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SISTĒMA
Šajā versijā ieviests sarakstu ierobežojums – jauns uzstādījums kontroles un vides parametros. Lai gan fiziski ir iespējams uzstādīt
līdz pat 500 000 ierakstiem garus sarakstus, tagad pēc noklusējuma tiek attēloti “tikai” pirmie 10 000 ieraksti atbilstoši filtram un
sakārtojumam. Ierobežojuma uzstādīšana uzlabo sistēmas ātrdarbību un stabilitāti.
Būtisks jaunums WEB lietotājiem - aizmirstot paroli, vairs nebūs jātraucē IT daļa. Jaunā paroles automātiskas atjaunināšanas
iespēja ļauj lietotājam atbloķēt pieeju un tikt pie jaunas paroles paša spēkiem.

FINANŠU UZSKAITE
Versijā ieviesta jauna objektu dimensija „Avansa norēķini”. Tā dod iespēju izmantot vienu kopēju sarakstu, kā arī
grāmatojumos pielietot avansa norēķinu personu sarakstu no moduļa „Avansa norēķini”. Izmantojot šo objekta dimensiju,
virsgrāmatā varēsiet redzēt kontu apgrozījumu un atlikumus par katru avansa norēķinu personu.
Saraksts "Avansa izdevumu dokumenti" 455.versijā pārsaukts par "Avansa norēķinu dokumentu saraksts" un tajā tagad var
attēlot visus dokumentus, kas saistīti ar avansa norēķinu moduli. Rezultātā tiek atvieglots darbs ar avansa norēķinu
dokumentiem - tie visi atrodas vienkopus un daļa no tiem nav jāmeklē virsgrāmatā.
Programmā izveidots jauns dokumentu veids "Inventāra lietotāja maiņa". Ar dokumentu iespējams pārlikt inventāru no viena
lietotāja citam. Jaunā funkcionalitāte atvieglos darbu, jo vairs nebūs nepieciešams veidot sistēmā divus dokumentus "Atgriezts
no lietošanas" un "Izsniegts lietošanā" jaunai personai.
Uzņēmumiem, kuri izmanto Horizon licenci "Vairāki nodokļu maksātāji", būs iespēja aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu
nodokļiem atdalīti - par katru nodokļu maksātāju iestādi atsevišķi. Nolietojuma aprēķinu nodokļiem varēs sākt aprēķināt no
konkrēta, brīvi izraudzīta perioda, nevis ar brīdi, kad uzsākts lietot Horizon.

NORĒĶINI
Būtiskākais pilnveidojums 455.versijā veikts, izveidojot datu apmaiņu ar portālu firmas.lv. Tas ļaus ievērojami ātrāk izveidot jaunu
klienta kartīti, kā arī uzlabot datu kvalitāti jau esošajās.
Papildus līdzšinējai piesaistei ar Swedbank un SEB banku, tagad programmā šī funkcija pieejama arī bankai Citadele. Tas ļaus arī
bankas Citadele klientiem veikt maksājumu un konta izrakstu apmaiņu tiešsaistes režīmā, ietaupot laiku un uzlabojot precizitāti.
Uzlabota dimensiju sadalījuma automātiskā aizpilde maksājuma uzdevumos. Tagad būs iespējams pareizi aizpildīt sadalījumu arī
pie daļējām apmaksām vai ģenerējot to no maksājumu importa saraksta.
Versijā arī paplašinātas izejošo maksājumu ģenerēšanas iespējas no apgādes preču dokumentu saraksta.

APSAIMNIEKOŠANA
Veikti pakalpojumu piegādes līgumu uzlabojumi, lai nodrošinātu saprotamāku un ērtāku to uzskaiti. Labojumi nepieciešami
pieņemšanas - nodošanas aktu funkcionalitātei.
Izveidots jauns NĪP Pieņemšanas - nodošanas akta dokumenta pamatveids, kas paredzēts summu un daudzuma aprēķinu
veikšanai pēc Apjoma aprēķinu metodēm. Jaunajā NĪP Pieņemšanas-nodošanas aktā iespējams sadalīt Funkcionālo objektu
summas pa Funkcionālo objektu sastāvā esošajām unikālajām Nekustamo īpašumu objektu mājām.
Veikti papildinājumi aprēķinu konfigurācijā, lai varētu aprēķināt patēriņu no mājas telpu grupām, kas iekļautas funkcionālā objekta
sastāvā.
Izveidota sociāli atbalstāmo personu uzskaites funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju reģistrēt datus par sociāli atbalstāmām
personām, kurām uz noteiktu laika periodu ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss. Iespēja arī izveidot atbrīvojumu periodus
kavējuma naudas aprēķiniem NĪP līgumiem, kuros ir reģistrētas sociāli atbalstāmās personas.

Ll

PERSONĀLS UN ALGAS
Atbilstoši Centrālas statistikas pārvaldes prasībām, ik gadu uzņēmumiem jāiesniedz atskaite, kuru nodrošina jaunais statistikas
pārskats ''5-darbs'', kuru iespējams ieimportēt ar .xml datni CSP e-pārskata sistēmā.
Sākot ar šo gadu, arī pašvaldību iestādēm noteikta prasība četrreiz gadā iesniegt atskaiti, kuru iespējams iegūt jaunajā statistikas
pārskatā ''2-darbs-pašvaldības''.
Jaunās versijas lietotājiem būs ievērojami vieglāk atbildēt uz darbinieka jautājumu “cik atvaļinājuma dienas man ir pieejamas?”, jo
Horizon ir izveidots jauns lauks “Pieejamās dienas”. Tajā redzams, par cik dienām darbinieks šobrīd vēl var pieteikt atvaļinājumu.

SAIMNIECĪBA
Pilnveidota cenu pārlasīšana dokumentos, lai tā atbilstu dažādām klientu vajadzībām. Palielināts sarakstos redzamo pārdošanas
cenu skaits.
Lai atvieglotu lietotāju darbu, papildināti atpakaļ saņemšanas pavadzīmju aizpildes mehānismi.
Būtiskas izmaiņas skārusi piegādes adrešu apstrāde un dokumentu aizpildes mehānismi, novienādojot tos starp dažādiem
sistēmas dokumentiem.
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SISTĒMA
Sistēmas konfigurācija
Ierobežota ierakstu rādīšana sarakstos un atskaitēs
Sarakstos un atskaitēs ir ierobežota ierakstu rādīšana. Ierakstu skaitu, cik tiek rādīti, nosaka kontroles un vides parametrs
Sarakstu ierakstu skaita limits (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri). Pēc noklusēšanas parametra
vērtība ir 10 000. Maksimālais rādāmo ierakstu skaits, kuru nav iespējams pārsniegt vispār ir 500 000.

Sarakstos dinamiskā meklēšana un summēšana strādā tikai uz faktiski nolasīto, ierobežoto datu apjomu. Par to, ka
sarakstā tiek rādīta ierobežota datu kopa, informē paziņojums loga apakšējā joslā.

Veicot sarakstu vai atskaišu izdrukāšanu vai eksportu, arī ir spēkā ierobežota apjoma datu nosacījums. Ja pārsūtamie dati
satur vairāk ierakstus, kā paredz ierobežojošais nosacījums, tiek parādīti attiecīgi paziņojumi.
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Un izdrukas apakšējā joslā arī ir attiecīgs paziņojums:

Lietotājiem, kuriem nepieciešama lielāka apjoma datu apstrāde, kontroles un vides parametros ir jānorāda lielāka
parametra vērtība.
Arī Horizon Web sarakstos ir ierobežots attēlojamo ierakstu skaits un attiecīgi saraksta apakšējā joslā tiek parādīts
paziņojums.

Izmaiņas importā uz Excel
Lai veicinātu ātrdarbību un lieki nenoslogotu piekļuvi datiem, ir ieviesti ierobežojumi, importējot datus no Excel.
Kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) sadaļā “Sistēma” pieejams jauns
parametrs Excel importa ierakstu limits pēc noklusējuma. Tā noklusētā vērtība ir 5000, kas nozīmē, ka vienā reizē
netiks atļauts importēt vairāk kā 5000 ierakstus. Ja ir lietotāji, kuriem ir jāļauj importēt lielāks skaits ierakstu, tad tiem
jāiestata atbilstoša parametra vērtība.

Pēc datu ielādes tiek izveidots un uzreiz atvērts rezultāta Excel fails, kurā ir saglabāta informācija par importa laikā
notikušajām kļūdām un brīdinājumiem (atrodams TEMP direktorijā).
Notikumu žurnālā tiek reģistrēti šādi notikumi (Sistēma -> Notikumi -> Darbības (svarīgie notikumi):
-

Par importa uzsākšanu;
Par katras lapas ielādes pabeigšanu;
Par visa faila ielādes pabeigšanu.

Ja importa laikā radusies kļūda, tiek parādīts paziņojums un lietotājam ir iespēja importu turpināt vai arī pārtraukt. Attiecīgi
informācija par to tiek iekļauta rezultāta Excel failā.
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Dokumentam pievienoto failu eksports, sūtīšana uz e-pastu un e-parakstīšana
Horizon izveidota jauna funkcionalitāte, kas paredzēta dokumentiem pievienoto failu eksportam, sūtīšanai uz e-pastu un eparakstīšanai.
Dokumenta logā atverot sadaļu "Pievienotie faili" un izvēloties drukāšanas iespēju (poga
vadības logu, kurš piedāvā izvēlēties pievienoto failu drukas parametrus.

), programma atver drukas

Ja pievienoto failu sarakstā iezīmēts vismaz viens fails, tad logā papildus esošajām izdrukas formām iespējams izvēlēties
izdruku formu ar apzīmējumu:
atzīmētie faili.
Lai novietotu uz diska failu/us, kas iezīmēti kāda dokumenta sadaļā "Pievienotie faili":
1) kursors jānovieto uz mapes "Atzīmētie faili". Tālāk jāizvēlas iespēja "Eksports
failā";
2) laukā "Eksporta veids" jānorāda, ka tas ir oriģināls, jānorāda vajadzīgais ceļš uz
diska laukā "Novietojums";
3) jānoklikšķina Drukāt.
Lai elektroniski parakstītu failu/us, kas iezīmēti kāda dokumenta sadaļā "Pievienotie
faili":
1) kursors jānovieto uz mapes "Atzīmētie faili". Tālāk jāizvēlas iespēja "Eksports
failā";
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2) laukā "Eksporta veids" jānorāda, ka tas ir e-dokuments. Lai pēc parakstīšanas
novietotu elektroniski parakstītos failus uz diska, jānorāda vajadzīgais ceļš laukā
"Novietojums";
3) lai visus iezīmētos failus elektroniski parakstītu vienā failā, jāatzīmē pazīme "Drukāt
kopā/vienā failā" un jānorāda šī faila nosaukums. Lai iezīmētos failus parakstītu katru
atsevišķi, pazīmi jāizņem;
4) jānoklikšķina Drukāt.
Lai sūtītu failus uz e-pastu:
1) kursors jānovieto uz mapes "Atzīmētie faili". Tālāk jāizvēlas iespēja "E-pasts";
2) laukā "Eksporta veids" jānorāda, ka tas ir oriģināls;
3) jānorāda e-pasta adrese un temats. Ja nepieciešams, jāaizpilda lauks "Teksts", lai
e-pasta ziņojums tiktu aizpildīts ar konkrētu tekstu. Temata un teksta laukā var ievadīt
arī izteiksmes.
4) jānoklikšķina Sūtīt.
Lai elektroniski parakstītu failus un nosūtītu uz e-pastu:
1) kursors jānovieto uz mapes "Atzīmētie faili". Tālāk jāizvēlas iespēja "E-pasts";
2) laukā "Eksporta veids" jānorāda, ka tas ir e-dokuments;
3) jānorāda e-pasta adrese un temats. Ja nepieciešams, lai e-pasta ziņojums tiktu
aizpildīts ar konkrētu tekstu, jāaizpilda lauks "Teksts". Teksta un temata laukā var ievadīt
arī izteiksmes.
4) lai visus iezīmētos failus elektroniski parakstītu vienā failā, jāatzīmē pazīme "Drukāt
kopā/vienā failā" un jānorāda šī faila nosaukums. Lai iezīmētos failus parakstītu katru
atsevišķi, pazīmi jāizņem;
5) jānorāda parakstīšanas veids;
6) jānoklikšķina Sūtīt.

Izmaiņas Horizon WEB pieslēgšanās logā
Pogas Aizmirsu paroli vietā izveidota poga Pieprasīt jaunu paroli. Ja lietotājs aizmirsis vai nobloķējis paroli, nospiežot
šo pogu, tiek ģenerēta paroles atjaunošanas saite un nosūtīta uz lietotāja e-pastu. Atjaunošanas saite ir derīga noteiktu
laiku, kas jānorāda Horizon konfigurācijā. Līdz ar to paroles atjaunošanu var veikt, vairs nepieprasot to administratoram.
Jāņem vērā, ka paroles atjaunošanu nevar veikt administratora bloķēti lietotāji un neaktīvi lietotāji.
Lietotājam jāpieslēdzas sistēmai ar minēto saiti un jāievada jaunā parole (divas reizes). Ja lietotājs ticis uz laiku bloķēts,
viņš līdz ar jaunās paroles ievadīšanu tiek atbloķēts.
Pēc jaunās paroles ievades lietotājs tiek pieslēgts sistēmai.
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Paroles maiņai nepieciešamā konfigurācija:
1) Web lietotāja kartītē jābūt norādītai e-pasta adresei, pretējā gadījumā paroles atjaunošanas saite netiks sūtīta.
2) Konfigurāciju jāveic Horizon uzskaites parametros Sistēma -> Uzstādījumi -> Horizon WEB -> Paroles atjaunošana.
Šeit jānorāda parametri:
Horizon reģistrācijas lietotājs – būs redzama kā sūtītāja informācija.
Lietotāja reģistrācijas firma – būs redzama kā sūtītāja informācija.
E-pasta izsūtīšanas adrese - adrese, no kuras tiek izsūtīts ziņojums ar paroles saiti. Ja šī e-pasta adrese nav
aizpildīta, tiks lietots Horizon norādītais uzņēmuma e-pasts.
Temats - temats, kāds tiks aizpildīts nosūtāmajam e-pastam.
E-pasta saturs – šeit jānorāda e-pasta saturs un tajā jāiekļauj zemāk uzģenerētā saite.
E-pasta parametri – laukā jāizvēlas “Saite uz paroles maiņu” un blakus laukā tiks uzģenerēta «Saite». Šo saiti ar
pogu
jāievieto laukā E-pasta saturs.
Paroles derīguma termiņš (minūtēs) – paroles saites derīguma termiņš minūtēs (noklusēti - 240 minūtes).
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Saskaņošana
Piezīmes, anulējot metarēķinu
1. Mainot metarēķinam statusu uz Anulēts (Dokumenti -> Metarēķini -> Darbības -> Mainīt statusu -> Anulēts),
tiek parādīts logs, kurā brīva teksta formā jāievada komentāri par metarēķina anulēšanas iemesliem.

Metarēķina ievadformā pieejams jauns lauks Piezīmes, kurā tiek pievienoti ievadītie komentāri.
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2. Iespēja norādīt piezīmes par metarēķina anulēšanas iemesliem pieejama arī Pašapkalpošanās WEB.
Metarēķina (Horizon WEB -> Metarēķini) ievadloga sadaļā Citi dati pievienots jauns lauks Piezīmes, kurā tiek
pievienoti ievadītie komentāri.
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FINANŠU UZSKAITE
Virsgrāmata
Dažādas izmaiņas
1. Kontu grupu apgrozījumā (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu grupu apgrozījums) izvēlnē Darbības funkcijā Atvērt līdz
līmenim tiek uzrādīts izvērsuma dziļuma līmenis kontam un aktivizētajām dimensijām.

2. Pirmdokumentu (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Pirmdokumenti) saraksta izskatā pieejams jauns lauks Apmaksas
termiņš. Lauks būs aizpildīts tikai tiem dokumentiem, kuriem ievadlogā ir lauks Apmaksas termiņš.

3. Grāmatojumu importa shēmā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Grāmatojumu importa shēmas) izveidota iespēja aprakstīt
un importēt iestādi un uzdot aktivizētās objektu dimensijas. Lappuses Lauki un Translācijas tabulas papildinātas ar ailēm:
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Iestāde (“Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā” licences īpašniekiem);
Aktivizētās objektu dimensijas.

Nākamie periodi
NPI/I pozīciju saraksta saņēmēja informācija
Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu pozīciju saraksta (Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I
pozīciju saraksts) izskata objekta „Saņēmējs” informācija tika aizpildīta no realizācijas rēķinu veidotajām NP ieņēmumu
kartītēm un tagad tiek aizpildīta arī no NPI/I iekšējo kustību dokumentu veidotajām NP ieņēmumu kartītēm
(Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> Jauns dokuments -> NPI/I iekšējā kustība).
Informācija pieejama arī NPI/I atskaitēs (Atskaites -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I apgrozījums / NPI/I
atlikumi / NPI/I norakstīšanas sadalījums).

Avansa norēķini
1.

Mainīts dokumentu saraksta nosaukums un saturs. Tagad saraksts Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa
izdevumu dokumenti saucas Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu dokumentu saraksts.

Sarakstā ir redzami visi avansa norēķinam piesaistītie dokumenti (kases un bankas dokumenti).
Saraksta filtra logs papildināts ar iespēju izvēlēties dokumenta pamatveidu, un ir pieejamas jaunas izskata kolonas –
avansa dokumentu summas (AvDok.Sum.Summa DB, AvDok.Sum.Summa Kr) un informācija par avansa izlietojumu.
2.
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Objektu dimensijām pievienota jauna dimensija “Avansa norēķinu persona”. Šī objektu dimensija pieejama
dokumentos:
1)

Kases izdevumu orderis;

2)

Kases ieņēmumu orderis;

3)

Avansieru kases izdevumu orderis;

4)

Izejošais maksājuma uzdevums;

5)

Ienākošais maksājuma uzdevums;

6)

Avansa norēķinu maksājuma uzdevums;
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7)

Avansa palielināšana norēķinu personai;

8)

Avansa izdevumu dokuments;

9)

Avansa norēķinu sākuma atlikums;

10) Avansa pārvedums;
11) Avansa pārvedums starpperiodā;
12) Avansa konvertācijas dokuments – dimensiju sadalījumā un grāmatojumā iespējams ielikt manuāli.
Objektu dimensijas informācija pieejama virsgrāmatas kontu apgrozījumu atskaitēs, avansa norēķinu atskaitēs.

Ieteikumi objektu dimensijas “Avansa norēķinu persona” izmantošanas uzsākšanai.
1. Uzsākot darbu ar RVS Horizon
Dokumenti -> Avansa norēķinu persona -> Sākuma atlikumi
Sākuma atlikumos jāievada atlikumus konkrētai norēķinu personai, norādot kontu, dimensijas un objektu dimensiju.
2.Jau strādājot ar RVS Horizon un s ākot atlikumu uzskaiti virsgrāmatā detalizēt pa objekta dimensiju
„Avansa norēķinu persona"
Nepieciešamās darbības:
1. Jāveic esošo atlikumu, kas ir avansa norēķinu kontā, pārgrāmatošana uz starpkontu.
2. Jāveic atlikumu pārgrāmatošana no starpkonta atpakaļ uz bilances kontu, jau detalizācijā pa objektu dimensiju.
Pārgrāmatojums vajadzīgs, jo objektu dimensija nav debeta kontam un kredīta kontam atsevišķi, tā tiek piesaistīta pie
grāmatojuma pāra. Pārgrāmatojumu var veikt gan ar parastā datuma dokumentu, gan ar starpperioda dokumentu:
1) Pārgrāmatošana, ja izmanto starpperiodu.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu pārgrāmatošana
1.Izmantojot kontu atlikuma pārgrāmatošanas dokumentu, summas pārgrāmato uz starpkontu:

pārgrāmatot var kopsummās, detalizējot tikai pa dimensijām;

pārgrāmatot var atlikumus pa klientu kartītēm un detalizācijā pa dimensijām (tādā gadījumā uz uzskaites pa objektu
dimensijām uzsākšanas brīdi konts tiks „iztīrīts" un tajā atlikums būs tikai detalizācija pa objektu dimensiju „Avansa
norēķinu persona". Tālākā dokumentu aprites gaitā atlikumi pa klientu kartītēm uzkrāsies kā līdz šim.)
2. Ar kontu atlikuma pārgrāmatošanas dokumentu no starpkonta summas pārgrāmato uz avansa norēķinu kontu un jau
katras personas atlikumam norāda konkrēto objekta dimensiju.
Lai pēc pārgrāmatošanas pārbaudītu, vai ir korekts stāvoklis kontos – jāpārliecinās, ka starpkontā atlikums ir 0.00.
2) Pārgrāmatošana, izmantojot parasto datumu.

1. Ar grāmatojuma reģistra dokumentu (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumu reģistri) vai kontu reformācijas
dokumentu (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu reformācija) veic avansa norēķinu konta atlikumu detalizācijā pa visām
dimensijām pārgrāmatošanu uz starpkontu.
2. Ar grāmatojuma reģistra dokumentu (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumu reģistri) no starpkonta summas
pārgrāmato uz avansa norēķinu kontu un jau katras personas atlikumam norāda konkrēto objekta dimensiju.
Lai pēc pārgrāmatošanas pārbaudītu, vai ir korekts stāvoklis kontos – jāpārliecinās, ka starpkontā atlikums ir 0.00.

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem
Vairāku nodokļu maksātāju vienā datu apgabalā licences īpašniekiem Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinu
nodokļiem iespējams izvērst griezumā pa iestādēm. Pamatlīdzekļu dokumentam „Aprēķina dokuments” (Dokumenti ->
Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem -> Pievienot -> Aprēķina dokuments) pievienots jauns lauks „Iestāde”, kurā
iespējams norādīt aprēķinam nepieciešamo iestādi. Visiem esošajiem dokumentiem, kuros ir atlasīta visu iestāžu
pamatlīdzekļu informācija, datu sadalīšana pa iestādēm nav iespējama, un iestādes lauks tiks aizpildīts automātiski ar
galveno iestādi.
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Pirmoreiz veidojot jaunu aprēķina dokumentu, izveidei tiek automātiski atvērts dokuments „PL sākuma atlikumi
nodokļiem”. Dokumentā iespējams norādīt sākuma datumu, ar kuru tiks sākts nolietojuma nodokļu aprēķins . Ja datums
netiek norādīts, tad tiek ņemti vērā PL sākuma atlikumu dati. Aizpildot un saglabājot dokumentu sākuma atlikuma
nodokļiem, būs iespējams turpināt aprēķina dokumenta izveidi. Dokumentos tiek ņemta vērā norādītā datuma spēkā esošā
valūta.

Pamatlīdzekļu kartīšu kopēšana
Pamatlīdzekļu kartīšu kopēšanas funkcija „Kopēt ar citu pamatveidu” ir aizstāta ar funkciju „Kopēt kartītes”
(Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Darbības -> Kopēt kartītes). Izvēloties darbību, nepieciešams norādīt
pamatlīdzekļa kartītes tipu un nepieciešamo kopiju skaitu. Jaunizveidoto kartīšu numuru ģenerēšanai tiek izmantots
numerators.
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Inventārs
Serializācijas dokumenta imports no Excel
Serializācijas dokumentiem (Dokumenti -> Noliktava -> Serializācijas dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde ->
Excel datu struktūras veidne -> Serializācijas dokuments) iespējams veikt importu no Excel faila. Excel veidnē
lappusē „Veidne_Serializācijas dokument” jābūt aizpildītiem laukiem: dokumenta tips, dokumenta numurs, datums,
piezīmes, noliktavas kods, norakstīšanas mērķa kods, iestādes kods (Vairāku nodokļu maksātāju vienā datu apgabalā
licences īpašniekiem).

Lappusē „Leģenda_Serializācijas dokumen” programma norāda serializācijas dokumenta tipa kodu, kas jānorāda lappusē
„Veidne_Serializācijas dokument”.

Lappusē „Veidne_Neserializētās partijas” nepieciešams norādīt serializācijas dokumenta numuru no lappuses
„Veidne_Serializācijas dokument”, nomenklatūras kodu, daudzumu un partijas numuru.

Lappusē „Veidne_Sērijas saņemšana1” iespējams norādīt nomenklatūras kodu, daudzumu, partijas numuru, sērijas
numuru, RPN, piezīmes, derīguma termiņu, garantijas termiņu, apkopes termiņu, pārbaudes termiņu, sākotnējo vērtību,
vērtības samazinājumu, statusu un kondīcijas kodu.

Lappusē „Leģenda_Sērijas saņemšana” tiek definēti statusa apzīmējumi.
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Inventāra precizējošs nosaukums
Inventāra kartīte (Pamatdati -> Inventārs -> Saraksts -> Lappuse „Inventārs”) pievienots jauns lauks „Apraksts”, kurā
iespējams norādīt precizējošu inventāra nosaukumu. Dažādos inventāra sarakstos izskatā iespējams izlikt lauku
„Apraksts”, sarakstus iespējams filtrēt un kārtot pēc lauka, kā arī lauki pieejami izdrukas formās.

Inventāra lietotāja maiņa
Inventāra modulis papildināts ar jaunu dokumenta tipu „Inventāra lietotāja maiņa” (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns
inventāra dokuments -> Inventāra lietotāja maiņa), kas sniedz iespēju mainīt inventāra lietotāju, neveidojot citus
dokumentus vai neveicot labojumus dokumentos. Veicot inventāra lietotāju maiņu, dokumenta datumā inventārs
atradīsies esošā lietotāja atbildībā, no nākamās dienas datuma inventārs pāriet jaunā inventāra lietotāja īpašumā.
Jaunizveidotajam dokumentam pieejama arī izdrukas forma.

Inventāra lietotāja personas īpašības
Inventāra atbildīgajiem un lietotājiem (Pamatdati -> Inventārs -> Atbildīgie un lietotāji), kuriem ir aktīva loma „Inventāra
lietotājs”, iespējams pievienot personas kartītes īpašības (Pamatdati -> Inventārs -> Atbildīgie un lietotāji -> Lappuse
„Saistītie dati”). Pievienojot īpašības, tās tiek piesaistītas norādītajai personai (Pamatdati -> Inventārs -> Atbildīgie un
lietotāji -> Lappuse „Kartīte”). Mainot personu, personas kartītes īpašības arī tiek mainītas.
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Personas kartītes īpašības iespējams pievienot, labot un apskatīt arī Personas kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite
-> Personu kartītes -> Lappuse „Saistītie dati”).

Uzņēmuma datu klasifikatoram „Īpašības” (Pamatdati -> Uzņēmums -> Īpašības) pievienota jauna loma „Personas
kartīte”, ko norādot, tiek nodrošināta personai definēto īpašību sasaiste ar inventāra lietotāja kartīti.
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Lietotāju tiesību regulēšanai lomām (Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Lappuse „Tiesības” -> Pamatdati -> Personāla
uzskaite -> Personas kartītei) izveidots jauns tiesību punkts Personas kartītes īpašības, kas regulē lietotāja tiesības
pievienot un labot vai apskatīt informāciju.

Inventāra lietotājiem izveidots jauns klasifikators „Lietotāju veids” (Pamatdati -> Inventārs -> Lietotāju veids), ko
iespējams izmantot kā papildu parametru inventāra lietotāju klasificēšanai, norādot to Lietotāju un atbildīgo kartītē
(Pamatdati -> Inventārs -> Atbildīgie un lietotāji -> Lappuse „Kartīte”).

Gatavojot dažādus dokumentus („Inventāra izsniegšana lietošanā/atgriešana no lietošanas”, „Inventāra atlikumi”,
„Inventāra izsniegšana lietotājam”, „Inventāra lietotāja maiņa”, „Inventāra atgriešanas”), tiek uzrādītas inventāra lietotāja
personas īpašības, kas ir spēkā uz dokumenta datumu, bet sarakstos (Inventāra saraksts, Atbildīgie un lietotāji) tiek
uzrādītas inventāra lietotāja personas īpašības, kas ir spēkā uz doto brīdi. Visos iepriekšminētajos sarakstos iespējams
izlikt izskatā nepieciešamos personu īpašību un lietotāju veida laukus.
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Komandējumi
Uzskaites parametros izvēles rūtiņa Ignorēt struktūrvienību hierarhiskās saites vairs neattiecas uz Komandējumu
moduli.
Izveidota funkcionalitāte, kas ļauj komandējumu pieteikumus veidot vienam darbiniekam par vienu vai vairākām
struktūrvienībām. Šim nolūkam attiecīgi jādefinē apstiprinātāji.
Apstiprinātāja ievadlogā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji) ir jānorāda tips – Komandējumu pieteikšanai un
jānorāda administratīvā struktūrvienība. Attiecīgi apstiprinātājs varēs pieteikt komandējumus arī par struktūrvienībām, kas
atrodas hierarhiski zem norādītās. Horizon Web, piesakot komandējumu, attiecīgi tiks piedāvāti darbinieki atbilstoši
apstiprinātājam atļautajām struktūrvienībām.
Ja vienam darbiniekam jāveido komandējumi par darbiniekiem paralēlās struktūrvienībās, tad jāveido apstiprinātāji katrai
šai struktūrvienībai.
Ja vairāki darbinieki drīkst pieteikt komandējumus par vienu un to pašu struktūrvienību, tad jāveido katram darbiniekam
apstiprinātājs.
Ja uzņēmumā komandējumus piesaka tikai katrs darbinieks pats sev, tad neizmanto šo funkcionalitāti.

Investīcijas
Investīciju projektam piesaistītajiem Preču iepirkumu līgumiem izveidota iespēja redzēt piesaistīto finansējumu.
Preču iepirkumu līguma lappusē Summas kontrole pa dimensijām pievienota poga
- apskatīt piesaistītos
finansējumus, kas atver logu Summu izpildes kontrole (Pamatdati -> Projektu uzskaite -> Investīciju projekti -> Labot
projektu -> Lappuse Saistītie dati -> Iepirkumu līgumi -> Labot vai Apskatīt vai Dokumenti -> Līgumi -> Preču iepirkumu
līgumi -> Labot vai Apskatīt).
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NORĒĶINI
Apgāde / Realizācija
Swedbank e-rēķina eksports XML rēķina formātā
Sākot no 455. versijas, ir nodrošināts realizācijas (t.sk. nekustamo īpašumu pārvaldības) rēķinu eksports failā atbilstoši
Swedbank noteiktajam XML standartam.
1. Metodes apraksts datu ārējam eksportam
Izvēlne Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Datu ārējā eksporta metodes dod iespēju aprakstīt datu ārējā eksporta metodi.
Metodes aprakstam tiek atvērts šim nolūkam paredzēts ievadlogs.

Ievadlogā jānorāda eksporta metodes kods un nosaukums, jāizvēlas datu eksporta dziņa (* .dll) fails no saraksta, un
jānorāda eksporta faila atrašanās vieta failu katalogā un nosaukums. Uzklikšķinot uz pogas
(Eksporta metodes
parametri), tiek atvērts parametru logs, kurā jāievada klienta numurs. Swedbank piešķir šo numuru, noslēdzot līgumu ar
klientu par e-rēķinu apmaksu. Eksportējot rēķinu sarakstu, norādītais klienta numurs tiek ielasīts XML failā.

Aprakstīto eksporta metodi saglabā, nospiežot pogu
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.

2. Rēķinu eksports
Rēķinu sarakstā (Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts) jāiezīmē rēķini, kurus vēlas eksportēt. Saraksta izvēlnē
jāizvēlas darbība Saraksta eksports un jāpiesaista Swedbank eksporta rēķina metode.

Izvēloties Swedbank eksporta rēķina metodi, tiek parādīts eksporta logs un norādītajā datnē tiek izeksportēts fails.

Nospiežot pogu

, tiek eksportēti dati, un tiek parādīts paziņojums par notikušu eksportu.

3. Eksportētajā rēķinā attēlotie dati
Lai eksportētais rēķins tiktu aizpildīts korekti, sistēmā jānorāda šādi dati:
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Klienta kartītes (Pamatdati -> Klienti -> Jauna kartīte) lappusē “Saistītie dati” datu sarakstā Klientu bankas rēķini
ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta Swedbankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins;
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Rēķinam, kuru vēlas eksportēt, jābūt piesaistītam klienta līgumam. Līgumā jābūt aizpildītam laukam Numurs
klienta uzskaitē. Šai vērtībai jābūt noslēgtā līguma numuram ar debitoru (nevis līguma numuram piegādātāja
iekšējā uzskaitē);



Uzņēmuma bankas rēķinu sarakstā Swedbank kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemta apmaksa par piestādītajiem
e-rēķiniem, jābūt ar augstāko prioritāti vai arī, ja šis konts nav ar augstāko prioritāti, tad e-rēķinu saņēmēju klientu
kartītēs (Pamatdati -> Klienti -> Jauna kartīte) lappusē “Norēķini” jābūt aizpildītam laukam Sava uzņēmuma rēķins
ar šo kontu (IBAN).

Izejošo maksājumu ģenerēšana no preču dokumentu saraksta
Sākot no 455. versijas, pilnveidota funkcionalitāte – iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem saņemtajiem
rēķiniem Apgādes preču dokumentu sarakstā. Maksājumu ģenerēšanas laikā tiek izveidotas arī dokumentu piesaistes un
tiek aizpildīts maksājumu sadalījums, ja to paredz konfigurācija.
Detalizētu aprakstu par šo funkcionalitāti skatīt lietotāju instrukcijā “LDO.02.15.HOR.1.0_Izejoso maksajumu
generesana_455v.pdf”.

Kase / Banka
ISO 20022 maksājumu eksporta un importa standarts
Līdz ar integrāciju eirozonā, maksājumiem Latvijā ir jāatbilst Vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA – Single Euro Payments
Area) noteikumiem. Vienotā eiro maksājumu telpa nodrošina iespēju visiem patērētājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm
(neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī tie atrastos) veikt un saņemt eiro maksājumus gan starp valstīm, gan vienas valsts
ietvaros, saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.
Latvijā ir uzsākta SEPA projekta ieviešana, izstrādājot speciālas vadlīnijas, lai sekmētu kredītiestāžu un Latvijas uzņēmumu
spēju izpildīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 260/2012 ietvertās prasības par finanšu pakalpojumu
ziņojumu apmaiņas standarta lietošanu, organizējot datu apmaiņu ar bankām – maksājumu eksporta un importa
funkcionalitāte.
Līdz ar to, sākot ar 455. versiju, pieejams jauns maksājumu importa un eksporta failu formāts ISO 20022, kas izstrādāts
atbilstoši apstiprinātajām Latvijas Komercbanku asociācijas ISO standarta vadlīnijām.
Izvēlne: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports -> Pievienot/Labot/Skatīt
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Jāņem vērā, ka vienai bankai var aprakstīt tikai vienu metodi.
Jāatceras, ka, ja no bankas tiek importēti maksājumi ISO formātā, tad arī Internetbankā izraksta eksports jāveic ISO formātā.
Importēšanas, eksportēšanas un apstrādes darbības ir analogas pašreiz izmantotajam FiDaViSta formāta faila importam,
eksportam un apstrādei.
Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Saraksts -> Darbības -> Sūtīt

Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Pievienot
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Maksājuma uzdevuma sadalījuma aizpilde
Ja Kontroles un vides parametros veikta konfigurācija par maksājuma uzdevuma sadalījuma automātisku aizpildi, sistēma
nodrošina korektu sadalījuma aizpildi arī gadījumos, kad:






maksājuma uzdevuma summa ir lielāka par piesaistītā dokumenta summu (maksājumam paliek nepiesaistīta
summa);
maksājuma uzdevuma summa ir mazāka par piesaistītā dokumenta summu (rēķins tiek daļēji apmaksāts);
maksājuma uzdevuma un piesaistītā dokumenta summas sakrīt;
maksājuma uzdevumam ir piesaistīti vairāki rēķini;
maksājuma uzdevumam ir piesaistīts viens dokuments un vēlāk tiek piesaistīts otrs.

Ja konfigurācija to paredz, sadalījums tiek automātiski aizpildīts arī maksājumiem, kas ģenerēti no maksājumu importa
saraksta, ja ģenerācijas brīdī tiem piesaistījās preču dokumenti ar saglabātu kontējumu.
Detalizētu aprakstu par šo funkcionalitāti skatīt lietotāju instrukcijā “LDO.02.15.HOR.1.0_MU_sadalijuma
aizpilde_455v.pdf”.

Klientu vadība
Klienta kartiņas sasaiste ar Firmas.lv
Klientu vadības modulī pieejama datu apmaiņas funkcionalitāte ar Firmas.lv.
Datu apmaiņas funkcionalitāte ar Firmas.lv nodrošina:




Datu ielasīšanu, izveidojot jaunu klienta kartīti;
Datu atjaunošanu klienta kartītē;
Piekļuvi saitei uz Firmas.lv no klienta kartītes.

Izmantojot datu apmaiņu ar Firmas.lv, tiek pilnveidota esošā Horizon funkcionalitāte, uzlabojot datu ievades, atjaunošanas
un uzturēšanas kvalitāti klienta kartītē.
Detalizētu aprakstu par šo funkcionalitāti skatīt lietotāju instrukcijā
“LDO.02.15.HOR.1.0_Datu_apmaina_ar_Firmas.lv_455v.pdf”.
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Līgumi
Kavējuma naudas procentu vērtības ievade
Līguma ievadformā (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts) ar tipu Pārdošana, Līgumu darbības ievadformā (Dokumenti
-> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Pievienot kavējuma naudas aprēķina aprakstu), Līgumsoda un Līguma
kavējuma naudas (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas) aprēķina dokumentos, kavējuma naudas
aprēķina laukā Soda summa vai % iespējams ievadīt procentu vērtību ar līdz 6 zīmēm aiz komata.

Tiešsaistes banka
Pieejami tiešsaistes norēķini ar banku Citadele.

Vecāku maksas
E-pasta temats
Grupas/klases veida Pamatdati -> Vecāku maksas -> Grupas/Klases veidi) ievadlogā pievienots jauns lauks - E-pasta
temats.

Drukājot kvītis, e-pasta temats tiek aizpildīts ar grupas/klases veidā norādīto e-pasta tematu.
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Ja grupai/klasei nav norādīts veids vai arī veids ir norādīts, bet nav aizpildīts lauks E-pasta temats, tiek izmantots
noklusētais temats – “Kvīts par bērnudārza apmeklējumu”.

Apsaimniekošana
Jauni tiesību punkti
Izveidoti jauni tiesību punkti “Dzēst”, kas lietotājiem nodrošina tiesības dzēst Būves (ēkas) un Zemes vienības kartītes.
Izvēlne: Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Lappuse Tiesības

Funkcionālo objektu pilnveidojumi
1. Izveidots jauns klasifikators Funkcionālo objektu grupas, kas pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Apsaimniekošanas darbiem -> Funkcionālo objektu grupas.

Pievienojot jaunu vērtību, ievadformā Funkcionālo objektu grupa tiek norādīts funkcionālās grupas Kods un
Nosaukums.
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2. Funkcionālā objekta ievadformā (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanas darbiem ->
Funkcionālie objekti -> Jauns) pievienots jauns lauks Funkcionālo objektu grupa, kurā tiek piedāvāts ievadīt vērtības no
klasifikatora Funkcionālo objektu grupas.
Izvēles rūtiņa Ir militārs tiek piedāvāta tikai ar atbilstošu licenci.
Objektu sarakstam izvēlnē
veidne/Aizpilde no Excel faila.

pievienota darbība Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras

3. Funkcionālo objektu sarakstam (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanas darbiem ->
Funkcionālie objekti) izvēlnē
veidne/Aizpilde no Excel faila.

pievienota darbība Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras

4. Veikti uzlabojumi atskaitei “Funkcionālo objektu sastāvs” (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> Funkcionālo objektu sastāvs):
- atskaites parametru logs papildināts ar FO grupas lauku,
- atskaites izskatam pievienoti FO grupas lauki,
- līdz šim atskaite attēloja FO sastāva objektus, kuru pievienošanas datums iekrīt atskaites periodā, tagad atskaite attēlo
visus FO sastāva objektus, kas ir spēkā atskaites periodā.
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Pakalpojumu piegādes līguma uzlabojumi
1. Pakalpojumu piegādes līguma ievadformai (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi-> NĪP Pakalpojumu piegādes līgumi ->Jauns) noņemtas lappuses
Skaitītāji, Mainīgie, Iepirkumi un Summas kontrole pa dimensijām.
2. NĪP Pakalpojumu piegādes līguma ievadformas lappusei Aprēķina metodes nomainīts nosaukums uz Aprēķiniem,
un pēc programmas jaunināšanas tai būs pieejamas divas apakšlappuses: Aprēķinu metodes (paredzēta esošai
funkcionalitātei ar Aprēķinu metodēm un to izmantošanu PN aktos) un Apjoma aprēķinu metodes (paredzēts jaunai
funkcionalitātei ar Apjoma aprēķinu metodēm un to izmantošanu jaunajā NĪP PN akta pamatveidā).

3. Atkarībā no tā, kura funkcionalitāte tiks izmantota, nevajadzīgās apakšlappuses rādīšanu iespējams atslēgt - NĪP
Pakalpojuma piegādes līguma Dokumenta tipā lappusē Lauku atribūti jāpievieno lauku atribūts Aprēķina metožu veids,
kuram jānorāda nepieciešamā vērtība:
- Aprēķinu metodes, ja vēlas redzēt tikai apakšlappusi Aprēķinu metodes,
- Apjoma aprēķina metodes, ja vēlas redzēt tikai apakšlappusi Apjoma aprēķinu metodes.
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4. Lappuses Aprēķiniem apakšlappusē Apjoma aprēķina metodes laukā Aprēķināt iespējams norādīt Apjoma
aprēķinu metodes pielietojumu – vai šī metode tiek izmantota apkalpes objekta Daudzuma vai Summas aprēķinam
jaunajā veidā NĪP Pieņemšanas-nodošanas aktā (skat. Jauns Pieņemšanas-nodošanas akta dokumenta pamatveids).
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5. NĪP Pakalpojumu piegādes līguma ievadformas lappusē Apkalpes objekti poga
papildināta ar izvēlni, kurā
pieejama esošā darbība Pievienot būves un pievienota jauna darbība Pievienot funkcionālos objektus – tiek atvērts
saraksts Funkcionālie objekti, kurā iespējams iezīmēt nepieciešamos ierakstus un pievienot tos sarakstam.
Zem tabulas labajā pusē tiek rādīts kopā atlasīto Apkalpes objektu (rindu) skaits, kreisajā pusē – kopējais pieejamais
ierakstu skaits.

6. Apkalpes objektu laukiem Spēkā no un Spēkā līdz iespējams uzstādīt aizpildi pēc noklusējuma NĪP Pakalpojumu
piegādes līguma Dokumenta tipā, lappusē Lauku atribūti pievienojot vērtības Apk.objekta Spēkā No aizpilde un
Apk.objekta Spēkā Līdz aizpilde ar nepieciešamo aizpildes veidu, kuru izvēlas laukā Noklusētā vērtība.
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7. NĪP Pakalpojumu piegādes līguma ievadformas lappusē Informācija pievienota lauku grupa, kas paredzēta
ģenerāllīguma norādīšanai:
- izvēles rūtiņa Ģenerāllīgums, kuru atzīmējot, konkrētais līgums var tikt izmantots kā ģenerāllīgums,
- Ģenerāllīgums – lauks pieejams, ja līgums nav ģenerāllīgums, iespējams norādīt NĪP Pakalpojumu piegādes līgumam
ģenerāllīgumu, izvēloties to no Klientu līgumu, kuri ir ģenerāllīgumi, saraksta.
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8. NĪP Pakalpojumu piegādes līguma ievadformas lappusē Līguma dokumenti pievienots saraksts Pieņemšanasnodošanas akti, kurā pieejami šī līguma pieņemšanas-nodošanas akti.
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Jauns Pieņemšanas-nodošanas akta dokumenta pamatveids
1. Izveidots jauns Pieņemšanas-nodošanas akta dokumenta pamatveids NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts, kas
paredzēts summu un daudzuma aprēķinu veikšanai pēc Apjoma aprēķinu metodēm, kas norādītas Pakalpojuma
piegādes līguma lappusē Aprēķiniem apakšlappusē Apjoma aprēķina metodes.

2. NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts pieejams izvēlnē: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> Pieņemšanas-nodošanas akti -> jauns -> NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts.

3. NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas galvenē, atšķirībā no parastā PN akta, nav pieejama Aprēķinu metode,
bet tās vietā ir pieejami lauki Daudzums un Summa, kuros no izvēlētā Apsaimniekošanas līguma lappuses Aprēķiniem
apakšlappuses Apjoma aprēķina metodes sistēma ielasa pirmās sarakstā atrodamās apjoma aprēķina metodes (metožu
darbības periodam jāatbilst PN akta periodam):
- laukā Daudzums ielasa to metodi, kurai laukā Aprēķināt norādīts Daudzums,
- laukā Summa ielasa to metodi, kurai laukā Aprēķināt norādīts Summa.
Ja nepieciešams, šo lauku vērtības var mainīt, no piedāvātā saraksta izvēloties citu atbilstošu Apjoma aprēķina metodi
(piemēram, gadījumos, kad līgumā ir definētas vairākas alternatīvas metodes).

Lai lappusē Objekti aktivizētu daudzuma vai summas aprēķinus pa apkalpes objektiem, tiek izmantota laukiem
Daudzums vai Summa blakus esošā poga
Summa.

- aprēķinātās vērtības atbilstoši tiek ierakstītas kolonnā Daudzums vai

NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas lappuses Objekti sarakstam pievienotas jaunas kolonnas Rēķina
numurs, Rēķina datums, Rēķina summa, Rēķina daudzums, lai būtu iespēja norādīt informāciju par piegādātāja
piestādītā rēķina atšifrējumu. Ar šiem laukiem papildināta arī PN akta Excel veidne.
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4. Aprēķinātais un saglabātais tarifs katram apkalpes objektam tiek saglabāts aktā norādītajā NĪP Pakalpojumu piegādes
līguma (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> NĪP piegādes līgumi -> NĪP Pakalpojumu
piegādes līgumi) lappusē Apkalpes objekti laukā Tarifi aprēķiniem norādītajā Tarifa kartītē.

38

Pirms tarifa vērtību saglabāšanas sistēma pārbauda, vai eksistē apkalpes objekti, kuriem aprēķinātā tarifa vērtība ir nulle.
Ja tādi ir, tad tiek parādīts paziņojums: "Aktā ir apkalpes objekti, kuriem Tarifa vērtība vienāda ar nulli. Vai saglabāt tarifu
nulles vērtības?” Iespējams izvēlēties atbildi “Jā”, “Nē” vai “Atcelt”.

5. NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta Dokumenta tipā iespējams norādīt, vai aprēķini jāveic pēc NĪO datiem vai pēc PN
aktam piesaistītā dokumenta, pievienojot lauka atribūtu Aprēķini jāveic ar atbilstošu lauka vērtību:
- ja tiek norādīts “Pēc NĪO datiem” – aprēķini tiek veikti, izmantojot līguma Apjoma aprēķina metodes,
- ja tiek norādīts “Pēc aktam piesaistītā dokumenta” – aprēķini tiek veikti pēc aktam piesaistīto pavadzīmju un rēķinu
datiem, izmantojot pogas
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,

un

.

Ja uzstādīts Aprēķini jāveic “Pēc NĪO datiem”, tad PN akta ievadformā redzamas tikai apjoma aprēķinu metodes.

40

Ja uzstādīts Aprēķini jāveic “Pēc aktam piesaistītā dokumenta”, tad PN akta ievadformā redzamas tikai pogas
,

un

.

6. NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas galvenē pieejama izvēles rūtiņa Rādīt NĪP rēķinos, kas jāatzīmē, ja
vēlas NĪP rēķinu izdrukā attēlot datus no PN akta rindiņām. Dokumenta tipā ir iespējams norādīt noklusēto vērtību –
Jā/Nē.

41

7. Izveidots Sistēmas mainīgais PN akta rēķina summa (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem ->
Mainīgie).
Sistēmas mainīgo sarakstā pievienots mainīgais "PN akta rēķina summa", lai sistēma aprēķinos varētu izmantot no
patēriņa faila importēto summu.

Summu sadalījums pa mājām NĪP Pieņemšanas-nodošanas aktā
NĪP Pieņemšanas-nodošanas aktā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanasnodošanas akti -> Lappuse „Summu sadalījums pa mājām”) iespējams sadalīt Funkcionālo objektu summas pa
Funkcionālo objektu sastāvā esošajām unikālajām Nekustamo īpašumu objektu mājām. Lai sadalītu funkcionālajam
objektam piesaistīto summu pa mājām, sistēma veic aprēķinu par māju, kuras telpu grupa iekļauta pieņemšanasnodošanas akta norādītajā Funkcionālā objekta sastāvā.

Pieņemšanas-nodošanas aktā nepieciešams norādīt funkcionālo objektu, objekta kodu, daudzumu, summu un pēc
nepieciešamības rēķina numuru un rēķina datumu.
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Lappusē „Summu sadalījums pa mājām” nepieciešams norādīt Apjoma aprēķina metodi, kurā izmantots summēšanas
nosacījums „FO māja kopā” un parametrs, pēc kā aprēķināt daudzumu (dzīvokļu skaits, platība u.c.).

Nospiežot pogu „Sadalīt akta objektu summas pa mājām”, tiek veikts aprēķins, kura rezultātā rindas tiek aizpildītas ar
datiem un katrai mājai tiek aprēķināts daudzums un summa. Funkcionālo objektu summu sadalījums pa mājām tiek veikts
proporcionāli aprēķinātajam daudzumam. Ja pieņemšanas-nodošanas aktā ir norādīti gan Funkcionālie objekti, gan NĪO,
summu sadalījuma pa mājām tabulā tiek attēlotas visas objektu rindas, bet NĪO objektu rindām netiek veikts aprēķins.

Ja aprēķins veikts neveiksmīgi, parādās kļūdas paziņojums par problemātiskajām rindām.
Ja aprēķina rezultātā lauku „Aprēķinātais daudzums” un „Summa” vērtība vienāda ar nulli, rindas tiek izceltas sarkanā
krāsā.
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Lappuses apakšdaļā pieejami summu lauki „FO summa kopā” un „Summa kopā”, kas nepieciešami datu salīdzināšanai
starp kopsummu no lappuses „Objekti” un lappuses „Summu sadalījums pa mājām” rindām.
Lauki ir informatīvi un parāda, vai kopsumma pa visiem Funkcionālajiem objektiem ir vienāda ar kopsummu pa mājām. Ja
summas nav vienādas, tad nav iespējams ģenerēt apgādes rēķinu.

Nospiežot pogu „Ģenerēt apgādes rēķinu”, atvērsies Apgādes ģenerēšanas logs.

Logā iespējams norādīt:






Dokumenta tipu;
Datumu – noklusēti tiek rādīts akta datums, iespējams manuāli ievadīt nepieciešamo datumu;
Rēķina numuru (No akta rindiņām) – tiek skatīts akta lauks „Rēķina numurs”, un tiek ģenerēti tik rēķini, cik
unikālo rēķinu numuru ir akta rindiņās;
Rēķina numuru (Manuāli/Ar numeratoru) – tiek ģenerēts viens rēķins ar lietotāja ievadīto numuru vai pēc apgādes
rēķina dokumenta tipa numeratora;
Atvērt noģenerēto apgādes rēķinu sarakstu.

Spiežot pogu „Turpināt”, tiek veikta rēķinu ģenerēšana un parādās paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu rēķinu
izveidi. Neveiksmīgas rēķinu ģenerēšanas paziņojumā tiek attēlota informācija par problemātiskajām rindām. Veiksmīga
procesa rezultātā tiek izveidoti apgādes rēķini (viens vai vairāki), atkarībā no akta rindiņu informācijas par apgādes
rēķiniem.
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Rindām, kurām ir uzģenerēti apgādes rēķini ar summu sadalījumu pa mājām, lappusē „Objekti” ir ierobežota datu
labošana.

Lappusē „Summu sadalījums pa mājām” spiežot pogu „Apskatīt dokumentus”, atveras izveidoto apgādes rēķinu
saraksts, kurā iespējams apskatīt, labot un dzēst rēķinus. Dzēšot uzģenerētos rēķinus no apgādes rēķinu saraksta,
sasaiste ar pieņemšanas-nodošanas aktu arī tiek dzēsta un pieņemšanas-nodošanas akta rindām iespējams veikt
atkārtotu rēķinu ģenerēšanu.

Izveidotajā Apgādes rēķinā no pieņemšanas-nodošanas akta tiek kopētas vērtības no laukiem:
-

Numurs;
Datums;
Klients;
Rindiņas pakalpojums;
Rindiņas pakalpojuma daudzums;
Rindiņas pakalpojuma cena un summa;
Rindiņas objektu dimensija ar vērtību no kolonnas “Māja”.

NĪP rēķina izdrukas forma ar pieņemšanas-nodošanas akta rindām
NĪP rēķina izdrukā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini -> Drukāt -> Rediģēt) iespējams attēlot
datus no Pieņemšanas-nodošanas aktu rindām, kurās ir informācija par pakalpojumu rēķiniem. NĪP rēķina izdrukas
forma papildināta ar „Funkcionālo objektu PN aktu rindas” joslu (Atskaite -> Papildiespējas -> Funkcionālo objektu PN
aktu rindas), kurā iespējams attēlot šādus datus:
-

PN akta rindas laukus;
PN akta rindas Funkcionālos objektus;
PN akta rindas Pakalpojumus;
PN rindas pavadzīmes rindas;
PN akta Klientu;
PN akta rindas Funkcionālo objektu grupas;
Rēķina numuru un datumu.

Informācijas atlase uz NĪP rēķinu izdruku notiek no NĪP pieņemšanas-nodošanas aktiem, kuriem PN akta periods
sakrīt ar pakalpojuma sniegšanas periodu un PN aktu rindiņas satur FO, kuri ir saistoši rēķina apjoma aprēķina metodēm
(līgumā pie atbilstošās Aprēķina metodes ir norādīts Funkcionālais objekts).

Lai informācija tiktu attēlota korekti:
-

Pieņemšanas-nodošanas aktā nepieciešams norādīt pazīmi „Rādīt NĪP rēķinā”;
Atbilstošajā NĪP rēķina līgumā jābūt vismaz vienai Aprēķina metodei ar pazīmi „Aprēķins pa FO”.

Tarifa likmes pa FO
Izveidots jauns Tarifa tips “Likme pa FO”, kas nodrošina iespēju reģistrēt Tarifa kartītē tarifa likmes vērtības pa
funkcionālajiem objektiem (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Tarifi).
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Lai lappusē Likmes reģistrētu jaunu Tarifa likmi, tiek izmantota ievadforma Tarifa likme, kurā pieejami lauki: Spēkā no,
Likme, Valūta un Funkc. obj. – obligāti jānorāda funkcionālais objekts, uz kuru attieksies šī likme, izvēloties vērtību no
saraksta Funkcionālie objekti.

Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai ar vienu un to pašu datumu Spēkā no tiktu reģistrētas likmes tikai uz dažādiem
funkcionālajiem objektiem. Reģistrējot kārtējo jauno likmi tam pašam FO, sistēma automātiski aizpilda iepriekšējai likmei
Spēkā līdz datumu (datums Spēkā no -1 diena).
Ievadformas Tarifs galvenē pieejama izvēles rūtiņa Kontrolēt likmes pa periodiem, kas nosaka, ka likmi var reģistrēt
tikai uz noteiktu periodu. Šajā gadījumā, ievadot Tarifa likmi, pieejams lauks Spēkā līdz, kas ir obligāti jāaizpilda.
Tabulā Tarifu likmes ir pieejams filtra lauks Uz datumu, kurā var norādīt datumu, uz kuru sistēma parādīs spēkā esošās
tarifa likmes.
Aprakstot Aprēķina metodi (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu metodes), laukā
Tarifs iespējams norādīt tarifu ar tipu “Likme pa FO”.

Mājas mainīgie pa funkcionālajiem objektiem
Veikti papildinājumi, lai varētu aprēķināt patēriņu no mājas telpu grupām, kas iekļautas funkcionālā objekta sastāvā.
1. Aprēķina veida aprakstā, pievienojot Aprēķina veida rindu, iespējams izmantot jaunu Summēšanas nosacījuma
veidu “FO māja kopā” (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu veidi), saskaņā ar kuru
summēšanai tiks atlasītas nevis mājas visas telpu grupas, bet tikai tās telpu grupas, kuras ir funkcionālā objekta sastāvā.
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2. Būves (ēkas) kartītes lappusē Mainīgie pievienoti lauki FO kods un FO nosaukums, kuros iespējams norādīt mainīgā
sasaisti ar funkcionālo objektu. Vienu un to pašu mainīgo par vienu un to pašu periodu var izmantot dažādiem
funkcionālajiem objektiem.

3. Būves (ēkas) kartītes lappusē Mājas aprēķinu metodes vienai un tai pašai Apjoma aprēķina metodei var izmantot
vienu un to pašu mainīgo, bet jābūt norādītiem atšķirīgiem funkcionālajiem objektiem.
Ja Apjoma aprēķinu metodei ir piesaistīta aprēķina formula ar summēšanas nosacījumu “FO”, “FO kopā” vai “FO mājai
kopā”, tad obligāti jābūt aizpildītai kolonnai Funkcionālais objekts, kurā norāda konkrētu funkcionālo objektu, izvēloties
no piedāvātā Funkcionālo objektu saraksta.
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4. Veicot Mājas apjoma aprēķinu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins), ja aprēķina
veidā norādīta summēšana "FO māja kopā", tad summēšanai tiks atlasītas tikai tās telpu grupas, kuras iekļautas aprēķina
metodei piesaistītajā funkcionālajā objektā. Aprēķina rezultāts tiks saglabāts Būves (ēkas) kartītes lappusē Mainīgie:
mainīgā vērtība atbilstoši funkcionālajam objektam.
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5. Veikti papildinājumi, lai mājas mainīgos pa funkcionālajiem objektiem būtu iespējams izmantot NĪP līgumu aprēķinos.
5.1. Aprēķinu metodes ievadformai pievienota izvēles rūtiņa Aprēķins pa FO (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu metodes).
Ievadot jaunu vai labojot esošu Aprēķinu metodi, izvēles rūtiņa Aprēķins pa FO tiek atzīmēta automātiski:
- ja tiek norādīta Apjoma aprēķina metode, kuras formula satur saskaitāmos "FO", "FO kopā" vai "FO māja kopā",
- ja tiek norādīts Tarifs ar tipu "Likmes pa FO".
Ja kaut kādu iemeslu dēļ augstāk minētie nosacījumi izpildās, bet atzīme ir noņemta, tad, saglabājot datus, tiks parādīts
kļūdas paziņojums un datus nebūs iespējams saglabāt.
Ja Apjoma aprēķina metodē tiek izmantoti mājas mainīgie, kuriem vērtības tiks reģistrētas dalījumā pa FO, Aprēķina
metodei jābūt ir pazīmi Aprēķins pa FO
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5.2. NĪP līguma kartītei lappusē Aprēķinu metodes pievienoti lauki FO kods un FO nosaukums, kurā iespējams norādīt
funkcionālo objektu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi), izvēloties no piedāvātā Funkcionālo
objektu saraksta, kurā pieejami līguma NĪ objektam saistoši funkcionālie objekti.
Ja pievienotajai Aprēķinu metodei ir pazīme Aprēķins pa FO, tad obligāti jābūt norādītam funkcionālajam objektam.
Veicot aprēķinus ar aprēķinu metodēm, kuras satur "FO", "FO kopā" vai "FO māja kopā", aprēķini tiek veikti uz līgumā
norādīto funkcionālo objektu.
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Pārskats ar mājas mainīgo vērtībām
Izveidots jauns pārskats “Mājas aprēķinu pārskats”, kurā iespējams redzēt mājas mainīgo vērtības uz noteiktu datumu:
Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Mājas aprēķinu pārskats.
Atskaites parametru logā iespējams norādīt šādus atlases parametrus:
- Periods no – līdz (obligāti norādāms, pēc noklusējuma tiek piedāvāts tekošais mēnesis);
- Būve - izvēle no saraksta Būves (neobligāts);
- Adrese - norāda adresi, mājas tiks atlasītas pēc piederības norādītajai adresei (neobligāts);
- Funkcionālais objekts - izvēle no saraksta "Funkcionālie objekti" (neobligāts).

Atskaitē tiek atlasītas mājas, kurās ir norādīti mainīgie ar pazīmi Rādīt atskaitēs.
Atskaites izskatā katram mainīgajam ir pieejama atsevišķa lauku grupa.
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Sociāli atbalstāmās personas un atbrīvojumu periodi kavējuma naudas aprēķiniem
Izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina iespējas:
1) reģistrēt datus par sociāli atbalstāmām personām, kurām uz noteiktu laika periodu ir piešķirts maznodrošinātā vai
trūcīgā statuss;
2) veidot atbrīvojumu periodus kavējuma naudas aprēķiniem NĪP līgumiem, kuros sociāli atbalstāmās personas ir
reģistrētas kā NĪP abonenti vai Iedzīvotāji.
1. Lai varētu izmantot šo funkcionalitāti, Uzskaites parametru (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri) lappusē
Līgumi jānoņem atzīme izvēles rūtiņai Atbrīvojuma periodu pārklāšanās kontrole (pēc noklusējuma kontrole ir
ieslēgta), jo atbrīvojumu periodi šajā gadījumā var pārklāties.
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2. NĪP globālo parametru logā (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri) lauku grupā
Sociāli atbalstāmās personas pieejama jauna parametru grupa Sociāli atbalstāmās personas, kurā aizpildīšanai
pieejami lauki:



Atbrīvojuma perioda dokumenta tips – jānorāda dokumenta tipa veids, ar kuru NĪP līgumam veidosies
atbrīvojuma periods atbilstoši maznodrošinātā/trūcīgā statusa darbības periodam,
izvēles rūtiņa Automātiski veidot atbr. periodu jāatzīmē, lai, reģistrējot sociāli atbalstāmo personu, automātiski
izveidotos NĪP līguma atbrīvojuma periods.

3. Pieejams jauns saraksts Sociāli atbalstāmās personas, kas paredzēts no pašvaldības sociālā dienesta saņemto datu
reģistrēšanai par personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss:
Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Sociāli atbalstāmās personas.
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4. Sociāli atbalstāmās personas saraksta datus var papildināt:
1) manuāli, veicot jauna ieraksta pievienošanas darbību

un aizpildot datus ievadformā Sociāli atbalstāmā persona,

2) ielādējot datus no Excel veidnes, izmantojot saraksta izvēlnē

pieejamās darbības Ārējo datu ielādei,

3) importējot un apstrādājot datus, kas tiek saņemti no SOPA (Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma),
izmantojot izvēlnē

pieejamo darbību Ielādēt failu no SOPA.

5. Manuāli aizpildot ievadformu Sociāli atbalstāmā persona, pieejami lauki:
-

Periods no, Periods līdz – piešķirtā statusa darbības periods.
Statuss – piešķirtais statuss, izvēlei tiek piedāvāts “Maznodrošināts” (pēc noklusējuma) vai “Trūcīgs”.
Izvēles rūtiņa Izveidots atbrīvojuma periods ir neaktīva, to sistēma aizpildīs automātiski, kad tiks izveidots
atbrīvojuma periods.
Līgums – līgums, kurā sociāli atbalstāmā persona ir reģistrēta kā līguma klients vai iedzīvotājs.
Abonents – NĪP abonents. Ja aizpildīts lauks Līgums, vērtība automātiski aizpildās ar līguma klientu.
Izvēles rūtiņa Ir iedzīvotājs – jāatzīmē, ja statuss tiek piešķirts iedzīvotājam, pretējā gadījumā statuss tiek
piešķirts NĪP abonentam (līgumslēdzējam).
Iedzīvotājs – iedzīvotājs, kuram piešķirts statuss, lauks pieejams aizpildīšanai, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Ir
iedzīvotājs”.
Pamatojums – iespējams norādīt papildu informāciju brīva teksta veidā.
Nākamā lauku grupa manuālai aizpildīšanai nav pieejama, tā paredzēta datu importam no SOPA.
Laukos Klienta statuss un Līguma statuss automātiski ir norādīts “Lietotāja izvēlēts”.
Izvēles rūtiņa Apstiprināt pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas norāda, ka, saglabājot datus, ieraksts tiks apstiprināts
un būs spēkā esošs.

Vienai un tai pašai personai konkrētā līguma ietvaros sociāli atbalstāmas personas periodi var pārklāties - saglabājot
datus, būs redzams brīdinājums, bet datus ļaus saglabāt.
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Netiks atļauts saglabāt divus pilnīgi vienādus periodus - būs redzams kļūdas paziņojums un dati netiks saglabāti.

Saglabājot datus, ja ir uzstādīts NĪP globālais parametrs, ka jāveic automātiska atbrīvojumu periodu veidošana,
norādītajam NĪP līgumam tiks izveidots atbrīvojuma periods atbilstoši maznodrošinātā/trūcīgā statusa darbības periodam.

Pēc atbrīvojuma perioda izveidošanas ievadformai Sociāli atbalstāmā persona automātiski tiek atzīmēta izvēles rūtiņa
Izveidots atbrīvojuma periods.
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Ja ir piesaistīts atbrīvojuma periods, tad Sociāli atbalstāmā personas ievadformā nevar labot Līgumu un piesaistītās
personas Abonents un Iedzīvotājs, bet var labot Periodu, Statusu un Pamatojumu.

6. Veicot no SOPA saņemto datu importu, tiek aktivizēts parametru logs.

Parametru logā tiek piedāvāts norādīt:
- laukā Fails – jānorāda importa .csv failu.
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- izvēles rūtiņa Meklēt datus pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas nozīmē, ka tiks izpildīta arī datu meklēšanas darbība. Ja
atzīme tiek noņemta, tad šī darbība netiks izpildīta.
- izvēles rūtiņa Apstiprināt importētos datus pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas nozīmē, ka tiks izpildīta arī importēto datu
apstiprināšanas darbība. Ja atzīme tiek noņemta, tad šī darbība netiks izpildīta.
Nospiežot pogu Veikt ielādi, tiks aktivizēta .csv faila ielāde, vienlaicīgi meklējot, vai sistēmā jau ir pieejami dati par
personām, un, ja Horizon tiks atrasti atbilstošie dati, tad tiks veikta kartītes apstiprināšana.
Ja šīs darbības tiek sekmīgi izpildītas, tad visi csv faila vienas rindas dati tiek ielasīti ievadformas Sociāli atbalstāmā
persona laukā Importa dati, ar datiem tiek aizpildīti lauki Personas kods, Statuss, Vārds, uzvārds, Periods no – līdz,
ar atbilstošajiem Horizon datiem tiek aizpildīta ievadformas augšējā daļa, tiek aizpildīti lauki Klienta statuss, Līguma
statuss ar atbilstošiem statusiem un izvēles rūtiņa Apstiprināt ir atzīmēta.
Ja ir uzstādīts NĪP globālais parametrs, ka jāveic automātiska atbrīvojumu periodu veidošana, atbilstošajiem NĪP
līgumiem tiks izveidoti atbrīvojuma periodi (tāpat kā manuāli aizpildot datus).

Ja nebūs izdevies sameklēt atbilstošus Horizon datus, tad lauki, kas atrodas ievadformas augšējā daļā, netiks aizpildīti.
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Automātiski neaizpildītās kartītes iespējams apstrādāt divos veidos:
1) manuāli aizpildīt katru kartīti, par pamatu ņemot importa informāciju. Atverot neaizpildīto Sociāli atbalstāmās personas
kartīti labošanas režīmā, sistēma neļaus saglabāt datus, kamēr tie netiks aizpildīti;
Ja lietotājs labo kartītes datus, tad sistēma maina Klienta statusu vai Līguma statusu uz "Lietotāja izvēlēts"– ja
atbilstošo lauku vērtības tika mainītas manuāli.
2) iezīmēt ierakstus sarakstā un aktivizēt saraksta darbību Meklēt un apstiprināt datus.

Izmantojot darbību Meklēt un apstiprināt datus, sarakstā iezīmētajiem ierakstiem tiek sameklēti atbilstošie Horizon dati
un aizpildīti ievadformas Sociāli atbalstāmā persona augšējas daļas lauki, kā arī tiek apstiprināti kartītes dati - tiek
automātiski atzīmēta izvēles rūtiņa Apstiprināt. Darbība apstrādā tikai tos dokumentus, kuriem Klienta statuss ir “Nav
atrasts" un/vai Līguma statuss ir "Nav atrasts".
Izmantojot darbību Apstiprināt datus, sarakstā iezīmētajiem ierakstiem tiek automātiski atzīmēta izvēles rūtiņa
Apstiprināt. Darbība apstrādā tikai tos dokumentus, kuros nav atzīmēta izvēles rūtiņa Apstiprināts. Apstiprinot
dokumentus, sistēma pārbauda lauku vērtības un periodu pārklāšanos. Ja sociāli atbalstāmās personas periods jau
eksistē, apstiprināmais dokuments tiek dzēsts. Sistēma katras rindas apstrādes beigās apstiprina dokumentu - atkarībā no
rezultāta vai nu saglabā jaunu dokumentu, vai nesaglabā un pāriet pie nākamās rindas apstrādes.
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7. Lai manuāli veiktu kavējumu naudas atbrīvojuma periodu veidošanu līgumiem, kuriem ir reģistrētas sociāli atbalstāmās
personas, Sociāli atbalstāmo personu sarakstā jāatzīmē attiecīgie ieraksti un saraksta izvēlnē
darbība Veidot atbrīvojuma periodus.

jāizvēlas

Rezultātā katrai iezīmētajai Sociāli atbalstāmās personas kartītei tiks piesaistīts atbilstošs NĪP līguma atbrīvojuma
periods ar NĪP parametros uzdoto dokumenta tipu.
Ja vienam NĪP līgumam ir vairākas sociāli atbalstāmās personas, tad katrai tiks piesaistīts viens un tas pats līguma
atbrīvojuma periods.
Sistēma veidos atbrīvojumu periodus tikai tiem Sociāli atbalstāmās personas tabulas ierakstiem, kuriem vēl nav
sasaistes ar atbrīvojuma periodiem. Ja ierakstam jau ir piesaistīts atbrīvojuma periods, tas tiks pārbaudīts, vai atbilst
statusa periodam, un nepieciešamības gadījumā atbrīvojuma perioda datumi tiks laboti.
Ja sociāli atbalstāmās personas statusa periodam vēl nav piesaistīts NĪP līguma atbrīvojuma periods, tad sistēma
pārbauda, vai NĪP līgumam jau ir izveidots atbrīvojuma periods:
- ja tāds atbrīvojuma periods jau eksistē, tad sociāli atbalstāmai personai tiks pievienots šis atbrīvojuma periods,
- ja tāds atbrīvojuma periods neeksistē, tad sistēma veido jaunu atbrīvojuma periodu.
Ja sociāli atbalstāmās personas statusa periodam jau ir piesaistīts NĪP līguma atbrīvojuma periods, tad sistēma
pārbauda, vai šis atbrīvojuma periods atbilst statusa periodam:
- ja perioda datumi nesakrīt, tad tiek labots atbrīvojuma periods (ja viens atbrīvojuma periods piesaistīts vairākām sociāli
atbalstāmām personām, periods tiek labots atbilstoši garākajam periodam),
- ja perioda datumi sakrīt, tiek uzskatīts, ka atbrīvojuma periods ir atbilstošs.

8. Dzēšot Sociāli atbalstāmās personas kartīti, ja tai ir piesaistīts atbrīvojuma periods un šis atbrīvojuma periods ir
piesaistīts vēl citām Sociāli atbalstāmām personām, šo konkrēto kartīti ir iespējams dzēst.
Ja kartītei piesaistīts atbrīvojuma periods un tā ir vienīgā Sociāli atbalstāmā persona, kurai ir šis atbrīvojuma periods,
pirms dzēšanas redzams paziņojums: “Kartītei ir piesaistīts atbrīvojuma periods! Līdz ar kartītes dzēšanu tiks dzēsti arī
līguma AP. Vai turpināt?”.
Ja tiek atbildēts Jā, tad kartīte un tai piesaistītais atbrīvojuma periods tiek dzēsts vai tam tiek piešķirts statuss “Anulēts”, ja
atbrīvojuma periods jau ir izmantots kavējumu aprēķinos. Ja tiek atbildēts Nē, tad kartītes dzēšana tiek atcelta.
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9. Līgumu modulī izveidots atsevišķs saraksts Atbrīvojumu periodi, kurā pieejami arī NĪP līgumu atbrīvojumu periodi:
Dokumenti -> Līgumi -> Atbrīvojuma periodi.

Ja ir pieejama NĪP licence, tad Atbrīvojuma periodi sarakstam izskatā ir pieejama lauku grupa NĪP līguma papilddati, lai
varētu apskatīt saistošo informāciju no NĪP līgumiem.

10. Veikti papildinājumi, lai būtu pieejami dati par sociāli atbalstāmajām personām:
- NĪP līgumu sarakstam izskatā pieejama lauku grupa Sociāli atbalstāmā persona.
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Līgumam vienmēr tiks attēlota tikai viena Sociāli atbalstāmā persona - sistēma primāri attēlos ieraksta rindu ar tipu
"Abonents", kam ir lielākais Periods līdz, un tikai tad, ja tādas nav, atlasīs ar tipu “Iedzīvotājs” ar lielāko Periods līdz.

- Atskaitēm Aprēķinu pārskats un Samaksas pārskats (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem ->
Aprēķina pārskats/Samaksas pārskats) saraksta izskatā pieejama lauku grupa Sociāli atbalstāmā persona.
- Īres un Apsaimniekošanas līgumu ievadformām lappusē Līguma dokumenti pievienots datu saraksts Sociāli
atbalstāmās personas.

- Operatora darba vietai lappusē Saistītie dati
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pievienots datu saraksts Sociāli atbalstāmās personas.

Skaitītāju atskaišu izvēlne
1. NĪP atskaišu izvēlnē izveidota jauna apakšizvēlne Skaitītājiem (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Skaitītājiem), kurā iekļautas atskaites:
- Līgumu skaitītāju rādījumi (izveidota jauna atskaite, aprakstu skat. zemāk),
- NĪ objektu skaitītāji,
- NĪ objektu skaitītāju dinamika,
- Skaitītāji, kuriem nepieciešama verifikācija (pārnesta no apakšizvēlnes Apsaimniekošanai),
- Skaitītāju aktu rindas (pārnesta no apakšizvēlnes Apsaimniekošanai).
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2. Izveidota jauna atskaite Līgumu skaitītāju rādījumi (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītājiem ->
Līgumu skaitītāju rādījumi), kas ļauj analizēt visus sistēmā ievadītos skaitītāju rādījumus.
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Tiek atlasīti skaitītāju rādījumi par atskaites periodu atbilstoši uzdotajiem atlases nosacījumiem.

Atskaites sarakstam izvēlnē

pieejamas darbības:

Līgumu skaitītāju rādījumi – tiek atvērts logs Līgumu skaitītāju rādījumi ar norādītu periodu, kas ir vienāds ar atskaites
periodu, un skaitītāja eksemplāru, kas ir vienāds ar atskaites rindas eksemplāru. Šajā logā iespējams veikt labojumus.
Skaitītāja kartīte – tiek atvērta Skaitītāja kartīte skatīšanās režīmā.
Skaitītāju rādījumu ievades notikumi – tiek parādīts skaitītāju ievades notikumu saraksts.
Ģenerēt darba uzdevumu – tiek aktivizēts darba uzdevuma ģenerēšanas vednis.

3. Uzlabota atskaite NĪ objektu skaitītāji (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītājiem -> NĪ objektu
skaitītāji ), kas paredzēta objektu skaitītāju datu analīzei.
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3.1 Veikti papildinājumi atskaites parametru logam, tagad iespējams norādīt šādus atlases kritērijus:
- Periods no, līdz – atskaites periods, jānorāda obligāti, tiks atlasīti skaitītāji, kuriem Spēkā no – līdz periods atbilst
atskaites periodam,
- Adrese – tiek piedāvāts sameklēt adresi, tiks atlasīti visi skaitītāji, kuri atrodas norādītajā adresē, ievērojot adreses
hierarhiju (piemēram, skaitītāji no visiem objektiem, kuri atrodas izvēlētajā ielā),
- Skaitītāju veids – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Skaitītāju veidi,
- NĪ objekts – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Nekustamā īpašuma objekti.
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Iekļaut tiešas piederības objektus, tiks atlasīti norādītā NĪ objekta sastāvā esošo objektu
skaitītāji (NĪO ar tipu Būve (ēka) gadījumā tiks iekļauti mājas telpu grupu skaitītāji),
Funkcionālais objekts – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Funkcionālie objekti.
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Iekļaut tiešas piederības objektus, tiks atlasīti FO sastāvā esošo objektu skaitītāji,
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Tikai skaitītāji bez paziņotiem rādītājiem, tad tiks atlasīti tie skaitītāji, kuriem atskaites
periodā Nolasītajos rādījumos nav pieejams neviens rādījums ar daudzuma tipu Reģistrēts/Importēts,
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Kontrolskaitītāji, tiks atlasīti tikai skaitītāji ar pazīmi “Kontrolskaitītājs”.

Atskaitē var redzēt datus par objektu skaitītājiem: kāds ir skaitītājs, tā objekts (NĪO vai FO), vai skaitītājam ir līgums (viens
vai vairāki), sistēmas aprēķinātos datus patēriņa kontrolei, kā arī var redzēt skaitītāja eksemplāru datus: eksemplāra
aprakstu un datus par pēdējo rādījumu.
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3.2. Veikti papildinājumi atskaites izskata loga objektu sarakstā un noklusētajā izskatā.

3.3. Atskaites saraksta loga izvēlnē

pievienotas jaunas darbības:

- Apskatīt skaitītāja kartīti - atver Skaitītāja kartīti apskates režīmā;
- Nolasītie rādījumi - atver ievadformu Nolasītie rādījumi ar uzdotiem perioda un skaitītāja eksemplāra parametriem
labošanas režīmā. Darbība pieejama tikai tad, ja NĪP Globālajos parametros lappusē Aprēķinu parametri laukā
Skaitītāju rādījumu uzskaite ir uzdots “Nolasītie rādījumi” (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie
parametri -> lappuse Aprēķinu parametri ->Skaitītāju rādījumu uzskaite);
- Kontrolskaitītāju rādījumi - atver ievadformu Kontrolskaitītāju rādījumi ar uzdotiem perioda un skaitītāja parametriem
labošanas režīmā;
- Skaitītāja līgumi - atver sarakstu NĪP līgumi ar atlasītiem līgumiem, kuros aprēķina skaitītājs atbilst atskaites rindai.

Dažādi papildinājumi
1. Atskaitei “Apjoma aprēķina rindas” (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apjoma aprēķina
rindas) saraksta izskatā iespējams uzstādīt kolonnas ar informāciju par NĪP rēķinu.
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2. Izveidota iespēja vienam NĪO piesaistīt vairākus dažādus pamatlīdzekļus - NĪP globālie parametri lappusē Citi
parametri pievienots jauns parametrs Vienam NĪO vairāki PL, kuram iespējams norādīt vērtību “Jā” (pēc noklusējuma
tiek piedāvāts “Nē”) (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri -> lappuse Citi parametri >Vienam NĪO vairāki PL), kas nodrošina iespēju NĪO kartītes lappusē Saistītie dati sarakstam Objekta kartīte -> NĪO
sasaiste ar PL pievienot vairākus ierakstus (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamo īpašumu objekti > lappuse Saistītie dati -> Objekta kartīte -> NĪO sasaiste ar PL -> Jauns).

67

68

Ja parametra Vienam NĪO vairāki PL vērtība ir “Nē”, tad, pievienojot jaunu ierakstu, ja viens PL jau ir piesaistīts, redzams
kļūdas paziņojums.
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3. NĪP plānoto darbu pieteikumu sarakstam pievienota darbība Dokumenta notikumi (Dokumenti -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Darbu plānošana -> NĪP plānoto darbu pieteikumi -> Darbības).

Notikuma laukā Teksts tiek fiksētas vērtības laukiem Plānotais termiņš, Plānotā summa, Statuss un Saskaņotājs.
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4. Veiktas izmaiņas Objektu bilances šablonā (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances šabloni > Objektu bilances šabloni)
1) formulas Objekta dati lauka Objekta lauks sarakstā (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances
šabloni -> Objektu bilances šabloni -> ievadformas lappuse Dati -> formula "Objekta dati”):
- lauks Tilpums pārsaukts par Būvtilpums,
- pievienoti jauni lauki Apkurināmā platība un Apsaimniekošanas platība.

2) formulas Mājas dzīvokļu dati lauka Objekta lauks sarakstā (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu
bilances šabloni -> Objektu bilances šabloni -> ievadformas lappuse Dati -> formula "Mājas dzīvokļu dati”):
- izņemti lauki:
Virszemes stāvu sk.
Pazemes stāvu sk.
Kāpņu telpu skaits
Dzīvokļu skaits
Tilpums
Nolietojuma pakāpe (%)
Apbūves laukums
Nomas platība
Mežaudzes platība
Lietderīgā platība
- pārsaukti lauki:
Dzīvokļu kopējā platība par Dzīvojamo telpu platība
Dzīvokļu platība par Dzīvokļa platība
Dzīvojamā platība par Dzīvokļa dzīvojamā platība
Dzīvokļu palīgtelpu platība par Dzīvokļa palīgtelpu platība
Dzīvokļu ārtelpu platība par Dzīvokļa ārtelpu platība
- pievienoti jauni lauki:
Telpu skaits
Istabu skaits
Apkurināmā platība
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Apsaimniekošanas platība

5. NĪP līguma (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi) laukā „Norēķinu cikls" iespējams izvēlēties
jaunu vērtību „Gads".
6. Definējot Aprēķinu veida rindu (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu veidi), ir
iespējams aprēķināt mājas kopējo platību, summējot nevis vienu parametru, bet cita aprēķinu veida rezultātu, aprakstot
formulu ar opciju "Summēšana" un izvēloties "Parametrs" vai “Cits aprēķinu veids”.
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DARBA SAMAKSA UN PERSONĀLS
Darba samaksa
Statistikas pārskats 5-Darbs
Izveidota jauna atskaite “Pārskats par darba samaksas struktūru”: Atskaites -> Algas -> Statistika -> Pārskats par
darba samaksas struktūru (5-Darbs).
Aprakstu par atskaites sagatavošanu skatīt atsevišķā instrukcijā LDO.02.15.HOR.1.0_Atskaite_5-Darbs_455v.pdf.

2015. gada statistikas pārskats 2-Darbs pašvaldībām
Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 541, pašvaldībām 2015. gadā “Atalgojuma pārskata” vietā (tika iesniegts FM)
katru ceturksni jāiesniedz pārskats “2- Darbs -pašvaldības” (iesniedzams CSP), kas papildināts ar jaunām rindām:
Darba samaksa:
Rinda 1471 -<Regulārā> - kā līdz šim (šajā rindā tiek aizpildītas summas no 14711, 14712 un arī no 1471),
tai skaitā rindā 14711 jānorāda <Darba alga> - jauna rinda,
tai skaitā rindā 14712 jānorāda <Regulāras piemaksas, prēmijas> - jauna rinda.
Rinda 1474 -<Neregulārā> kā līdz šim (šajā rindā tiek aizpildītas summas no 14741, 14742 un arī no 1474),
tai skaitā rindā 14741 jānorāda <Atvaļinājuma pabalsts> - jauna rinda,
tai skaitā rindā 14742 jānorāda <Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu> - jauna rinda.
Lai nodrošinātu likumdošanas prasības, programmā veikti papildinājumi:
1. Samaksas veidu ievadformai (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi) lappusē Statistikai
lauku grupā Darba samaksa pievienotas jaunas izvēles pogas, kas nodrošina datu iegūšanu jaunajām atskaites rindām:
- Regulārā – atzīmēšanai pieejamas papildu izvēles pogas Darba alga un Regulārās piemaksas, prēmijas.
Iespēja Darba samaksa atbilst iepriekšējai izvēles pogai Regulārā.
- Neregulārā – atzīmēšanai pieejamas papildu izvēles pogas Atvaļinājuma pabalsts un Kompensācija par neizmantoto
atvaļinājumu.
Iespēja Darba samaksa atbilst iepriekšējai izvēles pogai Neregulārā.
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Pašvaldību iestādēm, kurām ir nepieciešams nodot jauno statistikas pārskatu ‘’2-darbs –pašvaldības’’, ir jāsakārto
Samaksas veidi atbilstoši prasībām:
1) 14711. rindā uzrāda darba algu (mēnešalgu), ko aprēķina atbilstoši nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā
darba daudzuma (laika alga) vai atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts (akorda alga).
Samaksas veidiem, kuri atbilst 14711. rindas prasībām, jāatzīmē izvēles poga Darba alga.
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2) 14712. rindā uzrāda regulārās piemaksas un prēmijas, kuras gada laikā aprēķina regulāri katru mēnesi, neskatoties uz
to, ka tās katru mēnesi var ievērojami atšķirties.
Regulāras piemaksas var būt:
- par papildu darbu, kas veikts līdztekus pamatdarbam pie viena un tā paša respondenta (piemēram, par uz laiku
promesoša darba ņēmēja pienākumu pildīšanu; par profesiju, amatu savienošanu),
- par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā,
- par nakts darbu, maiņu darbu,
- par darbu īpašos apstākļos (risku, troksni, smagu, kaitīgu darbu),
- par personisko ieguldījumu darbā un darba kvalitāti,
- citas piemaksas, kas paredzētas darba līgumā vai darba koplīgumā.
Regulāras prēmijas var būt prēmijas, ko regulāri izmaksā katru mēnesi (neatkarīgi no tās lieluma), piemēram, par produkcijas
apjomu, ražīgumu, atbildību, centību, precizitāti, kvalifikāciju un īpašām zināšanām.
Samaksas veidiem, kuri atbilst 14712. rindas prasībām, atzīmē izvēles pogu Regulārās piemaksas, prēmijas.
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3) 14741. rindā uzrāda neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina regulāri katru mēnesi, – atvaļinājuma pabalstu.
Samaksas veidiem, kuri atbilst 14741. rindas prasībām, atzīmē izvēles pogu Atvaļinājuma pabalsts.
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4) 14742. rindā uzrāda neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina regulāri katru mēnesi, – kompensāciju par neizmantoto
atvaļinājumu.
Samaksas veidiem, kuri atbilst 14742. rindas prasībām, atzīmē izvēles pogu Kompensācija par neizmantoto
atvaļinājumu.

2. Atskaite Pārskats par darbu (2-darbs) (Atskaites -> Algas -> Statistika -> Pārskats par darbu (2-darbs)) parametru loga
galvene papildināta ar lauku Veidlapa.
Iestādēm, kurām ir jānodod pārskats “2-darbs-pašvaldības”, laukā Veidlapa jāizvēlas veidlapas veids Pašvaldības.
Parametru loga lappusē Dati par darbiniekiem, par kuriem jāveic darba laika uzskaite sadaļā II., kļūs redzami jaunie
lauki.
Nospiežot pogu Rēķināt, tiks veikta datu atlase, ņemot vērā Samaksas veidiem lappusē Statistikai atzīmētās jaunās
izvēles pogas.
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Iestādēm, kurām ir jānodod pārskats “2-darbs”, laukā Veidlapa jābūt norādītam veidlapas veidam Kopējā, kas tiek
piedāvāts pēc noklusējuma. Atskaite tiks sagatavota kā līdz šim, un jaunie lauki nebūs pieejami.

3. Atskaites Pārskats par darbu (2-darbs) parametru loga lappusē Parametri tiek norādīta informācija par respondentu.
Šī lappuse tiek aizpildīta pēc pogas Rēķināt nospiešanas.
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4. Izveidotas jaunas izdrukas formas:
- 2-Darbs (2015),
- 2-Darbs – pašvaldība (2015).
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Papildinājumi Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem
Tā kā darba laika plānošanas fakta dokumentos darbinieks tiek iekļauts vairāku struktūrvienību dokumentos, ir
nepieciešams, lai visi šie izdevumi tiktu attiecināti uz to finanšu struktūrvienību, kurā darbinieks ir strādājis, nevis, kā līdz
šim, tikai uz darbinieka Personas amata datos norādīto finanšu struktūrvienību.
Lai nodrošinātu šo iespēju, programmā veikti papildinājumi:
1. Uzskaites parametru lappusē Algas (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse Algas) sadaļa
Kontēšana papildināta ar lauku grupu Darba laika plānošanai, kurā iespējams atzīmēt administratīvās struktūrvienības
finanšu dimensijas, kurām tiks pielietota šī funkcionalitāte, ielasot datus dokumentā Grāmatvedības DLU no fakta
dokumentiem: GDLU precizējumos pielietot finanšu dimensijas no fakta dokumenta adm. str. atzīmē izvēles rūtiņas
pie nepieciešamajām dimensijām.

2. Dokumenta tipa veidam Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi ->
Dokumenta veids: Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem) pievienota jauna pazīme Pielietot dimensijas no adm.
strv. ar iespējamām vērtībām “Jā” vai “Nē” (tiek piedāvāta pēc noklusējuma).
Lai, ielasot datus dokumentā Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem, automātiski aizpildītos dimensiju precizējumi
ar to finanšu struktūrvienību, kura ir piekārtota fakta dokumenta administratīvajai struktūrvienībai, dokumenta tipā
jāpievieno lauks Pielietot dimensijas no adm. strv. ar vērtību “Jā”.
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Šajā gadījumā tiem ierakstiem, kuriem fakta dokumentā norādītā struktūrvienība nesakritīs ar Personas amatu datu kartītē
norādīto struktūrvienību, finanšu struktūrvienība tiks ņemta no fakta dokumenta Administratīvās struktūrvienības
lappusē Dimensijas norādītās finanšu struktūrvienības (Pamatdati –> Personāla uzskaite –> Administratīvās
struktūrvienības -> Lappuse Dimensijas).

Piemēram, ja ir veikti iepriekš aprakstītie uzstādījumi (Uzskaites parametros ir atzīmēta dimensija Struktūrvienība un
dokumenta tipā norādīts Pielietot dimensijas no administratīvās struktūrvienības), un darbiniekam Personas amatu
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datu kartītē ir piesaistīta 001 struktūrvienība, bet viņš ir strādājis 002 struktūrvienībā, tad, dokumentā Grāmatvedības DLU
no fakta dokumentiem (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti > Jauns ->
Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem) ielasot datus no fakta dokumenta par 002 struktūrvienību, šim darbiniekam
kontējuma precizējumos tiks piesaistīta finanšu struktūrvienība no fakta dokumenta administratīvās struktūrvienības dimensiju kolonnā Struktūrvienība būs norādīts atbilstošās finanšu struktūrvienības kods. Pārējiem darbiniekiem šī aile būs
tukša.
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Ieturējumu kontroles papildinājumi – 4.kārtas izstrāde
1. Ienākumu veidi (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Ienākuma veidi) papildināti ar izvēles rūtiņu
Piedalās ieturējumu kontrolē.
Ieturējumu kontrole tiek veikta darbinieka visu tiesisko attiecību izmaksas summām (ja ir vairāku nodokļu maksātāju
režīms, tad vienas juridiskās iestādes ietvaros), kurām ir piesaistīts Ienākuma veids ar atzīmētu izvēles rūtiņu Piedalās
ieturējumu kontrolē.

Pēc programmas jaunināšanas izvēles rūtiņa Piedalās ieturējumu kontrolē ir atzīmēta tikai tiem Ienākuma veidiem,
kuriem ir norādīts kods – 1001 (Darba alga), pārējiem ienākuma veidiem šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta.

2. Izveidota iespēja pastāvīgo ieturējumu summu izmaksu grupēt pēc dokumentiem, nevis saņēmējiem.
Ja darbiniekam ir ievadīti vairāki ieturējuma dokumenti un ir piesaistīts viens un tas pats saņēmējs, tad pēc algas aprēķina
veikšanas izmaksu sarakstā, pievienojot ieturējumu izmaksas, būs tik rindiņu, cik ir ieturējuma dokumentu, kuri bija iekļauti
algas aprēķinā. Līdz ar to ir iespējams katram dokumentam izveidot savu maksājuma uzdevumu.
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3. Likumdošana nosaka (Civilprocesa likuma 596. pants), ka izpildraksti netiek ieturēti no konkrētiem samaksas veidiem
(atlaišanas pabalsts, atvaļināšanas pabalsts, bēru pabalsts utt.). Ja no šiem samaksas veidiem tiek aprēķināti nodokļi, tad,
aprēķinot procentuālo izpildraksta summu, ir jāatskaita arī nodokļu daļa, kura bija aprēķināta uz konkrēto samaksas veidu
(atlaišanas pabalstu utt.).
Līdz šim sistēmā nebija šādas iespējas un tika atskaitītas visu samaksas veidu nodokļu daļas. Šajā versijā ir izveidots
jauns algoritms, kas nodrošina šīs likumdošanas prasības.
Piemēram:
Alga - 800.00
Atlaišanas pabalsts - 100.00 (izpildraksts netiek ieturēts, nodokļi tiek aprēķināti)
Bruto alga - 900.00
Izpildraksts - 30%
VSAOI- 94.50 (sadalās proporcionāli: 84.00 no algas un 10.50 no atlaišanas pabalsta)
IIN – 168.02 (sadalās proporcionāli: 149.35 no algas un 18.67 no atlaišanas pabalsta)
Pēc vecā algoritma izpildrakstu summa tika aprēķināta:
800 - 94.50 - 168.02=537.48*30%=161.24
Pēc jaunā algoritma izpildrakstu summa tiks aprēķināta:
800.00 - 84.00 - 149.35 =566.65 *30%=170.00
3.1. Lai varētu pielietot jauno algoritmu, vispirms ir jābūt veiktiem noteiktiem sagatavošanās darbiem.
1) Kontēšanas shēmas piesaistīšana nodokļu ieturējumu veidiem (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem ->
Ieturējuma veidi).
Vēlams pārliecināties, ka ieturējuma veidiem Iedzīvotāju ienākuma nodoklim un VSAOI DŅ ir piesaistītas Kontēšanas
shēmas, kurām debeta pusē kaut vienā dimensijā ir norādīts mainīgais <@Rēķina no kredīts>, lai pie algas aprēķina varētu
iegūt kontējumu sadalījumu pa samaksas veidiem.
Ja kontēšanas shēmās būs izmantots visās dimensijās mainīgais <@Pamatslodze>, tad nodokļu sadalījums pa samaksas
veidiem netiks iegūts un, aprēķinot procentuālo izpildraksta summu, tiks atskaitīta visa nodokļu summa kā līdz šim.
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2) Ieturējumu veidu konfigurācija (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējuma veidi).
Lai pie algas aprēķina, aprēķinot procentuālā izpildraksta summu, tiktu ņemta vērā tikai tā nodokļu daļa, kas attiecas uz
samaksas veidiem, no kuriem drīkst ieturēt izpildrakstus, ir jāveic papildu konfigurācija.
Ieturējuma veidiem (izpildraksti, uzturnauda) lappusē Aprēķins ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Nodokļu daļas atskaitīšana.
Ja šī izvēles rūtiņa tiek atzīmēta esošajiem ieturējuma veidiem, tad pastāv iespēja, ka pie algas aprēķina tiek veikti
pārrēķini par iepriekšējiem mēnešiem.
Ieteicams izveidot jaunus ieturējuma veidus vai arī iesaldēt darbiniekiem esošos pastāvīgo ieturējumu dokumentus un
izveidot jaunus dokumentus.
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Ieturējuma veidu lappusē Rēķina no ir jānorāda tie samaksas veidi, no kuriem nedrīkst ieturēt izpildrakstus (uzturnaudu).

3) Samaksas veidu konfigurācija
Lai samaksas veidi, no kuriem nedrīkst ieturēt izpildrakstu summas, nepiedalītos pie ieturējuma kontroles izmaksas
summām, tad šiem Samaksas veidiem lappusē Informācija izvēles rūtiņai Piedalās ieturējumu kontrolē ir jānoņem
atzīme.
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Pēc programmas jaunināšanas visiem samaksas veidiem izvēles rūtiņa Piedalās ieturējumu kontrolē ir atzīmēta pēc
noklusējuma.
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3.2. Algas aprēķina piemērs, ja tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts (samaksas veids, no kura tiek ieturēti nodokļi), no kura
nedrīkst ieturēt izpildrakstu.

Sociālā nodokļa kontējumu rindiņas, kuras sadalās pa dimensijām un samaksas veidiem.
Lai redzētu, no kuriem samaksas veidiem tiek rēķināts nodoklis, izskatā vēlams pievienot kolonnu “Iet.Rēķināts no
samaksas. Nosaukums’’.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontējumu rindiņas, kuras sadalās pa dimensijām un samaksas veidiem.

Izmaksas summu sadalījums pa dimensijām un arī pa samaksas veidiem. Ne visos gadījumos izmaksu summas
sadalījumā tiks norādīti samaksas veidi, īpaši gadījumos, kad algas aprēķinā ir iesaistīts aprēķinātais parāds.
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3.3. Izmaksājamās summas kontrole
Veicot izmaksājamās summas kontroli pret minimālo algu vai 50 % no minimālās algas, netiek ņemta vērā izmaksas
summa, kas attiecas uz samaksas veidiem, no kuriem nedrīkst ieturēt izpildrakstus.
Piemēram:
Darbiniekam tiek aprēķināta mēnešalga un bēru pabalsts - 213.43.
Izmaksas summa kopā aprēķināta 413.99 EUR, bet ieturējumu kontrolē piedalās 200.56 EUR = (413.99-213.43).
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Personāla vadība
Atvaļinājumu rezerves fonds - pieejamās atvaļinājuma dienas
Līdz šim bija iespējams iegūt informāciju, cik darbiniekam ir uzkrātas atvaļinājuma dienas uz konkrētu datumu. Šajā
Horizon versijā izveidota jauna iespēja apskatīt informāciju par darbiniekam Pieejamām atvaļinājuma dienām uz
konkrētu datumu, kas nodrošina likumdošanas prasību, ka, sākoties jaunam darba gadam, darbinieks var ņemt
atvaļinājumu par visu tekošo darba gadu jebkurā dienā.
Šī iespēja ir pieejama, ja darbiniekam ir piesaistīts Atvaļinājuma rezerves fonds, kuram Uzkrājuma veids ir
Automātisks, Perioda veids ir Darba gads vai Kalendārais gads un Uzkrājums/izlietojums ir pēc Kalendārajām
dienām.
Pēc noklusējuma, sākoties jaunam periodam, tiek piedāvāta iespēja pieteikt atvaļinājumu par visu pilnu periodu:
Atvaļinājuma rezerves fonda ievadforma (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Atvaļinājuma rezerves
fondi) ir papildināta ar lauku Pieejamo dienu apjoma avansā, kurā pēc noklusējuma ir norādīts 100%.
Iespējams norādīt, ka darbiniekam pieejamais dienu skaits izņemšanai avansā tiks piedāvāts par mazāku perioda daļu,
laukā Pieejamo dienu apjoma avansā nomainot vērtību uz <100%. Šajā gadījumā pieejamo dienu skaits tiks aprēķināts
pēc formulas: “Uzkrātās atvaļinājuma dienas uz datumu” + %*”Kalendārās dienas gadā”. Pieejamo dienu skaits vienmēr ir
vesels skaitlis, ja nepieciešams, noapaļošana tiek veikta uz leju.

Datus par darbiniekam pieejamām dienām uz konkrētu datumu iespējams skatīt:
1. Izmantojot saraksta Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājuma
rezerves fondi darbiniekiem) izvēlnē
pieejamo darbību Atvaļinājuma uzkrājumi pa uzskaites periodiem,
iespējams redzēt pieejamās atvaļinājuma dienas sarakstā izvēlētajam darbiniekam. Ja darbiniekam nav izrēķināts
uzkrājums līdz perioda beigām, tad sistēma to izrēķina automātiski.
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Parametru logā laukā Datums uz tiek norādīts datums, uz kuru tiks parādītas pieejamās atvaļinājuma dienas.

2. Izmatojot atskaiti Atvaļinājuma uzkrājumi pa uzskaites periodiem (Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta > Atvaļinājuma uzkrājumi pa uzskaites periodiem). Ja darbiniekam nav izrēķināts uzkrājums līdz perioda beigām, atskaitē
būs redzama informācija tikai līdz izrēķinātajam datumam. Lai iegūtu datus par visu periodu, darbiniekam jāveic manuāla
uzkrājuma rēķināšana.
Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, parametru logā laukā Datums uz tiek norādīts datums, uz kuru tiks parādītas pieejamās
atvaļinājuma dienas.
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Citas izmaiņas
1. Ievadformai Konkursa pretendentu statuss laukam Nosaukums garums palielināts līdz 200 simboliem (Pamatdati ->
Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Personāla atlases konkursiem -> Konkursa pretendentu statusi).
2. Sarakstiem Apbalvojumi (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Apbalvojumi) un Diplomātiskie rangi personai
(Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Diplomātiskie rangi personai) pievienots filtrs aktīvie darbinieki.

3. Ievadformai Pretendents (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pretendenti) lauks Atteikuma iemesls pārsaukts par
Darba devēja atteikuma iemesls un pievienots jauns lauks Pretendenta atteikuma iemesls.

4. Sarakstam Administratīvās struktūrvienības (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Administratīvās struktūrvienības)
izvēlnē
pievienotas darbības Locīt nosaukumu un Locīt pilno nosaukumu, kas nodrošina
Administratīvās struktūrvienības ievadformas galvenes lauka Nosaukums un lappuses Visp. informācija lauku grupā
Pilnais nosaukums lauka Nosaukums locīšanu sarakstā iezīmētajiem ierakstiem.

93

5. Sarakstam Amatu nosaukumi (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Amatu sarakstam -> Amatu nosaukumi) izvēlnē
pievienotas darbības Locīt nosaukumu un Locīt nosaukumu sieviešu dzimtē, kas nodrošina Amatu
nosaukumi ievadformas lauku Nosaukums un Sieviešu dzimtē locīšanu sarakstā iezīmētajiem ierakstiem.

6. Atskaitei Amatu vietu aizpildītība (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Amatu vietu aizpildītība) izveidota iespēja
norādīt vai aizpildītības aprēķinā ņemt vērā lauka Slodzes lielums vai Slodze vērtību.
Uzskaites parametru (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri) lappusē Personāla uzskaite sadaļā Atskaites
pievienots parametrs Aizpildītības aprēķinā ņemt vērā lauku ar iespējām Slodzes lielums (atzīmēta pēc noklusējuma)
vai Slodze - atkarībā no atzīmētās iespējas, šī lauka vērtība tiks ņemta vērā aizpildītības aprēķinā.
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Darba laika plānošana
1. Plānā un Faktā pa pulksteņiem svētku dienas iekrāsotas gaiši oranžā krāsā (Darba laika uzskaite -> Plānošana ->
Plāns; Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Fakts).

2. Plānā un Faktā kolonnu platums ir fiksēts (Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns; Darba laika uzskaite ->
Plānošana -> Fakts). Ja lauka vērtība pārsniedz fiksēto garumu, tad pilno vērtību iespējams redzēt norādē, novietojot
kursoru uz ieraksta.

3. Plānojot darbiniekam darba laiku (Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns), katram ierakstam iespējams redzēt
ieplānoto darba stundu skaitu. Intervālam, kas ir līdz 2 stundām, stundu skaits netiek rādīts, to var redzēt dienas skatā.
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Horizon WEB personāls
Pieteikumu filtru vienādošana
Horizon WEB Pieteikumu sarakstiem vienādoti filtru izskati:







Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi,
Pieteikumi -> Mācību pieteikumi,
Pieteikumi -> Personas datu izmaiņu pieteikumi,
Pieteikumi -> Vienreizējo samaksu pieteikumi,
Pieteikumi -> Brīvas formas pieteikumi,
Pieteikumi -> Slodzes maiņas pieteikumi.

Filtra izskats atšķiras gadījumos:
1) ja Horizon WEB ir pieslēdzies darbinieks.
Atlasi iespējams veikt pēc: perioda sākuma datuma, perioda beigu datuma un statusiem.
Pēc noklusējuma atlases filtrā tiek piedāvāts:
- No - -3 mēneši no tekošās dienas (piemēram, ja šodien ir 20.02.2015, tad laukā No būs redzams 20.11.2014),
- Līdz - +3 mēneši no tekošās dienas (piemēram, ja šodien ir 20.02.2015, tad laukā Līdz būs redzams
20.05.2015),
- Statusi – atzīmētas izvēles rūtiņas pie statusiem Sagatave, Pieteikts un Apstiprināts.

2) ja Horizon WEB ir pieslēdzies struktūrvienības vadītājs.
Atlasi iespējams veikt pēc: perioda sākuma datuma, perioda beigu datuma, struktūrvienības, apakšstruktūrvienībām,
konkrēta darbinieka, pēc padotajiem un statusiem.
Pēc noklusējuma atlases filtrā tiek piedāvāts:
- No - -3 mēneši no tekošās dienas (piemēram, ja šodien ir 20.02.2015, tad laukā No būs redzams 20.11.2014),
- Līdz - +3 mēneši no tekošās dienas (piemēram, ja šodien ir 20.02.2015, tad laukā Līdz būs redzams
20.05.2015),
- Struktūrvienība – tukšs lauks,
- Darbinieks – WEB lietotājam piesaistītais darbinieks,
- Atlasīt arī no apakšstruktūrvienībām – izvēles rūtiņa nav atzīmēta,
- Atlasīt tikai padotos - izvēles rūtiņa nav atzīmēta,
- Statusi – atzīmētas izvēles rūtiņas pie statusiem Sagatave, Pieteikts un Apstiprināts.
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Ja Horizon tiek strādāts Vairāku nodokļu maksātāju režīmā, lai pieteikumu sarakstu izskatā būtu pieejama kolonna
TA.Iest.Iest.Nosaukums, nepieciešams atjaunot noklusēto izskatu.
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SAIMNIECĪBA
Noliktava
Izmaiņas kontroles un vides parametros
Kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) izdalīta atsevišķa parametru
grupa – „Pārdošanas cenas”. Šajā grupā ietilpst kontroles un vides parametri:
Pārdošanas cenas kontrole;
Minimālais uzcenojuma %;
Pārdošanas cenas pārlase, mainot datumu;
Izmantot noklusēto cenu veidu;
Līgumcenu labošana pavadzīmēs;
Pārcenošanas ģenerācijas veids;
Otrais cenas veids;
Otrā cenas veida valūta;
Trešais cenas veids;
Trešā cenas veida valūta;
Uzcenojuma kontrole saņemšanas pavadzīmēs.
Esošajiem parametriem pievienoti jauni kontroles un vides parametri:
Pārdošanas cenas pārlase, mainot noliktavu – nosaka, vai noliktavas un loģistikas dokumentos, mainot
noliktavu, tiek atjaunota pārdošanas cena;
- Pārdošanas cenas pārlase, mainot piegādes adresi – nosaka, vai noliktavas un loģistikas dokumentos, mainot
piegādes adresi, tiek atjaunota pārdošanas cena.
Izmaiņu ietvaros kontroles un vides parametri „Koda veids pavadzīmēs” un „Eksportēt cenas, eksportējot
nomenklatūras” vairs nav pieejami.

-

Atpakaļsaņemšanas pavadzīmes aizpilde
Atpakaļsaņemšanas pavadzīme (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts) papildināta ar pogu „Pavadzīmes
rindas saraksts”, kas atver pavadzīmju un rēķinu rindu sarakstu. No saraksta iespējams iezīmēt vairākas rindas, un
pavadzīmē tiek aizpildīta informācija par preci, pārdošanas cenu un iepirkuma cenu. Pavadzīmes un rēķinu rindas tiek
atlasītas pēc klienta, noliktavas, pavadzīmes PVN tipa un dokumenta tipa pavadzīmē norādītā mēneša periodā.
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Apgādes kredītrēķina izmaksas
Apgādes kredītrēķinā (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts/Jauns rēķins -> Kredītrēķins -> Labās peles poga
“Piesaistīt izmaksas”) iespējams Piesaistīt izmaksas pārdošanas pavadzīmēm, samazinot pieskaitāmās izmaksas.
Piesaistes iespējams arī atcelt (Labās peles poga “Atcelt piesaistes”) un apskatīt (Labās peles poga “Piesaistes logs”).

PVN likmju summas
Pavadzīmju (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts) un rēķinu (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu
saraksts) dokumentu sarakstu izskatā pieejams jauns objekts „PVN summas”, kas attēlo informāciju par katras likmes
PVN summu un summu bez PVN. Ja saraksta rindas likme ir 0%, tad summa tiek attēlota „0.00” formātā. Ja rindai likme
nav norādīta, tad summas lauks ir tukšs.

100

Piegādes adreses aizpilde pavadzīmēs, rēķinos un loģistikas dokumentos
Pavadzīmju, rēķinu un loģistikas dokumentos veiktas izmaiņas lauka „Piegādes adreses” aizpildē. Manuāli ievadot
piegādes adresi, tā netiek automātiski saglabāta adrešu sarakstā.

Dokumentos piegādes adresi izvēloties no saraksta, noklusēti tiek rādītas tikai attiecīgā klienta piegādes adreses. Visos
dokumentos iespējams norādīt arī cita klienta piegādes adresi. Norādot jebkuru citu adresi, tiek parādīts informatīvs
brīdinājuma paziņojums. Saņemšanas pavadzīmju un pasūtījumu dokumentos noklusēti tiek atvērts viss piegādes
adrešu saraksts un brīdinājums netiek rādīts.

Piegādes adreses aizpildi dokumentos iespējams konfigurēt katram dokumenta tipam atsevišķi (Sistēma -> Uzstādījumi
-> Dokumentu tipi -> Lappuse „Lauku atribūti”). Dokumenta tipā pievienojot lauku atribūta vērtību „Piegādes adrese”, tajā
iespējams norādīt aizpildes algoritmu:
Dokumenta tipa vērtība – piegādes adrese tiek aizpildīta no dokumentā norādītā klienta;
Atstāt tukšu – piegādes adrese vienmēr tiek atstāta tukša;
Kontaktadrese vai cita – piegādes adrese tiek rādīta no kontaktpersonas vai citas saistītās adreses.
Piegādes adresei iespējams arī norādīt noklusēto vērtību, kas noklusēti vienmēr parādās dokumentā.

-

101

Pavadzīmju izdrukas formas papildinājumi
Noliktavas pavadzīmju izdrukas formas (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Drukāt) partiju josla
papildināta ar partiju īpašību informāciju.

Papildgrupas nosaukums
Nomenklatūras papildgrupas nosaukuma (Pamatdati -> Noliktava -> Kartītēm -> Papildgrupas) rakstzīmju skaits
palielināts. Papildgrupas nosaukumu iespējams aizpildīt līdz 100 rakstzīmēm.

Pārdošanas cenas
Kontroles un vides parametri (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) papildināti ar parametriem
„Ceturtais cenas veids” un „Piektais cenas veids”. Parametriem iespējams norādīt noklusēto vērtību vai katram
lietotājam savu vērtību. Dažādos noliktavas sarakstos, kuros jau tiek izmantots otrais un trešais cenas veids, iespējams
parādīt informāciju arī par ceturto un piekto cenas veidu.

102

Nomenklatūru un pakalpojumu īpašības
Pakalpojumu kartītei (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Pievienot/Labot -> Lappuse „Īpašības”) iespējams
pievienot īpašības, kurām definēta Nomenklatūras loma.

Nomenklatūru un pakalpojumu sarakstā (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Darbības -> Pievienot
īpašības/Noņemt īpašības) pieejamas jaunas darbības „Pievienot īpašības” un „Noņemt īpašības”, kas sniedz iespēju
iezīmētajām rindām pievienot un/vai noņemt vairākas īpašības vienlaikus. Ja pievieno jau esošu īpašību, tad tiek atjaunota
īpašības vērtība.

Serializētās preces saņemšana
Konfigurācija
Lai lietotu funkcionalitāti serializētas preces saņemšanai, izmantojot TXT failu, jāveic šāda konfigurācija:
1)
2)
3)

Jābūt definētam dokumenta tipam ar pamatveidu “Sērija”.
Precei ir jābūt definētai sēriju uzskaitei.
Preces kartītē jābūt aizpildītai lappusei “Partijas/Sērijas”, norādot sēriju uzskaites veidu (Vienības) un
izveidoto/izmantoto sērijas dokumenta tipu.

4)

Preces sēriju kodiem jābūt sagatavotiem noteiktā formā TXT failā.

TXT datu faila nosaukums tiek veidots pēc šāda parauga:
Nosaukums_partijasNr_20150220.txt
TXT datu faila lauki:
F1 - sērijas numurs, katram kodam unikāla vērtība.
F2 - atjaunošanas kods.
F3 - pakalpojuma cena santīmos.
F4 - derīguma termiņš dienās.
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TXT datu faila formāts:
Datu fails sastāv no rindām, kur katrā rindā ir minētie četri datu faila lauki, kas ir atdalīti ar simbolu ; un rindas beidzas
ar CR. Rindu skaits datu failā ir neierobežots.
F1;F2;F3;F4CR
F1;F2;F3;F4CR
…
…
F1;F2;F3;F4CR
Serializētās preces saņemšana
Saņemšanas pavadzīmes ievades režīmā ir pieejama jauna funkcija – sēriju aizpilde no teksta faila (.txt). Tam paredzēta
poga
. Noklikšķinot pogu, tiek atvērts failu katalogs, kurā jāizvēlas .txt fails, un atverot failu, informācija no tā tiks
ielasīta pavadzīmē.
No .txt faila saņemšanas pavadzīmē tiek aizpildīta dokumenta rindiņu un partiju informācija:
1)
2)
3)
4)
5)
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Produkta kods tiek aizpildīts no .txt faila nosaukuma 2.daļas, kas satur partijas numuru;
Daudzums visām rindiņām tiek aizpildīts ar 1;
Partijas numurs tiek aizpildīts no .txt faila lauka F1;
Partijas sērijas numurs tiek aizpildīts no .txt faila lauka F2;
Partijas derīguma termiņš tiek aizpildīts ar datumu, kuram jābūt .txt faila nosaukumā kā pēdējai daļai.

Serializētās preces pārdošana un sēriju fiskālo čeku drukāšana
Izveidota funkcionalitāte, kas nodrošina pēc fiskālā čeka izdrukāšanas – sēriju čeka un reklāmas čeka izdrukāšanu.
Konfigurācija sēriju čekam
1)

Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri - > Fiskālie printeri) ir pieejams lauks:

Sēriju čekā teksts – šeit jāievada teksts, kuru drukāt sēriju čekā.

2)
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Fiskālā čeka dokumenta tipā, lappusē Lauku atribūti jānorāda noklusētās vērtības:
Drukāt sēriju čeku - Drukāt
Drukāšanas veids – Drukāt rindiņas

Konfigurācija reklāmas čekam
1)

Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri - > Fiskālie printeri) ir pieejams lauks:

Čeka platums – šeit jānorāda reklāmas čeka platums, cik simbolus drukās vienā rindiņā.

2)
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Fiskālajā čekā jābūt aizpildītam laukam Reklāmas čeks. Lauku aizpilda no klasifikatora. Klasifikatorā norāda:
kodu, nosaukumu un čeka tekstu. Tekstu vēlams ievadīt, ievērojot uzskaites parametros norādīto čeka platumu,
citādi rindiņas tiks pārnestas.

Sēriju fiskālo čeku drukāšana
Lai pārdotu serializēto preci, jāveido pārdošanas pavadzīme, kurā jāiekļauj prece un tā preces sērija, kuru vēlaties pārdot.
Jāatzīmē izvēles rūtiņa Čeks, lai, saglabājot pavadzīmi, tiktu izveidots fiskālais čeks.

Uzģenerētajā fiskālajā čekā jāaizpilda trūkstošā informācija (numurs, saņemtā summa, u.c.). Kā arī jānorāda informācija
sēriju čeka drukāšanai un reklāmas čeka drukāšanai.
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Sēriju čeku drīkst drukāt tikai vienu reizi. Lai to izdrukātu reizē ar fiskālo čeku, laukā Sēriju čeks jānorāda Drukāt. Līdzko
sēriju čeks tiks izdrukāts, lauka vērtība automātiski tiek iestatīta kā Izdrukāts un to mainīt vairs nevar.
Sēriju čekā tiek iekļauta informācija:
o
o
o
o
o
o

Preces nosaukums;
Summa;
Partijas numurs (uz čeka – sērijas numurs);
Partijas sērijas numurs (uz čeka – TV atjaunošanas kods);
Tekošais datums + 30 dienas(uz čeka – Izmantojiet līdz);
Konstanta tekstuālā informācija, kuru drukā čeka beigās un kas tika norādīta uzskaites parametros.

Reklāmas čeks tiks izdrukāts tikai tajā gadījumā, ja fiskālajā čekā būs aizpildīts lauks Reklāmas čeks. Lauku aizpilda no
klasifikatora. Klasifikatorā norāda: kodu, nosaukumu un čeka tekstu. Tekstu vēlams ievadīt, ievērojot uzskaites parametros
norādīto čeka platumu, citādi rindiņas tiks pārnestas.
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Saglabājot fiskālo čeku, tiks izdrukāts gan fiskālais čeks, gan sēriju čeks, gan reklāmas čeks, ja norādīts reklāmas teksts
un norādīts “Sēriju čeku” – Drukāt.

Loģistika
Loģistikas dokumentu papildinājumi
1. Loģistikas dokumentu sarakstos (Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi/Pieprasījumi/Pasūtījumi) pieejams jauns
izskata lauks „Ir pievienoti faili”, kas parāda, vai dokumentam ir vai nav pievienoti faili.

2. Loģistikas dokumentiem (Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi/Pieprasījumi/Pasūtījumi) iespējams pievienot
īpašības, kurām definēta Pavadzīmes loma.

3. Piedāvājuma dokumenta (Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi) lappusē „Info” pieejams jauns lauks „Apmaksas
veids”, kurā iespējams norādīt informāciju par piedāvājuma apmaksas veidu. No piedāvājuma ģenerējot pieprasījumu
(Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi -> Darbības -> Ģenerēt pieprasījumu), lauks „Apmaksas veids” pieprasījumā tiek
automātiski aizpildīts.

4. Piedāvājuma dokumentā (Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi) pieejams jauns izskata lauks „Atlikums”. Ja
piedāvājuma dokumentā ir norādīta noliktava, tad tiek rādīts noliktavas brīvais atlikums. Ja piedāvājuma dokumentā
noliktava nav norādīta, tad tiek rādīts visa uzņēmuma atlikums. Izskata objekta informācija tiek rādīta tikai gadījumā, ja
kontroles un vides parametros ir aktivizēts parametrs „Loģistikas dokumentos rindā rādīt noliktavas atlikumu”.

5. Loģistikas piedāvājumā (Dokumenti -> Loģistika -> Piedāvājumi) spiežot labās peles pogu, iespējams atvērt informāciju
par klienta atlikumu.

6. Dokumentu „Preču bilance” (Dokumenti -> Loģistika -> Preču bilance) sarakstā pieejami jauni izskata lauki „Pēdējais
pārdošanas datums” un „Pēdējais pirkšanas datums”.
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7. Loģistikas modulis papildināts ar sarakstu „Pasūtījumu/pieprasījumu rindas” (Dokumenti -> Loģistika ->
Pasūtījumu/pieprasījumu rindas), kurā tiek attēlots apvienotais pieprasījumu un pasūtījumu rindu saraksts.

Pieprasījumu bilance
Loģistikas modulis papildināts ar atskaiti „Pieprasījumu bilance” (Atskaites -> Loģistika -> Pieprasījuma bilance), kas pēc
norādītā atskaites perioda salīdzina informāciju par Piedāvāto un Pieprasīto preču apjomu pret atskaites periodā Pārdoto
preču apjomu. Atskaite ir izvērsta pa klientiem un noliktavām.

Autotransports
Nepilna uzpilde pilnas bākas ceļazīmē
Pilnas bākas ceļazīmes (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes -> Pievienot -> Ceļazīme
(pilnas bākas uzpilde)) lappusē Degvielas saņemšanas dokumenti pievienota jauna pazīme - Nepilna
uzpilde. Šī pazīme norāda, ka attiecīgajā uzpildē nav uzpildīta pilna bāka, līdz ar to nav iespējams aprēķināt
faktisko patēriņu, un lauka Ekonomija vērtība ir nulle (0.00).
Ja atzīmēta šī pazīme, tad pie attiecīgās uzpildes faktiskais degvielas patēriņš sakrīt ar patēriņu pēc normas.
Pie nākamās pilnas bākas uzpildes būs jāaprēķina faktiskais patēriņš un ekonomija, salīdzinot datus par
nobraukumu un iepildīto degvielu pret iepriekšējo pilnas bākas uzpildi.
Pilnas bākas uzpildes ceļazīmē ievadformas summāro rādījumu daļā pievienots lauks Kop. ekonomija. Laukā
tiek aprēķināta kopējā Ekonomijas rindiņu summa.
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Kases sistēmas
Dziņa fails datu apmaiņai ar svariem
Saistībā ar likumdošanas izmaiņām, kurās noteikts, ka uz preces apraksta uzlīmēm nepieciešams drukāt vairāk
informācijas, izveidots jauns dziņa fails (DGSDRV.DLL) datu apmaiņai ar svariem. No nomenklatūras piezīmju lauka tiek
paņemti maksimums 27x50 simboli un veidotas Ingredient line 1- Ingredient line 27., kuras tiek nosūtītas uz svariem.
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