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Šodien

Pakalpojumu periodi
PN akti un piegādes līgumi

Mājas pārskats
Mazo jaunumu izlase
PVN no 01.07.2016.

Māju pārskatu “standarts”
Līguma kartīte

Ātrdarbība un lietojamība



Pakalpojumu periodi

475.-480.v.



Pakalpojumu periodi
dd.mm.yyyy.- dd.mm.yyyy.

mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

datums no - datums līdz

aprēķina mēnesis

rēķina datums



Pakalpojumu periodi - apjoma aprēķins



Pakalpojumu periodi - aprēķinu metodes



Pakalpojumu periodi - atskaites



Pakalpojumu periodi - ieguvumi

● Tikai viens atvērts aprēķina mēnesis
● Horizon “zina”, kuri pakalpojumi šomēnes aprēķināmi
● Viena darbība iepriekšējā, kārtējā un nākamā perioda 

pakalpojumu aprēķinam
● Ikmēneša aprēķināto pakalpojumu atlase arī pirms 

rēķina izveidošanas

480.v.



Piegādes līgumi un PN akti

480.v.



Pakalpojuma piegādes līgums



Pieņemšanas nodošanas akts



Piegādes līgumi un PN akti - ieguvumi
● PN akts par objektiem, kas nav iekļauti līgumā
● Pārrēķins un tarifa saglabāšana iezīmētām akta rindām
● PN akta un tā rindu labošanas un dzēšanas kontrole, ja 

saglabāti tarifi
● PN akta statusi Sagatave/Apstiprināts

480.v.



Mājas pārskats

475. - 480.v.



Mājas pārskats - apsaimniekošanas lieta



Mājas pārskats - aprēķina izdruka



Mājas pārskats - jauna formula



Mājas pārskats - summējošā atskaite



Mājas pārskats - saistītās atskaites



Mājas pārskats - ieguvumi
● Platības un citi mājas dati atšķirīgi no norēķinu daļas
● Iespēja veidot standarta izdruku mājas pārskatam
● Summējoša atskaite par visu māju aprēķiniem
● Mājas kartītē ātri atrodamas saistītās atskaites

475. - 480.v.



Mazo jaunumu izlase

475. - 480.v.



Līguma metode un alternatīvais tarifs



Līgumu metodes - kopēt no cita līguma



Metožu analīze - slēgt, pievienot, dzēst



Līguma skaitītāji rēķina izdrukā



Īpašnieka prombūtne



Vidējais patēriņš “3 cikli” vai “12 mēneši”



Mazo jaunumu izlase
Līgumu aprēķina metodes un alternatīvais tarifs
Līgumu aprēķina metodes - kopēt no cita līguma
Līgumu aprēķina metožu analīze - slēgt, pievienot, dzēst iezīmētas
Līguma skaitītāji rēķina izdrukā
Īpašnieka prombūtne - starpības koeficientam un vidējā aprēķinam
Vidējā patēriņa periods “3 cikli” vai “12 mēneši”



PVN apsaimniekošanai no 01.07.2016.



PVN - aprēķinu metodes pakalpojums



PVN - mainīt rindas iezīmētām metodēm

475.v.



PVN - tarifa kartīte



PVN apsaimniekošanai no 01.07.2016.
Aprēķinu metodēm jāmaina pakalpojums (jauna rinda)
Jāpārbauda tarifa kartītes atzīme “PVN iekļauts”
Apsaimniekošanas tarifa maiņai izmantojamas excel veidnes
Savlaicīga aprēķinu pārbaude pēc izmaiņu veikšanas



Nākotnes plāni



Māju pārskatu “standarts”
● Posteņi, Šabloni, Izdrukas
● Plānotā tāme 
● Faktisko  ieņēmumu un izdevumu pārskats



Līguma kartīte
● Lauku izvietojums
● Lappuses un saistītie dati
● Līgumu maiņa



Ātrdarbība un lietojamība
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Līguma kartīte

Ātrdarbība un lietojamība
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