Izmaiņu saraksts, kas ieviesti accorprofi laika posmā:
2015. gada novembris – 2016. gada janvāris
(jaunākās izmaiņas izceltas dzeltenā krāsā)
Vispārīgās izmaiņas
 Izmainījies programmas dizains;
 Programmas sadaļās FINANSES–OPERĀCIJAS, FINANSES-NORĒĶINI,
FINANSES-KONTI, PAAMTLĪDZEKĻI-KARTOTĒKA (proti, tur, kur pa
labi izvietotā funkciju rīkjosla nevarēja ietilpināt visas pieejamās funkcijas,
un to lielāko daļu varēja palaist tikai ar klaviatūru) parādījusies konteksta
izvēlne ar visu pieejamo funkciju pilnu sarakstu šai programmas sadaļā.
Konteksta izvēlnes palaišana – ar peles labo taustiņu;
 Minimizēt programmu, kā arī pabeigt tās darbu visās programmas
pamatsadaļās tagad iespējams ar tradicionālajiem taustiņiem – svītriņu un
krustiņu ekrāna labajā augšējā stūrī
. Turklāt tāpat kā agrāk to iespējams
izdarīt no jebkuras programmas sadaļas, palaižot konteksta izvēlni un
izvēloties opcijas “Minimizācija” un “Darba beigšana”.
 Visās ierakstu rediģēšanas formās radīta iespēja ar Ctrl+Enter ātri apstiprināt
ieviestās izmaiņas, lai kādā formas lodziņā tobrīd atrastos kursors –
alternatīva peles klikšķim uz taustiņu
, kas izvietots formas apakšā. Tas
ir ērti, kad ātri jāievada liels datu apjoms.
 Datu eksportēšanai no accorprofi mapē ACCpr pievienota jauna mape –
DATA EXPORT, kurā ir divas mapes: EDS un iBANK. Mapē EDS nonāks
faili, kas tiek izveidoti eksportēšanai uz EDS sistēmu, bet iBANK – faili
maksājumu eksportēšanai uz internetbanku. Agrāk visi faili nonāca kopējā
mapē TEMP darba ielādei. Tas tika izdarīts, lai lietotājam būtu ērtāk atrast
failus, kas paredzēti datu eksportēšanai ar konkrētiem tematiem.
Izmaiņas sadaļā FINANSES
 Izmaiņas, kas saistītas ar operāciju reģistrēšanu (sadaļa OPERĀCIJAS) un
norēķinu dokumentu reģistrēšanu (sadaļa NORĒĶINI):
- Reģistrācijas datu atspoguļošana (ieraksta numurs, datums, laiks un
lietotāja uzvārds) operāciju un norēķinu dokumentu reģistros;
- Iespēja eksportēt operāciju un norēķinu dokumentu reģistrus CSV
(Excel) formātā ar kodējumu UTF-8 (ar korektu latviešu valodas
garumzīmju un mīkstinājumu atveidi);

- Reģistrēto operāciju numuri tagad atspoguļojas tabulā uz ekrāna. Tāpat
būs iespēja šķirot un meklēt operācijas pēc to reģistrācijas numuriem.
Analoģiski – ar dokumentu reģistrācijas numuriem sadaļā
“NORĒĶINI”;
- Transakciju reģistrs, kas veiktas ar reģistrētām operācijām, tagad tiek
veidots ar to pašu taustiņu
labajā rīkjoslā, tāpat kā operāciju
reģistrs. Agrāk tas bija pieejams no sadaļas ATSKAITES.
 Sadaļa OPERĀCIJAS. Importējot operācijas no internetbanku, kontraģenta
identifikācija notiek ne tikai pēc tā reģistrācijas numura (NMR), bet arī pēc
viņa tā norēķinu konta (IBAN). Tas ļauj identificēt kontraģentu gadījumā, ja
maksājuma dokumenta rekvizītos nav norādīts reģistrācijas numurs (NMR);
 Sadaļa OPERĀCIJAS. Ievadot valūtas operācijas (ne eiro), gadījumā, ja
valūtas kurss todien nav ievadīts, programma uzrāda brīdinājumu. Tāpat
radās iespēja importēt valūtu kursu, neizejot no operāciju sadaļas;
 Sadaļa NORĒĶINI. Dokumentu savstarpējās ieskaites operācijas (kad tiek
dzēsti dokumenti ar parādiem un pārmaksām no viena un tā paša kontraģenta,
funkcija Ctrl+U) vairs nekropļo dokumentu sākotnējās summas dokumentu
un atskaišu formu reģistrā;
 Sadaļa NORĒĶINI. Pievienota funkcija Ctrl+X (dokumenta kopijas izveide);
 Sadaļa NORĒĶINI. Izmaiņas kontraģenta rekvizītu rediģēšanas formā:
- Ievadot bankas rekvizītus, tagad vispirms tiek piedāvāts ievadīt
norēķinu konta numuru (IBAN), pēc tam lodziņi ar datiem par bankas
nosaukumu un kodu (SWIFT) aizpildās automātiski.
- Tāpat kontraģenta rekvizītos iespējams ievadīt nevis vienu, bet
vairākus norēķinu kontus (IBAN). Tas var būt aktuāli, eksportējot
maksājumus no accorprofi uz internetbanku;
- Blakus lodziņam, kur ievada kontraģenta reģistrācijas numuru,
izvietots jauns taustiņš
- maksātāja PVN statusa pārbaude.
Pārbaude notiek visas Eirosavienības uzņēmumu vidū (ne tikai
Latvijā). Ievadot jaunu kontraģentu, ir iespēja automātiski lejupielādēt
rekvizītos tā nosaukumu un juridisko adresi;
 Sadaļa MAKSĀJUMI. Izmainīta bankas maksājumu rediģēšanas forma.
Pievienota virkne papildu rekvizītu, kas nepieciešami maksājumu
eksportēšanai uz internetbanku. Radusies iespēja eksportēt uz internetbanku
gan vietējos maksājumus (pa Latviju), gan starptautiskos SEPA maksājumus.
Izmaiņas sadaļā ALGA
 Fails eds.iin2x.xml, kas programmā izveidots atskaites “Paziņojums par
fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)” eksportam uz
EDS , pārveidots saskaņā ar jauno atutālo faila formātu XML, kas stājies
spēkā 2016. gada janvārī.

 Parametru sarakstā pievienota jauna rinda: “05B Nenostrādātās svētku
stundas”, kas paredzēta piemaksas aprēķināšanai par nenostrādātajām svētu
dienām. Attiecīgas izmaiņas ieviestas arī atskaišu formās: “Algu aprēķinu
saraksts”, “Algas aprēķina lapiņa”, “Kopsavilkums pa mēnešiem”,
“Personīgais konts” un “Vidējās darba algas aprēķins”. Piebildīsim, ka
piemaksas summa par nenostrādātajām svētku dienām netiek ņemta vērā
vidējās darba algas aprēķinos.
 Programmā pievienoti dati par kalendāro darba dienu skaitu katram 2016.
gada mēnesim, kas tiek piedāvāti, ievadot jauno aprēķinu mēnesi;
 Ievadot aprēķinu mēnesi “2016. gads, janvāris” , programma katram
darbiniekam automātiski aizvieto parametra “Atvieglojumi par
apgādājamiem” vērtību no 165 eiro uz 175 eiro par katru apgādājamo.
Turklāt automātiskā datu aizvietošana notiek tikai gadījumā, ja jaunais
aprēķinu mēnesis (2016. gads, janvāris) ievadīts jau programmas jaunajā
versijā. Gadījumā, ja tas jau bijis ievadīts agrāk programmas vecajā versijā,
šos datus nāksies izmainīt manuāli;
 Sadaļā “Darba laika uzskaites tabele” pievienots taustiņš
(darbinieka
datu kopēšana par dienu visiem pārējiem darbiniekiem, kas izvietoti tabulā
zemāk).

