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1.

Ievads

Šajā instrukcijā aprakstīta vedņa „Vēsturisko datu aizpildes vednis” uzstādīšana,
darbības procesa konfigurēšana un darbināšana

2.

Vedņa uzstādīšana

Vedņa aplikācija tiek piegādāta kopā ar Horizon versijas jaunināšanas pakotni.
Atpakojot failus, tā atradīsies Horizon saknes direktorijā ar nosaukumu VDA.exe.
Pirms vedņa darbināšanas visiem Horizon lietotājiem jāpārtrauc darbs ar Horizon un
programma jāaizver.

3.

Vedņa darbināšana

Lai vedni iedarbinātu, jāstartē VDA.exe.
1.Piedāvātajā logā jānorāda:
Direktorijs - Horizon datubāzes konfigurācijas .ini faila atrašanās vieta;
Savienojums – datubāzes savienojums;
Licences numurs – Horizon licences numurs.

2.Nākamajā logā jānorāda, kurās firmās jāveic konfigurācija darbam divās uzskaites
valūtās, un jāatzīmē, kādas konvertācijas darbības ir jāveic.
Firmu izvēle:
Firmu sarakstā jāatzīmē tās, kurām jāveic konfigurācija.
Pie katras firmas ir redzama informācija, kādā statusā ir otrās uzskaites valūtas
konfigurācija Horizon (Sistēma -> Uzskaites parametri -> Uzskaites valūta):
 Aktīva – ja redzams šāds statuss, tad šai firmai jau otrā uzskaites valūta ir
aktivizēta (vednis jau ir veicis vēsturisko datu aizpildi);
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Sagatavota – ja ir šāds statuss, tad otrā uzskaites valūta ir definēta un firmai
var veikt vēsturisko datu aizpildi un aktivizēt darbu otrā uzskaites valūtā;
Statusa nav – otrā uzskaites valūta šajā firmā nav definēta, darbinot vedni, šī
konfigurācija tiks veikta atbilstoši vedņa logā norādītajiem parametriem. Ja
vedņa izpilde ir veiksmīga, statuss tiek nomainīts uz „Aktīva”, ja nav
veiksmīga – statuss tiek iestatīts „Sagatavota”.

Firmas atzīmē, uzklikšķinot uz izvēles rūtiņas.
Papildus podziņas firmu izvēles sarakstam:
- atzīmēt visas firmas;
- noņemt atzīmes no visām firmām;
- atzīmēt pretēji jau atzīmētajām firmām.
Otrās valūtas uzstādījumi:
Datu konvertācija norādītajām firmām tiks veikta pēc šajā sadaļā uzstādītājiem
parametriem. Ja nepieciešams, noklusētās vērtības, kas paredzētas eiro pārejas
procesam, ir iespējams mainīt nospiežot podziņu blakus ievadlaukam.
Konvertācijas darbības:
Šajā sadaļā jāatzīmē, kādas darbības ar atzīmētajām firmām ir jāveic.
Vēsturisko datu aizpilde ar otro vērtību – tiks veikta datu aizpilde otrajā valūtā;
Ražošanas un kases datu konvertācija – pazīme, vai veikt Ražošanas un Kases
datu konvertāciju. Ja veikt, tad jāatzīmē vai tikai Ražošanas datiem vai Kases
datiem, vai abiem. Par šo konvertāciju redzams brīdinājuma paziņojums, kas jāņem
vērā izvēloties veikt šīs darbības.
Kad viss aizpildīts, jānospiež poga Tālāk.

3.Pirms procesa iedarbināšanas tiek parādīts
nepieciešamību izveidot datu drošības kopiju.

brīdinājuma

paziņojums

par
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5.Pēc paziņojuma akceptēšanas logā tiek parādīts apstrādājamo firmu saraksts un
jānospiež poga Sākt, lai iedarbinātu procesu.

6.Procesa laikā logā redzami ziņojumi par procesa gaitu.
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7.Par veiksmīgu vedņa darba pabeigšanu liecina paziņojums „Aizpilde pabeigta bez
kļūdām!”.
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4.

Kļūdu situācijas

Ja vedņa darbināšanas process nav beidzies veiksmīgi, tad par to tiek parādīts
paziņojums. Katrā šāda situācija ir jārisina atsevišķi, meklējot kļūdu iemeslu.

Ziņojumus par vedņa darbības rezultātu var saglabāt teksta failā, nospiežot peles
labo pogu uz loga, lai tālāk risinātu situāciju.
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