VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Atbalsta funkcijas eiro pārejas
procesam

Jauna izstrādes vide attīstībai nākotnē

Inventāra uzskaites reorganizācija

Programmā ir iekļautas izmaiņas, kas būs
nepieciešamas eiro pārejas procesā abos
iespējamajos pārejas scenārijos (pāreja uz
jaunu datu bāzi vai pāreja ar divām uzskaites
valūtām). Turpmāk programmā sarakstos un
ievadformās uzskaites summām ir redzama
uzskaites valūta. Tāpat ir izveidoti jaunie valūtu
piemērošanas mehānismi, kas saskaņā ar
likumdošanas izmaiņām stāsies spēkā ar
2014.gada 1.janvāri. Šīs izmaiņas skars visus
klientus, neskatoties uz izvēlēto scenāriju.
Savukārt klientiem, kuri ir izvēlējušies divu
uzskaites valūtu pārejas scenāriju, ir iespējams
aktivizēt otro uzskaites valūtu, lai atbilstošajos
sarakstos un kartiņās iegūtu iespēju strādāt ar
divām uzskaites valūtām, kas sniedz iespēju
pakāpeniski sagatavoties pārejai uz eiro.
Funkcionalitāte
pilnam
pārejas
procesa
atbalstam, kas klientiem būs svarīga 2014.gada
sākumā, fiksējot iepriekšējā perioda atlikumus
un veidojot konvertācijas uz eiro, būs pieejama
nākamajā programmas versijā.

Ir veikta Horizon izstrādes vides maiņa, pārejot
no Delphi 5 uz Delphi XE2. Jaunā Delphi vide
ļaus strādāt daudz produktīvāk, veidot
mūsdienīgākus risinājumus, kā arī pavērs
virkni jaunu iespēju, kuras, pakāpeniski
apgūstot, varēsim piedāvāt arī mūsu klientiem.
Pirmās ieraugāmās izmaiņas ir pieejamas
atskaišu redaktorā – turpmāk izdrukās tekstus
ir iespējams ierakstīt dažādās valodās, t.sk.
krievu valodā, izmantojot visu unikoda zīmju
tabulu.

Inventāra
modulī
veiktās
strukturālās
izmaiņas
ievērojami atvieglos inventāra
uzskaites procesu. Tagad inventāra numuru
piešķiršanu (serializāciju) iespējams veikt arī ar
nobīdi laikā pēc inventāra saņemšanas
pavadzīmes datuma - programmā esam
ieviesuši jaunu dokumentu - Serializācijas
dokuments, kas serializāciju ļauj fiksēt ar
konkrētu datumu. Pateicoties tam, tiek
nodrošināta precīza
inventāra uzskaite,
inventāra kustība ir viegli atsekojama un
inventāra atbildīgajiem pārskatīt savā atbildībā
esošo inventāru ir daudz vienkāršāk. Līdz ar
moduļa reorganizāciju esam raduši risinājumu
arī efektīvākam inventāra nomenklatūras
partiju dimensiju maiņas procesam budžeta
iestādēs – turpmāk to iespējams veikt arī
inventāram ar jau piešķirtu inventāra numuru
(serializētam) bez nepieciešamības norakstīt
partiju un
iegādāties jaunu, tādējādi
garantējot vēsturisko datu pieejamību un
atsekojamību.

UZMANĪBU!

Ņemot vērā tehnoloģisko izmaiņu ietekmi uz plašu programmas apgabalu, individuālajiem pielāgojumiem un saskarnēm, pirms
420.versijas uzlikšanas produkcijas vidē sākotnēji versiju ir jāuzliek un atbilstību savām vajadzībām jāpārbauda testa vidēs. Lūdzam
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
Sistēmas ārējās saskarnes

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 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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SISTĒMA

Sistēmas Horizon konfigurēšana darbam EUR valūtā
Norādījumi uzskaites valūtas konfigurēšanai bāzes licences gadījumā
Lai uzsāktu darbu EUR valūtā ar parasto licenci, ir jāveic jaunas Horizon datu bāzes uzstādīšana. Uzstādīšanas procesa
sākumā kā obligāts tiek piedāvāts Uzskaites valūtas konfigurācijas logs (pieejams arī Sistēma -> Uzstādījumi ->
Uzskaites valūta).

Piezīme: Uzstādot 420.versiju esošajā datu vidē ar uzskaites valūtu LVL, valūtu konfigurācija būs aizpildīta un to var
labot, izņemot uzskaites valūtas lauku, kuru nomainīt nevar.

Šajā logā visi lauki ir obligāti aizpildāmi, izņemot lauku Interneta vietrādis.
Uzskaites valūta – jānorāda EUR.
Grāmatošanas kurss – jānorāda „Dienas sākumā” – valūtas dokumentiem summa uzskaites valūtā (EUR) tiks
aprēķināta pēc iepriekšējās dienas noteiktā valūtu kursa.
Slēguma kurss – valsts iestādēm atbilstoši MK noteikumiem ir jānorāda „Dienas sākumā”, pārējiem vērtība jānorāda
atbilstoši iestādes vai uzņēmuma grāmatvedības politikai. Pēc šī kursa sistēma veiks valūtas svārstības jebkurā dienā,
izņemot finanšu gada pēdējo dienu (finanšu gada pēdējā dienā sistēma veiks valūtas svārstības ar dienas beigu kursu).
Importa metode – iespējams norādīt:
1) Eiropas Centrālās bankas EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no ECB;
2) Latvijas Bankas ECB atsauces EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no Latvijas Bankas;
3) manuāli – valūtas kursi tiks ievadīti manuāli.
Interneta vietrādis – vietrādi nenorāda (tas nepieciešams tikai tad, ja mainījusies interneta adrese, no kuras tiek
ielasīti valūtu kursi).
Kotēšanas metode –
1) Tiešā kotēšana – šo metodi izmanto tikai LVL periodā, t.i., ja sistēmu lieto līdz 01.01.2014. Metode nosaka, kā
ārvalstu valūta tiek izteikta uzskaites valūtas vienībās;
2) Netiešā kotēšana – šo metodi izmanto EUR kursam. Tā nosaka, kā viena uzskaites valūtas vienība tiek izteikta
ārvalstu valūtas vienībās.
Norādījumi uzskaites valūtas konfigurēšanai licences „Darbs divās uzskaites valūtās” gadījumā
Ja uzņēmumam ir licence „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad uzskaites valūtas konfigurēšanas logā ir 3 lappuses
(pieejams Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta).
1.Lappuse „Pirmā uzskaites valūta”
Šeit pēc noklusēšanas ir norādīti uzstādījumi LVL periodam (līdz 31.12.2013.)
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2.Lappuse „Otrā uzskaites valūta”

Uzskaites valūta – jānorāda EUR.
Grāmatošanas kurss – jānorāda „Dienas sākumā” – valūtas dokumentiem summa uzskaites valūtā (EUR) tiks
aprēķināta pēc iepriekšējās dienas noteiktā valūtu kursa.
Slēguma kurss – valsts iestādēm atbilstoši MK noteikumiem ir jānorāda „Dienas sākumā”, pārējiem vērtība jānorāda
atbilstoši iestādes vai uzņēmuma grāmatvedības politikai. Pēc šī kursa sistēma veiks valūtas svārstības jebkurā dienā,
izņemot finanšu gada pēdējo dienu (finanšu gada pēdējā dienā sistēma veiks valūtas svārstības ar dienas beigu kursu).
Importa metode – iespējams norādīt:
1) Eiropas Centrālās bankas EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no ECB;
2) Latvijas Bankas ECB atsauces EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no Latvijas Bankas;
3) manuāli – valūtas kursi tiks ievadīti manuāli.
Interneta vietrādis – vietrādi nenorāda (tas nepieciešams tikai tad, ja mainījusies interneta adrese, no kuras tiek
ielasīti valūtu kursi).
Kotēšanas metode –
1) Tiešā kotēšana – šo metodi izmanto tikai LVL periodā, t.i., ja sistēmu lieto līdz 01.01.2014. Metode nosaka, kā
ārvalstu valūta tiek izteikta uzskaites valūtas vienībās;
2) Netiešā kotēšana – šo metodi izmanto EUR kursam. Tā nosaka, kā viena uzskaites valūtas vienība tiek izteikta
ārvalstu valūtas vienībās.
3.Lappuse „Koeficientu tabula”
Šajā lappusē ir jānorāda koeficienti, kas nepieciešami EUR aprēķināšanai no LVL un otrādi.
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Kad uzskaites valūtu konfigurācija aizpildīta, loga kreisajā stūrī redzams statuss „Sagatavota”. Pēc tam ir jādarbina
Vēsturisko datu pārnešanas vednis, lai aktivizētu darbu divās valūtās (par Vēsturisko datu pārnešanas vedni skatīt
instrukciju „Vēsturisko datu pārnešanas vednis”).
Kad vednis darbu ir beidzis, logā redzamajam statusam jābūt „Aktīvs”. Līdz ar to darbs divās valūtās ir aktivizēts.

Ieteikumi un skaidrojumi valūtas kursu izmantošanai un importēšanai Horizon
1.Likumdošana nosaka, kāda veida valūtas kursi – dienas sākuma vai dienas beigu - ir jāizmanto dokumentu
reģistrācijai un slēgumu darbībām. Dokumentu reģistrācijai no 2014. gada 1. janvāra ir noteikts izmantot dienas
sākuma kursu (kas ir iepriekšējā dienā puiblicētais valūtas kurss). To Horizon iespējams norādīt uzskaites valūtas
konfigurācijas logā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta) kā Grāmatošanas kursu.
Slēguma darbībām paredzēto kursa veidu valsts iestādes norāda atbilstoši MK noteikumiem un citi uzņēmumi atbilstoši
grāmatvedības politikai. Horizon to iespējams norādīt uzskaites valūtas konfigurācijas logā kā Slēguma kursu.
2.Horizon EUR kursu importam iespējamas divas importa metodes:
ECB formātā;
Latvijas bankas publicēto EUR atsauces kursu formātā.
Izmantojamo formātu Horizon norāda uzskaites valūtas konfigurācijas logā, laukā Importa metode.
Ja Horizon lietotājs (uzņēmums) nevēlas vai tehnisku iemeslu dēļ nevar izmantot automātisko valūtas kursu importu,
tad kā importa metode konfigurācijā ir jānorāda Manuāls ievads.
Izmantojot manuālu kursu ievadu, ir jāpievērš uzmanība, kādiem kursiem ir jābūt ievadītiem – dienas sākuma vai
dienas beigu. Piemēram, ja lietotājs ievada dokumentu 5.janvārī, tad ir jābūt ievadītam 4.janvāra valūtas kursam.
3.Ievadot valūtas kursus, ir jāpievērš uzmanība pareizai kursa kotēšanas metodes izvēlei. Automātiski importējot
valūtas kursus, metodi noteiks izvēlētās importa metodes formāts. Manuāli ievadot valūtas kursus, tiks pielietota
uzskaites valūtas logā norādītā kotēšanas metode.

Latvijas banka LVL kursus nosaka ar tiešo kotēšanas metodi, izsakot vienu ārvalstu valūtas vienību uzskaites valūtas
vienībās, piem., 1 LTL=0.204 LVL.
ECB valūtas kursus nosaka ar netiešo kotēšanas metodi, norādot, cik ārvalstu valūtas vienību atbilst vienai uzskaites
valūtas vienībai piem., 1 EUR=3.4528 LTL.
4.Horizon uzskaites parametros pieejamā lappuse „Valūta” turpmāk netiks izmantota. Visu valūtas kursu importa
konfigurāciju nosaka uzskaites valūtas konfigurācijā norādītie uzstādījumi.
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Sistēmas daļas papildinājumi, nesaistīti ar pāreju uz EUR
Atskaišu formu eksports failā
Izveidota iespēja atskaišu formas eksportēt datubāzes failā. Iespēja pieejama izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi ->
Dokumentu un pārskatu formu kopijas. Piedāvātajā formu sarakstā jāiezīmē tās, kuras vēlas eksportēt, un jāizvēlas
Darbības -> Eksportēt iezīmēto(s).
Atskaišu redaktors
1. Atskaišu redaktoram pievienota jauna funkcija POS(<X>,<Y>) . Ar šo funkciju iespējams noskaidrot <X> pozīciju
laukā <Y>, kur <X> - simbols vai simbolu virkne, <Y> - konkrēts lauks.
Funkcija POS ir reģistrjūtīga, tāpēc, ja nepieciešams, to var izmantot kopā ar funkciju UPPER, piemēram,
POS('GALDS',UPPER(«Nomenklatūras.Nosaukums»)).
2. Atskaišu redaktora izteiksmju rīku joslai pievienota poga
„Drukāt vienreiz”. Tā ļauj sasniegt rezultātu, ka
kolonnas vērtība tiek drukāta tikai vienu reizi rindiņu kopā, gadījumā, kad vērtība atkārtojas vairākās rindiņās pēc
kārtas. To uzskatāmi attēlo piemērs – noliktavas nosaukums un nomenklatūras kods netiek atkārtots katrā izdrukas
rindiņā.

Lai to sasniegtu:
- Jāpievieno elements „Izteiksme”, kas attēlo datus pēc nepieciešamā lauka, piemēram, nomenklatūras koda.
- Nospiežot uz pogas „Drukāt vienreiz” un izvēloties darbību „Ieslēgts”, iespējams panākt to, lai izdrukas kolonnā
vairākkārtēji netiktu attēlota vienāda nomenklatūras koda vērtība, bet tiktu uzrādīta tikai pirmā rindiņā.
- Ja atskaite pārsniedz vienas lappuses robežas un nomenklatūras koda vērtību nepieciešams attēlot arī nākamajā
lappusē, jāizvēlas darbība „Drukāt jaunā lapā” – pat ja koda vērtība ir tā pati, kas iepriekšējā lappusē..
- Zem pogas „Drukāt vienreiz” elementam ir iespējams izvēlēties darbības „Grupas galva”, kas apzīmē katru izdrukā
esošo grupas galvu atsevišķi. Piemēram, ja izdrukā eksistē 1. Grupas galva, kas apzīmē, piemēram, grupēšanu pēc
noliktavas, tad, atzīmējot elementam darbības „Ieslēgts” un „1.1 Grupas galva”, nomenklatūras kods tiks uzrādīts arī
pēc katras nākamās noliktavas grupēšanas joslas izdrukāšanas, pat ja nomenklatūras kods sakrīt ar iepriekšējo
nomenklatūras kodu, kas bija izdrukāts iepriekšējās noliktavas grupas ietvaros pēdējā rindiņā. Analoģiski jārīkojas, ja ir
vairākas grupēšanas joslas.
SISTĒMAS ĀRĒJĀS SASKARNES

Ietekme uz ārējiem interfeisiem (FTGServer un OLE) saistībā ar pāreju uz EUR
Uzmanību!
Atgādinām, ka jebkuram integrācijas risinājumam ir jāveic regresa testēšana pirms katras plānotās versijas
uzstādīšanas produkcijā. 420. versijā veiktās izmaiņas var būtiski ietekmēt integrācijas risinājumu darbību, tādēļ šoreiz
testēšana ir īpaši nozīmīga. Problēmu gadījumā nepieciešams par to ziņot Horizon izstrādātājiem!
Ja vien nav minēts citādi, viss zemāk rakstītais vienādā mērā attiecas uz abiem integrācijas risinājumiem – gan
FTGServer, gan OLE interfeisu.
Vispārīgi jautājumi
420.versijā, nodrošinot sistēmā atbalstu pārejai uz EUR, Horizon ir veiktas divu veidu izmaiņas:
1.

Virknei summas lauku ir nepieciešams norādīt valūtu.

Šīs izmaiņas nosaka, ka valūtas laukam vienmēr jābūt aizpildītam. Līdz ar to, veidojot un darbinot integrācijas
risinājumus, ir jāpārliecinās, ka valūtas lauks tiek izmantots un visur, kur nepieciešams, tiek aizpildīts.
2.

Ir pieejama jauna, atsevišķi licencējama funkcionalitāte “Darbs divās uzskaites valūtās” (DUV), kas moduļos,
kuros ir uzskaites vērtību funkcija, nodrošina summu reģistrāciju un attēlošanu divās valūtās.
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Licences “Darbs divās uzskaites valūtās” gadījumā summu lauki otrajā uzskaites valūtā kļūst pieejami tikai pēc
konfigurācijas sagatavošanas un otrās uzskaites valūtas aktivizēšanas (sk. sadaļu Sistēma šajā aprakstā). Licences
ietekme uz katru no moduļiem būs atšķirīga, tomēr lielākajā daļā gadījumu tas nozīmē to, ka līdzās esošajiem uzskaites
summu laukiem kļūst pieejami summu lauki otrajā uzskaites valūtā. Otrās uzskaites summas lauka nosaukums veidojas,
oriģinālā lauka nosaukumam pievienojot postfiksu ‘2V’, piemēram, ‘SUMMAPV’ un ‘SUMMAPV2V’.
Lauks SUMMAPV vienmēr saturēs vērtības pirmajā uzskaites valūtā (parasti LVL).
Lauks SUMMAPV2V saturēs vērtības otrajā uzskaites valūtā (parasti EUR), tajā skaitā arī vēsturiskajos datos, kas
veidojušies iepriekšējās versijās vai attiecas uz periodu pirms EUR ieviešanas.
Ja Horizon konfigurācijā nav DUV licence, tad, tāpat kā līdz šim, ir pieejams tikai viens lauks SUMMAPV, kurš satur
summas uzskaites valūtā atbilstoši konfigurācijai.
Datumu, kurā otrā uzskaites valūta (EUR) kļūst par primāro valūtu, norāda uzskaites valūtu konfigurācijā (sk. sadaļu
Sistēma šajā aprakstā). Jārēķinās, ka testa vidēs tas var būt uzstādīts atšķirīgs no 2014.gada 1.janvāra. Ja konfigurācija
nav aizpildīta vai valūta nav aktivizēta, otrās valūtas aktivitātes datuma vērtība būs 01.01.3000.
Valūtu konfigurācija tiek noteikta katrai datu bāzē esošajai firmai atsevišķi. Jārēķinās, ka DUV licence var nebūt
aktivizēta kādā no firmām.
Šajā dokumentā par LVL periodu sauksim periodu, kurā primārā uzskaites valūta ir pirmā valūta (LVL), atttiecīgi par
EUR periodu – to, kurā primārā uzskaites valūta ir otrā valūta (EUR). Uzskaites summas vienmēr tiek veidotas perioda
primārajā uzskaites valūtā, bet summas sekundārajā uzskaites valūtā tiek aprēķinātas automātiski no summām
primārajā uzskaites valūtā.
Dokumenta piederību vienas vai otras valūtas periodam nosaka dokumenta atribūti (parasti datums) nevis brīdis, kurā
dokuments fiziski tiek ievadīts sistēmā.
Dokumentu summu laukus ar norādītu valūtu (PK_VAL lauku) DUV licence neietekmē.
Datus nolasot, jāņem vērā:
1)
2)

Ja tiek nolasītas dokumentu summas ar nosauktu valūtu, izmaiņām pret esošo risinājumu nav jābūt. Tāpat kā līdz
šim, jānolasa un jāapstrādā arī dokumenta valūtas lauks.
Ja līdz šim ir tikušas lasītas uzskaites summas, tad turpmāk atbilstoši prasībām dati jānolasa vai nu no pirmās vai
otrās uzskaites summas lauka. Piemēram, datos par LVL periodu tiek lasīts lauks SUMMAPV, datos par EUR periodu
– lauks SUMMAPV2V.

Datus ierakstot, jāņem vērā:
1)
2)

Ja tiek aizpildītas dokumentu summas, tad, tāpat kā līdz šim, korekti jāaizpilda summai atbilstošais dokumenta
valūtas lauks.
Ja tiek aizpildītas uzskaites summas, jāizvēlas periodam atbilstošais lauks - LVL periodā tas būs SUMMAPV, EUR
periodā – SUMMAPV2V.

Piezīme:
Praksē sastopami gadījumi, kad integrācijas risinājumā dokumenta valūtas laukā ieraksta konstantu vērtību 1. Šajā
gadījumā sistēmā visas dokumenta summas veidosies kā LVL summas, neatkarīgi no tā, uz kādu periodu dokuments
attiecas. Šādu risinājumu lietot nedrīkst, tas veidos nepareizus datus EUR periodā.
Virsgrāmata, Finanšu pārskati
Datus nolasot, jāņem vērā:
Moduļa atskaitēs ir pieejamas summas abās uzskaites valūtās. Ja dati tiek lasīti no šīm atskaitēm, ir jāizvēlas
nepieciešamais uzskaites summas lauks.
Finanšu pārskatu aprēķina rezultātos summas lauku saturu nosaka aprēķina parametri.
Datus ierakstot, jāņem vērā:
Sūtot uz Horizon grāmatojumus un veidojot grāmatojumu reģistra dokumentus, aizpildāmas summas dokumenta vai
grāmatojuma valūtā. Līdz ar to izmaiņas tipiskos gadījumos nav nepieciešamas.
Ja ir aktivizēta DUV licence, grāmatojumos ir pieejamas abu uzskaites valūtu summas. Abas summas sistēma aprēķina
no dokumenta (reģistrācijas) summas , t.i., neatkarīgi no tā, vai šajos laukos kaut kas tiek ierakstīts, to vērtības tiks
aprēķinātas un pārrakstītas.
Noliktava
Datus nolasot, jāņem vērā:
Atskaitēs ir pieejami abu uzskaites summu lauku komplekti, līdz ar to, nolasot datus, jāizvēlas vajadzīgais.
Datus ierakstot, jāņem vērā:
Veidojot pavadzīmes, vienmēr jānorāda dokumenta summa un valūta. Līdz ar to jāpārliecinās, ka tiek nodota pareizā
valūtas vērtība.
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Kase, Banka, Apgāde un realizācija, Klientu vadība, Līgumi
Datus ierakstot, jāņem vērā:
Veidojot rēķinus un maksājumus, vienmēr tiek norādīta arī dokumenta valūta, līdz ar to datu sūtīšanā izmaiņām
nevajadzētu būt. Jāpārliecinās, ka tiek nodots pareizais valūtas identifikators.
Datus ierakstot, jāņem vērā:
Veidojot rēķinus un maksājumus, vienmēr tiek norādīta arī dokumenta valūta, līdz ar to datu sūtīšanā izmaiņām nav
jābūt. Jāpārliecinās, ka tiek nodots pareizais valūtas identifikators.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu modulī DUV licence nozīmē paralēlu uzskaiti abās uzskaites valūtās.
Datus ierakstot, jāņem vērā:
Būtiski, lai dati tiktu ierakstīti primārās uzskaites valūtas laukos:LVL periodā – esošajos laukos, EUR periodā – jaunajos
laukos ar postfiksu 2V. Ja datu ierakstīšana notiks nepareizajos (ne-primārajos) laukos, primārās summas netiks
aprēķinātas un saglabāsies tukšas. Veidojot jaunas pamatlīdzekļu kartiņas, primāros laukus nosaka pēc sistēmas
datuma.
Datus nolasot, jāņem vērā:
Datu nolasīšanā ir jāizvēlas nepieciešamais lauks.
Personāls un algas
Personāla un algu modulī visām summām ir piesaistīts valūtas lauks neatkarīgi no DUV licences. Veidojot dokumentus,
kuri satur summas (piemēram, personas amata dati), jānodrošina korekta dokumenta valūtas lauka aizpilde. Nolasot
dokumentus, jānolasa arī valūtas lauks.
Ražošana
Ražošanas modulī jauni lauki nav pievienoti. Lietotājiem būs pieejams rīks esošo summu konvertācijai uz EUR,
konvertācijas rezultātā tiks pārrēķinātas esošo lauku vērtības. Jāseko līdzi tam, kurā brīdī lietotājs veic konvertāciju, un
jārīkojas atbilstoši tam. Ražošanas moduļa summām atbilstošā valūta ir noskaidrojama uzskaites parametros.
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FINANŠU UZSKAITE
Moduļu Virsgrāmata, Avansa norēķini, Inventārs sarakstu logos kolonām, kuras attēlo summas, mainīts nosaukums.
Termina „pamatvalūta” vietā tiek lietots termins „uzskaites valūta”.
Ja darbs norisinās vienā uzskaites valūtā, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums tiek mainīts uz „Summa,
(uzskaites valūtas kods)”.
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums mainīts uz „Summa,
LVL” un pievienota jauna kolonna „Summa, EUR”.

Virsgrāmata

1. Veidojot jaunu vai labojot jau esošu Konta aprakstu (Pamatdati -> Kontu plāns -> Konti), ievadformas lappusē
Finanšu informācija izveidots jauns lauks Valūtas pazīme. Laukam ir divas iespējamās vērtības – „Pamatvalūta” un
„Valūta”. Izvēloties pazīmi „Valūta” iespējams norādīt tās vērtību.

2. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad:
- Valūtas pārrēķina ievadformas (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Valūtas kontu pārrēķini), Kontu reformācijas un
Kontu reformācijas starpperiodā ievadformu (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu reformācijas) valūtas lauks
mainās atkarībā no norādītā dokumenta datuma, ņemot vērā primāro uzskaites valūtu.
- Atskaitē Kontu apgrozījums (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums) summu laukiem ir izveidoti attiecīgi
EUR un LVL summu komplekti, kā arī pievienots lauks „Apgrozījuma valūta”.

Finanšu pārskati
Izmaiņas posteņa apraksta un finanšu pārskatu grupas aprēķina ievadformā
Veiktas izmaiņas finanšu pārskatu aprakstu posteņu un finanšu pārskatu grupas aprēķinu ievadformu lappusē
"Dimensijas" (Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Darbības -> Pārskata posteņi ->
Pievienot/Labot un Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Pievienot/Labot).
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Šajās ievadformās dalījumu tipu izvēlnēm (kolonna Aprēķināt) ir pievienots jauns dalījumu tips "No posteņiem"
(paredzēts posteņu formulām), kas aizvietos līdzšinējo iespēju dzēst dalījumu tipa vērtību, lai norādītu summas
aprēķinu ar tajā iekļauto posteņu dalījumu.
Posteņa aprakstā turpmāk nav atļautas tukšas dimensijas un tukši dalījuma tipi, izņemot institucionālo sektoru. Ja ir
izvēlēts dalījuma tips "No posteņiem", tad dimensiju var neaizpildīt, bet posteņa formula nedrīkst saturēt kontu
formulas. Tas attiecas arī uz finanšu pārskatu aprēķinu ievadloga sadaļu "Dimensijas", bet šie noteikumi darbojas tad,
ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa "Aizstāt posteņa aprakstu". Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad ir iespējams saglabāt arī
tukšas dimensijas un dalījuma tipus.
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Izmaiņas saistībā ar pāreju uz EUR
Licences „Darbs divās uzskaites valūtās” gadījumā finanšu pārskatu aprēķina ievadformā iespējams norādīt Pārskata
valūtu (noklusēti piedāvā primāro uzskaites valūtu pēc „Aprēķina periods no” datuma) un kādiem grāmatojumiem
pārskatu veidot – grāmatojumiem primārajā uzskaites valūtā vai grāmatojumiem pārskata valūtā.

Finanšu pārskatu grupu aprēķinu sarakstā pieejamas kolonnas, kurās redzama valūta un aprēķina algoritms.

Finanšu pārskatu salīdzināšanā var salīdzināt tikai pārskatus, kuriem ir vienāda valūta.

Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi

Pievienota jauna darbība „Lauku labošana iezīmētajām rindām” NPI pozīciju sarakstā (Dokumenti -> Noliktava ->
NPI pozīciju saraksts). Tā sniedz iespēju labot dimensijas un objektu dimensijas NPI pozīcijām, kuras ir statusā
Sagatave.

Avansa norēķini

Izveidots jauns dokumentu pamatveids (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Avansa palielināšana norēķinu
personai. Lai uzsāktu jaunā pamatveida dokumentu izmantošanu, pēc versijas uzlikšanas ir jādefinē atbilstošs
dokumenta tips.
Dokumentu iespējams izveidot Avansa norēķinu modulī konkrētas personas Avansa norēķinā Naudas saņemšanas
dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības -> Naudas saņemšanas

dokumenti -> Pievienot -> Avansa palielināšana norēķinu personai).

Dokuments nodrošina iespēju palielināt avansa norēķina personas prasības ārpus Kases un bankas moduļa.
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Pamatlīdzekļi
1.Sakarā ar to, ka no 2007. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokli par ēkām, tāpat kā par zemi, aprēķina un
maksātājam paziņo pašvaldība, no Horizon tiek izņemta funkcionalitāte „PL Īpašuma nodoklis”.
Tiek izņemtas sekojošas izvēlnes:
Īpašuma nodokļa grupas (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Īpašuma nodokļa grupas)
PL īpašuma nodoklis (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL īpašuma nodoklis)
Pirms versijas uzlikšanas klientam ieteicams izdrukāt nepieciešamās atskaites vēsturiskās informācijas saglabāšanai.
2.Pamatlīdzekļu kartiņas lappusē „Dati” pievienots valūtas lauks un izņemti lauki:
Sākotnējā vērtība;
Iegādes vērtība.
Šie lauki pārvietoti uz lappusi „Informācija”, un tiem pievienots valūtas lauks.
3.Licences „Darbs divās uzskaites valūtās” gadījumā pēc licences aktivizācijas un vēsturisko datu pārnešanas vedņa
palaišanas pamatlīdzekļu kartiņas lappusē „Dati” ir iespējams pārslēgt attēlojuma valūtu. Veicot pārslēgšanu vienai
kartiņai, tā automātiski notiek arī pārējās kartiņās.
Visos sarakstos un atskaitēs, kā arī dokumentu saturā pievienoti summu komplekti LVL un EUR.

Inventārs
1. Inventāra modulī veiktas strukturālās izmaiņas, kas ievērojami atvieglos inventāra uzskaites procesu. Informāciju par
šīm izmaiņām sk. atsevišķā dokumentā „Dimensiju un krājumu konta maiņa inventāram”.
2.Inventāra kartiņu iespējams pievienot Inventāra sarakstā (Pamatdati -> Inventārs -> Saraksts) nospiežot pogu

.

3. Inventāra kartiņā (Pamatdati -> Inventārs -> Saraksts) lappusē „Sāk.vērtība” kolonnai „Sāk. vērtība” nosaukumā
pievienots uzskaites valūtas apzīmējums. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad lappusē „Sāk. vērtība”
tiek attēlota vērtība gan latos, gan eiro.
4. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad Inventāra dokumentos (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns
inventāra dokuments) laukiem „Vērtību izmaiņa”, „Summa iegādes cenās”, „ Summa uzskaites cenās” redzams
informatīvs valūtas lauks, kura vērtība mainās atkarībā no norādītā dokumenta datuma, ņemot vērā primāro uzskaites
valūtu.
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Budžets
Budžeta ievadformā pievienots informatīvs valūtas apzīmējuma lauks. Budžeta summas jāievada budžeta perioda
primārajā uzskaites valūtā. Tās budžeta sarakstā un atskaitēs netiks uzturētas divās valūtās, bet finanšu pārskatu
aprēķinos, sākot ar 425. versiju, tiks aprēķinātas atbilstoši finanšu pārskata valūtai.

Komandējumi
1. Dokumentu ievadformās un sarakstu logos pie summu laukiem pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota uzskaites
valūta, kā arī termins „pamatvalūta” nomainīts uz terminu „uzskaites valūta”:
- Plānotie izdevumi (Dokumenti ->Komandējumi ->Plānotie izdevumi , vai

Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi ->Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati -> Plānotie
izdevumi),
- Komandējuma pieteikuma lappuse Valstis (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi >Komandējuma pieteikuma lappuse Valstis ),
- Avansu pieteikumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Avansu pieteikumi, vai Dokumenti -> Komandējumi ->
Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati -> Avansu pieteikumi):
- Attaisnojamo izdevumu pieteikumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Attaisnojamo izdevumu pieteikumi, vai
Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati ->
Attaisnojamo izdevumu pieteikumi),
- Komandējuma pieteikuma lappuse Avansu precizējumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu
pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Avansu precizējumi ),
- Komandējuma pieteikuma lappuse Izdevumu precizējumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu
pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Izdevumu precizējumi ),
- Avansu pieteikumu komplekti (Dokumenti -> Komandējumi -> Avansu pieteikumu komplekti, vai
Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati -> Avansu
pieteikumu komplekti)
- Attaisnojamo izdevumu pieteikuma komplekti (Dokumenti -> Komandējumi -> Attaisnojamo izdevumu
pieteikumu komplekti, vai Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma
lappuse Saistītie dati -> Attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekti)
2. Vienā komandējuma pieteikumā var būt tikai viena uzskaites valūta. Sistēma neļauj saglabāt Komandējuma
pieteikumu ar periodu, kas pārklāj uzskaites valūtas maiņas datumu - uz ekrāna parādās attiecīgs paziņojums, un
pieteikums netiek saglabāts. Gadījumā, ja jāreģistrē komandējums, kas ietver uzskaites valūtas maiņas datumu, ir
jāveido divi atsevišķi secīgi komandējuma pieteikumi.
3. Lauks Komandējuma pieteikums tagad ir obligāti aizpildāms šādās ievadformās:
- Plānotie izdevumi (Dokumenti ->Komandējumi ->Plānotie izdevumi , vai

Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi ->Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati -> Plānotie
izdevumi),
- Komandējuma pieteikuma lappuse Valstis (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi >Komandējuma pieteikuma lappuse Valstis ),
- Avansu pieteikumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Avansu pieteikumi, vai Dokumenti -> Komandējumi ->
Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati -> Avansu pieteikumi):
- Attaisnojamo izdevumu pieteikumi (Dokumenti -> Komandējumi -> Attaisnojamo izdevumu pieteikumi, vai
Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Komandējuma pieteikuma lappuse Saistītie dati ->
Attaisnojamo izdevumu pieteikumi):
4. Ģenerējot Avansa izdevumu dokumentu (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi ->
Komandējuma pieteikuma lappuse Izdevumu precizējumi -> poga Izveidot dokumentu) dokumentu valūta tiek aizpildīta
ar avansu norēķinu personas valūtu.
Dokumenta summa tiek aizpildīta ar izdevumu precizējumu rindu summu, konvertējot to uz dokumenta valūtu.
Dokumenta datums ir:
- ja rinda tika izveidota no attaisnoto izdevumu pieteikuma - attaisnoto izdevumu pieteikuma (čeka) datums;
- ja izdevumu summas uzrādītas manuāli Komandējuma pieteikuma lappusē Izdevumu precizējumi komandējumu pieteikuma perioda beigu datums.
Dokumenta grāmatošanas datums ir komandējumu pieteikuma perioda beigu datums.
5. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, mainot komandējuma pieteikuma periodu, ja iepriekš tas bija
pirms uzskaites valūtas maiņas datuma uz datumu, kas ir pēc uzskaites valūtas maiņas datuma, uz ekrāna redzams
paziņojums "Komandējuma periods mainījās un konfliktē ar valūtas konvertācijas datumu! Visas dokumenta rindu
uzskaites valūtas lauku vērtības tiks pārrēķinātas! Turpināt?". Ja tiek apstiprināta šī darbība, tad tiek veiktas
konvertācijas pamatvalūtai:
- dienas naudas summai ;
- avansu precizējumu summām;
- attaisnoto izdevumu precizējumu summām (ja nav izdevumu precizējumu jeb čeka datuma);
- avansu pieteikumu summām;
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- attaisnoto izdevumu pieteikumu summām;
- plānoto izdevumu summām.

Komandējumi –Horizon WEB
1. Komandējuma pieteikuma sadaļās, kurās ir pieejami summu lauki, pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota
uzskaites valūta, kā arī termins „pamatvalūta” nomainīts uz terminu „uzskaites valūta”:
- Komandējuma pieteikuma sadaļa Detalizācijas tabulu kopsummas (Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi > Sadaļa Detalizācijas tabulu kopsummas ),
- Komandējuma pieteikuma sadaļa Plānotie izdevumi (Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi -> Sadaļa Plānotie
izdevumi ),
- Komandējuma pieteikuma sadaļa Avansam nepieciešamās summas (Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi > Sadaļa Avansam nepieciešamās summas ),
- Avansu pieteikumu komplekti (Pieteikumi ->Avansu pieteikumu komplekti) Dienas naudas un Avansu
pieteikumu sadaļas,
- Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti (Pieteikumi ->Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti) Dienas
naudas un Attaisnoto izdevumu pieteikumu sadaļās,
- Komandējuma atskaite (Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi -> Atskaite -> sadaļa Attaisnojamie izdevumi).
2. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, vienā komandējuma pieteikumā var būt tikai viena uzskaites
valūta. Sistēma neļauj saglabāt Komandējuma pieteikumu ar periodu, kas pārklāj uzskaites valūtas maiņas datumu
- uz ekrāna parādās attiecīgs paziņojums, un pieteikums netiek saglabāts. Gadījumā, ja nepieciešams komandējums,
kas ietver uzskaites valūtas maiņas datumu, ir jāveido divi atsevišķi secīgi komandējuma pieteikumi.
3. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, mainot komandējuma pieteikuma periodu, ja iepriekš tas bija
pirms uzskaites valūtas maiņas datuma, uz datumu, kas ir pēc uzskaites valūtas maiņas datuma, uz ekrāna redzams
paziņojums "Komandējuma periods mainījās un konfliktē ar valūtas konvertācijas datumu! Visas dokumenta rindu
uzskaites valūtas lauku vērtības tiks pārrēķinātas! Turpināt?". Ja tiek apstiprināta šī darbība, tad tiek veiktas
konvertācijas pamatvalūtai:
- dienas naudas summai;
- avansu precizējumu summām;
- attaisnoto izdevumu precizējumu summām (ja nav izdevumu precizējumu, jeb čeka datuma);
- avansu pieteikumu summām;
- attaisnoto izdevumu pieteikumu summām;
- plānoto izdevumu summām.

Investīciju uzskaite
1. Dokumentu ievadformās un sarakstu logos pie summu laukiem pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota uzskaites
valūta, kā arī termins „pamatvalūta” nomainīts uz terminu „uzskaites valūta”:
- Finansējuma pieprasījums (Dokumenti -> Projektu uzskaite -> Finansējumu pieprasījumi),
- Nākotnes maksājumu pieprasījums (Dokumenti -> Projektu uzskaite -> Nākotnes maksājumu pieprasījumi),
- Izpildes korekcijas (Dokumenti -> Projektu uzskaite -> Izpildes korekcijas),
- Visās Atskaitēs (Atskaites -> Projektu uzskaite).
2. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad sistēma neļauj saglabāt Investīciju projektus (Pamatdati > Projektu uzskaite -> Projektu saraksts) ar laika periodu, kas pārklāj uzskaites valūtas maiņas datumu - uz ekrāna
parādās attiecīgs paziņojums, un projekts netiek saglabāts. Līdz ar to nav iespējams reģistrēt projektus, kuru darbības
periods pārklāj uzskaites valūtas maiņas datumu (sākas pirms 2014.gada un beidzas pēc 2014.gada). Tiem sistēmā
jāizveido atsevišķi ieraksti katram uzskaites valūtas periodam.

Aizņēmumu uzskaite

1.Pamatdatos Pamatbudžeta ieņēmumiem (Pamatdati -> Aizņēmumi un galvojumi -> Pamatbudžeta ieņēmumi)
ievadlogā pievienots valūtas lauks, kā arī saraksts papildināts ar valūtas informāciju.
2.Līgumu sarakstā (Dokumenti -> Aizņēmumi un Galvojumi -> Līgumu saraksts) līgumu summas pieejamas trīs valūtās
– līguma valūtā, LVL un EUR. Saraksta izskatam pievienotas kolonnas abās uzskaites valūtās.
3.Dokumentu sarakstos pievienotas kolonnas gan LVL, gan EUR.
4.No moduļa izņemtas divas atskaites:
Līgumu atlikumi
Kontu apgrozījums
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NORĒĶINI
Moduļu Apgāde un realizācija, Kase un banka logos kolonām, kuras attēlo summas, mainīts nosaukums. Termina
„pamatvalūta” vietā tiek lietots termins „uzskaites valūta”.
Ja darbs norisinās vienā uzskaites valūtā, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums tiek mainīts uz „Summa,
(uzskaites valūtas kods)”.
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums mainīts uz „Summa,
LVL” un pievienota jauna kolonna „Summa, EUR”.

Apgāde un realizācija

1. Izveidots jauns Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) sadaļā
Maksājumi – 4 acu princips MU sūtīšanā. Ja parametrs ir aktīvs, sistēma kontrolē to, lai lietotājs, kas izveidojis vai
labojis maksājuma uzdevumu, nevarētu to nosūtīt bankai.
2. Klienta kartiņas (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts) lappusē Norēķini pievienots jauns lauks Sava uzņēmuma
bankas rēķins. Ienākošajā vai izejošajā maksājuma uzdevumā izvēloties klientu, kuram norādīts Sava uzņēmuma
bankas rēķins, tas tiek aizpildīts automātiski.
Izveidots Kontroles un vides parametrs „Brīdināt, ja klientam piesaista jau piesaistītu uzņēmuma rēķinu”
sadaļā Norēķini (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri), kas pēc noklusējuma ir aktīvs. Ja klienta
kartiņai vēlas piesaistīt tādu savas bankas rēķinu, kas jau ir piesaistīts kādai citai klienta kartiņai, par to parādās
paziņojums.
3. Brīdinājumu aprakstiem pievienoti jauni saraksti:
- Apgāde - Preču dokumenti (Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti);
- Realizācija -Preču dokumenti (Dokumenti -> Realizācija -> Preču dokumenti).
Tādējādi iespējams aprakstīt un izsūtīt brīdinājums klientiem (realizācijā) vai atbildīgajām personām (apgādē) par
kavētiem rēķiniem un to neapmaksātajām summām un kavētajām dienām.
Kā e-pasta adresātus iespējams norādīt: Klienta e-pasts, Klienta galvenās kontaktpersonas e-pasts, Klienta
atbildīgā e-pasts, Rēķina atbildīgā e-pasts, Līguma atbildīgā e-pasts, Rēķina saņēmēja kontaktpersonas
e-pasts.
4. Klientu saraksta Darbībai „Lauku labošana iezīmētajām rindām” (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Darbības)
pievienota iespēja norādīt jaunu vērtību laukiem „Cenas veids”, „Norēķinu valūta” un „Fiksēta valūta”.
Tā kā ar darbību „Lauku labošana iezīmētajām rindām” iespējams norādīt Fiksētu valūtu, tad no saraksta izņemta
darbība „Fiksēt klienta valūtu”.
5. Klientu bankas rēķinu sarakstā (Pamatdati -> Klienti -> Klientu bankas rēķini) pievienota jauna darbība – Lauku
labošana iezīmētajām rindām, kur iespējams norādīt jaunu vērtību laukam "Valūta".
6. Ja Klientu saraksta darbībā „Lauku labošana iezīmētajām rindām” (Pamatdati -> Klienti-> Saraksts -> Darbības)
norāda summas datu lauku, tad iespējams izvēlēties opciju „Aprēķināt pēc EUR koeficienta”. Izvēloties šo opciju un
veicot datu labošanu, sistēma aprēķina lauka jauno vērtību, reizinot esošo vērtību ar LVL – EUR koeficientu.
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7. Klienta kartiņas (Pamatdati-> Klienti-> Saraksts -> ievadforma) lappuses Pārdošana laukiem "Pieļaujamais
kredīta līmenis" un "Kavētā parāda summa lielāka par" pievienoti informatīvi valūtu lauki.

8. Plānotās realizācijas ievadformā (Pamatdati -> Kontaktu vadība -> Plānotā realizācija) pievienots informatīvs
valūtas lauks, kas attēlo primāro uzskaites valūtu.
9. PVN deklarācijas aprakstu ievadformā (Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas apraksti -> Ievadforma) pie
datu lauka „Pielikuma robežsumma” pievienots informatīvs lauks „Valūta ”.
10. PVN deklarācijas ievadformā (Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Ievadforma) pievienots informatīvs
lauks „Aprēķina valūta”.
11. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad valūtas lauki mainās atkarībā no norādītā dokumenta
datuma, ņemot vērā primāro uzskaites valūtu, šādiem dokumentiem:
- Kreditora/Debitora atlikuma svārstība (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Atlikumu svārstības -> Pievienot ->
Kreditora/Debitora atlikuma svārstība);
- Kreditora/Debitora izvērstās atlikuma svārstības (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Atlikumu svārstības ->
Pievienot -> Kreditora/Debitora izvērstās atlikuma svārstības);
- Peļņa no valūtas kursa svārstībām (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču/Maksājumu dokumenti -> Peļņa
no valūtas kursa svārstībām);
- Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču/Maksājumu dokumenti ->
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām).
12. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad PVN deklarācijas ievadformā (Atskaites -> Apgāde -> PVN
deklarācijas apraksti -> Ievadforma) pie datu lauka „Pielikuma robežsumma” pievienots lauks „Valūta” ar iespēju
izvēlēties vienu no sistēmas valūtām (LVL/ EUR). Noklusētā vērtība – sistēmas primārā uzskaites valūta.
Ja esošajos deklarācijas aprakstos datums Aktīvs_no ir mazāks par Eiro ieviešanas datumu vai nav aizpildīts, valūtas
lauks tiek aizpildīts ar sistēmas valūtu LVL.
13. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad PVN deklarācijas ievadformā (Atskaites -> Apgāde -> PVN
deklarācijas -> Ievadforma) pievienots informatīvs lauks Aprēķina valūta, kas tiek aizpildīts atkarībā no aprēķina
perioda beigu datuma.
Ja izvēlētajā PVN deklarācijas aprakstā (ievadformas lauks Apraksts) pielikuma robežsummas valūta neatbilst
deklarācijas aprēķina valūtai, tiks piedāvāts izvēlēties citu deklarācijas aprakstu.
14. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad Pielikuma saraksta apakšējā daļā (Atskaites -> Apgāde ->
PVN deklarācijas -> PVN deklarācija -> Pielikums -> Pielikuma saraksts) kopsummas laukos redzamās summas ir
deklarācijas aprēķina valūtā.
15. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad PVN deklarācijas pielikuma (Atskaites -> Apgāde -> PVN
deklarācijas -> PVN deklarācija -> Pielikums) ievadformā laukiem "Preču vai pakalpojumu summa" un "PVN" ir attēlota
summu valūta, kas tiek aizpildīta atkarībā no aprēķina perioda beigu datuma.
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Kase un banka
1. Pievienota darbība „Lauku labošana iezīmētajām rindām” šādiem sarakstiem:
- Uzņēmuma bankas rēķini (Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini);
- Uzņēmuma kases (Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma kases).
Tā paredz iespēju norādīt jaunu vērtību laukam "Statuss", kas attiecas uz pazīmi Aktīvs.
2. Pievienoti valūtas lauki šādiem dokumentiem:
- Biļešu/Kvīšu grāmatiņu reģistrācija (Dokumenti -> Kase -> Biļetes/Kvītis -> Pievienot -> Biļešu/Kvīšu grāmatiņu
reģistrācija);
- Biļešu/Kvīšu grāmatiņu anulēšana (Dokumenti -> Kase -> Biļetes/Kvītis -> Pievienot -> Biļešu/Kvīšu grāmatiņu
anulēšana);
- Biļešu/ Kvīšu grāmatiņu reģistrs (Dokumenti -> Kase -> Biļešu/ Kvīšu grāmatiņu reģistrs).
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad valūtu šajos laukos iespējams mainīt (LVL/EUR).

Klientu vadība
1. Pievienots lauks Valūta lauku grupai <PLĀNS> šādos atskaišu sarakstos:
- Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi (Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi);
- Plānotā/faktiskā realizācija – dinamika (Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotā/faktiskā realizācija –
dinamika);
- Plānotā realizācija pa darījumiem (Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotā realizācija pa darījumiem).

Līgumi

1. Līgumu dokumentu sarakstos (Dokumenti -> Līgumi) ir pieejamas summu kolonnas līguma valūtā un uzskaites
valūtā. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad Līgumu dokumentu sarakstos summu kolonnu
nosaukumi tiek attēloti līguma valūtā un papildus abās uzskaites valūtās.
2. Līguma ievadformas (Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums -> Klientu līgums) un Iepirkuma bez līguma
ievadformas (Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums -> Iepirkums bez līguma) lappusē „Informācija” pievienots jauns
lauks Līguma valūta. Norādot Līguma valūtu, summu lauki tiek attēloti šajā valūtā.
3. Līguma ievadformas (Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums -> Klientu līgums) lappuses „Kavējuma nauda”
lappusē „Aprēķins” pievienoti jauni lauki Spēkā no, Spēkā līdz un Valūta. Lauks Valūta tiek automātiski aizpildīts ar
Līguma valūtu. Lappuses „Aprēķins” izskats ir vizuāli mainīts – izveidots saraksts. Saistībā ar šīm izmaiņām mainīts
izskats arī Kavējuma naudas aprēķina dokumentam (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas ->
Pievienot -> Līguma kavējuma nauda). Lappuses „Summas izmaiņas” izskats ir vizuāli mainīts.
4. Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad, labojot Līgumu (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -

> Labot

), pieejamas divas jaunas darbības:
- Attēlot summas – iespējams apskatīt līguma summas uzskaites valūtās;
- Konvertēt summas – iespējams mainīt līguma valūtu starp uzskaites valūtām un konvertēt summas.
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5. Līgumu atlikumu (Atskaites -> Līgumi -> Līgumu atlikumi) un Līgumiem piešķirto papildgrupu (Atskaites ->
Līgumi -> Līgumiem piešķirtās papildgrupas) atskaitēs ir pieejamas summu kolonnas līguma valūtā un uzskaites valūtā.
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad Līgumu atlikumu atskaitē un Līgumiem piešķirto
papildgrupu atskaitē summu kolonnu nosaukumi tiek attēloti līguma valūtā un papildus abās uzskaites valūtās.
6. Publisko iepirkumu gada pārskata apraksta ievadformā (Atskaites -> Līgumi -> Publisko iepirkumu gada
pārskatu apraksti) pievienots lauks Valūta. Laukā iespējams norādīt uzskaites valūtu. Ja izmanto licenci „Darbs divās
uzskaites valūtās”, tad laukā Valūta iespējams norādīt vienu no abām uzskaites valūtām.
7. Publisko iepirkumu gada pārskata ievadformā (Atskaites -> Līgumi -> Publisko iepirkumu gada pārskati)
pievienots lauks Valūta. Laukā Valūta tiek attēlota izvēlētā aprēķina apraksta valūta.

Apsaimniekošana

Pamatdatu un Dokumentu ievadformās pie summu laukiem pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota uzskaites valūta.
Ja izmanto licenci “Darbs divās uzskaites valūtās”, tad valūtu ir iespējams mainīt – pieejami valūtas lauki, kuros no
lejupvērstā saraksta iespējams izvēlēties LVL vai EUR:
- Nekustamā īpašuma objekta kartiņas (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma
objekti -> Saraksts) ) lappuse Informācija,
- Nekustamo īpašumu kartiņas (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi -> Saraksts)
lappuse Informācija,
- Tarifi (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Tarifi)
- NĪP Līgumi (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts) lappuse Aprēķinu metodes,
- Meža inventarizācijas (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Vides dati -> Meža inventarizācijas)
lappuse Platības.
Pieņemšanas – nodošanas aktiem (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana ->
Pieņemšanas-nodošanas akti) pievienots lauks Valūta, kurā iespējams izvēlēties vērtību no visām sistēmā
nodefinētajām valūtām.
Ievadot jaunus dokumentus vai klasifikatorus, atkarībā no dokumenta datuma/sākuma datuma, noklusēti tiek piedāvāta
aktuālā uzskaites valūta - LVL vai EUR.

Vecāku maksas - TEDIS

Veiktas izmaiņas TEDIS produktu pieprasījuma izveidē.
Ēdināšanas plānā pieejama jauna poga Saglabāt un izveidot pieprasījumu.

Noklikšķinot pogu, tiek sākta ēdināšanas pieprasījuma izveide. Piedāvātajā logā jānorāda Numurs, jānoklikšķina
Nolasīt.
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Nākamajā logā jānorāda ēdēju skaits un jānoklikšķina Sagatavot.

Tiks sagatavots ēdināšanas pieprasījums. Pieprasījuma logā tagad ir redzamas receptes ar visām sastāvdaļām, katram
produktam/pārtikas izejvielai ir iespējams labot svaru/daudzumu laukā Faktiskais skaits.
Konkrēto pieprasījumu var papildināt ar produktiem/pārtikas izejvielām, noklikšķinot pogu
. Sadaļā Recepte:
Uzdevuma brīvas izejvielas daļa var pievienot produktu/pārtikas izejvielu kā atsevišķu ēdienreizes sastāvdaļu. Tādā
pašā veidā var papildināt arī kādu no iekļautajām receptēm. Pēc pogas
noklikšķināšanas ir pieejama jauna ievades
rinda. Sagatavoto pieprasījumu pabeidz sagatavot un izsniedz, atzīmējot Izsniegt un noklikšķinot Saglabāt.
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PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa
1.Izveidota iespēja darbinieku darba samaksas maksājumu uzdevumu veidošanai atsevišķi no Klientu saraksta.
Šī funkcionalitāte nodrošina, ka Klientu saraksts netiek palielināts ar kartiņām, kas tiek izveidotas darba algas
pārskaitīšanai, izmantojot tiešsaistes banku.
1.1. Pieejams jauns dokumenta veids Darbinieka bankas kartiņa, kuram ir izveidots dokumenta tips (Sistēma ->
Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Darbinieka bankas kartiņa).

1.2. Bankas rēķinu sarakstā (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas dati aprēķiniem -> Bankas rēķini),
pievienojot jaunu ierakstu, tiek piedāvāts veidot Saņēmēju vai Darbinieka bankas kartiņu.

Izvēloties veidot Saņēmēju, bankas rēķina kartiņa darbojas kā līdz šim - iespējams izvēlēties „Darbinieku” vai
„Klientu”. Ja izvēlēts „Klients”, tad jābūt izveidotai Klienta kartiņai. Bankas rēķina informāciju nav iespējams labot.
Izvēloties veidot Darbinieka bankas kartiņu, norādītajam Darbiniekam automātiski tiek izveidots un piesaistīts
Klients. Bankas rēķina informāciju iespējams labot.
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1.3. Izveidotās Klientu kartiņas ir pieejamas atsevišķā Darbinieku klientu kartiņu sarakstā (Pamatdati ->
Personāla uzskaite -> Izmaksai -> Darbinieku klientu kartiņas). Saraksta ierakstus iespējams labot un skatīt.
Kientu sarakstā (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts) Darbinieku klientu kartiņas nav pieejamas.

1.4. Lai darbiniekiem, kuriem Bankas rēķina kartiņa ir ar dokumenta tipa pamatveidu “Darbinieks” un to pārveidotu
par Darbinieka bankas kartiņu, Bankas rēķinu sarakstā jāiezīmē nepieciešamie ieraksti un izvēlnē
jāizvēlas darbība Pārveidot par darbinieka bankas kartiņu.

1.5. Veidojot Maksājuma uzdevumu (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi), laukā Saņēmējs vērtības
ievadīšanai piedāvātajā Klientu bankas rēķinu sarakstā izvēlei pieejamas arī Darbinieku klientu kartiņas.
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2. Valūta
Klasifikatoru un dokumentu ievadformās, kurās ir pieejami summu lauki, pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota
uzskaites valūta.
Ja izmanto licenci “Darbs divās uzskaites valūtās”:
1) ievadot jaunus dokumentus vai klasifikatorus, atkarībā no dokumenta datuma/sākuma datuma, noklusēti tiek
piedāvāta aktuālā uzskaites valūta - LVL vai EUR.
2) Algas aprēķina valūta tiek noteikta pēc aprēķina mēneša (Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins)
- Ja aprēķina mēnesī, kas ir mazāks par uzskaites valūtas maiņas datumu, jāiekļauj aprēķins par periodu, kas lielāks vai
vienāds ar uzskaites valūtas maiņas datumu, summas par šo periodu tiek konvertētas uz LVL, aprēķins notiek LVL, EUR
periodā tās tiek pārrēķinātas.
Piemēram, 12.2013. tiek veikts aprēķins atvaļinājumam, kam beigu datums ir 2014.gadā.
-Ja aprēķina mēnesī, kas ir lielāks vai vienāds ar uzskaites valūtas maiņas datumu, jāiekļauj aprēķins par periodu, kas
mazāks par uzskaites valūtas maiņas datumu, summas par šo periodu tiek aprēķinātas LVL un izmaksa konvertēta uz
EUR.
Piemēram, 01.2014. tiek veikts pārrēķins par 12.2013.
3) Ja, rēķinot vidējo izpeļņu, iepriekšējo 6 mēnešu periodā būs ietverti LVL veikti aprēķini, tad katra mēneša bruto
summa latos tiks konvertēta un noapaļota uz summu EUR (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējās
samaksas dokumenti -> Ar peles labo pogu -> Rēķināt vidējo izpeļņu, vai Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti

-> Prombūtne -> Rēķināt vidējo izpeļņu).

Personāla uzskaite
Klasifikatoru un dokumentu ievadformās, kurās ir pieejami summu lauki, pievienoti valūtas lauki, kuros tiek attēlota
uzskaites valūta.
Ja izmanto licenci “Darbs divās uzskaites valūtās”, ievadot jaunus dokumentus vai klasifikatorus, atkarībā no
dokumenta datuma/sākuma datuma, noklusēti tiek piedāvāta aktuālā uzskaites valūta - LVL vai EUR.
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SAIMNIECĪBA
Moduļa Noliktava sarakstu logos kolonām, kuras attēlo summas, mainīts nosaukums. Termina „pamatvalūta” vietā tiek
lietots termins „uzskaites valūta”.
Ja darbs norisinās vienā uzskaites valūtā, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums tiek mainīts uz „Summa,
(uzskaites valūtas kods)”.
Ja izmanto licenci „Darbs divās uzskaites valūtās”, tad kolonnas „Summa pamatvalūtā” nosaukums mainīts uz „Summa,
LVL” un pievienota jauna kolonna „Summa, EUR”.

Noliktava
1. Partiju informācija papildināta ar īpašību funkcionalitāti, kas sniedz iespēju pie katras ražojumu un izejvielu partijas
piefiksēt laboratorijas analīzes.
Īpašību sarakstā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Īpašības), pievienojot jaunu īpašību, lappusē Lomas iespējams
pievienot jaunu lomu „Noliktavas partija”.
Partiju sarakstā (Pamatdati -> Noliktava -> Partijas), labojot partijas, formai pievienota lappuse Īpašības, kur
iespējams norādīt jaunizveidoto laboratorijas analīžu Īpašības kodu, Īpašības daudzumu, kā arī ievadīt tekstuālu
Piezīmi.

Lappusē Partijas iespējams norādīt Tehnoloģisko grupu. Šī informācija noklusēti tiek aizpildīta no grafika uzdevumam
piesaistītās ražošanas ķēdes, bet partijas ievadformā šo informāciju var arī labot.
Lappusē Partijas iespējams apskatīt Iegādes cenu arī EUR valūtā, Ja izmanto licenci „Darbs 2 uzskaites valūtās”.
Informācija par dimensijām un kontiem pārcelta atsevišķās lappusēs.
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Mainīts arī partijas ievadformas izkārtojums un lauku nosaukumi (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme ->
Saņemšanas pavadzīme). Cenu iespējams apskatīt arī EUR valūtā, Ja izmanto licenci „Darbs 2 uzskaites valūtās”.

2. Izveidota iespēja izdzēst vairākus ierakstus vienlaicīgi no Piegādātāju saraksta (Pamatdati -> Noliktava ->
Piegādātāju saraksts) – iezīmēt vairākus ierakstus un, nospiežot peles labo pogu, izvēlēties darbību Dzēst.

3. Pievienots jauns lauks „Piegādes adrese” Līgumcenas ievadformā (Pamatdati -> Noliktava -> Līgumcenas). Laukā
iespējams norādīt „Piegādes adresi”, izvēloties to no Piegādes adrešu saraksta (Pamatdati -> Klienti -> Piegādes
adreses). Piegādes adreses iespējams norādīt tikai tad, ja līgumcena ir definēta klientam. Kā piegādes adreses tiek
piedāvātas tikai attiecīgā klienta piegādes adreses. Ja klientam attiecīgajā periodā ir nodefinēta līgumcena bez piegādes
adreses, tad citas līgumcenas (ar vai bez piegādes adreses) šim klientam nevar nodefinēt. Līgumcenu ar atšķirīgu
piegādes adresi var nodefinēt, ja klientam attiecīgajā periodā ir līgumcena ar piegādes adresi.
Līgumcenas piešķiršanas mehānisms ir šāds:
ja līgumcenai nav norādīta piegādes adrese, tad tā tiek piemērota visiem dokumentiem, neatkarīgi no
dokumentā norādītās piegādes adreses,
ja līgumcenai ir norādīta piegādes adrese, tad tā tiek piemērota tikai dokumentos ar attiecīgo piegādes adresi
(paralēli - tiek ņemti vērā arī pārējie līgumcenas atribūti - noliktava u.c.)
Piem., ja pārdošanas pavadzīmē (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Pārdošanas pavadzīme) tiek norādīta
adrese, kas sakrīt ar līgumcenā norādīto, tad pievienotajām nomenklatūrām tiks automātiski piešķirta konkrētā cena.
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Kases sistēmas

1.Fiskālā servera apraksta ievadforma (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Fiskālo printeru serveri) ir papildināta ar
laukiem:
Valūta;
Aktivitātes pazīme (nepieciešama, lai deaktivizētu vecos fiskālos serverus, kuri darbā vairs nav nepieciešami).
2.Maksāšanas veida ievadforma (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Maksāšanas veidi) papildināta ar
laukiem:
Maksāšanas veida valūta;
Kurss;
Izdodamā valūta.

