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Ievads
Šī instrukcija sniedz ieskatu moduļa Inventārs papildinājumos, lai Inventāra uzskaitē būtu
iespējams veikt inventāra serializāciju ar nobīdi laikā pēc saņemšanas pavadzīmes datuma
un mainīt uzskaites dimensiju vērtības inventāra partijām bez partijas norakstīšanas un
jaunas partijas izveides.

1.

Inventāra serializācija

Serializācijas veikšanas iespējamie varianti:
1. Ja inventāra serializāciju veic, kad tiek veidota Saņemšanas pavadzīme (Dokumenti ->
Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Saņemšanas pavadzīme), tad inventāra sērija tiek
izveidota ar to datumu, kad tiek izveidota Saņemšanas pavadzīme.
2. Ja serializāciju neveic, kad tiek veidota Saņemšanas pavadzīme, tad serializācija jāveic
ar Serializācijas dokumentu (Dokumenti -> Noliktava -> Jauns serializācijas
dokuments).
Lai būtu iespējams izveidot Serializācijas dokumentu, jāpievieno jauns dokumentu tips
„Serializācijas dokuments” Dokumentu tipu sarakstā (Sistēma -> Uzstādījumi ->
Dokumentu tipi).
Veidojot Serializācijas dokumentu jānorāda Noliktava un panelī Neserializētās
partijas, nospiežot pogu

, jāpievieno Neserializētās partijas. Panelī Jaunās

sērijas pievienotajām partijām jāveic serializācija, nospiežot pogu
izveidota ar Serializācijas dokumentā norādīto datumu.

. Sērija tiek

3. Serializāciju iespējams veikt arī Neserializēto partiju sarakstā (Pamatdati -> Noliktava > Neserializētās partijas), iezīmējot partijas un izvēloties darbību Serializēt. Tiek atvērts
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Serializācijas dokuments ievades režīmā. Dokuments jau ir aizpildīts ar iezīmētajām
vienas noliktavas partijām.
Ja Neserializēto partiju sarakstā iezīmē partijas, kurām ir dažādas noliktavas, sistēma
izveido serializācijas dokumentu tikai pirmās iezīmētās partijas Noliktavas inventāram.
4. Ja sērija tiek veidota ar Serializācijas dokumentu, tā rezultātā Nomenklatūru
apgrozījumā (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Darbības -> Rādīt
apgrozījumu; Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru kustība -> Darbības -> Rādīt
apgrozījumu) rodas papildu kustība ar tipu Serializācija un Sēriju saņemšana, kas
neietekmē kopējo nomenklatūras apgrozījumu.

2.

Partijas pārveidošana

Partiju pārveidošanas dokumentā (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Partijas
pārveidošana) pievienota lappuse Dimensijas. Norādot dimensijas un nospiežot pogu
tām tiks vienādi aizpildītas dokumenta rindiņas.

,ar

Dokumentā var pievienot arī serializētās inventāra partijas.
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