” sākuma summu fiksācijai eiro valūtā ir pieejams vednis starpperiodu
dokumenta “Pamatlīdzekļu atlikumu fiksācija” veidošanai.

Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Darbības -> Iekļaut atlikumu fiksācijā

NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Licencei „Darbs divās uzskaites valūtās” pieejamas iespējas pārejas uz EUR nodrošināšanai:
1.
2.
3.
4.

Sakārtoti pamatdatu vedņi, lai ierakstiem masveidā var veikt ar EUR saistītas izmaiņas (lauku labošana iezīmētajām
rindām).
Izveidots mehānisms klientu latu atlikumu masveida konvertēšanai uz EUR.
Uzlabots atlikumu svārstību dokumenta mehānisms, lai korekti varētu veikt klientu valūtu atlikumu nosvārstīšanu
gadu mijā (izsakot pareizi tieši EUR valūtā).
Sakārtots piesaistu mehānisms attiecībā uz apaļošanas svārstībām. Tagad, ja nepiesaistītā summa dokumenta
valūtā ir 0.00 (t.i. piesaistīts pilnībā), tad arī dokumenta nepiesaistītā summa LVL un EUR ir 0.00.

Banka
Ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” pieejami papildinājumi pārejai uz EUR. Pieejams vednis bankas rēķinu
atlikumu svārstību ģenerēšanai. To izmanto pēc visu 2013. gada bankas dokumentu (t.sk. pārvedumu) ievades, lai
nosvārstītu atlikumus. Sīkāk sk. instrukciju „Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu. Finanšu uzskaite un
Norēķini”.

Izvēlne: Atskaites-> Banka -> Atlikumi -> Darbības -> Ģenerēt atlikumu svārstības
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Klientu vadība
Klienta kartiņa

No klienta kartiņas (Pamatdati -> Klienti) izņemta lappuse Kontaktpersonas. Tagad kontaktpersonas pieejamas klienta
kartiņas saistītajos datos. Līdz ar to arī galvenā kontaktpersona lappusē "Klienta karte" nav labojama, bet jālabo caur
saistītajiem datiem.
Ja kontaktpersonu vēlas piesaistīt vairākām klienta kartiņām, jāatzīmē izvēles rūtiņa Uzskaites parametros ( Sistēma ->
Uzskaites parametri -> Norēķini -> Pamatdati -> Kontaktpersonu piesaiste vairākiem klientiem). Sk. arī punktu zemāk.

Adrešu reģistrs

1. Izveidots Adrešu saraksts, kas pieejams izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Adreses.

2. Adresei jāizveido dokumenta tips (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi), kurā var norādīt noklusētās vērtības
laukiem, aizliegt noteiktu lauku labošanu, uzstādīt kādu no laukiem kā obligātu un Adreses kodam piešķirt
numeratoru.

3. Adresei izveidots atsevišķs tiesību punkts Lomai (Sistēma -> Administrēt -> Lomas) sadaļas “Pamatdati” apakšsadaļā
“Klienti”.
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Kontaktpersonas un aktivitātes
1. Veiktas izmaiņas Kontaktpersonu ievadformai (Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas).

Laukā Tips var norādīt objektu, kuram kontaktpersonu piesaistīt.
Pievienotas izvēles rūtiņas Kontaktpersonas primārais aktivitātes kanāls pie laukiem Telefons, Mobilais
telefons un E-pasts, kur jāatzīmē viena no tām, norādot, kurš no komunikāciju veidiem ir primārais.
Ja Norēķinu Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse Norēķini -> Lappuse
Pamatdati ) ir atzīmēts parametrs “Kontaktpersonas piesaiste vairākiem klientiem” (noklusēti neaktīvs), tad vienu un to
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pašu personu var piesaistīt kā kontaktpersonu vairākos objektos, lappusē Piesaiste laukā Tips norādot piesaistes tipu
– Nekustamā īpašuma objekts, Klientu līgums vai Zemju un būvju īpašums.

Kontaktpersonu kopējā sarakstā redzamas visas kontaktpersonas no visiem sistēmas objektiem.
2. Veikti papildinājumi Aktivitātes ievadformai (Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes).
Pievienoti jauni lauki:
- Beigu laiks;
- Ilgums – tiek izrēķināts automātiski;
- Līgums un Objekts - aktivitātes var tikt reģistrētas arī līgumam un objektam.
Pievienotas jaunas lappuses Pievienotie faili un Īpašības.
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Līgumi
Licencei „Darbs divās uzskaites valūtās” līgumu modulis papildināts ar šādām iespējām.
Pakalpojumu līgumiem:
1)
2)
3)

Līguma ievadformas šķirtnē "Pakalpojumi" pievienota jauna kolonna "Valūta". Laukā var izvēlēties jebkuru
valūtu no saraksta Valūtas. Pēc noklusējuma lauks tiek aizpildīts ar līguma valūtu.
Dokumenti-> Līgumi-> Līgumu pakalpojumu rindas-> Darbības. Iespēja mainīt gan esošajām rindām valūtu
un pārrēķināt cenas pēc koeficienta, Gan kopēt esošās rindas un pievienot jaunas.
Darbība "Veidot rēķinus par pakalpojumiem" papildināta ar iespēju norādīt rēķina valūtu. Ja līgumā
pakalpojuma cena ir latos, bet rēķins jāveido EUR, cenas tiek konvertētas pēc EUR koeficienta.

Iepirkumu līgumiem:

Līguma ievadforma -> lpp. Iepirkumi
Tabulas lauki Cena, Summa, Summa ar PVN redzami abās uzskaites valūtās. Veicot līguma dokumentu summu kontroli
sistēma analizē dokumenta valūtu un iepirkuma līguma rindas valūtu.

Apsaimniekošana
Izmaiņas saistībā ar pāreju uz EUR
Licencei „Darbs divās uzskaites valūtās” modulī pieejami šādi papildinājumi:

1.

Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Maksas aprēķins

2.

Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Operatora darba vieta

Nodrošināta NĪP rēķinu ģenerēšana LVL un EUR. Tarifs tiek piemeklēts atbilstoši katra pakalpojuma aprēķina
periodam. Ja tarifa valūta atšķiras no rēķina valūtas, tad tarifs tiek konvertēts uz rēķina valūtu.
Operatora darba vietas Norēķinu pārskats attēlo summas katra mēneša primārajā uzskaites valūtā. 2013.g – LVL,
2014.g. EUR.

Adrešu reģistrs

1. Izveidots Adrešu saraksts, kas pieejams izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Adreses.

2. Adresei jāizveido dokumenta tips (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi), kurā var norādīt noklusētās vērtības
laukiem, aizliegt noteiktu lauku labošanu, uzstādīt kādu no laukiem kā obligātu un Adreses kodam piešķirt
numeratoru.
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3. Adresei izveidots atsevišķs tiesību punkts Lomai (Sistēma -> Administrēt -> Lomas) sadaļas “Pamatdati” apakšsadaļā
“Klienti”.

4. Adrešu reģistrs tiek izmantots:
- Klientu kartiņā (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts);
- NĪ Objekta kartiņā (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti);
- Pamatlīdzekļu atrašanās vieta (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas).
Piesaiste pie sistēmas kopējā adrešu reģistra ir pieejama, ja aktivizēts dokumenta tips “Adrese”.
4.1. Lai NĪO kartiņā ievadot Adresi būtu iespējams veikt piesaisti no Adrešu reģistra, tad NĪP globālajos
parametros jābūt norādītam tipam VZD adreses tips (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie
parametri ->lappuse Citi parametri).
Pēc noklusēšanas tiek izmanots NĪP adreses tips.
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4.2. Klienta kartiņā (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts) sasaite ar Adrešu reģistru tiek veikta ievadformas lappusē
Reģistrs laukā Juridiskā adrese.
Laukā Juridiskā adrese nospiežot uz
nospiežot uz

, tiek aktivizēta adreses ievadforma, kura papildināta ar lauku Adrese -

, tiek atvērts adreses meklēšanas logs Meklēt adresi.

Sameklē adresi – ievadot Ielu, tiek piedāvāts Adrešu saraksts, izvēlas nepieciešamo un noklikšķina uz

.
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4.3. NĪ Objekta kartiņā (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti) sasaiste ar
Adrešu reģistru tiek veikta ievadformas laukā Adrese.

4.4. Pamatlīdzekļu atrašanās vieta (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas) sasaiste ar Adrešu reģistru
tiek veikta ievadformas laukā Adrese.
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Kontaktpersonas un aktivitātes
1. Veiktas izmaiņas Kontaktpersonu ievadformai (Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas).

Pievienotas izvēles rūtiņas Kontaktpersonas primārais aktivitātes kanāls pie laukiem Telefons, Mobilais
telefons un E-pasts, kur jāatzīmē viena no tām, norādot, kurš no komunikāciju veidiem ir primārais.
Ja Norēķinu Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse Norēķini -> Lappuse
Pamatdati ) ir atzīmēts parametrs “Kontaktpersonas piesaiste vairākiem klientiem” (noklusēti neaktīvs), tad vienu un to
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pašu personu var piesaistīt kā kontaktpersonu vairākos objektos, lappusē Piesaiste laukā Tips norādot piesaistes tipu
– Nekustamā īpašuma objekts, Klientu līgums vai Zemju un būvju īpašums.

Kontaktpersonu kopējā sarakstā redzamas visas kontaktpersonas no visiem sistēmas objektiem.
2 Veikti papildinājumi Aktivitātes ievadformai (Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes).
Pievienoti jauni lauki:
- Beigu laiks;
- Ilgums – tiek izrēķināts automātiski;
- Līgums un Objekts - aktivitātes var tikt reģistrētas arī līgumam un objektam.
Pievienotas jaunas lappuses Pievienotie faili un Īpašības.

3. NĪ Objekta kartiņai (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Saraksts)
lappusē saistītie dati pieejamas Kontaktpersonas un Aktivitātes.
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Pieslēgumi, skaitītāji un tīkla elementi
1. Izveidota jauna pamatdatu kartiņa Objekta pieslēgums.
Objekta Pieslēgumu kartiņas iespējams ievadīt NĪO kartiņas lappusē Saistītie dati sarakstā Objekta pieslēgumi
(Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Saraksts -> Jauns -> lappuse Saistītie

dati -> saraksts Objekta pieslēgumi)

Pieslēgumu saraksts pieejams arī atsevišķā sarakstā: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objekta

kartiņas -> Pieslēgumi.
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Veidojot jaunu Pieslēguma kartiņu, ievadformā Pieslēgums jāievada šādi dati:
Numurs – pieslēguma numurs viena objekta ietvaros;
ID numurs - tehniskā objekta identifikācijas numrs;
NĪO – norāda NĪ objektu. Ja ievada no NĪO kartiņas, lauks ir aizpildīts automātiski;
Spēkā no – datums, kad pieslēgums ir pierīkots;
Spēkā līdz – datums, kad pieslēgums likvidēts pilnībā;
Pieslēguma veids - izvēlas vērtību no Pieslēguma veidu klasifikatora;
Atrašanās vieta – izvēlas vērtību no Atrašanās vietu klasifikatora.

Ievadlogam Pieslēgums pieejamas lappuses:
- Piezīmes – var ievadīt komentārus brīva teksta veidā,
- Īpašības – var norādīt citas papildus pazīmes par pieslēgumu,
- Saistītie dati – pieejams Pieslēguma skaitītāju saraksts un Pievienotie faili.
1.1. Izveidots jauns klasifikators Pieslēgumu veidi (Pamatdati -> NĪP -> Objekta kartiņas -> Pieslēgumu veidi)
Ievadot jaunu Pieslēguma veidu, norāda Kodu un Nosaukumu.
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1.2. Izveidots jauns klasifikators Pieslēgumu statusi (Pamatdati -> NĪP -> Objekta kartiņas -> Pieslēgumu statusi)
Ievadot jaunu Pieslēguma statusu, norāda Kodu un Nosaukumu.

2. Veikti papildinājumi Skaitītāja ievadformai: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu kartiņām ->

Skaitītāji -> Jauns -> Skaitītājs.

2.1. Skaitītāja ievadformā lappusē Dati laukā Pievada nr.tiek piesaistīti Pieslēgumi.
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Pievienotas izvēles rūtiņas:
- Nerēķināt vidējo patēriņu – ja tiek atzīmēta, tad aprēķins pēc vidējā netiek veikts;
- Nepieņemt rādījumus – ja tiek atzīmēta, tad jaunus rādījumus pieņemt nevar, iespējams aprēķināt tikai pēc vidējā.
Ievadot Skaitītāju rādījumus, ja ir atzīmētas šīs izvēles rūtiņas un tiek mēģināts aprēķināt vidējo patēriņu vai ievadīt
rādījumus, tiek izdots attiecīgs paziņojums.

2.2. Pārveidota Skaitītāja ievadformas lappuse Eksemplāri – pieejams saraksts Eksemplāri, kuram pievienojot
jaunu skaitītāju eksemplāru, tiek aizpildīta ievadforma Skaitītāja eksemplārs.

Veikti papildinājumi Skaitītāja eksemplāra kartiņai:
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– pievienots lauks Skaitītāja marka – izvēle no klasifikatora Skaitītāja marka, automātiski tiek aizpildīti lauki Max.
rādījums un Lielums ar markā norādītajiem datiem;
- pievienota lappuse Īpašības;
- pievienots lauks Kontroles. Vid., aprakstu skat. sadaļā Skaitītāju vidējā patēriņa aprēķins.

2.2.1. Izveidots jauns klasifikators Skaitītāja marka, kas pieejams izvēlnē Pamatdati -> Nekustamo īpašumu

pārvaldība -> Objektu kartiņām -> Skaitītāju eksemplāru markas.

Pievienojot jaunu marku jāaizpilda dati ievadformā Skaitītāja eksemplāra marka:
- Kods;
- Nosaukums;
- Max rādījums;
- Diametrs;
- Caurplūde;
- Tips;
- Reizinātājs.

2.3. Skaitītāja ievadformai pievienota jauna lappuse Saistītie skaitītāji.
Ja lauka Skaitītāja tips lejupvērstā saraksta vērtība ir Pamata, tad šim skaitītājam var piekārtot citus Apakšskaitītājus .
kuri redzami un pievienojami atsevišķā lappusē Saistītie skaitītāji.
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Ja Skaitītāja tips ir norādīts Apakšskaitītājs, tad to var pakārtot citiem Pamata skaitītājiem un lappusē Saistītie
skaitītāji var pievienot vai redzēt pamata skaitītājus, kuriem ši skaitītājs ir pakārtots.

2.3.1. Izveidots jauns NĪP Kontroles un vides parametrs parametru grupā NĪP Aprēķins - Saistīto skaitītāju
rādījumu kontrole, kuram iespējams norādīt vērtības Nepārbauda, Brīdina vai Aizliegts. Pēc noklusēšanas spēkā
vērtība Nepārbauda - kontrole netiek veikta.
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Ja ir norādīts Aizliegts, tad Apjoma aprēķina logā notiek pārbaude, vai ir reģistrēti visu to skaitītāju rādījumi, kas
ietekmē noteiktā pakalpojuma aprēķinu un aprēķins netiek atļauts, kamēr nav ievadīti rādījumi saistītajiem skaitītājiem,
vai citiem objekta skaitītājiem, kā arī loga apakšējā daļā būs redzams attiecīgais paziņojums.
Ja būs norādīts Brīdina, tad aprēķins tiks atļauts un loga apakšējā daļā tiks izdots attiecīgs paziņojums.
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3. Izveidots jauns dokumenta pamatveids Tīkla elements: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu
kartiņām -> Skaitītāji -> Jauns -> Tīkla elements. Tīkla elements ir līdzīgs Skaitītājam, tikai tas netiek iekļauts
līgumos, aprēķinos un tam netiek reģistrēti rādījumi.

Papildinājumi NĪ Objekta kartiņai un NĪP Līgumiem
1. NĪ Objekta kartiņai (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Saraksts)
pievienota lappuse Pakalpojumi.
Pakalpojumi tiek izvēlēti no Pakalpojumu saraksta, katrai rindai tiek norādīti lauki Datums no - no kura datuma
pakalpojums tiek nodrošināts un Datums līdz - kurā datumā pakalpojums tiek pārtraukts.
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2. Veikti papildinājumi NĪP Līgumiem.
2.1. NĪP Līguma ievadforma papildināta ar lappusi Pakalpojumu saņēmēji (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts).
Pakalpojuma saņēmējs tiek izvēlēts no Klientu saraksta, tāpēc jābūt izveidotai Klienta kartiņai.

2.2. Papildināts NĪP līguma statusu saraksts ar statusu „Sagatavots".

29

Ja līgumam ir statusi Plānots, Sagatavots, Saistības izpildītas, Atteikts, Apturēts - tad tam nevar uzģenerēt rēķinu,
ierobežojums neattiecas uz apjoma aprēķinu un rādījumu ievadi.
Rēķinus var uzģenerēt tikai tādiem līgumiem, kuru statusi ir Apstiprināts vai Aktīvs.
2.3. NĪP līgumiem pievienota lappuse Īpašības.
Īpašības var izmantot, lai fiksētu dažādas specifiskas līguma pazīmes .

NĪP Konsolidētais rēķins
1. NĪP Līgumiem izveidota iespēja norādīt kādu citu Klientu līgumu kā Ģenerāllīgumu (Dokumenti -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība-> NĪP līgumi ). Lappuses Pamatdati apakšlappuses Pamatdati laukā Ģenerāllīgums izvēle
notiek no Klientu līgumu saraksta, kurā tiek piedāvāti tie līgumi, kuriem ir norādītas abas pazīmes – Ģenerāllīgums
un Norēķins pret ģenerālo līgumu.

30

2. Izveidots jauns dokumenta pamatveids NĪP Konsolidētais rēķins (summētais rēķins).
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Konsolidētais rēķins tiek veidots par visiem ģenerāllīguma NĪ Objektiem.
Par katru NĪO jāizveido atsevišķs NĪP Līgums. Visi klienta NĪP līgumi jāapvieno vienā ģenerāllīgumā – Klienta
līgumā, kuram ir norādītas pazīmes “Ģenerāllīgums” un “Norēķins pret ģenerālo līgumu”.
Rēķinu ģenerēšanas rezultātā tiks izveidoti rēķini katram NĪP līgumam kā līdz šim. Ja NĪP Līgumiem ir piesaistīts
ģenerāllīgums un tam ir pazīme “Norēķins pret ģenerālo līgumu”, tad papildus tiks uzģenerēts Konsolidētais rēķins.
Maksas aprēķina vednis papildināts ar lauku Kons. rēķ. dokumenta tips, kurā norāda konsolidētā rēķina
dokumenta tipu. Lauks ir pieejams, ja ir aktivizēts dokumenta tips “NĪP konsolidētais rēķins”

Izveidotie Konsolidētie rēķini ir pieejami NĪP rēķinu sarakstā.
Saraksta izskatā iespējams pievienot kolonnu, kurā var redzēt Konsolidētā rēķina numuru, kas dod iespēju redzēt, kuri
NĪP rēķini ir iekļauti Konsolidētājā rēķinā.
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NĪP Konsolidētajā rēķinā tiek iekļautas rindas (pakalpojumu rindas, soda rindas u..c.) no visiem izveidotajiem NĪP
rēķiniem.

33

NĪP konsolidētā rēķina lappusē Iekļautie rēķini redzams, kādi NĪP rēķini tajā ir iekļauti .

Maksājumu dokumenti tiek piesaistīti NĪP Rēķiniem par objektiem, bet NĪP Konsolidētais rēķins tikai attēlo tajā
iekļauto rēķinu piesaistes informāciju
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Skaitītāju vidējā patēriņa aprēķins
1. NĪP globālo parametru lappusē Citi parametri pievienots parametrs Skaitītāji, kuram norāda Skaitītāju
vidējā patēriņa aprēķina veidu (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri ->lappuse
Citi parametri ):
- Dalīt ar rindu skaitu periodā - esošais algoritms, tiek piedāvāts pēc noklusēšanas;
- Dalīt ar dienu skaitu periodā – jauns algoritms.
Ja ir uzstādīts vidējā patēriņa aprēķina veids Dalīt ar dienu skaitu periodā, tad sistēma aprēķinu veic šādi - tiek summēti
iepriekšējo 3 periodu (norēķinu ciklu) patēriņi, tiek saskaitīts dienu skaits šajos 3 periodos. Tad sasummētais patēriņš
tiek izdalīts ar dienu skaitu, iegūstot vidējo patēriņu dienā. Tālāk vidējais patēriņš dienā tiek reizināts ar dienu skaitu
periodā, par kuru veic aprēķinu pēc vidējā.

2. Visiem NĪP līgumiem pievienots jauns lauks Norēķinu cikls, kurā iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu, sistēma izvēlas līguma norēķinu ciklam atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai „Nenoteikts”, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.
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3. Ar Norēķina cikla lauku papildināti filtra daļas lauki šādos logos:
- Skaitītāju rādījumi;
- Apjoma aprēķins;
- Apjoma aprēķina pārrēķins;
- Operatora darba vieta.
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Aprēķinot vidējo patēriņu, jāņem vērā Skaitītāja kartiņā norādītās pazīmes:
Nerēķināt vidējo patēriņu – ja skaitītājam ir šī pazīme, tad aprēķins pēc vidējā netiek veikts ;
Nepieņemt rādījumus – ja skaitītājam ir šī pazīme, jaunus rādījumus iereģistrēt nevar, var tikai aprēķināt pēc vidējā.
Ja tiek mēģināts veikt aprēķināt vidējo patēriņu vai ievadīt rādījumus, tiek izdots attiecīgs paziņojums.
4. Izveidots jauns Objekta apsekošanas akta dokumenta veids Skaitītāju pārbaudes akts .
Jāveic Skaitītāju pārbaudes akta dokumenta tipa aktivizēšana un pie Lauku atribūtiem jāpievieno vērtība Datu
avots “Pārbaudes akts”.
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Skaitītāju pārbaudes akts pieejams: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu apsekošanas akti > Jauns -> Skaitītāju pārbaudes akts.

Ievadformā Skaitītāju pārbaudes akts pieejami šādi lauki:
-

Numurs – iespējaims uzstādīt numeratoru (dokumenta pamatveids)
Datums (noklusēti tekošais)
Objekts – izvēle no Nekustamā īpašuma objektu saraksta.
Statuss – Sagatave, Apstiprināts

Lappuse Skaitītāji – tiek ielasīti uz akta datumu aktīvie skaitītāji, lappusē ir sekojošas kolonas:
Līdzīgi kā objekta skaitītāju lappusē
No šīs sadaļas var izsaukt skaitītāju rādījumu reģistrēšanas logu un reģistrēt ar aktu nolasītos rādījumus. Šīm rādījumu
rindām ir jāsaglabā datu avots „Akts” un radījuma tips „Pārbaude”.
Lappusē Pievienotie faili iespējams pievienot dažādus failus.

Skaitītāju vidējo patēriņu var aprēķināt Skaitītāju eksemplāra ievadformā, nospiežot pogu
Kontroles vid.

blakus laukam
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Vecāku maksas

Licencei „Darbs divās uzskaites valūtās” izmaiņas veiktas pamatdatu sarakstā „Likmes”. Dokumentos (Dokumenti ->
Vecāku maksas) uzskaites valūtas nomaiņa ietekmē datu apstrādi un attēlošanu dokumentā „Tabele”.
Par pāreju uz EUR ar licenci „Darbs divās uzskaites valūtās” sīkāk sk. instrukciju „Finanšu uzskaite un Norēķini”.

Aprūpes maksas
Licencei „Darbs divās uzskaites valūtās” modulī veikti šādi papildinājumi:
1. Aprūpes maksu modulī nav paredzēta paralēla uzskaite divās uzskaites valūtās.
2. Vietās, kur nepieciešams redzēt valūtu, pievienota valūtas pazīme.
3. Izveidotas veidnes masveidīgai cenu un summu pārkonvertēšanai uz EUR (līgumcenas, pensijas, pabalsti, summa
atbrīvojuma periodā). Konvertējamo atlikumi aprūpes maksu modulī nav.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Kopējās izmaiņas Darba samaksai un Personāla uzskaitei
1. Veikti papildinājumi Iezīmēto slodžu maiņai: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati -> Darbības
-> Iezīmēto slodžu maiņa, sīkāk skat. instrukciju “Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu: Darba samaksa un
Personāla uzskaite”.
2. Veikti papildinājumi vednim Piemaksu maiņa (vednis):Dokumenti  Algas  Aprēķina dokumenti  Pastāvīgas

piemaksas  Darbības  Piemaksu maiņa (vednis); Dokumenti  Personāla uzskaite  Pastāvīgas piemaksas 
Darbības  Piemaksu maiņa (vednis), sīkāk skat. instrukciju “Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu: Darba
samaksa un Personāla uzskaite”.

Darba samaksa
Izveidota jauna darbība Kontu atlikumu auditam, lai varētu iegūt datus par Algu moduļa atlikumiem analītiskajā
dalījumā pa darbiniekiem: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam ->
Darbības -> Kontu atlikumu auditam, sīkāk skat. instrukciju “Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu: Darba
samaksa un Personāla uzskaite”.

Personāla uzskaite
Veikti papildinājumi Amatu vietas maiņas vednim: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Amatu vietu saraksti ->
Amatu vietas -> Darbības -> Amatu vietu maiņa (vednis), sīkāk skat. instrukciju “Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu
risinājumu: Darba samaksa un Personāla uzskaite”.
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SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, Noliktavas modulī pieejams dokuments atlikumu fiksācijai.

Izvēlne: Dokumenti  Noliktava  Atlikumu fiksēšana
Šo dokumentu izmanto, lai partijas atlikumu LVL pārrēķināu uz EUR un salīdzinātu ar atlikumu, kas iegūts vēsturisko
datu aizpildes rezultātā un no sistēmā ievadītajiem noliktavas kustības dokumentiem. Dokumentskoriģē noliktavas
atlikuma EUR summas, lai tās atbilstu partijas LVL atlikuma pārrēķinam uz EUR. Korekcijas tiek veiktas starpperiodā, lai
nodrošinātu korektus atlikumus uz 2014.gada 1.janvāri. Ar nākamo datumu šīs korekcijas tiek atgrieztas iepriekšējā
stāvoklī.

Uzģenerētie dokumenti pieejami: Dokumenti  Noliktava  Inventarizācijas
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Ražošana
Ražošanas modulī nav paredzēts darbs divās uzskaites valūtās.
Ar vēsturisko datu aizpildes vedņa palīdzību tiek veikta ražošanas moduļa pamatdatu un vēsturisko uzskaites datu
konvertēšanu EUR valūtā. Pēc šīs darbības veikšanas visi dati un atskaites ražošanas modulī būs pieejamas tikai EUR
valūtā.
Iedarbinot vēsturisko datu aizpildes vedni, tā konfigurācijas logā ir jāatzīmē firmas, kurām veikt ražošanas datu
konvertēšanu, un jāatzīmē izvēles rūtiņas:
Ražošana un kases sistēmas -> Ražošana
Vedņa darbināšanas laikā paralēli nav pieļaujamas nekādas citas darbības ražošanas modulī (jābloķē piekļuve ražošanas
modulim).

Autotransports
1. Pievienoti valūtas lauki Remonta darbu (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Remonta darbi) un
Ikgadējās tehniskās apskates (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ikgadējās tehniskās apskates)
ievadformās, lai būtu iespējams laukiem Summa un Ceļa nodoklis norādīt valūtu. Valūtas lauki tiek aizpildīti
automātiski, ņemot vērā attiecīgā datuma primāro uzskaites valūtu.
2. Apdrošināšanas polises (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Apdrošināšanas polises) lauks Valūta tiek
aizpildīts automātiski, ņemot vērā attiecīgā datuma primāro uzskaites valūtu.
3. Ceļazīmes (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) ievadloga lappuses Degvielas saņemšanas
dokumenti kolonna „Summa” tiek norādīta valūtā, kas ir primārā uzskaites valūta, ņemot vērā dokumenta lauku
„Datums līdz”. Valūtas kods tiek atspoguļots kolonnas nosaukumā.

