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Transporta procesu vadība

Transporta procesu vadība ir atsevišķs RVS Horizon modulis, kas nodrošina transporta procesu ikdienas
uzskaiti un vadību.
Modulis piedāvā:
- Automašīnu un to dokumentu uzskaiti (tehniskā apskate, apdrošināšana, licences);
- Autovadītāju un to dokumentu uzskaiti (tiesības, veselības izziņas, vīzas, instruktāžas, kursi);
- Transporta dokumentu uzskaiti (ceļazīmes (tai skaitā degvielu un smērvielu izlietojumi), kravu
pavaddokumenti);
- Automašīnu daļu uzskaiti (riepas, akumulatori);
- Pašizmaksas aprēķinu;
- Nepieciešamās atskaites.

1.1

Pamatdati

1.1.1

Autotransporta kartiņas

Autotransporta kartiņu sarakstā tiek definēts viss uzņēmuma uzskaitē esošais autotransports (arī
nomātais). Autotransporta kartiņas veido tikai tad, kad ir ievadīti visi pārējie pamatdati un pamatdatu
klasifikatori.
Izvēlne: Pamatdati ->Transporta procesu vadība ->Autotransporta kartiņas.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Autotransporta kartiņa.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Saraksta izvēlnē

ir pieejamas šādas darbības:

Remonta darbi

iespēja apskatīt sarakstā izvēlētajam transporta līdzeklim jau veiktos remontdarbus un
pievienot jaunus. Par remontdarbiem skatīt Remonta darbi.

Izmaiņu arhīvs

tiek reģistrētas AT kartiņas statusa maiņas.

Notikumi

notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu
tiek izveidota attiecīgās autotransporta kartiņas datu saraksta veidne;
struktūras veidne
iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.
Azpilde no Excel
faila
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Autotransporta kartiņas ievadlogs

Kartiņas ievadloga galvenē ir jāaizpilda šādi lauki:
Kods

autotransporta kartiņas kods uzņēmuma iekšējā uzskaitē;

Reģ.numurs

transporta līdzekļa reģistrācijas numurs;

Reģ.apl.numurs

transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības numurs;

Marka

transporta līdzekļa marka;

Modelis

transporta līdzekļa modelis;

VIN

šasijas numurs;

Apliecības derīguma
termiņš

transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības derīguma termiņš.

Aktīvs

Statuss

Ja kartiņa ir neaktīva (izvēles rūtiņa nav atzīmēta), tad tā netiek piedāvāta
autotransporta kartiņu sarakstā un pēc šī lauka tiek piedāvātas/nepiedāvātas
sistēmā izvēlei attiecīgās autotransporta kartiņas.
transporta līdzekļa statuss, ko var brīvi izvēlēties un papildināt. To var
papildināt - Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Klasifikatori -> AT
kartiņas statusi.
Autotransporta dokumentos var izmantot tikai Aktīvas autotransporta
kartiņas!

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā - norāda iestādi, izvēloties no Iestāžu
saraksta. Lauku iespējams labot, izmaiņas tiek fiksētas izmaiņu arhīvā.
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Pārējā informācija tiek ievadīta ievadloga lappusēs:
Lappuse Informācija
Lappuse Tehniskie dati
Lappuse Degvielas uzskaite
Lappuse Attēls
Lappuse Dimensijas
Lappuse Saistītie dati
Gan galvenē, gan lappusēs ievadītos datus saglabā, nospiežot pogu
Ja ievadītos datus nevēlamies saglabāt, tad jānospiež poga

1.1.1.1

.
.

Lappuse Informācija

Lappusē "Informācija" ievada pamatdatus par transporta līdzekli.

Lappusē Informācija jānorāda:
AT tips

nospiežot pogu
, izvēlas no AT tipu saraksta (Pamatdati-> Transporta procesu
vadība->Klasifikatori->AT tipi);

AT grupa

nospiežot pogu
, izvēlas no AT grupu saraksta (Pamatdati-> Transporta
procesu vadība->Klasifikatori->AT grupas);

Tehniskais stāvoklis

nospiežot pogu
, izvēlas no Tehniskie stāvokļu saraksta (Pamatdati>Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Tehniskie stāvokļi);
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Juridiskais īpašnieks

nospiežot pogu
>Saraksts);

Noliktava

piesaista noliktavu, nospiežot pogu
un izvēloties no saraksta Noliktavas, kurā
tiek uzskaitīts attiecīgā autotransporta degvielas atlikums grāmatvedības uzskaitē
un uzmontētās riepas.

Transmisijas tips

nospiežot pogu

Nomāts

vai transporta līdzeklis ir vai nav nomāts, noklikšķinot uz

Nomāts no
Nomāts līdz

ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad tiek norādīti nomas termiņi: datums no - līdz.

Grupas nobraukums
Mēnesī
Gadā

automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītajā grupā norādītais nobraukums
(informācija, kas bijusi norādīta attiecīgajai AT grupai klasifikatorā AT tips laukā
Grupas nobraukums):
Mēnesī - automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītajā grupā norādītais
nobraukums mēnesī.
Gadā - automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītajā grupā norādītais nobraukums
gadā.
So lauku kontrolei, ievadot Ceļazīmi, iespējams uzdot TPV Kontroles un vides
parametrus.

Lietot grupas nobr.

No lejupkrītošas izvēles norāda, vai attiecīgajam autotransportam pielietot grupas
nobraukuma normu.

, izvēlas no uzņēmuma Klientu saraksta (Pamatdati->Klienti-

, izvēlas no Transmisijas tipu klasifikatora.
izvēlas Jā vai Nē;

Ja nevajag lietot AT tipa klasifikatorā norādīto informāciju, tad, noklikšķinot uz
izvēlas vērtību Nē un ievada nepieciešamās vērtības blakus esošajos laukos
Mēnesī un Gadā.
Nobraukuma normas tiek pielietotas tikai nomātajam un operatīvajā līzingā
iegādātajam autotransportam. Nobraukuma normas nomātajam un operatīvajā
līzingā iegādātajam autotransportam tiek norādītas katrai AT kartiņai individuāli, t.i.
šādam autotransportam laukā jānorāda vērtība Nē.
Mēnesī - ja autotransports ir nomāts vai iegādāts operatīvajā līzingā, laukā norāda
maksimālo pieļaujamo nobraukumu mēnesi, saskaņā ar nomas vai līzinga līgumu.
Gadā - Ja autotransports ir nomāts vai iegādāts operatīvajā līzingā, laukā norāda
maksimālo pieļaujamo nobraukumu gadā, saskaņā ar nomas vai līzinga līgumu.
Garantijas
noskrējiens

norāda noskrējienu km, līdz kuram attiecīgajam autotransportam ir spēkā
autoražotāja garantija.

AT garantijas laiks

datums, līdz kuram autotransportam ir spēkā autoražotāja garantija;

Piezīmes

ja nepieciešams, ievada komentārus brīvā formā.
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1.1.1.2

Lappuse Tehniskie dati

Lappusē "Tehniskie dati" ievada transporta līdzekla tehniskos parametrus.

Lappusē Tehniskie dati jānorāda:
1.reģ. datums

autotransporta pirmās reģistrācijas datums;

Pilna masa

pilnā masa kilogramos;

Pašmasa

pašmasa kilogramos;

Dzinēja tilpums

dzinēja tilpums kubikcentimetros;

Izlaiduma gads

autotransporta izlaiduma gads;

Aktuālais noskrējiens

laukā automātiski tiek attēlots jaunākās ceļazīmes odometra beigu rādījums;

Noslodze

informācija par noslodzi;

Bākas tilpums

bākas tilpums;

Tehniskās apskates
termiņš

tekošās tehniskās apskates datums no (Dokumenti -> Transporta procesa
vadība -> Ikgadējās tehniskās apskates);

KASKO termiņš

tekošās KASKO termiņš, aizpildās no Dokumenti -> Transporta procesa
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vadība -> Apdrošināšanas polises;
OCTA termiņš

tekošās OCTA termiņš, aizpildās no Dokumenti -> Transporta procesa vadība
-> Apdrošināšanas polises;

Faktiskais
nobraukums

faktiskais nobraukums, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām
ceļazīmēm;

Nobraukums gadā

faktiskais nobraukums tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā
ievadītajām ceļazīmēm;

Degvielas 1 atlikums

degvielas 1 atlikums uz pēdējās ceļazīmes beigām;

Degviela 1 kopā

litri kopā, faktiskais degvielas 1 patēriņš, tiek aprēķināts par programmā
ievadītajām ceļazīmēm;

Degviela 1 gadā

faktiskais degvielas 1 patēriņš tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā
ievadītajām ceļazīmēm;

Degvielas 2 atlikums

degvielas 2 atlikums uz pēdējās ceļazīmes beigām;

Degviela 2 kopā

litri kopā, faktiskais degvielas 2 patēriņš, tiek aprēķināts par programmā
ievadītajām ceļazīmēm;

Degviela 2 gadā

faktiskais degvielas 2 patēriņš tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā
ievadītajām ceļazīmēm;

Ceļazīme

pēdejās ceļazīmes numurs, datums.
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1.1.1.3

Lappuse Degvielas uzskaite

Lappusē "Degvielas uzskaite" ievada datus, ka paredzēti transporta līdzekļa patērētās degvielas uzskaitei.

Lappusē Degvielas uzskaite jānorāda:
Sākuma atlikums 1

Autotransporta pirmās (galvenās) degvielas atlikums datumā, no kura tiks
uzsākta ceļazīmju uzskaite sistēmā.

Sākuma atlikums 2

Autotransporta otrās (papildus) degvielas (ja tāda ir) atlikums datumā, no kura
tiks uzsākta ceļazīmju uzskaite sistēmā.

Sākuma odometra
rādījums

Autotransporta odometra rādījums datumā, no kura tiks uzsākta ceļazīmju
uzskaite sistēmā.

Datums

Datums, no kura attiecīgajai AT kartiņai tiks uzsākta ceļazīmju uzskaite sistēmā.

Patēriņa tips

Autotransporta degvielas patēriņa tips, noklikšķinot uz
, izvēlas vienu no
vērtībām:
- Nobraukums (pielieto autotransportam, kuram degvielas izlietojumu aprēķina uz
nobrauktajiem kilometriem) laukā Mērvienība norāda nobraukuma mēru
konkrētajam autotransportam - manuāli ieraksts km vai jūdzes.
- Motorstundas (pielieto ģeneratoriem, u.tml., kuriem degvielas izlietojumu
aprēķina motorstundās).
- Kombinēti (pielieto autotransportam, kuriem degvielas izlietojumu aprēķina gan
uz nobrauktajiem kilometriem, gan motorstundās).

Dati par pirmo degvielu:
Degvielas marka 1

norāda autotransporta pamata (galveno) degvielas marku, nospiežot
pogu,
izvēlas no Degvielas marku saraksta (Pamatdati->Transporta procesu vadība-
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>Klasifikatori->Degvielas markas);
Modeļa pat. uz 100 km

Laukā automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītā AT modeļa 1.degvielas
patēriņš uz 100 km.

Modeļa pat.
motorstundā

Laukā automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītā AT modeļa 1.degvielas
patēriņš uz vienu motorstundu.

Lietot modeļa patēriņu Laukā norāda, vai attiecīgajam transporta līdzeklim pielietot piesaistītajā AT
1
modelī norādīto 1.degvielas patēriņa normu, iespējams izvēlēties Jā/Nē.
Atbilstošajos degvielas patēriņa laukos parādīsies informācija, kas ir jau tikusi
ievadīta AT modeļa logā. Ja netiek uzskaitē lietots modeļa patēriņš, tad degvielas
patēriņa laukus (Degvielas patēriņš 1, Degvielas patēriņš 2) jāaizpilda ar
roku;
Patēriņš uz 100

Ja laukā Lietot modeļa patēriņu 1 norādīta vērtība Nē, laukā norāda AT
kartiņas 1.degvielas patēriņu uz 100 km.

Patēriņš motorstundās

Ja laukā Lietot modeļa patēriņu 1 norādīta vērtība Nē, laukā norāda AT
kartiņas 1.degvielas patēriņu uz vienu motorstundu.

Dati par otro degvielu:
Degvielas marka 2

No degvielas marku saraksta norāda autotransporta papildus (otro) degvielas
marku. Otro degvielu pielieto gadījumos, kad, piemēram, autotransportam ar
benzīna dzinēju ir uzstādīta arī gāzes iekārta. Nospiežot
pogu, izvēlas no
Degvielas marku saraksta (Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori>Degvielas markas);

Modeļa pat. uz 100 km

Laukā automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītā AT modeļa 2.degvielas
patēriņš uz 100 km.

Modeļa pat.
motorstundā

Laukā automātiski aizpildās AT kartiņai piesaistītā AT modeļa 2.degvielas
patēriņš uz vienu motorstundu.

Lietot modeļa patēriņu Laukā norāda, vai attiecīgajam transporta līdzeklim pielietot piesaistītajā AT
2
modelī norādīto 2.degvielas patēriņa normu. Iespējams izvēlēties Jā/Nē.
Atbilstošajos degvielas patēriņa laukos parādīsies informācija, kas ir jau tikusi
ievadīta AT modeļa logā. Ja netiek uzskaitē lietots modeļa patēriņš, tad degvielas
patēriņa laukus (Degvielas patēriņš 1, Degvielas patēriņš 2) jāaizpilda ar
roku;
Degv. pat. uz 100 km

Ja laukā Lietot modeļa patēriņu 2 norādīta vērtība Nē, laukā norāda AT
kartiņas 2.degvielas patēriņu uz 100 km.

Patēriņš motorstundās

Ja laukā Lietot modeļa patēriņu 2 norādīta vērtība Nē, laukā norāda AT
kartiņas 2.degvielas patēriņu uz vienu motorstundu.
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1.1.1.4

Lappuse Attēls

Lappusē " Attēls" iespējams pievienot transporta līdzekļa attēlu.

Pieejamie lauki un darbības:
Kvalitātes
priekšapskate
JPG %

izmainot attēla kvalitāti un atzīmējot izvēles rūtiņu, norādītās kvalitātes attēls tiek
parādīts priekšapskates logā;

Attēlu izvietojums

mapes, kurās tiek saglabāti transporta attēli;

Mērogot attēlu
Pielietot
oriģinālam

atzīmējot šo izvēles rūtiņu, attēla izmērs tiek izmainīts līdz priekšapskates loga
izmēriem;
atzīmējot šo izvēles rūtiņu, iestatījumi tiek piemēroti attēla oriģinālam;

Opciju pogu grupa, no kuras var izvēlēties saglabāt attēlu kā melnbaltu, krāsainu vai
foto;

Ielīmēt no
starpliktuves

noklikšķinot šo pogu, attēla logā tiek ielīmēts attēls, kas iepriekš iekopēts
starpliktuvē (clipboard);
saglabāt attēlu failā;
importēt attēlu no faila - jānorāda ceļš uz attēla atrašanās vietu;
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pārlasīt informāciju;
dzēst attēlu.

1.1.1.5

Lappuse Dimensijas

Lappusē "Dimensijas" var norādīt uzskaitei un datu analīzes nodrošināšanai nepieciešamās dimensijas un
projektu.
Ja AT kartiņā tiek mainīta kāda no dimensijām, AT kartiņas saglabāšanas brīdī sistēma piedāvā veidot
pamatlīdzekļu iekšējās kustības dokumentu AT kartiņas saistītajai PL kartiņai (ja ir uzdots TPV parametrs
Ģenerēt PL iekšējo kustību) - PL iekšējās kustības ievadforma redzama uz ekrāna, kā jaunās vērtības
aizpildīta tikai mainītā dimensija un dokumentu iespējams labot.

Iespējams uzdot šādas dimensijas:
Struktūrvienība

izvēlas no struktūrvienību saraksta;

Izmaksu postenis

izvēlas no izmaksu posteņu saraksta;

Finansējuma postenis izvēlas no finansējumu posteņu saraksta;
Papilddimensijas

iespējamas 1., 2. un 3.papilddimensijas;

Projekts

izvēlas no projektu saraksta.
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1.1.1.6

Lappuse Īpašības

Lappusē "Īpašības" iespējams pievienot transporta līdzekļa īpašības.

Kolonnā Īpašība izvēlas īpašību no Īpašību saraksta un norāda tai atbilstošo vērtību. Lauki Spēkā no un Spēkā
līdz nav obligāti aizpildāmi.
Tabulu iespējams aizpildīt uzreiz ar visām klasifikatorā definētajām autotransporta īpašībām, nospiežot pogu
. Pēc tam manuāli norāda šo īpašību vērtības.
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1.1.1.7

Lappuse Saistītie dati

Lappuse „Saistītie dati” - veidojot AT kartiņu, tai var ievadīt visu pārējo ar šo autotransportu saistīto informāciju.
Lai varētu pievienot saistītos datus, autotransporta kartiņai ir jābūt saglabātai datu bāzē,.

AT kartiņai pieejami šādi datu saraksti:
AT kartiņa:
Piesaistītie autovadītāji
Piesaistītās īpašības
Piesaistītās PL kartiņas
AT kartiņai piesaistītais inventārs
Piesaistītie līgumi
Degvielas kartes
AT Dokumenti:
Degvielas dokumenti
Ikgadējās tehniskās apskates
Remonta darbi
Apdrošināšanas polises
Licences, sertifikāti
Akumulatori
Riepu komplekti
Saistītie dokumenti:
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PL operāciju arhīvs - iespējams apskatīt visas operācijas, kas veiktas ar AT kartiņai tekoši piesaistīto PL
kartiņu (filtrs pēc noklusēšanas).
Pavadzīmju un rēķinu rindas - iespējams apskatīt visu dokumentu rindas, kuras attiecas uz AT kartiņas
piesaistīto noliktavu.
AT izdevumu attiecināšana - iespējams apskatīt visus uz AT kartiņu attiecinātos izdevumus.
Saistītās atskaites:
Nomenklatūru kustība - iespējams apskatīt AT kartiņas saistītās noliktavas nomenklatūru (preču) kustību.
Nomenklatūru atlikumi - iespējams apskatīt AT kartiņas saistītās noliktavas aktuālos nomenklatūru (preču)
atlikumus.

1.1.1.7.1 Piesaistītie autovadītāji

Saistīto datu sarakstā Piesaistītie autovadītāji iespējams transporta līdzeklim piesaistīt autovadītājus.
Lai piesaistītu autovadītāju, nospiež pogu
piesaistītais autovadītājs laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas AT kartiņai

Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Spēkā no

Datums, no kura autovadītājs piesaistīts AT kartiņai.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram autovadītājs piesaistīts AT kartiņai.

Autovadītājs

nospiežot pogu
, izvēlas no Autovadītāju kartiņu saraksta (Pamatdati-> Transporta
procesu vadība->Autovadītāj u kartiņas);

Līguma
numurs

līguma numuru ieraksta manuāli

Galvenais

iespējams norādīt, vai piesaistītais vadītājs ir galvenais, ja transporta līdzekli lieto vairāki
vadītāji. Automātiski tiek piedāvāts Nē. Ja nepieciešams, tad noklikšķinot uz

izvēlas Jā.
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1.1.1.7.2 Piesaistītās īpašības

Saistīto datu sarakstā Piesaistītās īpašības iespējams transporta līdzeklim piesaistīt īpašības.
Lai piesaistītu īpašību, nospiež pogu
īpašība laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas AT kartiņai piesaistītā

Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Spēkā no

Datums, no kura īpašība piesaistīta AT kartiņai.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram īpašība piesaistīta AT kartiņai.

Īpašība

autotransporta īpašība, nospiežot pogu

, izvēlas no Īpašību saraksta.

Vērtība

Ja izvēlēta Teksta īpašība, laukā norāda īpašības vērtību (piemēram, ja izvēlēta
Teksta īpašība „Krāsa”, laukā norāda vērtību „Melna”). Jāaizpilda obligāti, ja Teksta
īpašība

Pārskaitījuma
vērtība

Ja izvēlēta Pārskaitīj uma īpašība, laukā norāda īpašības vērtību (piemēram, ja izvēlēta
Pārskaitīj uma īpašība „Krāsa”, laukā norāda kādu no iepriekš definētajām krāsām).
Jāaizpilda obligāti, ja Pārskaitīj uma īpašība.

1.1.1.7.3 Piesaistītās PL kartiņas

Saistīto datu sarakstā Piesaistītās PL kartiņas transporta līdzeklim piesaista PL kartiņas.
Lai piesaistītu PL kartiņu, nospiež pogu
PL kartiņa laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas AT kartiņai piesaistītā

PL kartiņas piesaiste ir obligāta, j o tikai tādā gadīj umā iespēj ama transportlīdzekļa pieņemšanasnodošanas dokumenta (akta) drukāšana.
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Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Spēkā no

Datums, no kura PL kartiņa piesaistīta AT kartiņai.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram PL kartiņa piesaistīta AT kartiņai.

PL kartiņa

nospiežot pogu
, izvēlas no saraksta Pamatlīdzekļu kartiņas un nemateriālie
ieguldījumi (Pamatdati->Pamatlīdzekļi->Saraksts).

Lauki Atbildīgā persona, Lietotājs un Inventāra nr. aizpildās automātiski atbilstoši izvēlētajam
pamatlīdzeklim.
Mainot Dimensijas, ja ir uzdots TPV parametrs Ģenerēt PL iekšējo kustību, tad, saglabājot AT kartiņu, tiek
ģenerēts PL Iekšējās kustības dokuments ar AT kartiņai piesaistīto PL kartiņu un kā jaunās vērtības ir
aizpildīta tikai mainītā dimensija. PL Iiekšējās kustības ievadforma redzama uz ekrāna un to iespējams labot.

1.1.1.7.4 AT kartiņai piesaistītais inventārs

Saistīto datu sarakstā AT kartiņai piesaistītais inventārs iespējams piesaistīt inventāra kartiņas, ja Horizon
licencē ir pieejams Inventāra modulis.
Lai piesaistītu inventāra kartiņu, nospiež pogu
piesaistītais inventārs laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas AT kartiņai

19

Lietotāju dokumentācija

Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Spēkā no

Datums, no kura inventāru piesaistīta AT kartiņai.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram inventārs piesaistīts AT kartiņai.

Inventārs

autotransporta inventārs, nospiežot pogu

, izvēlas no Inventāra saraksta.

Lauks Nomenklatūra aizpildās automātiski atbisltoši izvēlētajam inventāram.

1.1.1.7.5 Piesaistītie līgumi

Saistīto datu sarakstā Piesaistītie līgumi transporta līdzeklim piesaista līgumus.
Lai piesaistītu Līgumu, nospiež pogu
līgums laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas AT kartiņai piesaistītais

Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Spēkā no

Datums, no kura līgums piesaistīts AT kartiņai.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram līgums piesaistīts AT kartiņai.

Līgums

nospiežot pogu

, izvēlas no Klientu līgumu saraksta.

1.1.1.7.6 Piesaistītās Degvielas kartes

Saistīto datu sarakstā Piesaistītās degvielas kartes transporta līdzeklim piesaista degvielas kartes.
Lai piesaistītu Degvielas karti, nospiež pogu
piesaiste transportam laukus.

(vai taustiņš F2) un aizpilda ievadformas Degvielas kartes
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Jāaizpilda ievadlauki:
Piesaistīts
no

Datums, no kura attiecīgā degvielas karte piesaistīta AT kartiņai. Datums nedrīkst būt
vecāks par degvielas kartes izgatavošanas datumu.

Piesaistīts
līdz

Datums, līdz kuram attiecīgā degvielas karte piesaistīta AT kartiņai. Datums nedrīkst būt
jaunāks par degvielas kartes derīguma termiņu.

Degvielas
karte

1.1.1.8

nospiežot pogu

, izvēlas no Degvielas karšu saraksta.

Piesaistītie faili

Lappusē "Piesaistīties faili" iespējams failus ievietot failu glabātuvē.

Jaunu failu pievieno, nospiežot pogu
Sarakstā var skatīt failu, nospiežot pogu
Jāaizpilda ievadlauki:
Veids

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Pievienotais fails.
(vai taustiņš ENTER).

failu glabātuve, kurā tiks ievietots fails – izvēle no failu glabātuvju
sarakstā aprakstītajām konfigurācijām;
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Komentārs

komentārs par pievienoto failu;

Fails

ceļš uz pievienojamo failu. Nospiežot pogu
, tiek atvērts failu
katalogs, kurā iespējams izvēlēties pievienojamo failu.

Nospiežot pogu Saglabāt, norādītais fails tiek pārkopēts uz failu glabātuvi un ir redzams piesaistīto failu
sarakstā.

1.1.2

Autovadītāju kartiņas

Visiem uzņēmuma autovadītājiem jāizveido Autovadītāju kartiņas.
Autovadītāja kartiņas ievade un ievadīto kartiņu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati->Transporta
procesu vadība->Autovadītāj a kartiņa.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Autovadītāja kartiņa.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Saraksta izvēlnē

ir pieejams pamatdatu imports no Excel (Darbības -> Ārēj o datu ielāde).

Autovadītāju kartiņas ievadlogs
Ievadformas galvenē jāaizpilda lauki:
Kods

autovadītāja kods

Nosaukums

autovadītāja vārds, uzvārds. Aizpildās automātiski, lappusē Persona piesaistot personu.

Pārējā informācija pieejama lappusēs Persona, Lomas un Saistītie dati.
Gan galvenē, gan lappusēs ievadītos datus saglabā, nospiežot pogu
Ja ievadītos datus nevēlamies saglabāt, tad jānospiež poga

.
.

Lappuse Persona
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Nospiežot pogu
, automātiski parādīsies personu saraksts (Pamatdati->Uzņēmums->Personu saraksts),
kurām ir piešķirta attiecīgā loma (autovadītājs). Personu sarakstam ir jābūt aizpildītam iepriekš un
atbilstošajiem darbiniekiem ir jābūt atzīmētai izvēles rūtiņa
saraksta, dati tiks ievietoti autovadītāja kartiņā.

lomai Autovadītājs. Izvēloties personu no šī

Lappuse Lomas
Lappuse Lomas ir neaktīva, tajā var redzēt lomu sarakstu un attiecīgajai personai atzīmētās lomas,
piemēram, Autovadītājs.

23

Lietotāju dokumentācija

Lappuse Saistītie dati
Lappusē Saistītie dati var ievadīt pārējo ar šo autovadītāju saistīto informāciju.

Lappusē Saistītie dati ir pieejama informācija par Degvielas kartēm.
Ja klientam ir pieejams Personāla modulis un autovadītājs ir uzņēmuma darbinieks (Autovadītāja kartiņai
piesaistītās personas dokumenta tips ir Personas kartiņa), tad saistītajos datos būs redzama arī personāla
informācija: Vadītāja apliecība, Veselības izziņas, Instruktāžas, Kursi un Apdrošināšanas.

1.1.3

Klasifikatori

1.1.3.1

Apdrošināšanas teritorijas

Apdrošināšanas teritoriju sarakstā tiek nodefinētas teritorijas (piemēram, Latvija vai Eiropas Savienība), uz
kādām var tikt iegādās apdrošināšanas polises (OCTA un KASKO).
Ievadot jaunu apdrošināšanas polisi, tajā var norādīt vienu no apdrošināšanas teritorijām (t.i. teritoriju, kādā
darbojas attiecīgā polise).
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori-> Apdrošināšanas teritorij as.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
teritorija.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Apdrošināšanas

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
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Ievadlogs Apdrošināšanas teritorija

Apdrošināšanas teritorijas ievadlogā jānorāda:
Kods

apdrošināšanas teritorijas kods;

Nosaukums

apdrošināšanas teritorijas nosaukums.

Izvēlne
apdrošināšanas teritoriju sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats
izvēlētajam sarakstam.
1.1.3.2

AT grupas

Autotransporta grupu sarakstā iespējams definēt dažādas autotransporta grupas. Sarakstu iespējams veidot
hierarhijā (t.i. apvienot vairākas grupas vienā virsgrupā).
AT grupa tiek piesaistīta autotransporta kartiņai. AT grupu piesaiste autotransporta kartiņām ļauj iegūt
autotransporta atskaites griezumā pa definētajām AT grupām.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->AT grupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT grupa.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne

autotransporta grupu sarakstā ietver šādas darbības:

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila
Parastais saraksts

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgās autotransporta kartiņas datu saraksta
veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.
atkarībā no pašreizējā saraksta izskata, sarakstu parāda kā hierarhisku vai
parastu.

Ievadlogs AT grupa
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AT grupas ievadlogā jānorāda:
Kods

autotransporta grupas kods;

Nosaukums

autotransporta grupas nosaukums;

Virsgrupa

attiecīgā transporta veida virsgrupa, piemēram, fūrēm, autobusiem var izveidot
virsgrupu ''smagās mašīnas";

Nobraukums
mēnesī

nobraukums (km) mēnesī;

Nobraukums gadā

nobraukums (km) gadā.

1.1.3.3

AT licences, sertifikāta tips

Autotransporta licences, sertifikāta tipu sarakstā iespējams nodefinēt autotransportam piešķirto licenču vai
sertifikātu tipus (piemēram, bīstamo kravu pārvadāšana).
AT licences, sertifikāta tips tiek norādīts, ievadot un piesaistot AT kartiņai jaunu licenci vai sertifikātu.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->AT licences, sertifikāta tips.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
tips.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT licences, sertifikāta

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne
autotransporta licences, sertifikāta tipa sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību
vēstures apskats izvēlētajam sarakstam.

Ievadlogs AT licences, sertifikāta tips
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AT licences, sertifikāta tipa ievadlogā jānorāda:
Kods

AT licences, sertifikāta tipa kods;

Nosaukums

1.1.3.4

AT licences, sertifikāta tipa nosaukums.

AT markas

Autotransporta marku sarakstā tiek nodefinētas visu autotransporta līdzekļu markas, kas atrodas uzņēmuma
uzskaitē.
AT marka tiek norādīta AT modelī un autotransporta kartiņā.
Izvēlne: Pamatdati->Autotransporta resursu vadība-> AT markas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT marka.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

No autotransporta marku saraksta

izvēlnes ir pieejamas šādas darbības:

Notikumi

darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam;

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgās autotransporta markas datu saraksta
veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.

Ievadlogs AT marka
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AT markas ievadlogā jānorāda:
Kods

autotransporta markas kods;

Nosaukums

autotransporta markas nosaukums.

1.1.3.5

AT modeļi

Autotransporta modeļu sarakstā tiek nodefinēti visu autotransporta līdzekļu modeļi, kas atrodasuzņēmuma
uzskaitē.
Katram AT modelim iespējams norādīt arī lietoto degvielu un tās patēriņu.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->AT modeļi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT modelis.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

No saraksta

izvēlnes ir pieejamas šādas darbības:

Notikumi

darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam;

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgā autotransporta modeļa datu saraksta
veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.

Ievadlogs AT modelis

AT modeļa ievadlogā jānorāda:
Kods

autotransporta modeļa kods;
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Nosaukums

autotransporta modeļa nosaukums;

AT marka

nospiežot pogu

, izvēlas no AT marku saraksta;

Degvielas marka 1

norāda attiecīgajam modelim pielietotu degvielu, nospiežot pogu
no Degvielas marku saraksta;

Patēriņš uz 100 km

norāda degvielas patēriņu pēc normas litri uz 100 km laukā Degvielas
marka 1 norādītajai degvielai.

Patēriņš uz motorstundu

norāda degvielas patēriņu pēc normas uz vienu motorstundu laukā
Degvielas marka 1 norādītajai degvielai.

Degvielas
marka 2

otro degvielas marku norāda tikai tādā gadījumā, ja attiecīgajam modelim
iespējamas divas dažādas degvielas (piemēram, benzīns + autogāze),
nospiežot pogu

, izvēlas

, izvēlas no Degvielas marku saraksta;

Patēriņš uz 100 km

norāda degvielas patēriņu pēc normas litri uz 100 km laukā Degvielas
marka 2 norādītajai degvielai.

Patēriņš uz motorstundu

norāda degvielas patēriņu pēc normas uz vienu motorstundu laukā
Degvielas marka 2 norādītajai degvielai.

1.1.3.6

AT riepu izmēri

Autotransporta riepu izmēru saraksta izveide ir pieejama no Pamatdati->Transporta procesu vadība>Klasifikatori->AT riepu izmēri.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT riepu izmērs.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

No saraksta

izvēlnes ir pieejamas šādas darbības:

Notikumi

darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam;

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgā autotransporta riepu saraksta veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.

Ievadlogs AT riepu izmērs
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AT riepu izmēra ievadlogā jānorāda:
Kods

autotransporta riepu izmēra kods;

Nosaukums

autotransporta riepu izmēra nosaukums.

1.1.3.7

AT tipi

Autotransporta tipu saraksta izveide ir pieejama no izvēlnes Pamatdati->Transporta procesu vadība-> AT
tips.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs AT tips.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

No saraksta

izvēlnes ir pieejamas šādas darbības:

Notikumi

darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam;

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgo autotransporta tipu saraksta veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.

Ievadlogs AT tips

AT tipa ievadlogā jānorāda:
Kods

autotransporta tipa kods;
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Nosaukums

1.1.3.8

autotransporta tipa nosaukums.

Degvielas markas

Degvielas marku sarakstā tiek nodefinētas visas iespējamās degvielas markas, ko lieto uzņēmumā uzskaitē
esošie transporta līdzekļi.
Degvielas marka tiek norādīta autotransporta kartiņā.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Degvielas markas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Degvielas marka.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne
sarakstam.

degvielas marku sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats izvēlētajam

Ievadlogs Degvielas marka

Degvielas markas ievadlogā jānorāda:
Kods

degvielas markas kods;

Nosaukums

degvielas markas nosaukums;

Nomenklatūr
piesaista nomenklatūru, nospiežot pogu
un izvēloties no Nomenklatūru saraksta.
a
Nomenklatūras kartiņa tiek izmantota, lai aizpildītu Autotransporta moduļa ģenerētos
noliktavas dokumentus.

1.1.3.9

Degvielas kartes

Sarakstā Degvielas kartes tiek nodefinētas uzņēmuma uzskaitē esošās degvielas kartes.
Katru degvielas karti iespējams piesaistīt vai nu jebkurai vienai autotransporta kartiņai vai jebkuram vienam
autovadītājam. Sasaisti veic tikai tām degvielas kartēm, kuras ir piesaistītas tikai vienai autotransporta kartiņai
vai vienam autovadītājam.
Degvielas karti iespējams norādīt arī ceļazīmē, ja veikta degvielas uzpilde, izmantojot konkrēto degvielas karti.
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Katra mēneša beigās iespējams salīdzināt, vai ielietais degvielas daudzums, izmantojot konkrēto degvielas
karti, sakrīt ar attiecīgā degvielas piegādātāja piestādītajā rēķinā norādīto ielieto degvielas daudzumu tai pašai
degvielas kartei.
Izvēlne: Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Klasifikatori -> Degvielas kartes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Degvielas karte.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne

degvielas karšu sarakstā ietver šādas darbības:

Piesaistītie vadītāji

iespējams apskatīt, kuriem autovadītājiem un kādā laika periodā ir piesaistīta
konkrētā degvielas karte;

Piesaistītie autotransporti iespējams apskatīt, kādiem autotransportiem un kādā laika periodā ir piesaistīta
konkrētā degvielas karte;
Degvielas dokumenti

iespējams apskatīt informāciju par to, kāda degviela ir iepildīta autotransportā
un kurš autovadītājs to ir darījis attiecīgajā laika periodā.

Ievadlogs Degvielas karte

Degvielas kartes ievadlogā ir jānorāda:
PIN kods

degvielas kartes PIN kods;

Numurs

degvielas kartes numurs;
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Degvielas dokumenta veids

degvielas dokumenta veids, nospiežot pogu
Degvielas dokumentu veidu saraksta,

Izsniedzējs

izsniedzēja iestādes nosaukums, nospiežot pogu
Klientu saraksta.

Limits

degvielas kartes patēriņa limits - mēneša limits;

Izgatavots

degvielas kartes izgatavošanas datums.

Derīgs līdz

Degvielas kartes derīguma termiņš.

Piezīmes

lauks paredzēts papildus informācijas ievadei.

Aktīvs

, izvēlas no
, izvēlas no

Izvēles rūtiņā atzīmi noņem, ja attiecīgā degvielas karte vairs
netiek izmantota (beidzies derīguma termiņš, pazaudēta,
nozagta, utt.). Noklusēti rūtiņa atzīmēta.

1.1.3.10 Degvielas dokumentu veidi
Degvielas dokumentu veidu sarakstā tiek definēti iespējamie degvielas dokumentu veidi, kas uzskatāmi par
apliecinošiem degvielas iegādei (piemēram, Degvielas kartes čeks, DUS čeks, u.tml.).
Veidojot ceļazīmi, iespējams pievienot ielietās degvielas atšifrējumu griezumā pa attaisnojamiem
dokumentiem, kas apliecina degvielas iegādi, katram arī norādot degvielas dokumenta veidu. Degvielas
dokumentu veids tiek norādīts arī katrā degvielas kartē.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Degvielas dokumentu veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
veids.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Degvielas dokumenta

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne
degvielas dokumentu veidu sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats
izvēlētajam sarakstam.

Ievadlogs Degvielas dokumenta veids

Degvielas dokumenta veida ievadlogā jānorāda:
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Kods

degvielas dokumenta veida kods;

Nosaukums

degvielas dokumenta veida nosaukums;

Noliktava

piesaista noliktavu, nospiežot pogu
un izvēloties no Noliktavu saraksta. Piesaistītā
noliktava tiks izmantota, lai aizpildītu izsniedzošo noliktavu iekšējās kustības pavadzīmēs,
kas ģenerētas no degvielas saņemšanas dokumentiem.

1.1.3.11 Īpašības
Īpašību sarakstā iespējams definēt dažādas īpašības (piemēram, krāsa), kuras iespējams piesaistīt
autotransporta kartiņai.
Iespējamie īpašību veidi: teksta, pārskaitījuma un skaitliska.
Ja veido teksta īpašību, iespējamā vērtība ir brīvi nosakāma katrai autotransporta kartiņai īpašības piesaistes
brīdī.
Ja veido pārskaitījuma īpašību, tajā jānodefinē visas iespējamās vērtības, jo, piesaistot īpašību autotransporta
kartiņai, iespējams izvēlēties tikai kādu no iepriekš definētajām vērtībām.
Skaitliskās īpašības autotransporta uzskaitei netiek pielietotas.
Izvēlne: Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Īpašības
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Īpašības.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne

autotransporta grupu sarakstā ietver Ārējo datu ielādes darbības:

Excel datu struktūras
veidne
Azpilde no Excel faila

ar šo darbību tiek izveidota attiecīgās autotransporta kartiņas datu saraksta
veidne;
ar šo darbību ir iespējams importēt sagatavotos datus Horizon sistēmā.

Ievadlogs Īpašības
Lappuse Īpašība
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Lappusē Īpašības aizpildīšanai pieejamie ievadlauki:
Kods

Īpašības kods.

Nosaukums

Īpašības nosaukums.

Īpašību
grupa

No īpašības grupu saraksta norāda atbilstošo ierakstu.

Apraksts

Apraksts par īpašību brīvā formā.

Vērtības

Lauks pieejams tikai pārskaitījuma īpašībās. Laukā norāda visas iespējamās attiecīgās
īpašības vērtības un, piesaistot īpašību autotransporta kartiņai, iespējams norādīt vienu no
šajā laukā definētajām vērtībām.

Aktīvs

Izvēles rūtiņai noņem atzīmi, ja attiecīgā īpašība vairs netiek lietota. Noklusēti rūtiņa
atzīmēta.

Lappusē Lomas
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Jāatzīmē izvēles rūtiņa Autotransports, kas norāda, ka attiecīgā īpašība paredzēta autotransportam.

1.1.3.12 Tehniskie stāvokļi
Sarakstā Autotransporta tehnisko stāvokļi tiek nodefinēti iespējamie autotransporta tehniskie stāvokļi
atbilstoši katra uzņēmuma uzskaites kritērijiem.
Tehniskais stāvoklis tiek norādīts autotransporta kartiņā. Tehnisko stāvokli iespējams norādīt arī katrā
maršruta kartē (norādot tehnisko stāvokli izbraucot un tehnisko stāvokli atgriežoties).
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Tehniskie stāvokļi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Tehniskais stāvoklis.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne
tehnisko stāvokļu sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats
izvēlētajam sarakstam.

Ievadlogs Tehniskais stāvoklis
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Tehniskā stāvokļa ievadlogā jānorāda:
Kods

tehniskā stāvokļa apzīmējuma kods;

Nosaukums

tehniskā stāvokļa nosaukums - vērtējums.

1.1.3.13 Brauciena mērķi
Sarakstā Brauciena mērķi iespējams definēt dažādus brauciena mērķus. Brauciena mērķus iespējams
norādīt katrā maršruta kartē.
Klasifikators atvieglo maršrutu aizpildi, darbojas līdzīgi pamatojumu sagatavēm.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Brauciena mērķi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Brauciena mērķis.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne
brauciena mērķu sarakstā ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats
izvēlētajam sarakstam.

Ievadlogs Brauciena mērķis

Brauciena mērķa ievadlogā jānorāda:
Kods

brauciena mērķa kods;

Nosaukum

brauciena mērķa nosaukums.
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1.1.3.14 Degvielas patēriņa normas
Klasifikatoru Degvielas patēriņa korekcijas normas pielieto ceļazīmēs maršrutu ievadē un patērētās
degvielas aprēķinos.
Izvēlne: Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Klasifikatori -> Degvielas patēriņa normas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
korekcijas norma.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Degvielas patēriņa

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Degvielas patēriņa korekcijas normas ievadlogs
Ievadlogā jānorāda:
Kods

Degvielas patēriņa korekcijas normas kods;

Nosaukum Degvielas patēriņa korekcijas normas nosaukums;
s
Procents

Degvielas patēriņa korekcijas normas procents.

1.1.3.15 Maršruti
Maršrutu sarakstā iespējams nodefinēt populārākos maršrutus un tos izmantot, aizpildot Maršruta karti.
Ja iespējams, maršrutā var norādīt arī tā nobraukumu, brauciena mērķi, degvielas patēriņa normu un klientu.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Maršruti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Maršruts.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Maršruts
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Aizpilda ievadlaukus.
Kods
maršruta kods.
Nobraukums maršruta nobraukums.
Maršruts
ievada maršrutu, piemēram Rīga - Valmiera.
Nobraukums ievada nobraukumu.
Brauciena
noklikšķina uz pogas
un izvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora Brauciena mērķi.
mērķis
Degvielas
noklikšķina uz pogas
un izvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora Degvielas patēriņa
patēriņa normanormas.
Klients

noklikšķina uz pogas

un izvēlas nepieciešamo vērtību no Klientu saraksta.

1.1.3.16 Remonta veidi
Sarakstā Remonta veidi iespējams nodefinēt dažādus remonta veidus, lai pa šiem definētajiem veidiem
varētu sagrupēt ievadītos remonta darbus un tehniskās apkopes.
Katram remonta veidam jānorāda, vai tas attiecas uz remontu vai tehnisko apkopi.
Izvēlne: Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->Remonta veidi.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Remonta veida
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ievadlogs.
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Izvēlne

ietver darbību Notikumi- darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam.

Ievadlogs Remonta veids

Ievadlogā jānorāda:
Kods

remonta veida kods;

Nosaukum
s

remonta veida nosaukums;

Veids

remonta veida veids: Remonts vai Plānotā apkope.

1.1.3.17 Transmisijas tipi
Sarakstā Transmisijas tipi tiek nodefinēti transmisijas tipi (automātskā vai manuālā transmisija). Transmisijas
tips tiek norādīts autotransporta kartiņā.
Izvēlne: Pamatdati ->Transporta procesu vadība ->Klasifikatori ->Transmisij as tipi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Transmisijas tips.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Saraksta izvēlne

ietver darbību Notikumi - darbību vēstures apskats izvēlētajam sarakstam.
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Ievadlogs Transmisijas tips

Ievadlogā jānorāda:
Kods

transmisijas tipa kods;

Nosaukums

transmisijas tipa nosaukums.

1.1.4

Pārvadājumu klasifikatori

1.1.4.1

Kravas veidi

Kravas veidu ievade ir pieejama no izvēlnes Pamatdati->Transporta procesu vadība->Pārvadāj umu
klasifikatori->Kravas veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Kravas veids.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Kravas veids

Kravas veidu ievadlogā jānorāda:
Kods

kravas veida kods

Nosaukums

kravas veids
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1.1.4.2

Norīkojumu veidi

Norīkojumu veidu ievade ir pieejama no izvēlnes Pamatdati->Transporta procesu vadība->Pārvadāj umu
klasifikatori->Norīkoj umu veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Norīkojuma veids.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Norīkojuma veids

Norīkojumu veidu ievadlogā jānorāda:
Kods

norīkojuma kods

Nosaukums

norīkojuma nosaukums- veids

1.1.4.3

Pārvadājuma veidi

Pārvadājuma veidu ievade ir pieejama no izvēlnes Pamatdati->Transporta procesu vadība->Pārvadāj umu
klasifikatori->Pārvadāj uma veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Pārvadājuma veidi.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Pārvadājuma veids
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Pārvadājumu veidu ievadlogā jānorāda:
Kods

pārvadājuma kods

Nosaukums

pārvadājuma nosaukums - veids

1.1.5

TPV parametri

Transporta procesa vadības modulim pieejams atsevišķs parametru logs, kurā var uzdot kopējos parametrus.
Transporta procesu vadības (TPV) parametri ir pieejami no izvēlnes Pamatdati ->Transporta procesu
vadība->TPV parametri.

Var norādīt šādus parametrus:
Ziemas periods mēnesis no ...
līdz ...

norāda no kāda mēneša līdz kadam mēnesim ieskaitot ir
ziemas periods. Šie datumi ir svarīgi, aprēķinot riepu
nobraukumu un degvielas patēriņu;

Degvielas patēriņa pieaugums
% ziemas sezonā

norāda degvielas patēriņa pieaugumu procentos ziemas
sezonā, piemēram 2%. Tas nozīmē, ka ziemas periodā,
veidojot ceļazīmes, automašīnas modeļa vidējam degvielas
patēriņam tiks pieskaitīti klāt automātiski 2%.

Ģenerēt PL iekšējo kustību

atzīmē izvēles rūtiņu, ja, mainot AT kartiņai jebkuru dimensiju,
nepieciešama PL Iekšējās kustības dokumenta ģenerācija.
Šajā gadījumā noteikti jābūt aizpildītam nākamajam laukam
PL dokumenta tips. Pēc noklusēšanas nav atzīmēta.

PL dokumenta tips

norāda ģenerējamā PL iekšējās kustības dokumenta tipu.
Aizpilda, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Ģenerēt PL iekšējo
kustību

43

Lietotāju dokumentācija

Mainot Dimensijas, ja ir uzdots TPV parametrs Ģenerēt PL iekšējo kustību, tad, saglabājot AT kartiņu, tiek
ģenerēts PL Iekšējās kustības dokuments ar AT kartiņai saistīto PL un kā jaunās vērtības aizpildīta tikai
mainītā dimensija. PL IK ievadforma redzama uz ekrāna un to iespējams labot.
Vēl TPV parametri ir pieejami Kontroles un vides parametros, skatīt Kontroles un vides parametri.

1.2

Dokumenti

1.2.1

Ceļazīmes

Ceļazīme ir galvenais transporta dokumenta veids, uz kura pamata tiek veikta:
- Nobraukto kilometru uzskaite,
- Izlietotās degvielas uzskaite,
- Riepu aktuālā nobraukuma u.c. aprēķini.
Ceļazīmju saraksts ir pieejams izvēlnē Dokumenti->Transporta procesu vadība->Ceļazīmes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2) (jābūt iepriekš izveidotam dokumentu tipam ar
pamatveidu Ceļazīme). Tiek atvērts ievadlogs Ceļazīme.
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Saraksta izvēlnē

ir pieejamas šādas darbības:

Dokumenta
notikumi

dokumenta notikumu saraksts;

Ģenerēt
norakstīšanas
pavadzīmi

norādot dokumenta veidu, tiek aktivizēts pavadzīmes ģenerēšanas process:

Procesam beidzoties sekmīgi:
- ja ģenerācijas rezultātā uzģenerējas viena pavadzīme, tad tā tiek atvērta
labošanas režīmā,
- ja vairākas, tad tās tiek saglabātas un atvērts uzģenerēto pavadzīmju
saraksts.
Ja atšķiras Noliktava (norādītā autotransporta kartiņā), tad tiek uzģenerētas atsevišķas
pavadzīmes.
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Pavadzīmes tiek uzģenerētas statusā “Sagatave”.
Ja kāds no laukiem iezīmētajās rindās nav aizpildīts un tādēļ nav iespējama
pavadzīmes ģenerēšana, tad lietotājam tiek izdots atbilstošs paziņojums.
Norakstīšanas pavadzīmē tiek aizpildīti lauki:
Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā;
Noliktava – autotransporta kartiņā norādītā;
Norakstīt uz - norakstīšanas mērķis – „Degvielas norakstīšana pēc
ceļazīmēm”;
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra (ja izlietotas divas
degvielas, tad divas nomenklatūras);
Daudzums – Ceļazīmē izlietotās degvielas daudzums;
Rindiņas dimensijas – no autotransporta kartiņas;
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija;
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek
izvērstas pa autotransporta kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas netiek aizpildītas.
Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai
nomenklatūrai ir viena rindiņa.
Ģenerācijas procesa rezultātā izveidojas sasaiste starp Ceļazīmi un norakstīšanas
pavadzīmi. Dzēšot pavadzīmi tiek izdzēsta arī sasaiste starp pavadzīmi un ceļazīmi.
Vienai ceļazīmei var būt piesaistīta tikai viena norakstīšanas pavadzīme.
Viena norakstīšanas pavadzīme var attiekties uz vairākām ceļazīmēm.
Atvērt pavadzīmi

ceļazīmju sarakstā pieejama informācija par uzģenerētajām pavadzīmēm (attiecīgās
kolonnas jāpievieno saraksta izskatam) un iespējams atvērt pavadzīmi labošanas vai
apskates režīmā, atkarībā no tās statusa.

Ceļazīmes ievadlogs
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Ceļazīmes galvene satur šādus laukus:
Numurs

ceļazīmes numurs;

AT kartiņa

nospiežot pogu
, izvēlas no autotransporta (AT) kartiņu saraksta.
Tiek aizpildīti lauki Reģistrācijas nr., marka, modelis un degvielas patēriņa tips.

Iepriekšējā ceļazīme

lauks aizpildās automātiski.
Ceļazīmes dokuments ir sasaistīts ar iepriekšējo dokumentu – katrai
ceļazīmei, izņemot pirmo, automātiski tiek piesaistīta iepriekšējā ceļazīme.
Piesaiste notiek pēc autotransporta kartiņas.

Datums no

lauks aizpildās no iepriekšējās ceļazīmes atbilstoši tās beigu datumam, bet var
arī labot.

Datums līdz

ceļazīmes dokumenta beigu datums.

Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs Informācija, Degvielas patēriņi, maršruti, Degvielas
saņemšanas dokuments un Korekcijas.
Ievadloga daļā Ceļazīmes summārie rādījumi tiek attēloti summārie rādījumi.
Loga apakšējā joslā ir iespējams izvēlēties šādus ceļazīmes Statusus:
Jauns

jauna ceļazīme

Pieteikts

statuss ir informatīvs, ceļazīme ir nodota apstrādei

Apstiprināts

statuss informatīvs, ceļazīme ir apstiprināta

Anulēts

ceļazīme ir anulēta. Anulētu ceļazīmi nevar labot. Anulēt var tikai pēdējo
attiecīgā transporta līdzekļa ceļazīmi.
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Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.
Gan galvenē, gan lappusēs ievadītos datus saglabā, nospiežot pogu
Ja ievadītos datus nevēlamies saglabāt, tad jānospiež poga

.
.

Lappuse Informācija
Lappuse satur šādus laukus:
Autovadītājs

nospiežot
pogu, automātiski atvērsies Autovadītāju kartiņu saraksts,
lai izvēlētos nepieciešamo ierakstu

Atbildīgā persona

nospiežot
pogu, automātiski atvērsies Autovadītāju kartiņu saraksts,
lai izvēlētos nepieciešamo ierakstu

Vadītājs

nospiežot
pogu, automātiski atvērsies Personu kartiņu saraksts, lai
izvēlētos nepieciešamo darbinieku;

Degvielas patēriņš 1

lauks tiek aizpildīts automātiski atbilstoši transporta līdzekļa kartiņā
norādītajai degvielas 1 patēriņa normai un TPV parametri norādītajam
degvielas patēriņa pieauguma procentam. Lauku var labot.

Degvielas patēriņš 2

lauks tiek aizpildīts automātiski atbilstoši transporta līdzekļa kartiņā
norādītajai degvielas 2 patēriņa normai un TPV parametri norādītajam
degvielas patēriņa pieauguma procentam.

Lappuse Degvielas patēriņi, maršuti

Lappuse sadalīta divās daļās: Degvielas patēriņa rindas un Maršrutu rindas, ko aktivizē, noklikšķinot
labo peles pogu un izvēloties Rādīt maršrutus.
Nospiežot pogu
, Maršrutu rindās automātiski tiek ielasītas visas iepriekš ievadītās Maršruta kartes,
kas ietilpst ceļazīmes norādītajā periodā un attiecas uz ceļazīmē norādīto AT kartiņu.
Vienlaicīgi Degvielas patēriņa rindās automātiski tiek aprēķināts katras ceļazīmes norādītā perioda
dienas kopējais nobraukums un patērētā degviela, kā arī aizpildīti ceļazīmes summārie rādījumi (ceļazīmes
odometra sākuma un beigu rādījums, kopējais nobraukums un patērētā degviela). Ceļazīmes odometra
sākuma rādījums un degvielas sākuma atlikums aizpildās automātiski un ir vienāds ar iepriekšējās
ceļazīmes odometra beigu rādījumu un degvielas beigu atlikumu. Ielietās degvielas daudzums ceļazīmes
periodā aizpildās automātiski no lappuses Degvielas saņemšanas dokumenti norādītās informācijas.
Vienā ceļazīmes dokumentā var ievadīt datus par lielāku vai mazāku periodu, kurš norādīts dokumenta
galvenē.
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Degvielas patēriņa rindās katram datumam ievada kopējos dienas patēriņa datus, bet maršruta rindās var
sīkāk norādīt maršruta detaļas. Vienā datumā var būt vairākas maršruta rindas. Sakarību starp degvielas
patēriņa rindām un maršruta rindām nosaka pēc datuma.
Degvielas patēriņa rindās var ievadīt informāciju par degvielu1 vai degvielu2.
Iespējams kontrolēt ceļazīmes rindas datus (ja ir aktīvs Transporta procesu vadības moduļa Kontroles un
vides parametru „Degvielas patēriņi, maršruti” datu auto kontrole (izvēlne Sistēma -> Uzstādīj umi ->
Kontroles un vides parametri, grupa TVP parametri) parametrs). Rindām, kuras vēlas kontrolēt, ir jāatzīmē
izvēles rūtiņa kolonnā Kontrole un jānospiež poga
, lai kontroli iedarbinātu. Šajā gadījumā sistēma
pārskatīs ceļazīmes rindas un izsniegs brīdinājumus par datiem, kuri veido neatbilstību, piem., starp
odometra rādījumiem būs konstatēta neatbilstība. Noklusēti izvēles rūtiņas kolonnā Kontrole ir atzīmēta.
Degvielas patēriņa rindām ir pieejami šādi lauki:
Datums

brauciena datums

Odometra rādījums:
Izbraucot
Atgriežoties

Pēc odometra rādījumiem tiek noteikts nobraukums. Rādījumus var
neievadīt, tādā gadījumā jāievada Nobraukums.
izbraucot - tiek aizpildīts no iepriekšējās rindas vai ceļazīmes
atgriežoties - tiek aizpildīts pēc odometra rādījuma atgriežoties

Degvielas kods un
nosaukums

degvielas1 kods un nosaukums

Nobraukums

tiek aizpildīts atbilstoši odometra rādījumiem: [atgriežoties – izbraucot] vai
arī jāievada

Degvielas atlikums
izbraucot

tiek aizpildīts no iepriekšējās rindas vai ceļazīmes

Degviela ieliets

ielietās degvielas1 daudzums. Ja ir aizpildīta lappuse Degvielas
saņemšanas dokumenti, tad ielietais daudzums tiek noteikts pēc
ievadītajiem degvielas saņemšanas dokumentiem.

Korekcijas %

ja nepieciešams normas korekcijas procents, to ievada ar roku, piemēram,
95%

Patēriņš pēc normas

patēriņu pēc normas aprēķina automātiski: ((nobraukums x degvielas1
patēriņa norma) x korekcijas procents /100)/100

Degviela faktiski

ievada faktiski patērēto degvielas1 daudzumu

Ekonomija (+), pārtēriņš
(-)

aprēķina: [patēriņš pēc normas – degviela faktiski]

Degvielas atlikums
atgriežoties

degvielas1 atlikums atgriežoties: [izbraucot + izsniegtais – faktiskais
patēriņš]

Maršruta rindās ievada šādu informāciju:
Datums

brauciena datums

Maršruts

maršrutu ievada brīvā tekstā, norādot sākuma punktu un gala punktu

Nobraukums

nobraukums kilometros

Darba stundas

darba stundu skaits

Klienta līgums

iespējams piesaistīt klienta līgumu

Piezīmes

papildu lauks brīvam tekstam
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Brauciena mērķis
1. Objekta dimensija
2. Objekta dimensija
3. Objekta dimensija

nospiežot pogu
, izvēlas no Brauciena mērķu saraksta (Pamatdati>Transporta procesu vadība ->Klasifikatori->Brauciena mērķi).
dimensijas būs redzamas ceļazīmes ievadlogā tikai, tad ja tās ir iepriekš
atzīmētas un
definētas programmas sistēmā (Sistēma->
Uzstādīj umi-> Uzskaites parametri -> Dimensij as-> lappuse Obj ektu
dimensij as).

Maršrutu vienā datumā var veidot no vairākām rindām, norādot katru ceļa gabalu atsevišķi, piem., viena
rinda Rīga-Cēsis, otra rinda Cēsis-Valmiera, trešā rinda Valmiera-Rīga.
Lappuse Degvielas saņemšanas dokumenti
Lappusē tiek aizpildīta informācija par ceļazīmes perioda degvielas dokumentiem. Lappusē var aizpildīt
informāciju gan par katru degvielas dokumentu atsevišķi, gan ievadīt tikai kopējo ceļazīmes periodā ielieto
degvielu un kopēju summu (ja degvielas iegādei periodā izmantotas vairākas degvielas kartes, vēlams
vismaz sadalīt degvielu un summu griezumā pa kartēm, lai noteiktā periodā būtu iespējams ērti salīdzināt,
vai informācija degvielas piegādātāju piestādītajos rēķinos sakrīt ar ceļazīmēs ievadīto informāciju).
Degvielas saņemšanas dokumentos norādītajam degvielas daudzumam ir jāsakrīt ar ceļazīmes rindās
norādīto daudzumu. Šos degvielas saņemšanas dokumentus negrāmato, tiek kalpo tikai kontrolei un
uzskaitei.

Degvielas saņemšanas dokumentu lappusē ir jāievada:
Datums
Degvielas saņemšanas dokumenta (čeka) datums;
Laiks
Degvielas saņemšanas dokumenta (čeka) laiks;
Degvielas dokumenta
veids

nospiežot pogu
, izvēlas no Degvielas dokumentu veidu saraksta
(Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Degvielas dokumentu veidi);

Degvielas marka

No degvielas marku saraksta norāda atbilstošo ierakstu.

Numurs

Degvielas saņemšanas dokumenta (čeka) numurs.

Ieliets

Ielietās degvielas daudzums;

Summa

Degvielas saņemšanas dokumenta (čeka) naudas summa.

Degvielas karte

No degvielas karšu saraksta norāda atbilstošo karti, kura izmanota degvielas
iegādei.

Šoferis

No autovadītāju saraksta norāda personu, kas veikusi degvielas uzpildi.

Lappuse Korekcijas
Lappusē iespējams koriģēt odometra beigu rādījumu un degvielas beigu atlikumu, ja tiek konstatēts, ka
sistēmas aprēķinātais odometra beigu rādījums un degvielas beigu atlikums būtiski atšķiras no faktiskā
odometra rādījuma un/vai degvielas atlikuma.
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1.2.2

Maršruts

Ceļazīmes maršruti ir pieejama no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Maršruts.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Ceļazīmes maršruti.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Maršruts
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Lauks Klients - ja ir aizpildīts klients, tad var izvēlēties tikai šī klienta līgumu. Ja ir aizpildīts līgums, klients
tiek aizpildīts atbilstoši līgumam. Ceļazīmes izdrukā var drukāt klienta un līguma objekta laukus.
Ievadformas galvenē pieejami ievadlauki:
Datums

Maršruta datums.

Maršruta Nr.

Maršruta numurs.

AT kartiņa

No autotransporta kartiņu saraksta norāda atbilstošu autotransportu, ar kuru veikts
attiecīgais maršruts.

Maršruts
Veiktā maršruta apraksts. Nospiežot pogu
kādu no iepriekš sagatavotiem maršrutiem.

, laukā iespējams ielasīt

Nobraukums

Maršruta kopējais nobraukums kilometros. Lauks ir aktīvs, ja AT kartiņas laukā
Patēriņa tips norādīta vērtība kilometri vai kombinēti.

Motorstundas

Maršruta kopējais motorstundu patēriņš. Lauks ir aktīvs, ja AT kartiņas laukā Patēriņa
tips norādīta vērtība motorstundas vai kombinēti.

Lappuse Pamatdati
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Brauc.mērķis

No Brauciena mērķu saraksta norāda atbilstošo ierakstu.

AV kartiņa

No autovadītāju saraksta norāda atbilstošo autovadītāja kartiņu.

Klients

No klientu saraksta norāda atbilstošo klientu, pie kura veikts maršruts.

Klienta līgums

No līgumu saraksta norāda atbilstošo līgumu, uz kura pamata veikts attiecīgais
maršruts.

Degv.pat.%

Degvielas patēriņš %.

Darba stundas

Maršruta ietvaros patērētās darba stundas.

Tehn.stāv.izbrauco No Tehnisko stāvokļu saraksta iespējams norādīt tehnisko stāvokli pirms maršruta
t
uzsākšanas.
Tehn.stāv.atgriežo No Tehnisko stāvokļu saraksta iespējams norādīt tehnisko stāvokli pēc maršruta
ties
pabeigšanas.
Piezīmes

Piezīmes par attiecīgo maršrutu.

Izbrauca

izbraukšanas laiks.

Atgriezās

atgriešanās laiks.

Lappuse Objektu dimensijas
Lappusē "Dimensijas" var norādīt nepieciešamās dimensijas. Dimensiju aizpildei šajā dokumentā ir informatīva
nozīme.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.3

Pārvadājumi

Pārvadājumu dokumenti ir pieejami no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Pārvadāj umi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Pārvadājums.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Pārvadājums
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Pārvadājumu ievadlogā jānorāda:
AT kartiņa

nospiežot pogu
, izvēlas no uzņēmuma Auto kartiņu saraksta (Pamatdati>Transporta procesu vadība->Autotransporta kartiņas);

Autovadītājs

nospiežot pogu
, izvēlas no uzņēmuma Auto kartiņu saraksta (Pamatdati->
Transporta procesu vadība->Autovadītāj u kartiņas);

Klients

nospiežot pogu
>Saraksts)

Pārvadājuma
veids

nospiežot pogu
, izvēlas no Pārvadājuma veidu saraksta (Pamatdati->Transporta
procesu vadība->Pārvadāj umu klasifikatori-> Pārvadāj uma veidi);

Norīkojuma
veids

nospiežot pogu
, izvēlas no Norīkojumu veidu saraksta (Pamatdati->Transporta
procesu vadība->Pārvadāj umu klasifikatori-> Norīkoj umu veidi);

Kravas veids

nospiežot pogu
, izvēlas no Kravas veidu saraksta (Pamatdati->Transporta procesu
vadība->Pārvadāj umu klasifikatori-> Kravas veidi);

Piezīmes

piezīmes brīvā formā.

, izvēlas no uzņēmuma Klientu saraksta (Pamatdati->Klienti-

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.4

Remonta darbi

Remonta vai apkopes darbu ievade ir pieejama no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Remonta
darbi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2) un izvēloties nepieciešamo dokumentu veidu:
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Remonta darbs vai Tehniskā apkope (jābūt nodefinētiem attiecīgajiem dokumentu tipiem).
Plānojot nākamo remontu vai apkopi, tiek aizpildīts iepriekšējā remonta vai apkopes lauks Plānotais
datums nevis veidots jauns dokumentus ar statusu Plānots.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Remonta darbs vai Tehniskā apkope
Abas kartiņas ir līdzīgas, izņemot divus laukus lappusē Informācija.
Galvene satur šādus laukus:
Numurs

Remonta vai apkopes darba numurs;

Nosaukums

Remonta vai apkopes darba nosaukums;

Datums no

Remonta darba sākuma datums

Datums līdz

Remonta darba izpildes datums.

Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs Informācija, Remonta pagarinājumi un Apraksts.
Loga apakšējā joslā ir iespējams izvēlēties šādus remonta darba Statusus: Plānots, Spēkā esošs vai
Anulēts.
Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.
Gan galvenē, gan lappusēs ievadītos datus saglabā, nospiežot pogu
Ja ievadītos datus nevēlamies saglabāt, tad jānospiež poga

.
.

Lappuse Informācija
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Lappusē Informācija jāievada:
AT kartiņa

autotransports, uz kuru attiecas remonts vai apkope, nospiežot pogu
, izvēlas no
Autotransporta kartiņu saraksta (Pamatdati->Transporta procesu vadība->Autotransporta
kartiņas);

Klients

norāda atbilstošu autoservisu, nospiežot pogu
>Klienti->Saraksts);

Līgums

atbilstošais līgums, uz kā pamata veikts remonts vai apkope, nospiežot pogu
Līgumu saraksta;

Veids

No remonta veidu saraksta norāda, vai attiecīgais ieraksts ir remonts vai tehniskā apkope,
nospiežot pogu

Plānotais
datums
Plānotais
nobraukums

, izvēlas no Klientu saraksta (Pamatdati-

, izvēlas no

, izvēlas no Remonta veidu saraksta;

Datums, kurā tiks veikts norādītais remontdarbs vai tehniskā apkope. Šis datums tiek
parādīts atskaitē AT kartiņu Kalendārs.
Plānotais nobraukums;

Nāk.apk.datu Lauks pieejams tikai Tehnisko apkopju dokumentos. Laukā norāda datumu, līdz kuram
ms
obligāti veicama nākamā apkope.
Nāk.apk.nobr Lauks pieejams tikai Tehnisko apkopju dokumentos. Laukā norāda nobraukumu, līdz kuram
aukums
obligāti veicama nākamā apkope.
Summa

remonta darba kopējo izmaksu summa;

Pabeigts

lauks parāda remonta darba izpildes stāvokli: Jā vai Nē.
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Lappuse Remonta pagarinājumi

Datums

norāda remonta pagarinājuma datumu.
Var norādīt, kad veikts atkārtots remonts/apkope, ja pēc plānotā remonta/apkopes beigām
atklājas defekts, kā rezultātā nepieciešams papildus remonts/apkope.

Pamatojums

nospiežot pogu

, tiek atvērts lauks remonta pagarinājuma pamatojuma ievadei.

Ar pogu

pievieno jaunu, tukšu rindiņu.

Ar pogu

var rindiņu izdzēst.

Lappuse Apraksts
Šajā lappusē pieejams liels teksta lauks, kurā var ievadīt papildu informāciju par plānotajiem un esošajiem
remonta darbiem.
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1.2.5

Akumulatori

Akumulatoru saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Akumulatori. No
saraksta loga akumulatoram var piesaistīt autotransporta kartiņu.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Akumulatori.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Akumulatori

AT akumulatora datu ievadlogā jānorāda:
Ja dati tiek ievadīti Autotransporta kartiņā, tad lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis
automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai Autotransporta kartiņai.
Izgatavošanas datums

izgatavošanas gads;

Derīguma termiņš

akumulatora derīguma termiņš;

Kapacitāte

akumulatora baterijas kapacitāte;

Palaišanas strāva

palaišanas strāvas stiprums;
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Bateriju skaits

akumulatora bateriju skaits.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.6

Apdrošināšanas polises

Apdrošināšanas polises ir pieejamas no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Apdrošināšanas
polises.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
polises.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Apdrošināšanas

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Apdrošināšanas polises
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Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Jāaizpilda ievadlauki:
Sākuma datums

polises izdošanas datums;

Beigu datums

polises derīguma termiņš;

Polises numurs

polises numurs;

Apdrošināšanas
kompānija

nospiežot pogu
>Saraksts);

Teritorija

nospiežot pogu
, izvēlas no Apdrošināšanas teritoriju saraksta (Pamatdati>Transporta procesu vadība->Klasifikatori-> Apdrošināšanas teritorij as);

Līgums

nospiežot pogu

Apdrošinājuma
summa

apdrošinājuma summa;

Prēmija

prēmijas summa;

Pamattarifs

pamattarifs;

TRA kods

transporta līdzekļa kods;

Atlaides kods

polises atlaides kods;

, izvēlas no uzņēmuma Klientu saraksta (Pamatdati->Klienti-

, izvēlas no Līgumu saraksta;
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Valūta

polises valūta;

Veids

apdrošināšanas polises veids: OCTA, KASKO vai Cits.

Piezīmes

norāda papildus informāciju par attiecīgo apdrošināšanas polisi (pašrisku, īpašos
nosacījumus, u.tml.).

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.7

Ikgadējās tehniskās apskates

Ikgadējās tehniskās apskates saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība>Ikgadēj ās tehniskās apskates. No saraksta loga ikgadējai tehniskajai apskatei var piesaistīt autotransporta
kartiņu.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
apskates.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Ikgadējās tehniskās

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Ikgadējās tehniskās apskates
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AT ikgadējās tehniskās apskates ievadlogā jānorāda:
AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis , ja dati tiek ievadīts no Autotransporta kartiņas, parāda
automātiski informāciju atbilstoši izvēlētajai Autotransporta kartiņai.
ITA datums

ikgadējās tehniskās apskates veikšanas datums

ITA termiņš

datums, līdz kuram obligāti jāveic nākamā tehniskā apskate.

Plānotais datums

datums, kad ieplānots veikt nākamo tehnisko apskati.

Ceļa nodoklis

ceļa nodokļa apmērs attiecīgajam autotransportam.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.8

Licences, sertifikāti

Licenču un sertifikātu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Licences
sertifikāti. No saraksta loga licencei, sertifikātam var piesaistīt autotransporta kartiņu.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Licence, sertifikāts.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Licence, sertifikāts

.
Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai
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Jāaizpilda ievadlauki:
Licences, sertifikāta tips

nospiežot pogu
, izvēlas no AT licences, sertifikāta tipu saraksta
(Pamatdati->Transporta procesu vadība->Klasifikatori->AT licences,
sertifikāta tipi);

Kods

licences vai sertifikāta kods;

Nosaukums

licences vai sertifikāta nosaukums.

Spēkā no ... līdz ...

no kura datuma līdz kuram ir spēkā licence vai sertifikāts.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.9

Riepu komplekti

Riepu komplektu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti->Transporta procesu vadība->Riepu komplekti.
No saraksta loga riepu komplektam var piesaistīt autotransporta kartiņu.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Riepu komplekts.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Ievadlogs Riepu komplekts
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AT riepu komplekta datu ievadloga galvenē jānorāda:
Lauki AT kartiņa, reģistrācijas nr, marka un modelis automātiski parāda informāciju atbilstoši izvēlētajai
Autotransporta kartiņai.
Uzstādīšanas datums

riepu uzstādīšanas datums;

Derīguma termiņš

riepu derīguma termiņš;

Lappuse Pamatdati
Lappusē Pamatdati jānorāda:
Kods

riepu komplekta kods;

Riepu izmērs

riepu izmērs;

Riepu skaits

riepu skaits komplektā;

Nobraukuma limits

riepu nobraukuma limits;

Sezona

sezona (ziemas, vasaras, vissezonas).

Lauki Aktuālais nobraukums un Riepu nolietojums tiek aizpildīti automātiski, kad automašīnai periodā, kad
uzstādīts attiecīgais riepu komplekts, tiek ievadīta ceļazīme.
Laukā Aktuālais nobraukums tiks summēts nobraukums pēc ceļazīmēm un laukā Riepu nolietojums tiks
aprēķināts nobraukuma % attiecībā pret Nobraukuma limitu.

Lappuse Īpašības
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Lappusē Īpašības iespējams pievienot riepu komplekta īpašības.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.

1.2.10 Autoservisu līgumi
Autoservisu līgumi ir pieejami izvēlnē Dokumenti ->Transporta procesu vadība ->Autoservisu līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Autoservisa līgums.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Autoservisa līguma ievadforma
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Autoservisu līguma ievadformā daļa lauku ir specifiskie lauki, kuri tiks aprakstīti bet daļa laukus aizpilda
analoģiski kā klientu līgumā, skatīt Klientu līgumu sadaļu.
Lappuse Informācija
Licences derīguma
termiņš

Autoservisa licences derīguma termiņš

Garantijas serviss

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, vai konkrētais autoserviss veic garantijas apkopes.

Marka

Autoservisa marka.

Darba stundas cena

Darba stundas cena.

Darbu kopums

Darbu kopums.

Lappuse Apkalpošanas areāls
Pieejamās
papildgrupas

Sarakstā pieejamas visas uzņēmuma struktūrvienības. Ar piešķiršanas pogas
palīdzību iespējams norādīt, kuras struktūrvienības apkalpo konkrētais
autoserviss uz attiecīgā līguma pamata (t.i. pārnest konkrētas struktūrvienības
uz sadaļu „Piešķirtās papildgrupas”).
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Piešķirtās papildgrupas Struktūrvienību saraksts, kuras apkalpo attiecīgais autoserviss.

Lappuse Automašīnu markas
Pieejamās
papildgrupas

Sarakstā pieejamas visas uzņēmuma AT markas. Ar piešķiršanas pogas
palīdzību iespējams norādīt, kuras AT markas apkalpo konkrētais autoserviss uz
attiecīgā līguma pamata (t.i. pārnest konkrētas AT markas uz sadaļu „Piešķirtās
papildgrupas”.

Piešķirtās papildgrupas AT marku saraksts, kuras apkalpo attiecīgais autoserviss.

1.2.11 AT izdevumu attiecināšana
AT izdevumu attiecināšana uz konkrētu transporta līdzekli ir pieejama izvēlnē Dokumenti->Transporta procesu
vadība->AT izdevumu attiecināšana.
Pieejami divi dokumentu pamattipi (jābūt aprakstītiem atbilstošiem Dokumentu tipiem):
- AT izdevumu attiecināšana - var uzskaitīt summas uz konkrēto transporta līdzekli un sasaistīt ar AT
dokumentiem;
- AT izdevumu attiecināšana ar dokumentu - var uzskaitīt summas uz konkrēto transporta līdzekli,
sasaistīt ar AT dokumentiem un vēl papildus iespējams vienlaicīgi veikt kustību noliktavā – iekšējo kustību,
norakstīšanu vai krājumu pārvietošanu (piemēram, var izmantot Riepu uzskaitē).
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2). Atkarībā no izvēlētā dokumenta veida tiek
atvērts ievadlogs:
- AT izdevumu attiecināšana;
- AT izdevumu attiecināšana ar dokumentu.
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
Lai varētu veikt AT izdevumu attiecināšanu, tad ir jāaktivizē Autotransporta objekta dimensija (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Dimensij as -> Apakšlappuse Obj ektu dimensij as) un
jāizmanto apgādes dokumentu uzskaitē, norādot uz kurām AT kartiņām summas tiek uzskaitītas.

AT izdevumu attiecināšana
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Aizpildāmie ievadlauki:
Kods

AT izdevumu attiecināšanas dokumenta kods.

Nosaukums

AT izdevumu attiecināšanas dokumenta nosaukums

AT kartiņa

No autotransporta kartiņu saraksta norāda atbilstošu autotransportu, uz kuru tiek
attiecināti izdevumi.

Spēkā no

Datums, no kura izdevumi attiecināmi uz konkrēto AT kartiņu.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram izdevumi attiecināmi uz konkrēto AT kartiņu.
Saraksts Dokumenta rindas

Dokumenta veids

No lejupkrītošas izvēles norāda, vai attiecīgā rindiņa tiks sasaistīta ar apgādes
dokumentu, vai arī tā būs manuāla rinda: izvēlas Rēķina rinda vai Manuāls
dokuments.

Dokumenta rindiņa

Ja ir izvēlēta Rēķina rinda, tad no pavadzīmju un rēķinu rindām norāda, kura rinda
tiek attiecināta kā izdevums uz attiecīgo AT kartiņu. Ja Manuāls dokuments ievada manuāli.
Rēķina rindu atlases filtrs darbojas šādi:
- Ja dokumenta veids ir AT izdevumu attiecināšana, rēķina rindu filtrs atlasa tikai
saņemtos pakalpojumus, kuriem norādīta AT objekta dimensija
- Ja dokumenta veids ir AT izdevumu attiecināšana ar dokumentu, rēķina rindu
filtrs atlasa tikai preču rindas, kuras atrodas atbilstošajā noliktavā.
Pavadzīmju un rēķinu rindu sarakstam, kas atvērts no AT izdevumu attiecināšanas
dokumenta, kolonnas, kurās redzamas attiecinātā summa un neattiecinātā summa
(jābūt pievienotām saraksta izskatā) tiek iekrāsotas ar dažādām krāsām, lai būtu
uzskatāmi redzams, kuras rindas jau ir attiecinātās, kuras daļēji un kuras nav
attiecinātas vispār:
- Sarkans – attiecināta visa summa,
- Dzeltens - daļēji attiecināta summa,
- Zaļš – summa vispār nav attiecināta.
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Attiecināmā summa

norāda uz AT kartiņu attiecināmo summu. Tā nedrīkst būt lielāka par piesaistītā
apgādes dokumenta summu. Pārsniedzot to, sistēma brīdina lietotāju un neļauj
dokumentu saglabāt.

Tips

Iespējams veikt sasaiti ar AT dokumentiem, no lejupkrītošas izvēles norāda, vai
konkrētais izdevums attiecināms uz Tehnisko apkopi, Remonta darbu,
Apdrošināšanas polisi vai Ikgadēj o tehnisko apskati.

Kods

Atkarībā no norādītās vērtības laukā Tips, šajā laukā tiek piesaistīts konkrēts
dokuments: Tehniskā apkope, Remonta darbs, Apdrošināšanas polisei vai Ikgadējā
tehniskā apskate.

AT izdevumu attiecināšana ar dokumentu
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Aizpildāmie ievadlauki:
Kods

AT izdevumu attiecināšanas dokumenta kods.

Nosaukums

AT izdevumu attiecināšanas dokumenta nosaukums.

AT kartiņa

No autotransporta kartiņu saraksta norāda atbilstošu autotransportu, uz kuru
tiek attiecināti izdevumi.

Spēkā no

Datums, no kura izdevumi attiecināmi uz konkrēto AT kartiņu.

Spēkā līdz

Datums, līdz kuram izdevumi attiecināmi uz konkrēto AT kartiņu.

Noliktava

No noliktavu saraksta norāda noliktavu, kurā attiecīgā detaļa, piemēram,
nomontētās riepas, tiks uzglabātas.

Saņēmējs

Norāda, no kuras noliktavas notiks izvēles - ja atzīmē izvēles rūtiņu Saņēmējs,
tad tiks izmantota AT kartiņā piesaistītā noliktava.

Dokuments

norāda, kādu dokumentu jāuzģenerē, piemēram Iekšējā kustība (piedāvātais
dokumenta veids tiek norādīts Dokumenta tipā).

Ģenerēt dokumentu

Atzīmējot izvēles rūtiņu, dokumenta saglabāšanas brīdī tiek ģenerēts laukā
Dokuments norādītais dokuments.
Saraksts Dokumenta rindas

Dokumenta veids

No lejupkrītošas izvēles norāda, vai attiecīgā rindiņa tiks sasaistīta ar apgādes
dokumentu, vai arī tā būs manuāla rinda: izvēlas Rēķina rinda vai Manuāls
dokuments.

Dokumenta rindiņa

Ja ir izvēlēta Rēķina rinda, tad no pavadzīmju un rēķinu rindām norāda, kura
rinda norāda attiecīgo detaļu, ja Manuāls dokuments - ievada manuāli.
Papildus info vēl skatīt pie iepriekšējā dokumenta "AT izdevumu attiecināšana"
lauka apraksta.

Attiecināmā summa

norāda uz AT kartiņu attiecināmo summu.

Attiecināmais
daudzums

norāda attiecināmo daudzumu.

Tips

Iespējams veikt sasaiti ar AT dokumentiem, no lejupkrītošas izvēles norāda, vai
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konkrētais izdevums attiecināms uz Tehnisko apkopi, Remonta darbu,
Apdrošināšanas polisi vai Ikgadēj o tehnisko apskati.
Kods

Atkarībā no norādītās vērtības laukā Tips, šajā laukā tiek piesaistīts konkrēts
dokuments: Tehniskā apkope, Remonta darbs, Apdrošināšanas polisei vai
Ikgadējā tehniskā apskate.

Lauks Iestāde pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā, aizpildās automātiski ar AT kartiņā
norādīto iestādi.
Datus saglabā, nospiežot pogu
. Ja ir bijusi atzīmēta izvēles rūtiņa Ģenerēt dokumentu, tad uz
ekrāna būs redzams uzģenerētais dokuments, kura saturu var skatīt un labot un, ja nepieciešams, šo
dokumentu var atcelt. Apstiprinot tiks veikta attiecīgā noliktavas atlikumu izmaiņa.

1.3

Atskaites

1.3.1

Ceļazīmes

Atskaites par ceļazīmēm ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība->Ceļazīmes.
Atskaitē redzami arī degvielas apgrozījuma dati – 1. un 2. degvielas sākuma, beigu un apgrozījuma lauki
katrai mašīnai, kas attiecas uz atskaites periodu nevis katru konkrētu ceļazīmi, kas ietilpst šajā periodā.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
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1.3.2

Degvielas dokumenti

Atskaites par degvielas dokumentiem ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība>Degvielas dokumenti.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
Saraksta izskatā var pielikt informāciju par Degvielas kartes klientu. Tādā veidā pēc atskaites ir iespējams
salīdzināt, vai iesniegto čeku kopsumma atbilst saņemtajam rēķinam pa klientiem vai degvielas kartēm.

Saraksta izvēlnē
Ģenerēt
saņemšanas/
iekšējās kustības
pavadzīmi

ir pieejamas šādas darbības:
Norādot dokumenta veidu tiek aktivizēts pavadzīmes ģenerēšanas process:
Procesam beidzoties sekmīgi:
- ja ģenerācijas rezultātā uzģenerējas viena pavadzīme, tad tā tiek atvērta
labošanas režīmā,
- ja vairākas, tad tās tiek saglabātas un atvērts uzģenerēto pavadzīmju
saraksts.
Tiek uzģenerētas atsevišķas pavadzīmes, ja atšķiras:
Izsniedzošā noliktava (degvielas dokumenta veidam piesaistītā);
Saņemošā noliktava (autotransporta kartiņā norādītā);
Piegādātājs (degvielas kartei piesaistītais izsniedzējs).
Pavadzīmes tiek uzģenerētas statusā “Sagatave”.
Ja kāds no laukiem iezīmētajās rindās nav aizpildīts un tādēļ nav iespējama
pavadzīmes ģenerēšana, tad lietotājam tiek izdots atbilstošs paziņojums.
Saņemšanas pavadzīme tiek aizpildīti lauki:
Datums – pēc dokumenta tipā norādītā;
Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā;
Noliktava – autotransporta kartiņā norādītā;
Valūta – dokumenta noklusētā;
Klients – degvielas kartei piesaistītais izsniedzējs;
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra;
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-

Daudzums – daudzums no degvielas dokumentu saraksta;
Summa – summa no degvielas dokumentu saraksta;
Rindiņas dimensijas – no autotransporta kartiņas;
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija;
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek
izvērstas pa autotransporta kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas netiek aizpildītas.
Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai
nomenklatūrai ir viena rindiņa.
Iekšējās kustības pavadzīmē tiek aizpildīti lauki:
Datums – pēc dokumenta tipā norādītā;
Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā;
Izsniedzošā noliktava – degvielas dokumenta veidā norādītā;
Saņemošā noliktava – autotransporta kartiņā norādītā;
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra;
Daudzums – daudzums no degvielas dokumentu saraksta;
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija;
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek
izvērstas pa autotransporta kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas netiek aizpildītas.
Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai
nomenklatūrai ir viena rindiņa.
Ģenerācijas rezultātā izveidojas sasaiste starp Degvielas saņemšanas rindiņu un
saņemšanas, iekšējās kustības pavadzīmi. Dzēšot pavadzīmi tiek izdzēsta arī
sasaiste starp pavadzīmi un degvielas dokumenta rindiņu.
Vienai rindiņai var būt piesaistīta tikai viena saņemšanas vai iekšējās kustības
pavadzīme.
Viena saņemšana vai iekšējā kustības pvz var attiekties uz vairākām degvielas
saņemšanas rindiņām.
Atvērt pavadzīmi

1.3.3

Degvielas dokumentu sarakstā pieejama informācija par uzģenerētajām pavadzīmēm
(attiecīgās kolonnas jāpievieno saraksta izskatam) iespējams atvērt pavadzīmi
labošanas vai apskates režīmā, atkarībā no tās statusa.

Tehniskās apkopes

Atskaites par tehniskajām apkopēm ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība>Tehniskās apkopes.
Sarakstā tiek iekrāsotas sarkanas tās rindas, kurām konkrētajam transporta līdzeklim pēdējais ieraksts ir ar
kavētu datumu salīdzinot ar sistēmas tekošo datumu.

1.3.4

AT kartiņas saistītie dati

1.3.4.1

AT kartiņai piesaistītie autovadītāji

Izmantojot izvēlni Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT kartiņas saistītie dati -> Piesaistītie
autovadītāj i, ir iespējams atlasīt un izdrukāt informāciju par autotransporta kartiņai piesaistītajiem
autovadītājiem. Atskaites parametru logā jāievada laika periods.
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Nospiežot pogu
saraksta logā.
Nospiežot logu

, tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādīta
, uzreiz tiek izsaukts drukas vadības logs.

Parametru logu vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logos

Atskaites apskate un izdrukāšana
Nospiežot

pogu, atveras Parametru uzstādīšanas un Drukāšanas logs.
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Detalizēta informācija par atskaišu drukas vadību sk. Drukas vadība.
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1.3.4.2

AT kartiņai piesaistītās īpašības

Izmantojot izvēlni Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT kartiņas saistītie dati -> Piesaistītās īpašības,
ir iespējams atlasīt un izdrukāt informāciju par autotransporta kartiņai piesaistītajām īpašībām.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
1.3.4.3

AT kartiņai piesaistītās PL kartiņas

Izmantojot izvēlni Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT kartiņas saistītie dati -> Piesaistītās PL
kartiņas, ir iespējams iegūt atskaites par visām pmatlīdzekļu kartiņām, kas ir piesaistītas autotransporta
kartiņai.
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Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.

1.3.4.4

Piesaistītie līgumi

Izmantojot izvēlni Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT kartiņas saistītie dati -> Piesaistītie līgumi, ir
iespējams iegūt atskaites par līgumiem, kas ir piesaistīti autotransporta kartiņai.
1.3.4.5

Ikgadējās tehniskās apskates

No izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT kartiņas saistītie dati -> Ikgadēj ās tehniskās
apskates ir pieejamas atskaites par ikgadējām tehniskajām apskatēm.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
Sarakstā tiek iekrāsotas sarkanas tās rindas, kurām konkrētajam transporta līdzeklim pēdējais ieraksts ir ar
kavētu datumu salīdzinot ar sistēmas tekošo datumu.
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1.3.4.6

Akumulatori

Atskaites par autotransportu akumulatoriem ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība->
AT kartiņas saistītie dati -> Akumulatori.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
1.3.4.7

Riepu komplekti

Atskaites par riepu komplektiem ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT
kartiņas saistītie dati -> Riepu komplekti.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
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1.3.4.8

Licences, sertifikāti

Atskaites par licencēm un sertifikātiem ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība-> AT
kartiņas saistītie dati -> Licences, sertifikāti.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
1.3.4.9

Apdrošināšanas polises

Atskaites par apdrošināšanas polisēm ir pieejamas no izvēlnes Atskaites-> Transporta procesu vadība->AT
kartiņas saistītie dati -> Apdrošināšanas polises.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
Sarakstā tiek iekrāsotas sarkanas tās rindas, kurām konkrētajam transporta līdzeklim pēdējais ieraksts ir ar
kavētu datumu salīdzinot ar sistēmas tekošo datumu.
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1.3.4.10 Degvielas kartes piesaistes vadītājam
Atskaite par piesaistītajiem vadītājiem degvielas kartēm ir pieejama no izvēlnes Atskaites ->Transporta
procesu vadība ->AT kartiņas saistītie dati->Degvielas kartes piesaistes vadītāj am.
Atlases nosacījumos ir jāizvēlas nepieciešamā degvielas karte un jānospiež poga

.

Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.
1.3.4.11 Degvielas kartes piesaistes transportam
Atskaite par piesaistītajiem autotransportiem degvielas kartēm ir pieejama no izvēlnes Atskaites ->
Transporta procesu vadība->AT kartiņas saistītie dati->Degvielas kartes piesaistes transportam.
Atlases nosacījumos ir jāizvēlas nepieciešamā degvielas karte un jānospiež poga

.
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Sīkāku informāciju par atskaišu sagatavošanu un drukāšanu sk. Drukas vadība un Atskaites parametru logs.

1.3.5

AT izdevumu attiecināšana periodā

Atskaite par AT izdevumu attiecināšanu periodā ir pieejama no izvēlnes Atskaites -> Transporta procesu
vadība -> AT izdevumu attiecināšana periodā.

1.3.6

AT izdevumu attiecināšana

Atskaite par AT izdevumu attiecināšanu ir pieejama no izvēlnes Atskaites -> Transporta procesu vadība -> AT
izdevumu attiecināšana.

1.3.7

Slodžu rādījumi

Atskaite par slodžu rādījumiem ir pieejama no izvēlnes Atskaites -> Transporta procesu vadība -> Slodžu
rādīj umi.
Paredzēta, lai salīdzinātu normatīvos rādījumus ar faktiskajiem un noskaidrotu vai netiek pārsniegta mēneša
un gada norma.

1.3.8

AT kartiņu Kalendārs

AT kartiņu kalendārā iespējams sekot līdzi notikumiem, kuriem jāpievērš uzmanība gan vienam transporta
līdzeklim, gan visiem transporta līdzekļiem.
Izvēlne: Atskaites-> Transporta procesu vadība->AT kartiņu kalendārs.
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Var norādīt, kādus datus attēlot kalendārā.
AT kartiņa

ja nepieciešami dati tikai par kādu konkrētu transporta līdzekli, izvēlas attiecīgo AT
kartiņu. Atstājot neaizpildītu, tiks attēloti dati par visiem uzņēmuma transporta
līdzekļiem.

Veidi

par kādiem notiikumiem atlasīt datus: Visiem vai tikai Nomas līgumi, Apdrošināšanas
polises, Tehniskās apskates vai Apkopes un remontdarbi.

Gads

norāda kalendāra gadu.

Mēnesis

norāda kalendāra mēnesi.

Datumos, kuros ir kādi svarīgi notikumi, kuriem jāpievērš uzmanība, atzīmēti ar sarkanu trijstūrīti datuma
kvadrāta augšējā labējā stūrī.

1.3.9

AT kartiņu kalendārs periodā

Atskaite AT kartiņu kalendārs periodā pieejama: Atskaites-> Transporta procesu vadība->AT kartiņu
kalendārs periodā.
Atskaites filtra logā uzdod periodu, par kādu atlasīt datus par visām mašīnām tiem pašiem notikumiem, kas
iepriekš aprakstīti atskaitē AT kartiņu Kalendārs, tikai dati tiks parādīti saraksta veidā un ir iespējams izdrukāt
atskaiti.
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1.4

TPV Kontroles un vides parametri

Transporta procesu vadības moduļa (TPV) Kontroles un vides parametri pieejami izvēlnē
Uzstādīj umi -> Kontroles un vides parametri ->TVP Parametri.

Noklikšķinot uz

Sistēma ->

tiek atvērts parametru saraksts:

Ceļazīmes nobraukuma kontrole

var uzdot vērtības: Nekontrolē, Aizliegums un Brīdināj ums.

Ceļazīmes motorstundu kontrole

var uzdot vērtības: Nekontrolē, Aizliegums un Brīdināj ums.

nosaka, vai kontrolēt atzīmētās ceļazīmes rindas. Ja parametrs
„Degvielas patēriņi, maršruti” datu
ir aktīvs, tad Ceļazīmes lappusē Degvielas patēriņi, maršruti
auto kontrole
ir iespējama ievadīto datu kontrole.
Ceļazīmes nobraukuma kontrole
mēneša griezumā

nosaka vai kontrolēt limitus, ievadot Ceļazīmes,
var uzdot vērtības: Nekontrolē, Aizliegums un Brīdināj ums.
Limitu vērtības redzamas AT kartiņas lappusē Informācija
laukos Grupas nobraukums: Mēnesī.

Ceļazīmes nobraukuma kontrole gada
griezumā

nosaka vai kontrolēt limitus, ievadot Ceļazīmes,
var uzdot vērtības: Nekontrolē, Aizliegums un Brīdināj ums.
Limitu vērtības redzamas AT kartiņas lappusē Informācija
laukos Grupas nobraukums: Gadā.

Izvērst pavadzīmes rindas pa AT
objektu dimensiju

nosaka, vai uzģenerētajās pavadzīmēs rindiņas ir jāizvērš pa
autotransporta kartiņām – ja tas nepieciešams, tad atzīmē
izvēles rūtiņu Aktīvs.

1.5

Izmaiņu lapa

Datums
25.10.2010.

Versijas
numurs
3.168.325

Izmaiņu apraksts
Izmaiņu apraksts atbilstoši versijai 3.168.325

Autors
A.Murāne
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Datums

Versijas
numurs

Izmaiņu apraksts

Autors

14.03.2011.

3.172.335

Izmaiņu apraksts atbilstoši versijai 3.172.335

A.Murāne

02.12.2011

3.212.371

Izmaiņu apraksts atbilstoši versijas papildinājumiem
un izmaiņām

I.Freimane

08.03.2012

3.215.375

Izmaiņu apraksts atbilstoši versijas papildinājumiem
un izmaiņām

I.Freimane

22.03.2013

3.250.410

Izmaiņu apraksts atbilstoši versijas papildinājumiem
un izmaiņām

L. Salnāja
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