VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Operatīvāka Valsts kases vēstuļu
sagatavošana

Personas kartiņas datu
sinhronizācija

Kontaktu vadība visiem!

Tagad sagatavot informāciju iesniegšanai
Valsts kasē ērtāk un operatīvāk! Turpmāk
izveidojiet Valsts kases (VK) vēstuli jau no
ienākošā maksājuma uzdevuma, kā arī
labojumus, kas attiecas uz dažādiem
klientiem, iekļaujiet vienā VK vēstulē,
neveidojot jaunu dokumentu Horizon ikreiz,
kad nepieciešamas korekcijas.

Veicot izmaiņas personas kartiņā Darba
samaksas un Personāla vadības moduļos,
dati tiek sinhronizēti ar Avansa norēķinu
personas kartiņu, Pamatlīdzekļu atbildīgo un
Inventāra atbildīgo kartiņām. Mazāk darba
un vienota informācija visu apakšsistēmu
pamatdatu kartiņās!

Sākot ar 415.versiju, Kontaktu vadībai
(CRM) nebūs nepieciešama atsevišķa
licence - tā tiek ietverta Bāzes moduļa
funkcionalitātē.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
Sistēma

Norēķini

Finanšu uzskaite

Personāls un darba samaksa

Saimniecība

Versijas un laidieni pieejami lejupielādēšanai mājas lapā www.horizon.lv, kā arī 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
WEB lietotāji
WEB lietotāja (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji) ievadformas lappusē Objekti izveidota iespēja sakārtot
ierakstus augošā/dilstošā secībā pēc jebkuras kolonnas.

Horizon WEB (TEDIS, SKOLAS) lietotājam pieejamie objekti (administratīvās struktūrvienības, izglītības iestādes),
pārslēdzoties starp objektiem, izvēlnē tiek piedāvāti sakārtoti augošā secībā pēc objekta nosaukuma.

Saskaņošana
Scenāriju sarakstam (Pamatdati -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Scenāriji) pievienota izvēlne
darbība Notikumi, ar kuras palīdzību ir iespējams apskatīt visus izvēlēta scenārija notikumus.

un

Metarēķini
1. Tiem dokumentiem, kurus iespējams izveidot no metarēķina:
- Apgādes kredītrēķins,
- Saņemšanas pavadzīme,
- Saņemtais rēķins par pakalpojumiem,
- Saņemšanas priekšapmaksas dokuments,
dokumentu izdrukas formās var pievienot rezolūciju vēstures joslu - atverot atskaiti rediģēšanai un izvēloties: Atskaite > Papildiespējas ->Rezolūciju vēsture.
Šiem dokumentiem saraksta izvēlnē

pievienota arī darbība Rezolūciju vēsture.
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2. Metarēķina ievadformā (Dokumenti -> Metarēķini) rindiņu nomenklatūrām pieejama informācija par attiecīgās
nomenklatūras grupas dimensijām – saraksta izskatam pievienoti jauni nelabojami lauki: Struktūrvienība, Izmaksu
postenis un Finansējuma postenis.
Pašapkalpošanās WEB/Pieteikumi
Pieteikumu sarakstos - Atvaļinājuma pieteikumi, Mācību pieteikumi, Personas datu izmaiņu pieteikumi,
Vienreizējo samaksu pieteikumi un Komandējumu pieteikumi blakus ikonai
"Pieteikuma veidu izvēlies šeit".

(Jauns) pievienota norāde

Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu un Avansu pieteikumu komplektu sarakstos blakus ikonai
(Jauns) pievienota norāde "Jaunu komplektu veidot šeit".

FINANŠU UZSKAITE
Avansa norēķini
1.

Izveidots jauns klasifikators (Pamatdati -> Avansa norēķini -> Atlikumu robežsummas), kurā iespējams norādīt MK
noteikumos iekļautu summas ierobežojumu, no 01.01.2013. gada – 200Ls. Izsniedzot naudu Avansa norēķinu
personai, tiek veikta kontrole par jauno atlikumu. Sistēma neveic nodokļa summu aprēķinu Avansa norēķinu
modulī.
Pievienojot klasifikatoru, jāaizpilda lauki:
 Kods;
 Datums no;
 Datums līdz;
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2.

Summa;
Tips – Brīdinājums, Aizliegums.

Avansa pārveduma dokumentā (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības ->

Pievienot -

> Avansa pārvedums), ja tā valūtas atšķiras, iespējams pārrēķināt summu pēc LB kursa, nospiežot pogu

.

Pamatlīdzekļi
Veiktas izmaiņas Pamatlīdzekļu modulī.
Izveidota iespēja pievienot failus dokumentos Pamatlīdzekļa kartiņa, Pamatlīdzekļu dokumenti, Klienta
kartiņa, izmantojot darbību Pievienot
izmantojot darbību Izvēlēties failu

un ievadformā Pievienotais fails aizpildot laukus (izvēloties Veidu un
)
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1.

Pamatlīdzekļa kartiņa (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi –> Jauna kartiņa -> Pamatlīdzekļa kartiņa -> Lappuse

Saistītie dati).

Pamatlīdzekļu dokumenti (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Attiecīgā izvēlne (Iegāde,
Iegāde bez kreditora, Likvidācija, Nolietojums, Nemateriālo līdzekļu nolietojums, Atlikušās vērtības norakstīšana, Iekšējā
kustība, Rekonstrukcija, Rekonstrukcija ar kreditoru, Pārvērtēšana, Pārvērtēšana tirgus cenās, Iekšējā kustība
starpperiodā, PL nodošana ekspluatācijā) –> Lappuse Pievienotie faili)
2.
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3.

Klienta kartiņa (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Lappuse Saistītie dati).

4.

Rindu iezīmēšana pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā

Lai atvieglotu kartiņu atzīmēšanu liela apjoma Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā (Dokumenti ->
Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts), ir papildināta peles labās pogas izvēlne ar sekojošām
darbībām:
Atzīmēt visus - iezīmēt visas rindiņas;
Noņemt atzīmes - visām iezīmētajām rindiņām noņemt atzīmi.
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Ir saglabāta datu iekrāsošana, izmantojot taustiņu kombināciju "Shift + bultiņa uz leju" vai "Shift + bultiņa uz augšu".
5.

Pamatlīdzekļu inventarizācija ar saistošajām kartiņām

Izveidoti trīs izdrukas formas oriģināli (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts –>
Drukāt):
1) Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokuments – nodrošina visu tipu pamatlīdzekļu kartiņu (parasta kartiņa,
saistošā kartiņa, piesaistītā kartiņa) izdrukāšanu inventarizācijas dokumentā.

2)

Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokuments (grupēts) – tiek attēlotas visu tipu pamatlīdzekļu kartiņas
(parasta kartiņa, saistošā kartiņa, piesaistītā kartiņa). Inventarizācijas saraksts tiek sagrupēts, saistošām
kartiņām blakus piekārtojot piesaistītās kartiņas.
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3)

Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokuments (summēts) – inventarizācijas dokumentā tiek attēlota tikai
parastā kartiņa un saistošā kartiņa. Pie saistošās kartiņas summām tiek pieskaitītas piesaistītās kartiņas
summas.

Pamatlīdzekļu dokumentu tipu lauku atribūtos izvēlēm „Atbildīgais” un „Projekts” iespējams norādīt aizpildes algoritmu
„Klienta līguma vērtība”. Rezultātā dokumentā, norādot līgumu, automātiski tiek aizpildīti arī lauki „Atbildīgais” un
„Projekts”, vērtības ielasot no piesaistītā līguma.
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Inventārs / Pamatlīdzekļi
Labojot datus Personas kartiņā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts), tie tiks sinhronizēti ar Inventāra un
Pamatlīdzekļu atbildīgo un lietotāju personu kartiņas datiem( Pamatdati -> Inventārs -> Atbildīgie un lietotāji; Pamatdati
-> Pamatlīdzekļi -> Atbildīgie un lietotāji). Tiks sinhronizēti lauki – Vārds, Uzvārds un atbilstoši izmainīts arī lauks
Nosaukums.
Inventāra un Pamatlīdzekļu atbildīgo un lietotāju personu kartiņās ir jābūt piesaistītai personai no Personu saraksta ar
atbilstošu lomu. Sīkāk sk. „Izmaiņu apraksts_ citas kartotēkasLVI_415.pdf”.
Komandējumi
Dienas naudas sarakstam ir izveidota Excel veidne ārējai datu ielādei. (Pamatdati -> Komandējumi -> Dienas

nauda -> Darbības -> Excel datu struktūras veidne).

Investīciju uzskaite
Izveidota jauna atskaite “Programmu izpilde ar līgumiem” izvēlnē: Atskaites -> Projektu uzskaite -> Programmu izpilde
ar līgumiem. Parametru logā jānorāda atskaites periods: Periods no , Periods līdz - izvēles kritērijs ir gads. Laukus
Projekts, Finansējums un Klients norāda pēc nepieciešamības.
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NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Izmaiņas Kontaktu vadības modulī

Kontaktu vadības modulis tiek pievienots Apgādes un realizācijas modulim. Versijas maiņas brīdī visi Kontaktu klienti
tiek pārvērsti par Klientiem.
1. Klientiem, kuriem iepriekš nebija Kontaktu vadības moduļa, uzskaites parametru „Aprēķina sākuma datums”
Pamatdati -> Klienti -> Uzskaites parametri, sistēma automātiski definēs kā tekošā gada 1. janvāri.
2. Izveidots jauns parametrs „Kontaktpersonu kontrole klienta kartiņā” Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides
parametri. Ja šis parametrs ir aktīvs, Klienta kartiņas lappusē „Klienta karte” Galvenās kontaktpersonas Vārds un
Uzvārds jāaizpilda obligāti. Pēc noklusējuma parametrs ir neaktīvs.
3. Pievienotas jaunas lappuses „Klienta karte” un „Klienta informācija” visos Klienta kartiņas pamatveidos Pamatdati ->

Klienti -> Jauna kartiņa.

4. Klienta kartiņas lappuses „Īpašības” saturs atrodas lappusē „Klienta karte”.
5. Klienta kartiņas lappusē „Klienta karte” papildināts darbību saraksts, nospiežot peles labo taustiņu. Pievienotas šādas
darbības:
-

Aktivitātes
Darījumi
Pievienot jaunu aktivitāti
Atskaites -> Peļņa
Atskaites -> Peļņas dinamika
Atskaites -> Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi
Atskaites -> Realizācijas faktiskā pašizmaksa
Atskaites -> Ieņēmumi no pakalpojumiem

6. Sarakstā Pamatdati -> Klienti -> Saraksts veiktas izmaiņas Darbību sarakstā. Papildināta izvēle ar sekojošām
darbībām:
-

Atskaites -> Peļņa
Atskaites -> Peļņas dinamika
Atskaites -> Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi
Atskaites -> Realizācijas faktiskā pašizmaksa
Atskaites -> Ieņēmumi no pakalpojumiem
Pievienot jaunu aktivitāti
Aktivitāšu saraksts
Pievienot aktivitāti iezīmētajiem klientiem
Pievienot jaunu kontaktpersonu
Kontaktpersonu saraksts
Līgumi
Saistītie dati -> Aktivitātes
Saistītie dati -> Darījumi

7. Pievienots jauns saraksts „Klasifikatori” izvēlnē Pamatdati -> Klienti, uz to pārcelti šādi saraksti:
-

Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati

->
->
->
->

Klienti
Klienti
Klienti
Klienti

->
->
->
->

Grupas
Papildgrupas
Nozaru klasifikators
Uzņēmējdarbības formas

11
-

Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati
Pamatdati

->
->
->
->
->
->
->
->

Klienti -> Paraksta tiesību pamatojumi
Klienti -> Klientu kategorijas
Klienti -> Kontaktpersonu grupas
Kontaktu vadība -> Aktivitāšu veidi
Kontaktu vadība -> Darījumu veidi
Kontaktu vadība -> Darījumu statusi
Kontaktu vadība -> Resursu veidi
Kontaktu vadība -> Darījuma izbeigšanas iemesli

8. Uz sarakstu Pamatdati -> Klienti pārcelti šādi Kontaktu vadības saraksti:

9.

Sadaļa

Aktivitātes
Darījumi
Plānotā realizācija
Uzskaites parametri
„Atskaites” netiek mainīta. Saglabājas izvēle Atskaites -> Kontaktu vadība.

Izmaiņas attaisnotā PVN uzskaitē

1. Izejošajam un ienākošajam maksājumam Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums lappusē “Piesaistes” pievienoti
jauni lauki kolonnu izskatā:
- Piesaistītā dok. attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums
- Piesaistītā dok. attaisnotā PVN apliekamās summas samazinājums
- Piesaistītā dok. attaisnotā PVN summa
- Piesaistītā dok. attaisnotā PVN apliekamā summa

2. Apgādes dokumentu (rēķini un pavadzīmes) kontēšanas shēmās izveidoti jauni lauki:
- @Attaisnotā priekšapmaksas PVN summa
- @Attaisnotā priekšapmaksas PVN apliekamā summa
- @Attaisnotā priekšapmaksas PVN priekšnodokļa samazinājums
- @Attaisnotā priekšapmaksas PVN apliekamās summas samazinājums
Izmantojot šos laukus kontēšanas shēmās, daļējas priekšapmaksas gadījumā, iespējams korekti iegūt
attaisnotā priekšapmaksas PVN summu.
3. Apgādes dokumentu (rēķini un pavadzīmes) kontēšanas shēmās izveidoti papildu lauki:
- ^Attaisnotā PVN summa
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- ^Attaisnotā PVN apliekamā summa
- ^Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums
- ^Attaisnotā PVN apliekamās summas samazinājums
4.Maksājuma uzdevumu kontēšanas shēmā izveidoti jauni mainīgie:
- @Sais. dok. PVN likmes norēķinu konts
- @Sais. dok. PVN likmes uzkrājumu konts
Izmantojot šos laukus kontēšanas shēmās, iespējams izveidot vienu shēmu gadījumiem, ja klients saņem
avansa rēķinus gan ar PVN pamatlikmi, gan ar PVN samazināto likmi un katru no likmēm grāmato atsevišķa
kontā.
Citas izmaiņas

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Izveidots jauns kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri)
„Paziņojums par priekšapmaksu” sadaļā Norēķini. Pēc noklusējuma parametrs ir neaktīvs. Ja tas ir aktivizēts,
veidojot jaunu rēķinu, pavadzīmi, PL iegādi/rekonstrukciju un pievienojot klientu, parādīsies informatīvs paziņojums
par klienta priekšapmaksu.
Realizācijas dokumentu (realizācijas rēķins un pārdošanas pavadzīme) izdrukas formās ir pievienota jauna josla ar
datiem „Parāda dokumenti”. Tas nodrošina iespēju, izrakstot rēķinu, tajā norādīt informāciju par iepriekš
izrakstītiem, bet neapmaksātiem dokumentiem šim klientam.
 Ja klienta Norēķinu līnija dalās tikai pa valūtām, joslā tiek atlasīti visi attiecīgā klienta nepiesaistītie vai daļēji
nepiesaistītie preču dokumenti, kuru valūta sakrīt ar drukājamā rēķina valūtu.
 Ja klienta Norēķinu līnijas dalās arī pa līgumiem vai līgumiem un norēķinu grupām, joslā tiek atlasīti visi
attiecīgā klienta nepiesaistītie vai daļēji nepiesaistītie preču dokumenti, kuru valūta un līgums sakrīt ar
drukājamā rēķina valūtu un līgumu.
Rēķinu dokumentu tipu lauku atribūtos izvēlēm „Atbildīgais” un „Projekts” iespējams norādīt aizpildes algoritmu
„Klienta līguma vērtība”. Rezultātā dokumentā, norādot līgumu, automātiski tiek aizpildīti arī lauki „Atbildīgais” un
„Projekts”, vērtības ielasot no piesaistītā līguma.

Rēķinos un pavadzīmēs valūta noklusēti tiks aizpildīta no klienta kartiņā norādītās valūtas. Ja rēķina vai
pavadzīmes dokumenta tipā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) norādīta kāda konkrēta valūta, tad tiks
aizpildīta dokumenta tipā norādītā valūta (šim nosacījumam ir prioritāte).
Atskaites „Saistīto klientu atlikumi” pieejamību nosaka tiesību punkts „Saistīto klientu atlikumi”: Atskaites ->
Realizācija -> Saistīto klientu atlikumi. (Tiesību punktus iespējams mainīt Sistēma - > Administrēt -> Lomas).
Priekšapmaksas dokumentus tāpat kā preču un maksājumu dokumentus, kas zaudējuši aktualitāti (nav apmaksāti
vai darījums atcelts), iespējams izslēgt no Apgādes vai Realizācijas sistēmas, lai tie vairs netiktu piedāvāti
apmaksai. Neiekļauto dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Neiekļautie dokumenti)
iespējams atgriezt izslēgtos dokumentus ar darbību „Iekļaut Apgādes/Realizācijas sistēmā”.

Kase un banka
1.

Ienākošā maksājuma uzdevuma dokumenta tipa (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) lauku atribūts
„Dok. datums” noklusēti uzstādīts Dokumenta datums = Sistēmas datums.
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2.
3.

Pievienota darbība „Lauku labošana iezīmētajām rindām” Bankas dokumentu importa sarakstā (Dokumenti ->
Banka -> Maksājumu imports).
Pievienota jauna darbība Atslēgt (Dokumenti -> Banka -> Bankas izraksti), kas sniedz iespēju atslēgt iezīmētos
bankas izrakstus.

Kase un banka / Valsts kases vēstules
Horizon 415.versijā veiktas izmaiņas Valsts kases vēstuļu apstrādes procesā. Lietotājs Horizon veido Valsts kases
vēstuļu sagataves, norādot nepieciešamo informāciju nosūtīšanai uz Valsts kasi. Tālākai informācijas nosūtīšanai uz
Valsts kasi ir jāveido ārējā Valsts kases vēstule. Detalizētāku procesa aprakstu sk. instrukcijā „Valsts kases
vestules_instrukcija_415.pdf”.
Līdzšinējie dokumentu tipi (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Valsts kases vēstulēm – VK vēstule
ieņēmumu korekcijai, VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums), VK vēstule izdevumu korekcijai, VK
vēstule izdevumu korekcijai (labojums) – ir saglabāti. Sistēma automātiski ir izveidojusi divus jaunus dokumentu
tipus: Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai un Ārējā VKV izdevumu korekcijai.
Līdz šim sagatavotās Valsts kases vēstules sistēma automātiski pārveido par Valsts kases vēstuļu sagatavēm (VK
vēstules sagatave), kā arī ir izveidotas ārējās Valsts kases vēstules, kurās tiek apkopotas Valsts kases vēstuļu
sagataves. Ārējo Valsts kases vēstuļu izveidošana vēsturiskajiem dokumentiem ir sagrupēta. Grupēšanas kritēriji:
mēnesis, rēķins, valūta, statuss (līdzšinējais VKV dokumenta statuss).

14
Apsaimniekošana
1. Skaitītāju rādījumu ievades logā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāju rādījumi) skaitītāju
tabulas izskatam pievienota kolonna Skaitītāja piezīmes, kurā tiek attēlotas Skaitītāja kartītē ievadītās piezīmes.
Skaitītāja piezīmes var mainīt un papildināt, labojot Skaitītāja kartīti.
Ievadlogam pievienotas pogas:
- atvērt Skaitītāja kartīti skatīšanai,
- atvērt Skaitītāja kartīti labošanai.

2. Visiem NĪP līgumiem ievadformas lappusē Līguma dokumenti datu sarakstam Pievienotie faili izveidota
iespēja pievienot dažādus dokumentus failu glabātuvē. Ievadforma Pievienotais fails papildināta ar lauku Veids, kurā
norāda failu glabātuves veidu, izvēloties no aprakstītajām Failu glabātuvēm (Sistēma -> Administrēt -> Failu
glabātuves). Funkcionalitāte ir spēkā, ja pieejama licence “Failu sistēmas repozitorijs” vai “Failu repozitorijs datu bāzē”.
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Klientu norēķini
Klientu norēķinu atskaites “Klientu apgrozījums” (Atskaites -> Klientu norēķini -> Klientu apgrozījums) saraksta
izskatam iespējams pievienot laukus par galveno patērētāja grupu.
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PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
1. Lai nodrošinātu ziņas par profesijas maiņu nodošanu reizi mēnesī (kad tiek nodota atskaite „Ziņojums par VSAOI un
IIN” (MK noteikumi Nr. 827, 8.4 pants)) un korektu lauka Atskaites datums aizpildi:
1) Algu Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Algas -> lappuse ”Izmaksa”)
jānorāda, kad atskaite tiek nodota – nākošā mēnesī vai tekošā: atzīmē nepieciešamo iespēju lauku grupā Soc.
Statusu reģistra Atskaites datums – “Nākošais mēnesis” vai “Tekošais mēnesis”.

2) Darba ņēmēju apdrošināšanas statusam ir izveidots jauns tips Profesijas maiņa (PM) - apdrošināšanas
statusa ierakstam ar kodu PM jānomaina tips no „Izmaiņas” uz „Profesijas maiņa (PM)” (Pamatdati -> Personāla
uzskaite -> Personu datiem -> Darba ņēmēju apdrošināšanas statusi -> labot ierakstu ar kodu PM).

2. Ja pēc 01.07.2013 mainās profesija, tad, veidojot jaunus Personas amata datus, laukā Profesijas maiņas
sociālais statuss jāievada vērtība PM (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas amata dati -> Jauns).
Ievadot kodu PM, laukam Profesijas maiņas sociālais statuss labajā pusē aktivizējas lauks Atskaites datums.
Lauka vērtība tiek aizpildīta, ņemot vērā Uzskaites parametros norādīto informāciju Soc. Statusu reģistra
Atskaites datums. Nepieciešamības gadījumā šo lauku var labot.
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3. Veikti papildinājumi atskaitei „Ziņojums par VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais)”: Atskaites ->
Algas -> VSAOI -> VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais).
3.1. Sakarā ar likumdošanas izmaiņām no 07.2013., lai nodrošinātu visiem darbiniekiem nostrādāto stundu skaita
uzrādīšanu atskaitē „Ziņojums par VSAOI”, Personas amatu datu ievadformas lappusē Amata dati pievienota jauna
izvēles rūtiņa Stundu skaits VSAOI atskaitē.

Atskaitē “Ziņojums par VSAOI” stundu skaits tiek ņemts tikai no tām personas amatu datu kartiņām, kurām ir atzīmēta
izvēles rūtiņa Stundas VSAOI atskaitē.
Izveidota iespēja izvēles rūtiņu Stundas VSAOI atskaitē aizpildīt vienlaicīgi vairākām Personas amatu datu
sarakstā iezīmētām kartiņām, izvēlnē
izvēloties darbību Lauku labošana iezīmētām rindām un
norādot Lauku Stundas VSAOI atskaitē ar vērtību Jā.
Lai veidojot jaunu Personas amatu datu kartiņu, izvēles rūtiņa Stundas VSAOI atskaitē būtu atzīmēta pēc
noklusēšanas, tad tas jānorāda Dokumentu tipā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) - lappusē Lauku
atribūti jāpievieno Stundas VSAOI atskaitē ar noklusēto vērtību “Jā”.
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3.2. Veiktas izmaiņas programmā sakarā ar likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz atskaites “Ziņojums par VSAOI”
veidošanas kārtību un stājās spēkā no 01.03.2013 (MK noteikumi Nr.827, Grozījumi likumā „Par valsts sociālo
apdrošināšanu").
1) Izmaiņas ikmēneša atskaitē.
„Ziņojums par VSAOI” ikmēneša atskaitei parametru logā pieejama jauna iespēja norādīt vai precizējamās summas
vecākas par iepriekšējo mēnesi iekļaut vai neiekļaut atskaitē: Prec. Summas vec. par iepr. mēnesi : Iekļaut vai
Neiekļaut.
Ja atzīmē Iekļaut precizētās summas vecākas par iepriekšējo mēnesi, tad programma strādā kā līdz šim, t.i.,
precizētās summas tiek summētas kopā ar tekošā mēneša bruto summu.

Ja atzīmē Neiekļaut precizētās summas vecākas par iepriekšējo mēnesi, tad tekošā mēneša bruto summā
netiks iekļautas precizētās summas.
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Piemēram:
03.2013 darbiniekam bruto summa 400Ls.
Papildus 03.2013 darbiniekam ir veikts pārrēķins par 01.2013 50Ls.
1) ja atzīmēts "Iekļaut precizētās summas vecākas par iepriekšējo mēnesi", tad tekošā mēneša bruto summa ir 450Ls.
2) ja atzīmēts "Neiekļaut precizētās summas vecākas par iepriekšējo mēnesi", tad tekošā mēneša bruto summa ir
400Ls.

2) Izmaiņas precizētajā atskaitē
Līdz šim „Ziņojuma par VSAOI” precizētā atskaite bija paredzēta lietošanai, ja mainās kategorija. Ja ir atzīmēta iespēja
Precizējums kategorijām, tad atskaite darbojas kā līdz šim.

„Ziņojums par VSAOI” precizētā atskaite papildināta ar iespēju precizēt summas vecākas par iepriekšējo mēnesi jāizvēlas iespēja Precizējums summām. Tas attiecas uz mēnešiem, kas ir vecāki par atskaites mēneša iepriekšējo
mēnesi. Piemēram, ja atskaites mēnesis ir 03.2013, tad precizēt summas sākot ar 01.2013 (12.2012, 11.2012 u.t.t.).
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Parametru logā lauks Mēnesis pārsaukts par Mēnesis, par kuru precizē, lauks Pārrēķina mēnesis pārsaukts par
Mēnesis, kurā veikts pārrēķins.
Atskaitē Ziņojums par VSAOI precizētais ar precizējumu summām tiek piedāvāti visi darbinieki, bet tie darbinieki,
kuriem ir precizēta summa, ir iezīmēti.
Piemēram:
01.2013 darbiniekam bruto summa 300Ls.
03.2013 darbiniekam ir veikts pārrēķins par 01.2013 un papildus samaksāts 50Ls.
Atskaitē "Precizējums summām" par 01.2013 darbiniekam bruto summai ir 350Ls un atsevišķā kolonnā "Precizētā
summa" ir 50Ls.
4. Personas amatu datu ievadformas lappusē Amata dati izvēles rūtiņa Nerādīt stundas/dienas atskaitēs
sadalīta divās atsevišķās izvēles rūtiņās: Nerādīt dienas atskaitēs un Nerādīt stundas atskaitēs.
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Šis sadalījums tiek piemērots atskaitēs:
- 2-Darbs (Atskaites -> Algas -> Statistika -> Pārskats par darbu);
- Aprēķinu kopsavilkumos;
- Personas konts (Atskaites -> Algas -> Izziņas -> Personas konts).
5. Izveidota iespēja sasaistīt IIN informācijas lauku Apgādājamo skaits ar Ģimenes locekļu reģistru.
5.1. Lai varētu izmantot šo funkcionalitāti, Uzskaites parametru logā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri
-> Lappuse Algas -> Lappuse Parametri) jāatzīmē izvēles rūtiņa Apgādājamo skaits no saraksta "Ģimenes
locekļi".
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Pēc uzskaites parametra uzstādīšanas, ievadformā Ģimenes locekļi (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas dati

-> Ģimenes locekļi) tiks aktivizēta poga
, kuru nospiežot, attiecīgajam darbiniekam tiks aktualizēta IIN
informācija (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas dati aprēķiniem -> IIN informācija), kā arī apgādājamie tiks
sasaistīti ar konkrētiem ģimenes locekļiem.

Ģimenes locekļa ievadformā katram ģimenes loceklim tabulā Ģimenes locekļa statuss nodokļu
atvieglojumiem jānorāda – datums No, datums Līdz un Statuss – statuss nodokļu atvieglojumiem: izvēlas Jā vai
Nē.
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5.2. Izveidoti divi jauni kontroles pārskati:
- „Apgādājamo ģimenes locekļu skaits un IIN informācija”:

Atskaites -> Algas -> Kontroles pārskati -> Apgādājamo ģimenes locekļu skaits un IIN informācija,
- „Pārskats par apgādājamo vecumu”:

Atskaites -> Algas -> Kontroles pārskati -> Pārskats par apgādājamo vecumu.
1) Kontroles pārskatā Apgādājamo ģimenes locekļu skaits un IIN informācija tiek attēlota informācija, ja
darbinieka ģimenes locekļu skaits ar statusu „Jā” nodokļu atvieglojumiem nesakrīt ar IIN informācijas ieraksta laukā
Apgādājamie norādīto apgādājamo skaitu. Atskaite tiek veidota uz konkrētu datumu.
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2) Kontroles pārskatā Pārskats par apgādājamo vecumu tiek attēlota informācija, ja darbiniekam ir ģimenes locekļi,
kuriem norādīts statuss „Jā” nodokļu atvieglojumiem, ar parametru logā norādīto vecumu un vecāki. Atskaite tiek
veidota uz konkrētu datumu.
Parametra loga lappusē Radniecība iespējams norādīt konkrētas radniecības, norādot iespēju Iekļaut vai Neiekļaut
datu atlasē.

Abām atskaitēm saraksta izvēlnē
IIN ierakstu reģistru.

pieejama darbība IIN informācija, kas atver apskatei darbinieka

Ja nepieciešams labot un pievienot IIN informāciju no “Pārskata par apgādājamo vecumu”, tad lietotājam šādas tiesības
ir jāpiešķir - ievadformas Loma (Sistēma -> Administrēt -> Lomas) lappusē Tiesības hierarhiskajā sarakstā Atskaites > Algas -> Kontroles pārskati -> Pārskats par apgādājamo vecumu jāatļauj Labot/pievienot IIN informāciju.
5.3. Abi jaunie kontroles pārskati pieejami Brīdinājumos (Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti).
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6. Izveidota funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju prombūtnes dokumentos (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina
dokumenti -> Prombūtnes) atstāt laukā Datums līdz tukšu vērtību. Tas atvieglo darbu ar tādiem prombūtnes
dokumentiem kā, piemēram, ilgstoša slimība, par kuriem nav informācijas, kurā mēnesī un datumā tie tiks noslēgti.
6.1. Funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamā konfigurācija:
1) Prombūtnes Aprēķina veidiem pievienots jauns Aprēķina veids “Nerēķināt (atvērta prombūtne) “.

2) Prombūtnei bez beigu datuma jāizveido Samaksas veids ar jauno Aprēķina veidu "Nerēķināt (Atvērta prombūtne)".

6.2. Prombūtnes dokumentu aizpilde:
1) Veidojot Prombūtnes dokumentu:
- ievadformas lappusē Apraksts tiek norādīts tikai prombūtnes sākuma datums No:, lauks Līdz: netiek aizpildīts,
- galvenes lauka Aprēķina mēn. vērtībai mēnesis un gads jāsakrīt ar laukā No: norādīto mēnesi un gadu,
- laukā Samaksas veids piesaista izveidoto Samaksas veidu.
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Ja Prombūtnes dokumenta lauka Aprēķina mēn. vērtība nesakrīt ar laukā No norādīto mēnesi un gadu, tad
saglabājot dokumentu, tiks izdots paziņojums.

2) Prombūtnes dokumenta lappusē Aprēķins, nospiežot pogu
vai saglabājot dokumentu, tabulā izveidojas
ieraksts, kuram datums No tiek aizpildīts ar lappusē Apraksts laukā No ievadīto datumu, bet datums Līdz tiek
aizpildīts ar mēneša pēdējo datumu, atbilstoši norādītajam mēnesim un gadam laukā No.
Prombūtnes dokumenta lappusē Aprēķins izvēles rūtiņa Aprēķins fiksēts nav pieejama.

3) Pēc algu aprēķina Prombūtnes dokumenta lauka Aprēķina mēn. vērtība tiek automātiski nomainīta uz nākamo
mēnesi un lappusē Aprēķins tabulā automātiski izveidojas jauns ieraksts ar nākamā mēneša datumiem: laukā No –
mēneša 1.datums, laukā Līdz - mēneša pēdējais datums.
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4) Kad ir zināms prombūtnes beigu datums, to norāda Prombūtnes dokumenta lappusē Apraksts laukā Līdz.
Lappusē Aprēķins laukā Līdz esošais datums, nospiežot pogu
vai saglabājot dokumentu, tiks nomainīts uz
reālo datumu un turpmāk programma šo dokumentu apstrādās kā prombūtni ar beigu datumu.
6.3. Prombūtnes dokumenta saistība ar citiem dokumentiem:
1) Aizpildot Detalizētās darba laika uzskaites dokumentu, programma ņem vērā datus no prombūtnes lappuses
Aprēķins un tie redzami loga labās puses daļā.
2) Tiek arī nodrošināts, ka šīs prombūtnes laikā tiek aprēķināti pastāvīgo piemaksu dokumenti tāpat kā prombūtnes
dokumentiem ar beigu datumu.
3) Algu lapiņā prombūtnes dati tiek norādīti par tekošo mēnesi.
4) Personas kontā (Atskaites -> Algas -> Izziņas -> Personas konts/Personas konts pa tiesiskajām attiecībām)
prombūtnes dokuments tiek uzrādīts vienā rindā un Datums līdz tiek norādīts kā 31.12.XXXX, kur XXXX – gads, par
kuru tiek drukāts personas konts, ja prombūtnes dokumentā nav ievadīts beigu datums. Prombūtnes dokumentam
katrā mēnesī, kurā tika veikts aprēķins, tiek norādīts dienu/stundu skaits rindās: Dienas, Stundas un tiek iekļauts kopējā
dienu/stundu skaitā.

7. Veiktas izmaiņas algu Uzskaites parametriem lappusē Aprēķins (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri > lappuse Algas -> lappuse Aprēķins):
- parametram Aprēķināto dienas/stundas likmi noapaļot līdz x zīmēm aiz komata ir uzlabots formulējums uz
Aprēķināto dienas/stundas izpeļņu noapaļot līdz x zīmēm aiz komata;
- pievienots jauns parametrs Aprēķinātās dienas/stundas noapaļot līdz x zīmēm aiz komata, kur x var izvēlēties
robežās no 2 - 4 zīmes aiz komata.
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Parametrs Aprēķinātās stundas/dienas noapaļot līdz x zīmēm aiz komata tiek pielietots Prombūtnes
dokumentiem:
1) Atvaļinājuma kompensācijas dokumentiem.
Papildus nosacījumi: Atvaļinājuma kompensācijas dienu skaits tiek aprēķināts, izmantojot Atvaļinājuma rezerves fondu
un algu uzskaites parametru lappusē Parametri nav atzīmēta izvēles rūtiņa Atbrīvojot noapaļot dienas.
Izmantojot jauno parametru, Prombūtnes dokumentā lappusē Apraksts laukos Kalendāra un Apmaksājamas
ievadīto vērtību zīmju skaits aiz komata sakritīs ar lappuses Aprēķins lauka Dienas zīmju skaita aiz komata.
2) Prombūtnes dokumentiem, ja aprēķinā tiek pielietoti aprēķina veidi:
S7 No vidējās nostrādātās stundas izpeļņas(SUMM_pēc atlīdz.likuma),
S6 No vidējās nostrādātās dienas izpeļņas(SUMM_pēc atlīdz.likuma).
Izmantojot jauno parametru, Prombūtnes dokumentā lappusē Apraksts laukos Kalendāra un Apmaksājamas
ievadīto vērtību zīmju skaits aiz komata būs kā līdz šim, bet lappuses Aprēķins laukos Dienas un Stundas zīmju
skaita aiz komata sakritīs ar parametrā norādīto zīmju skaitu aiz komata.
8. Izveidota iespēja Prombūtņu sarakstā (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne) vairākiem
iezīmētiem dokumentiem atzīmēt vai noņemt atzīmi Prombūtnes dokumenta lappuses Aprēķins izvēles rūtiņai
Aprēķins fiksēts, izvēlnē
Lauku Aprēķins fiksēts ar vērtību Jā/Nē.

izvēloties darbību Lauku labošana iezīmētām rindām un norādot

9. Tiesisko attiecību sarakstā (Pamatdati-> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības) izvēlnes
darbība "Veidot pirmreizējo profesijas sociālā statusa ierakstu" pārsaukta par "Sociālā statusa reģistra izveide
iezīmētiem ierakstiem”.
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Personāla vadība
1. Ja Pastāvīgās piemaksas un Prombūtnes dokumenti tiek veidoti no Rīkojumiem, tad dokumenta numurs tiks
izveidots tikpat garš cik rīkojumam. Manuāli veidojot, dokumenta numurs nevar būt garāks par 10 simboliem.
2. Atvaļinājumu pieteikumiem izveidota iespēja ģenerēt rīkojumus vai prombūtnes dokumentus tikai no
apstiprinātiem pieteikumiem.
Lai to nodrošinātu, ievadformas Loma (Sistēma -> Administrēt -> Lomas) lappusē Tiesības hierarhiskajā sarakstā
Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu plānošana pievienots jauns tiesību punkts – Ģenerēt
dokumentus/rīkojumus tikai no apstiprinātiem pieteikumiem.

Ja lietotāja lomā šī iespēja ir atļauta, tad Atvaļinājumu pieteikumu sarakstā darbības Veidot dokumentu un
Veidot rīkojumu ir pieejamas tikai tad, ja Atvaļinājuma pieteikuma statuss ir Apstiprināts. Pieteikumiem ar
citiem statusiem šīs darbības nav pieejamas. Ja šī iespēja nav atļauta, tad prombūtnes dokumentus un rīkojumus var
veidot no jebkura atvaļinājuma pieteikuma statusa.

3. Veiktas izmaiņas Prombūtnes dokumentu (Dokumenti -> Algas -> Prombūtne) dokumenta pamatveida
Atvaļinājums ievadformas lappusē Atvaļinājuma fondu izlietojums:
- lauks Izlietotās kalendārās dienas pārsaukts par Uzkrājuma izlietojuma kal.dienas,
- lauks Izlietotās apmaksātās dienas pārsaukts par Uzkrājuma izlietojuma apm.dienas,
- pievienots jauns lauks Kalendāra dienas, kurā tiek attēloti dati no lappuses Apraksts lauka Kalendāra:.
- pievienots jauns lauks Apmaksājamas dienas, kurā tiek attēloti dati no lappuses Apraksts lauka
Apmaksājamas:.
4. Prombūtnes dokumenta (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Prombūtnes) ievadformai pievienots jauns lauks
Izmaiņu iemesls, kurā tiek piedāvāts aizpildīt datus, izvēloties no Izmaiņu iemesla saraksta.
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Ja lauks Izmaiņu iemesls ir aizpildīts un ievadītajam Izmaiņu iemeslam laukā Izmaiņas veido nav norādīts
Nepiedalās, tad saglabājot dokumentu, tiks izveidots jauns pārcelšanas ieraksts (Dokumenti -> Personāla uzskaite ->

Pārcelšanas ieraksti).

Ja lauks Izmaiņu iemesls nav aizpildīts vai arī ievadītajam Izmaiņu iemeslam laukā Izmaiņas veido ir norādīts
Nepiedalās, tad pārcelšanas ieraksts netiek veidots.
5. Izveidota iespēja, ģenerējot atvaļinājuma rīkojumu no Horizon WEB atvaļinājuma pieteikuma, automātiski aizpildīt
atvaļinājuma rīkojuma pamatojumu ar datiem no Horizon WEB atvaļinājuma pieteikuma.
Pamatojuma aizpilde tiks aktivizēta, ja Atvaļinājuma rīkojuma dokumenta tipā (Sistēma -> Uzstādījumi ->
Dokumenta tipi -> Dokumenta pamatveids: Rīkojums par prombūtni (Atvaļinājuma rīkojums) lappusē Lauku atribūti
tiks pievienota vērtība Rīkojuma pamatojuma aizpildes režīms – „Jā”.
Ja šī vērtība ir izvēlēta, tad Rīkojuma ievadformas lappuses Pamatojums/Parakstītāji lauks Pamatojums tiek
aizpildīts ar datiem no Horizon WEB pieteikuma: “Pieteikums”, elektroniskā pieteikuma datums un pieteicēja vārds,
uzvārds. Ja vērtība nav izvēlēta, tad sistēmā saglabājas iepriekšējā funkcionalitāte – lauks Pamatojums netiek
aizpildīts.

6. Pārskata „Obligātās veselības pārbaudes pārskats” (Atskaites -> Personāla uzskaite -> Darba aizsardzība ->
Obligātās veselības pārbaudes pārskats) saraksta izskatam pievienota lauku grupa Īpašie apstākļi un kaitīgie
faktori, kurā pieejami lauki: Kods, Nosaukums, OVP biežums mēnešos, Iepriekšējās OVP atzinuma datums
un Nākamās OVP gads.
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SAIMNIECĪBA
Noliktava
1.
2.
3.

Papildināts Kontroles uz vides parametrs „Pārd., iekš.kust. un nor. pavadzīmes rindā rādīt noliktavas atlikumu”
Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri sadaļa Pavadzīmes. Pēc papildināšanas, šis parametrs
attiecas arī uz Norakstīšanas dokumentiem.
Pavadzīmes dokumentu tipos pieejams lauku atribūts Sertifikāta termiņa kontrole (Sistēma -> Uzstādījumi ->
Dokumentu tipi). Nomenklatūras kartiņas lappusē Kartiņa lauks Derīguma termiņš pārsaukts par Sertifikāta
termiņu.
Pavadzīmju dokumentu tipu lauku atribūtos izvēlēm „Atbildīgais” un „Projekts” iespējams norādīt aizpildes
algoritmu „Klienta līguma vērtība”. Rezultātā, dokumentā, norādot līgumu, automātiski tiek aizpildīti arī lauki
„Atbildīgais” un „Projekts”, vērtības ielasot no piesaistītā līguma.

Ražošana
Grafika ražošanas uzdevumu sarakstā ir izveidota iespēja uzģenerēt plauktu dokumentu ( Dokumenti -> Ražošanas
uzskaite -> Grafika uzdevumi -> Darbības -> Veidot plauktu dokumentu). Plauktu dokumentu var uzģenerēt izpildītam
grafika uzdevumam. Izpildot darbību, tiek izveidota un saglabāta plauktu dokumenta sagatave.
Grafika ražošanas uzdevumu saraksta Darbību izvēlnē pieejama arī darbība Saistītie plauktu dokumenti, ar kuru var
atvērt piesaistīto plauktu dokumentu.
Transporta procesu vadība
Izveidots jauns ceļazīmes veids – „Ceļazīme (pilnas bākas uzpilde)”. Šī dokumenta galvenie darbības principi ir:
-

vienmēr tiek uzpildīta pilna bāka;
uzpildot degvielu, tiek fiksēts odometra rādījums;
faktiskais degvielas patēriņš atbilst iepildītajam degvielas apjomam;
faktiskais nobraukums ir starpība starp odometra rādījumiem.

Lai sistēma varētu veikt visus aprēķinus, Autotransporta kartiņas lappusē Tehniskie dati jānorāda Bākas tilpums

Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas.

Lai šo ceļazīmes veidu aktivizētu, jāpievieno jauns Dokumentu tips „Ceļazīme (pilnas bākas uzpilde)” Sistēma
Uzstādījumi -> Dokumentu tipi.

->

Ceļazīmi iespējams izveidot Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes -> Pievienot -> Ceļazīme (pilnas
bākas uzpilde).Ceļazīmes lappusē Degvielas saņemšanas dokumenti jāaizpilda sekojoši lauki:
-

Datums;
Odometra rādījums uzpildes brīdī;
Degvielas dok. veids;
Degvielas marka;
Numurs;
Ielietais daudzums;
Summa.

Sistēma aprēķina Nobraukumu no iepriekšējās uzpildes reizes atbilstoši odometra rādījumam. Tiek aprēķināta arī
Ekonomija – starpība starp normatīvo degvielas patēriņu un faktisko degvielas patēriņu no iepriekšējās uzpildes reizes.
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Ceļazīmes lappusē Degvielas patēriņi, maršruti jāaizpilda lauki:
-

Datums;
Odometra rādījums atgriežoties.

Degvielas faktiskais patēriņš tiek aprēķināts:
-

No vienas uzpildes reizes līdz otrai – iepildītā degviela;
Pēc pēdējās uzpildes reizes aprēķins notiek pēc degvielas normatīvā patēriņa.

Mežrūpniecība
1.

Veikti papildinājumi atskaitē Koksnes kustības uzskaite pa sortimentiem (Atskaites -> Mežrūpniecība ->
Koksnes kustības uzskaite pa sortimentiem).

Atskaites izskatā pievienoti jauni lauki:
-

Lauku grupā Kopēja celmu naudas summa pieejami lauki: Sākuma summa, Beigu summa, Iegādāta summa,
Iegādāta summa no sākuma;

-

Lauku grupā Plānotie sortimenti pieejami lauki: Sortimentu kopsumma, Kopējais daudzums (m3);

-

Lauku grupā Lauki pieejami lauki: Realizēta summa, Sagatavošanās darbu summa, Pievešanas darbu summa,
Norakstīšanas (mežā) darbu summa, Norakstīšanas (mežā) darbu summa, Norakstīšanas (ceļā) darbu summa,
Realizācijas darbu summa, Iepirkšanas (mežā) darbu summa, Iepirkšanas (ceļā) darbu summa.

2. Veikti papildinājumi Ražošanas objektu ievadformā (Dokumenti -> Ražošanas objekti -> Jauns ražošanas
objekts).
2.1 Pievienota jauna lappuse Īpašības.
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2.2 Veikti papildinājumi lappusē Darbi.
Pievienoti jauni lauki: Daudzums, Izcenojums, Summa.

3. Veikti papildinājumi Ražošanas objektu pašizmaksas aprēķinā (Atskaites -> Mežrūpniecība -> MR objektu
pašizmaksas atskaites).
3.1 Mežrūpniecības Uzskaites parametri papildināti ar Ražošanas objektu pašizmaksas aprēķinam nepieciešamiem
posteņiem: Celmu nauda, Sagatavošana, Pievešana, Realizācijas transports, Citi izdevumi (Pamatdati ->
Ražošana -> Parametri -> Lappuse Mežrūpniecība).
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3.2 Ražošanas objektu pašizmaksas aprēķinā tiek aprēķinātas katra ražošanas objekta izmaksas pa konkrētiem izmaksu
veidiem (Atskaites -> Mežrūpniecība -> MR objektu pašizmaksas atskaites -> Darbības -> MR objektu pašizmaksas
aprēķins).
Atskaites izskatā pievienoti jauni lauki. Lauku grupā Lauki - Celmu nauda, Sagatavošana, Pievešana,
Realizācijas transports, Citi izdevumi, kas jāpievieno katram izmaksu veidam.

