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1. Ievads
Dokumentā aprakstīta resursu vadības sistēmas Horizon Apgādes un realizācijas modulī
pilnveidotā funkcionalitāte – iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem
saņemtajiem rēķiniem Apgādes preču dokumentu sarakstā.

2. Izejošo maksājumu ģenerēšana no preču dokumentu
saraksta
Apgādes preču dokumentiem pilnveidota iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no
iezīmētajiem saņemtajiem rēķiniem. Atlases nosacījumu logā ar filtra palīdzību jāatlasa
saņemtie rēķini, kuriem ir nepiesaistīta summa (jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Nepiesaistītie).
Preču dokumentu sarakstā ir jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē
jāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus.
Maksājumu ģenerēšanas laikā tiek izveidotas arī dokumentu piesaistes un tiek aizpildīts
maksājumu sadalījums, ja to paredz konfigurācija. Maksājumu ģenerēšanai tiek izmantots
vednis.

Vedņa logā iespējams norādīt konkrētu Datumu, uz kuru ģenerēt maksājuma uzdevumus.
Iespējams norādīt vairākus parametrus maksājumu ģenerēšanai:
Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu;
Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu;
Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu.
Jānorāda arī Dokumenta tips, kuru izmantot maksājumu ģenerēšanai, kā arī Bankas rēķins,
no kura maksājumi tiks veikti. Ja ir tikai viens definēts izejošā maksājuma dokumenta tips, tad
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tas tiek ielasīts maksājumu ģenerēšanas vednī pēc noklusējuma. Sistēmā tiek saglabāti katra
lietotāja pēdējie izmantotie parametri.
Ja vednī nav norādīts neviens parametrs, tad sistēma pēc noklusējuma veido vienu maksājumu
uz katra klienta iezīmētajiem rēķiniem. Mainot vedņa konfigurāciju, iespējami arī citi vedņa
veidošanas nosacījumi.
Kad parametri norādīti, spiež pogu Turpināt.
Pēc ģenerācijas procesa pabeigšanas vedņa logā jāatzīmē izvēles rūtiņa Atvērt ģenerēto
maksājumu sarakstu un jānospiež poga Pabeigt. Ja procesa laikā ir konstatētas kļūdas, kas
traucē maksājumu veidošanu, tās tiek parādītas vedņa logā.
Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir
pieejamas uzģenerētās izejošo maksājumu sagataves.

2.1. Maksājums ar rēķinu apmaksas termiņa datumu
Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu Pielietot rēķinu apmaksas
termiņa datumu, iespējams uzģenerēt maksājumu ar tādu datumu, kāds norādīts rēķinā kā
apmaksas termiņa datums.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē
jāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus
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Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa Pielietot rēķinu apmaksas
termiņa datumu.

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejamas
uzģenerēto izejošo maksājumu sagataves. Izejošā maksājuma datums tiek aizpildīts ar preču
dokumenta apmaksas termiņa datumu.
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Tālāk apskatīts gadījums, kad izejošais maksājums ar atzīmētu izvēles rūtiņu Pielietot rēķinu
apmaksas datumu tiek ģenerēts rēķinam ar sadalītu apmaksu. Ja izveidots rēķins ar sadalītu
apmaksu, iespējams ģenerēt maksājuma uzdevumu tikai iezīmētajai rēķina daļai.
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Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķina daļu, kurai vēlas ģenerēt maksājumu, un izvēlnē
jāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa Pielietot rēķinu apmaksas
termiņa datumu.

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejama
uzģenerētā izejošā maksājuma sagatave par iezīmēto apmaksas sadalījuma daļas summu,
nevis par visa preču dokumenta summu. Izejošā maksājuma datums tiek aizpildīts ar iezīmētās
apmaksas sadalījuma rindas apmaksas termiņa datumu, nevis preču dokumenta apmaksas
termiņa datumu.
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2.2. Atsevišķa maksājuma veidošana katram rēķinam
Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu Katram rēķinam veidot
atsevišķu maksājumu, iespējams uzģenerēt maksājumu katram rēķinam atsevišķi.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins

Ja izveidoti vairāki viena klienta rēķini, iespējams ģenerēt maksājuma uzdevumu katram
rēķinam atsevišķi.
Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē
jāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus
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Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa Katram rēķinam veidot
atsevišķu maksājumu.

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejamas
uzģenerēto izejošo maksājumu sagataves - katram rēķinam atsevišķi uzģenerēts izejošais
maksājums.

2.3. Maksājuma ģenerēšana ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu
Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu Maksājumu ģenerēt ar
rēķinā izmantoto klienta bankas rēķinu, tiek uzģenerēts maksājums ar klienta bankas rēķinu
(IBAN), kas norādīts rēķinā. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad maksājums tiek ģenerēts uz to
klienta bankas rēķinu (IBAN), kam klienta kartītē norādīta augstākā prioritāte.
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Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķins, kuram vēlas ģenerēt maksājumu, un izvēlnē
jāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa Maksājumu ģenerēt ar
rēķinā izmantoto klienta bankas rēķinu. Ja tiek iezīmēti vairāki rēķini, kam klienta bankas
rēķins (IBAN) ir vienāds, tad uzģenerēts tiks viens maksājums par šiem rēķiniem. Sistēma
pārbauda, vai iezīmētajos rēķinos sakrīt klienta bankas rēķins (IBAN), un atkarībā no tā ģenerē
vienu vai vairākus maksājumus.
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Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejama
uzģenerētā izejošā maksājuma sagatave, kurā izmantots rēķinā norādītais klienta bankas
rēķins (IBAN).

12

Izmaiņu lapa
Datums

Ver. Nr.

20.02.2015. 1.0

Izmaiņu apraksts

Autors

Izveidots jauns apraksts

J.Klodāne

13

