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1. Ievads
Dokumentā aprakstīta resursu vadības sistēmas Horizon modulī Kase un banka pilnveidotā
funkcionalitāte – iespēja proporcionāli pārrēķināt maksājuma uzdevuma summu daļējas rēķina
apmaksas gadījumā.

2. Konfigurācija
2.1. Kontroles un vides parametri
Lai izmantotu iespēju, ka maksājuma uzdevuma sadalījums tiek aizpildīts no piesaistīto
dokumentu grāmatojumiem, jāaktivizē parametrs “Piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz
sadalījumu” izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri.
Iespējamās parametra vērtības maksājuma uzdevuma sadalījuma aizpildei:
Pārnest automātiski – sadalījums tiek aizpildīts automātiski no piesaistīto dokumentu
grāmatojumiem;
Pārnest manuāli – sadalījums tiek aizpildīts, nospiežot pogu
lappusē “Sadalījums”.

maksājuma uzdevuma

Ja Kontroles un vides parametra “Piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz sadalījumu”
vērtība norādīta Pārnest automātiski vai Pārnest manuāli, izvēlnes Sistēma -> Uzstādījumi ->
Uzskaites parametri sadaļā MU sadalījums jānorāda, vai, no piesaistītajiem dokumentiem
pārnesot sadalījumu uz maksājumu uzdevumu, tiek pārnesti debeta vai kredīta grāmatojumu
konti un dimensijas.
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3. Maksājuma uzdevuma sadalījuma aizpilde
Maksājuma uzdevuma (Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi) summu sadalīt
proporcionāli piesaistītā dokumenta summai iespējams, izmantojot pogas
maksājuma uzdevuma lappusē “Sadalījums”.

un

Sadalījums tiek aizpildīts automātiski, ja Kontroles un vides parametra “Piesaistīto
dokumentu grāmatojumi uz sadalījumi” vērtība izvēlēta Pārnest automātiski. Izmantojot
pogu
, iespējams piesaistīto dokumentu grāmatojumus pārnest uz maksājuma sadalījumu
manuāli.
Izmantojot pogu
, dimensijas no piesaistīto dokumentu pavadzīmju/rēķinu rindām tiek
pārnestas uz maksājuma uzdevumu. Dimensijas tiek aizpildītas, pogu nospiežot manuāli.
Ja Kontroles un vides parametros veikta konfigurācija par maksājuma uzdevuma sadalījuma
automātisku aizpildi, sistēma nodrošina korektu sadalījuma aizpildi 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.

3.1. Piemēri
1) Maksājuma uzdevuma summa ir lielāka par piesaistītā dokumenta summu.
Tālāk apskatīts piemērs, kur maksājuma uzdevuma summa ir lielāka par piesaistītā dokumenta
summu un uz maksājuma sadalījumu tiek pārnesti piesaistītā dokumenta grāmatojumi.
Izveidots maksājuma uzdevums ar summu 80.00 EUR, kuram piesaistīts rēķins ar summu
50.00 EUR. Jāņem vērā, ka rēķinam jābūt saglabātiem kontējumiem.
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Ja Kontroles un vides parametra “Piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz sadalījumi”
vērtība izvēlēta Pārnest automātiski, tad rēķina piesaistes brīdī lappusē “Sadalījums” piesaistītā
rēķina grāmatojumi automātiski tiek pārnesti uz maksājuma sadalījumu.

Pirmajai līdz pirmspēdējai rindai sistēma aizpilda summas no rēķina grāmatojumu sadalījuma.
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Pēdējai maksājuma uzdevuma rindai summa tiek rēķināta pēc atlikuma principa – no
maksājuma uzdevuma summas (80.00 EUR) tiek atņemta iepriekšējo rindu summa (50.00
EUR).
Nepiesaistītā maksājuma summa, kas paliek pāri pēc piesaistes veikšanas, sadalījumā
noklusēti tiek pārlikta uz kodu V, nenorādot kontu, vai arī iespējams dimensijas izvēlēties no
Klienta, Līguma, Projekta, Atbildīgā vai Uzņēmuma bankas rēķina, atkarībā no tā, kurš
parametrs izvēlēts Kontroles un vides parametros. Apskatītajā piemērā dimensija izvēlēta no
Projekta.

Tālāk apskatīts piemērs, kur maksājuma uzdevuma summa ir lielāka par piesaistītā dokumenta
summu un uz maksājuma sadalījumu tiek pārnestas dimensijas no piesaistītā dokumenta
rēķinu rindām. Izveidots maksājuma uzdevums ar summu 80.00 EUR, kuram piesaistīts rēķins
ar summu 70.50 EUR.
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Tālāk, lappusē “Sadalījums” nospiežot pogu
pārnestas uz maksājuma sadalījumu.

, piesaistītā rēķina rindu dimensijas tiek
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Pārnesot dimensijas no piesaistītā rēķina rindām, maksājuma uzdevumā summas tiek
proporcionāli sadalītas no pirmajai līdz pirmspēdējai rindai.
Pēdējai maksājuma uzdevuma rindai summa tiek rēķināta pēc atlikuma principa – no
maksājuma uzdevuma summas (80.00 EUR) tiek atņemta iepriekšējo rindu summa (70.50
EUR).
Nepiesaistītā maksājuma summa, kas paliek pāri pēc piesaistes veikšanas, sadalījumā tiek
pārlikta uz kodu V, nenorādot kontu, vai arī iespējams dimensijas izvēlēties no Klienta, Līguma,
Projekta, Atbildīgā vai Uzņēmuma bankas rēķina, atkarībā no tā, kurš parametrs izvēlēts
Kontroles un vides parametros. Apskatītajā piemērā dimensija izvēlēta no Projekta.
2) Maksājuma uzdevuma summa ir mazāka par piesaistītā dokumenta summu.
Tālāk apskatīts piemērs, kur maksājuma uzdevuma summa ir mazāka nekā rēķina summa, un
uz maksājuma sadalījumu tiek pārnesti piesaistītā dokumenta grāmatojumi. Izveidots
maksājuma uzdevums ar summu 40.00 EUR, kuram piesaistīts rēķins ar kopējo summu 50.00
EUR, un veikta rēķina daļēja piesaiste par summu 40.00 EUR. Jāņem vērā, ka rēķinam jābūt
saglabātiem kontējumiem.
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Ja Kontroles un vides parametra “Piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz sadalījumi”
vērtība izvēlēta Pārnest automātiski, rēķina piesaistes brīdī lappusē “Sadalījums” piesaistītā
rēķina grāmatojumi tiek automātiski pārnesti uz maksājuma sadalījumu, un maksājuma summa
tiek sadalīta proporcionāli rēķina grāmatojumu sadalījumam.
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Tālāk apskatīts piemērs, kur maksājuma uzdevuma summa ir mazāka nekā rēķina summa, un
uz maksājuma sadalījumu tiek pārnestas dimensijas no piesaistītā dokumenta rēķinu
rindām. Izveidots maksājuma uzdevums ar summu 40.00 EUR, kuram piesaistīts rēķins ar
kopējo summu 70.50 EUR, un veikta rēķina daļēja piesaiste par summu 40.00 EUR.
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Tālāk, lappusē “Sadalījums” nospiežot pogu
, piesaistītā rēķina rindu dimensijas tiek
pārnestas uz maksājuma sadalījumu, un maksājuma uzdevumā summas tiek proporcionāli
sadalītas.

3) Maksājuma uzdevumam ir piesaistīts viens dokuments un vēlāk tiek piesaistīts otrs.
Ja maksājuma uzdevumam ir piesaistīts viens dokuments un vēlāk tiek piesaistīts otrs, lappusē
“Sadalījums” piesaistīto rēķinu grāmatojumi tiek pārnesti uz maksājuma sadalījumu tikai tad, ja
maksājuma uzdevums ir labošanas režīmā. Veidojot dokumentu piesaistes no Apgādes /
Realizācijas preču dokumentu saraksta izvēlnes
automātiski netiek koriģēts.

, maksājuma sadalījums

4. Ienākošā maksājuma ģenerēšana no bankas maksājumu
importa saraksta
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.
Ja ienākošais maksājums tiek ģenerēts no bankas maksājumu importa saraksta (Dokumenti > Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Veidot maksājuma dokumentu -> Ienākošais
maksājums), un, ja maksājuma sadalījums tika koriģēts (rēķina un maksājuma uzdevuma
summas nebija vienādas), tiek parādīts logs ar informāciju, kuriem maksājumiem tika veikts
sadalījums.
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5. Pamatgrāmatojumu, kuros ir klienta konts, pārnešana uz
maksājuma uzdevuma sadalījumu
Izveidojot maksājuma uzdevumu, kura sadalījums tiek aizpildīts no piesaistīto dokumentu
grāmatojumiem, iespējams definēt, vai uz sadalījumu tiek pārnesti visi rēķina
pamatgrāmatojumi vai tikai rēķina pamatgrāmatojumi, kuros ir klienta konts.
Lai izmantotu iespēju, ka uz maksājuma uzdevuma sadalījumu tiek pārnesti tikai rēķina
pamatgrāmatojumi ar klienta kontu, jāaktivizē parametrs “Uz sadalījumu pārnes
grāmatojumus tikai ar klienta kontu” izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides
parametri.

Jāņem vērā, ka, aktivizējot šo parametru, rēķinā izvēlētās klienta kartītes kontam ir jābūt
aizpildītam un uz maksājuma sadalījumu tiks pārnestas tikai tās rēķina grāmatojumu rindas,
kurās debeta vai kredīta pusē būs norādītais klienta konts.
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