Programma ACCORprofi.
Darbs ar sadaļu Ceļazīmes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ar ko sākt darbu?
Pirmais, kas jāizdara, sākot darbu ar sadaļu Ceļazīmes, ir jāievada datnes. Šim nolūkam, ieejot pagaidām
tukšajā ceļazīmju lapā, nospiediet F10.
Kopā ir piecas datnes.
1. Reģioni
2. Attālumi
3.Vietas (adreses)
4.Autotransports
5. Autovadītāji
Datnes rediģēšana notiek tieši tāpat, kā citās programmas sadaļā (ar funkcijām Insertt, Delete un F2).
Uzņēmumos ar nelielu iespējamo kustības maršrutu skaitu pirmās divas datnes (Reģioni un Attālumi) var
neizmantot. To būtība ir tāda, ka katra adrese tiek piesaistīta konkrētam reģionam, un turpmāk, ievadot
informāciju par maršrutu, būs vieglāk sameklēt nepieciešamo adresi.
Piemēram, var ievadīt šādus reģionus: Rīga (Centrs), Rīga (Imanta), Rīga (Zolitūde), Jūrmala, Ogre utt.
Ja tomēr Jums ērtāk izvēlēties adresi no kopējā saraksta, ievadiet vienu reģionu, kas kopīgs visām
adresēm.
Datnē Vietas (adreses) iespējams tās ievadīt nevis manuāli, bet gan importēt (ar funkciju Ctrl+I) no kontu
plāna konkrētu grupu, kas atbilst piegādātājiem un pircējiem (piemēram, 5310 un 2310).
Datne Autovadītāji pēc noklusēšanas piesaistīta kontu grupai 238, tomēr Jūs to varat precizēt (piemēram,
izlabot uz 2380, 2381 utt.).

2. Informācijas ievadīšana ceļazīmē
Informācija par ceļazīmi ietver vispārējo daļu un divas tabulas, kas satur informāciju par braucieniem un
uzpildīto degvielu.
Vispārējā tabulas daļā tiek ievadīts:
- Atskaites numurs
- Atskaites datums
- Automašīnas numurs
- Autovadītājs
- Nobraukto kilometru skaitītāja rādījumi atskaites sākumā un beigās
- Degvielas atlikums tvertnē atskaites sākumā un beigās
Braucienu tabulā tiek ievadīts:
- Brauciena datums un laiks
- Brauciena sākuma adrese
- Brauciena beigu adrese
- Attālums (km)

Ievadot jaunu braucienu, programma automātiski piedāvā sākuma adresi, kas sakrīt ar iepriekšējā
brauciena beigu adresi. Ja braucienu vēsturē jau fiksēts brauciens šai pašā maršrutā, programma piedāvās
ievadīt tādu pašu attālumu, kā iepriekšējā reizē.
Uzpildītās degvielas tabulā tiek ievadīts:
- Degvielas uzpildīšanas datums
- Uzpildīto degvielas litru daudzums

3. Ceļazīmes drukāšana
Ceļazīmes drukāšana notiek ar taustiņu F5 no ekrāna formas, kas satur braucienu tabulu un uzpildītās
degvielas tabulu.
Līdztekus braucienu sarakstam ceļazīmē tiek atspoguļota starp braucienu kopējo kilometrāžu un
automašīnas nobraukto kilometru skaitītāja rādījumiem. Šādas starpības (pēc idejas) nevajadzētu būt, ja
viss ticis ievadīts pareizi.
Tiek aprēķināts arī vidējais degvielas patēriņš uz 100 kilometriem atskaites periodā. Jāpiebilst, ja veidojas
nereāls skaitlis (piemēram, 1 litrs uz 100 kilometriem), tad visticamāk Jūs esat kļūdījies, ievadot
informāciju un tas ir jāizlabo.

4. Saikne ar drukāšanas formu “Avansu atskaite”
Avansa atskaites formā (Finanses – Atskaites – Atskaite #4) tiek atspoguļoti dati par uzpildīto degvielu,
kas ievadīti, aizpildot ceļazīmes par atskaites periodu.

