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Fiksēšana

Ievada ar roku Ielāde no Excel Ielāde no 
Microstrategy



Iestatīšana
● Dimensijas
● Budžeta iestatījumu konfigurēšana



Budžets



Informācija par izmaiņām

Paziņojums e_pastā Saraksts Horizon



Kontrole

Izlietojuma atskaites
● Finanšu pārskati
● Operatīvā izlietojuma atskaite
Dokumentu kontrole
● Maksājumi
● Saistības



Izlietojuma atskaite
Finanšu pārskatu apraksta izveide

Atskaites -> Virsgrāmata



Izlietojuma atskaite
Finanšu pārskatu aprēķina izveide

Atskaites -> Virsgrāmata



Izlietojuma atskaite
Finanšu pārskatu aprēķinu rezultāti 

Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Darbības -> Pārskatu aprēķini



Izlietojuma atskaite

Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Darbības -> Pārskatu aprēķini

 



Operatīvā izlietojuma atskaite

Budžeta izlietojuma atskaite

Atskaites -> Budžets



Dokumentu kontrole.Maksājumi
• Dimensiju konfigurācija
• Budžeta kontroles konfigurācija



Dokumentu kontrole.Maksājumi

Budžeta kontroles ieslēgšana (Pamatdati -> Budžets -> Budžetu 
saraksts)

Kontrole pie dokumentu sagatavošanas (Dokumenti -> 
Banka; Dokumenti -> Kase)



Dokumentu kontrole.Maksājumi

Informācija par aktuālo atlikumu pie dokumentu 
sagatavošanas

Dokumenti -> Banka -> Izejošie dokumenti



Dokumentu kontrole.Maksājumi
• Izmaiņu ievade budžetā, kad budžeta kontrole ir 

ieslēgta
• Budžeta izmaiņu iekļaušana kontrolē

Pamatdati -> Budžets -> Budžeta labojumi



Dokumentu kontrole. Saistības
Līdzekļu rezervācija un kontrole pret budžetu jau saistību 
dokumentu ievades brīdī
- metarēķins
- priekšapmaksas rēķins
- saņemts rēķins
- saņemšanas pavadzīme
- saņemts kredītrēķins



Saistību dokumentu aizpilde
Dokumentu kontrole.Saistības



Līdzekļu rezervācija no dokumentiem

Dokumentu kontrole.Saistības

Pamatdati -> Budžets -> Budžeta līdzekļu rezervācijas



Līdzekļu rezervācijas pārcelšana no saistību dokumenta 
uz maksājuma dokumentu

Dokumentu kontrole.Saistības
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Ieguvumi
• Plānotie ieņēmumi/izdevumi un faktiskā izpilde
• Budžeta aktuālais atlikums 
• Kontrole par summu pārsniegumu
• Līdzekļu rezervācija saistību dokumentā
• Atskaites



Risinājuma komplektācija
Bāzes modulis Budžeta kontroles modulis

Fiksēšana x x

Izlietojuma atskaites:

Finanšu pārskati x x

Operatīvā izlietojuma atskaite x

Dokumentu kontrole:

Maksājumi x

Saistības x





                            
Banku maksājumi
Olga Kinka, Swedbank maksājumu daļas vadītāja Latvijā
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