Uzlabojumu saraksts, kuri ieviesti ACCprM programmā
(krājumu uzskaite) 2010-2011. gadā
Programmas jaunās funkcijas:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Artikula atlikuma sadalīšanas divos atsevišėos artikulos – Ctrl+F6 (sadaĜās “Artikuli” un
“Izdošana”)  F10. Aktuāli situācijā, kad nepieciešams norakstīt artikulu ne pēc FIFO
metodes, bet no konkrētas maksājumu partijas.
PVN likmes izmaiĦas konkrētam artikulu sarakstam – Ctrl+Alt+Shift+P (sadaĜa “Artikuli”)
Pārvērtēšana konkrētam artikulu sarakstam Ctrl+Alt+P (sadaĜa “Artikuli”). Aktuāli situācijā,
kad nepieciešams nomainīt cenu vienlaikus visiem artikuliem vai kādai grupai, reizinot to ar
noteikto koeficientu.
Darbs ar cenu grupām (ar iespēju nomainīt artikula cenas dažādām cenu grupām) tagad
pieejams ne tikai sadaĜā “Artikuli”, bet arī sadaĜā “SaĦemšana”.
Transporta izdevumu uzskaite – Ctrl+T (sadaĜa “SaĦemšana” - dokumenta ietvaros).
Transporta izdevumu summa proporcionāli tiek sadalīta visās iemaksas dokumenta pozīcijās.
Tomēr tai pat laikā dokumenta pozīciju iepirkuma cena tiek atspoguĜota bez izmaiĦām.
Atskaites formā “Krājumu atlikumi” iespējams iegūt informāciju par iepirkuma cenām gan
bez uzskaites, gan Ħemot vērā transporta izdevumus.
Cenu pārcelšana (kopēšana) no iepriekšējiem ienākumiem vai izdevumiem – Ctrl+C (sadaĜa
“SaĦemšana” vai “Izdošana” - dokumenta ietvaros).
Cenu pārcelšana (kopēšana) no artikulu saraksta – Alt+F8 (sadaĜa “SaĦemšana” - dokumenta
ietvaros).
Cenu samazināšana par PVN summu – Ctrl+Alt+F5 (iemaksu un izmaksu dokumentu
ietvaros)
Cenu palielināšana par PVN summu – Ctrl+Alt+F6 (iemaksu un izmaksu dokumentu
ietvaros)
PVN summas precizēšana iemaksas dokumenta ietvaros – Shift+P. Aktuāli gadījumos, kad
piegādātāja pavadzīmē PVN summa aprēėināta ar kĜūdu (novirzi) un neatbilst reizinājuma
summas rezultātam dokumentā ar PVN likmi.
Vienādas PVN likmes piešėiršana visām rindām iemaksu vai izdevumu dokumentā –
Ctrl+Alt+P (situācijā, kad PVN likme tiek noteikta ne visam dokumentam kopumā, bet
atsevišėi katrai tā rindai).
PVN likmes piešėiršana iemaksu vai izdevumu dokumentu rindām, kas atbilst tai PVN
likmei, kas ieviesta šai pozīcijai artikulu sarakstā – Ctrl+Shift+P (situācijai, kad PVN likme
tiek noteikta ne visam dokumentam kopumā, bet atsevišėi katrai tā rindai).
Taras uzskaite – Ctrl+T (sadaĜa “Izdošana” - dokumenta ietvaros). Iespējams iestatīt
pavadzīmes formu, lai tajā atspoguĜotos neatgrieztās taras atlikums. Tāpat informācija par
taras kustību un tekošo atlikumu atspoguĜojas atsevišėā atskaites formā, kuru iespējams
saĦemt, nospiežot F5 izmaksu dokumentu sarakstā un izvēloties atskaites periodu.
Saikne ar programmas moduli “Finanses”. Lai uzzinātu pircēja parāda stāvokli (kādas no
agrāk izrakstītajām pavadzīmēm ir apmaksātas, bet kuras ne), var nospiest taustiĦu X (sadaĜa
“Izdošana”) un saĦemt atbildi uz šo jautājumu tieši izdevumu pavadzīmes izrakstīšanas
posmā.
Izvēlētās rindu šėirošanas kārtības saglabāšana programmas atmiĦā iemaksu un izmaksu
dokumentos.
Izmaksu dokumenta ietvaros ievadīto rindu kopskaita atspoguĜošana. Aktuāli kontrolei, lai
pavadzīmes formas izdrukāšanas laikā visa informācija ietilptu vienā lapā.
Tāpat programmā pievienota iespēja noteikt ierobežojumus programmas lietotāju piekĜuves
tiesībām tās dažādām funkcijām (tai skaitā – darbs ar strikti noteiktu artikulu grupu,
aizliegums labojumiem ar atpakaĜejošu datumu, piekĜuves ierobežojums informācijai par
tirdzniecības uzcenojumu).

Līdztekus programma adaptēta šādām pielietojuma jomām:
Ražošana
Artikulu saraksts ietver divas pamatgrupas: gatavā produkcija un materiāli (izejvielas). Katrai gatavās
produkcijas vienībai tiek ievadīta informācija par to, no kādiem materiāliem tā sastāv. Rezultātā
programma dod iespēju automātiski norakstīt materiālus (izejvielas) un aprēėināt saražoto
izstrādājumu pašizmaksu un to tirdzniecības uzcenojumu.
Katrai saražotajai gatavās produkcijas partijai var tikt izdrukāta atskaites forma “Gatavās produkcijas
ražošanas karte”, kas atspoguĜot, kādi materiāli un par kādu pašizmaksu tikuši norakstīti (vadoties
pēc FIFO metodes).
Alkohola produkcijas vairumtirdzniecība
- Adaptēta pavadzīmes forma (atspoguĜojot pudeles tilpumu, spirta satura procentus, akcīzes
marku diapazonu un citu nepieciešamo informāciju)
- Atskaites AV sagatavošana ar iespēju eksportēt to sistēmā EDS.
Naftas produktu tirdzniecība (vairumtirdzniecības un akcīzes noliktava)
- Adaptēta pavadzīmes forma ar visas nepieciešamās informācijas atspoguĜojumu (kvalitātes
sertifikāts, rezervuārs, sēra saturs, blīvums, faktiskā temperatūra, litru un kilogramu
daudzums, aprēėinātā akcīzes summa utt.)
- Adaptētas atskaišu formas (kartīte naftas produktu kustībai, naftas produktu atlikumi
konkrētajā datumā, atskaite par naftas produktu saĦemšanu un patēriĦu konkrētā periodā utt.).
- Naftas produktu pašizmaksas aprēėins (pēc pienākšanas noliktavā)
- Atskaišu 1DE, 2DE un 5DE sagatavošana un to eksportēšana sistēmā EDS.

