Koksnes plūsmas datu centrs

IS Dace Atskaites
Lietotāja instrukcija

Versija: KPDC_1.0

Rīga, 2021

Saturs
Saturs..................................................................................................................................................................2
1.

Ievads .........................................................................................................................................................3

2.

Uzmērīšanas akta kopsavilkumi ................................................................................................................4

3.

Uzmērīšanas akta kopsavilkumi pa sortimentiem......................................................................................8

4.

Grupētās atskaites ....................................................................................................................................12

1. Ievads
IS Dace atskaišu sadaļa ir pieejama lietotājiem ar sistēmas lomām <Pircējs>, <Pārdevējs> un
<Uzmērītājs>.
IS Dace atskaišu sadaļa šobrīd ir pieejama lietotājam ar lomu “Administrators”, “Īpašnieks” un
“Grāmatvedis” (“Owner”).
Lai piešķirtu tiesības jaunam lietotājam, ir jāizveido lietotājs ar lomu “Grāmatvedis” un jāpiešķir
tiesības lietot sadaļu “Atskaites” (attēls 1).

Attēls 1. Izvēlne “Atskaites”

Katram lietotājam ir iespējams sagatavot un apskatīt atskaites tikai par to uzņēmumu, kuram lietotājs
ir piesaistīts.
Lai atvērtu Atskaites sadaļu, pēc ielogošanās sistēmā, galvenajā formā, nospiediet uz izvēlni
<Atskaites> (attēls 2).

Attēls 2. Izvēlne “Atskaites”

Atverot “Atskaišu sadaļu” ir pieejami 3 atskaišu veidi (attēls 3):
▪ UA kopsavilkumi – atskaites par reģistrētajām pavadzīmēm.
▪ UA kopsavilkumi pa sortimentiem – atskaites par reģistrētajām pavadzīmēm, kas sadalītas
par sortimentiem.
▪ Grupētās atskaites – lietotājam ir iespējams nodefinēt atskaites sagatavošanas parametrus, pēc
kuriem atskaite tiks grupēta.

Attēls 3. Atskaišu sadaļa

Ja vēlaties nokļūt atpakaļ uz IS Dace pamatforrmu, nospiediet pogu <Atpakaļ> (
). Atgriezīsieties IS Dace galvenajā formā.

2. Uzmērīšanas akta kopsavilkumi
Lai sagatavotu Uzmērīšanas akta kopsavilkumu atskaiti, nospiediet uz izvēlnes “UA kopsavilkumi”
(attēls 4).

Attēls 4. Izvēlne “UA kopsavilkumi”

Tiek atvērta UA kopsavilkumu forma, kurā tiek atspoguļotas visas sagatavotās atskaites (5.attēls).
Formā ir redzami jau sagatavoto atskaišu dati:
1) ID – sagatavotās atskaites kārtas numurs.
2) Piegādātājs – pārdevēja uzņēmuma nosaukums.
3) Pircējs – pircēja uzņēmuma nosaukums.
4) Matrica – matricas numurs.
5) Datums no – sākuma perioda datums, no kura atskaite sagatavota.
6) Datums līdz – beigu perioda datums, līdz kuram atskaite sagatavota.
7) Atb.vārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.

8) Atb.amats - amata nosaukums prsonai, kas paraksta atskaiti.
9) Piezīmes – atskaites sagatavošanā pievienotās piezīmes.
10) Pieņemts – pazīme, ka atskaite ir akceptēta (jā/nē). Kad atskaite ir akceptēta, to nav iespējams
labot.

Attēls 5. “UA kopsavilkumu” forma

Lai izveidotu jaunu atskaiti, nospiediet pogu <Izveidot atskaiti> (attēls 6.)

Attēls 6. Poga <Izveidot atskaiti>

Tiek atvērta atskaites izveides forma (7.attēls). Aizpildiet nepieciešamos laukus. Lauki, kas atzīmēti
ar zvaigznīti, ir obligāti aizpildāmi:
1) Piegādātājs – izvēlieties no izvēlnes pārdevēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota
atskaite.
2) Pircējs – izvēlieties no izvēlnes pircēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota atskaite.
3) Matrica – norādot marticas numuru, tiek atlasīti dati par konkrētu matricu.
4) Uzmērīšanas tips – izvēlieties no izvēlnes uzmērīšanas tipu, par kuru tiks sagatavota atskaite. Pēc
noklusējuma tiek atspoguļots, ka atskaiti var sagatavot par visiem uzmērīšanas tipiem (visi). Ja
izvēlēsieties nenorādīt uzmērīšanas tipu, atskaitē tiks atspoguļoti dati par visiem uzmērīšanas
veidiem.

- Individuālais uzmērījums;
- Kraujmērs;
- Šķelda;
- Šķelda (testēšana).
5) Datums no - datums, no kura atskaite tiks sagatavota.
6) Datums līdz - datums, līdz kuram atskaite tiks sagatavota.
7) Atbildīgā vārds un uzvārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.
8) Atbildīgā amats – amata nosaukums personai, kas paraksta atskaiti.
9) Piezīmes – vieta, kurā pievienot piezīmes par atskaiti.
10) Pieņemts - pazīme, ka atskaite ir akceptēta (pieņemta). Kad atskaite ir akceptēta, to nav
iespējams labot.

Attēls 7. Atskaites “UA kopsavilkums” sagatavošanas forma

Kad visi obligātie lauki aizpildīti, nospiediet pogu <Saglabāt> (
un tās dati tiks atspoguļoti galvenajā “UA Kopsavilkuma” formā.
Ar sagatavotajām atskaitēm ir iespējams veikt sekojošas darbības:
1) Lejuplādēt PDF (
formātā (

). Atskaite tiks saglabāta

) – nospiežot pogu, atskaite tiek lejupielādēta personas datorā .PDF
).

Attēls 8. Atskaites Uzmērīšanas akta kopsavilkums PDF formātā.

2) Lejuplādēt CSV (

) – nospiežot pogu, atskaite, kā Excel datne tiek lejupielādēta personas

datorā .CSV formātā (Excel datne Nr.p.k

Saņēmējs
1 SIA ....
2
3
4
5
6
7

Pavadzīmes Nr.
.....

Pavadzīmes datums
.....

Testēšanas pārskata Nr.
.....

).
Uzmērīšanas datums
....

Kvalitatīvais
Kopējais tilpums cbm tilpums cbm
....
....

Brāķis cbm
...

Attēls 9. Atskaites Uzmērīšanas akta kopsavilkums CSV formātā.

3) Labot ( ) – nospiežot pogu, tiek atvērta atskaites sagatavošanas forma un atskaiti ir
iespējams labot. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).
4) Dzēst ( ) – nospiežot pogu, atskaite tiek dzēsta. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav
akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).

3. Uzmērīšanas akta kopsavilkumi pa sortimentiem
Lai sagatavotu Uzmērīšanas akta kopsavilkumu atskaiti, nospiediet uz izvēlnes “UA kopsavilkumi
pa sortimentiem” (attēls 10).

Attēls 10. Izvēlne “UA kopsavilkumi pa sortimentiem”

Tiek atvērta UA kopsavilkumi pa sortimentiem forma, kurā tiek atspoguļotas visas sagatavotās
atskaites (11.attēls). Formā ir redzami jau sagatavoto atskaišu dati:
1) ID – sagatavotās atskaites kārtas numurs.
2) Piegādātājs – pārdevēja uzņēmuma nosaukums.
3) Pircējs – pircēja uzņēmuma nosaukums.
4) Matrica – matricas numurs.
5) Datums no – sākuma perioda datums, no kura atskaite sagatavota.
6) Datums līdz – beigu perioda datums, līdz kuram atskaite sagatavota.
7) Atb.vārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.
8) Atb.amats - amata nosaukums prsonai, kas paraksta atskaiti.
9) Piezīmes – atskaites sagatavošanā pievienotās piezīmes.
10) Pieņemts – pazīme, ka atskaite ir akceptēta (jā/nē). Kad atskaite ir akceptēta, to nav iespējams
labot.

Attēls 11. Forma “UA kopsavilkumi pa sortimentiem”

Lai izveidotu jaunu atskaiti, nospiediet pogu <Izveidot atskaiti> (attēls 12.).

Attēls 12. Attēls 5. Poga <Izveidot atskaiti>

Tiek atvērta atskaites izveides forma (13.attēls). Aizpildiet nepieciešamos laukus. Lauki, kas atzīmēti
ar zvaigznīti, ir obligāti aizpildāmi:
1) Piegādātājs – izvēlieties no izvēlnes pārdevēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota
atskaite.
2) Pircējs – izvēlieties no izvēlnes pircēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota atskaite.
3) Matrica – norādot marticas numuru, tiek atlasīti dati par konkrētu matricu.
4) Datums no - datums, no kura atskaite tiks sagatavota.
5) Datums līdz - datums, līdz kuram atskaite tiks sagatavota.
6) Atbildīgā vārds un uzvārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.
7) Atbildīgā amats – amata nosaukums personai, kas paraksta atskaiti.
8) Piezīmes – vieta, kurā pievienot piezīmes par atskaiti.
9) Pieņemts - pazīme, ka atskaite ir akceptēta (pieņemta). Kad atskaite ir akceptēta, to nav
iespējams labot.

Attēls 13. Atskaites “UA kopsavilkumu pa sortimentiem” sagatavošanas forma

Kad visi obligātie lauki aizpildīti, nospiediet pogu <Saglabāt> (
). Atskaite tiks saglabāta
un tās dati tiks atspoguļoti galvenajā “UA Kopsavilkumi pa sortimentiem” formā.
Ar sagatavotajām atskaitēm ir iespējams veikt sekojošas darbības:
1) Lejuplādēt PDF (

) – nospiežot pogu, atskaite tiek lejupielādēta personas datorā .PDF

formātā (

), (attēls 14).

Attēls 14. Atskaites Uzmērīšanas akta kopsavilkums pa sortimentiem PDF formātā

2) Lejuplādēt CSV (

) – nospiežot pogu, atskaite, kā Excel datne tiek lejupielādēta personas

datorā CSV formātā (Excel datne -

) (attēls 15).

Nr.p.k

Saņēmējs
1 SIA ....
2
3
4
5
6
7
8
9

Pavadzīmes Nr.
....

Testēšanas pārskata
Pavadzīmes datums Nr.
...
....

Uzmērīšanas
datums
....

Sortimenta kods
...

Kopējais tilpums Kvalitatīvais tilpums
cbm
cbm
....
....

Brāķis cbm
....

Attēls 15. Atskaites Uzmērīšanas akta kopsavilkums pa sortimentiem CSV formātā

3) Labot ( ) – nospiežot pogu, tiek atvērta atskaites sagatavošanas forma un atskaiti ir
iespējams labot. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).
4) Dzēst ( ) – nospiežot pogu, atskaite tiek dzēsta. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav
akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).

4. Grupētās atskaites
Lai sagatavotu Grupēto atskaiti, nospiediet uz izvēlnes “Grupētās atskaites” (attēls 16).

Attēls 16. Izvēlne “Grupētās atskaites”

Tiek atvērta Grupētās atskaites forma, kurā tiek atspoguļotas visas sagatavotās atskaites (17.attēls).
Formā ir redzami jau sagatavoto atskaišu dati:
1) ID – sagatavotās atskaites kārtas numurs.
2) Piegādātājs – pārdevēja uzņēmuma nosaukums.
3) Pircējs – pircēja uzņēmuma nosaukums.
4) Matrica – matricas numurs.
5) Datums no – sākuma perioda datums, no kura atskaite sagatavota.
6) Datums līdz – beigu perioda datums, līdz kuram atskaite sagatavota.
7) Atb.vārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.
8) Atb.amats - amata nosaukums prsonai, kas paraksta atskaiti.
9) Piezīmes – atskaites sagatavošanā pievienotās piezīmes.
10) Pieņemts – pazīme, ka atskaite ir akceptēta (jā/nē). Kad atskaite ir akceptēta, to nav iespējams
labot.

Attēls 17. Forma “Grupētās atskaites”

Lai izveidotu jaunu atskaiti, nospiediet pogu <Izveidot atskaiti> (attēls 18.).

Attēls 18. Poga <Izveidot atskaiti>

Tiek atvērta atskaites izveides forma (19.attēls). Aizpildiet nepieciešamos laukus. Lauki, kas atzīmēti
ar zvaigznīti, ir obligāti aizpildāmi:
1) Piegādātājs – izvēlieties no izvēlnes pārdevēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota
atskaite.
2) Pircējs – izvēlieties no izvēlnes pircēja uzņēmuma nosaukumu par kuru tiks sagatavota atskaite.
3) Matrica – norādot marticas numuru, tiek atlasīti dati par konkrētu matricu.
4) Atskaites datu tips – izvēlieties uzmērīšanas veidu, par kuru tiks sagatavota atskaite:
- Individuālā uzmērīšana;
- Kraujmērs.
5) Grupēt pēc – Izvēlieties grupēšanas veidu. Balstoties uz izvēlēto grupēšanas veidu, tiks
atspoguļoti dati atskaitē. Iespējams izvēlēties vairākus grupēšanas veidus. Ja nevēlaties sagatavot
atskaiti par vienu no izvēlētajiem grupēšanas veidiem, lai to izdzēstu, nospiediet uz krustiņa
atzīmes (
). Iespējams izvēlēties no sekojošiem grupēšanas veidiem:
▪ Individuālajai uzmērīšanai iespējams izvēlēties no sekojošiem grupēšanas veidiem –
sertifikāta tips, pavadzīmes numurs, pircējs, pārdevējs, sortimenta kods, caurmērs,
garums, brāķa kods, sugas kods.
▪ Kraujmēra uzmērīšanai iespējams izvēlēties no sekojošiem grupēšanas veidiem –
sertifikāta tips, pavadzīmes numurs, pircējs, pārdevējs, sortiments, brāķa kods.
6) Datums no - datums, no kura atskaite tiks sagatavota.
7) Datums līdz - datums, līdz kuram atskaite tiks sagatavota.
8) Atbildīgā vārds un uzvārds - vārds un uzvārds personai, kas paraksta atskaiti.
9) Atbildīgā amats – amata nosaukums personai, kas paraksta atskaiti.
10) Piezīmes – vieta, kurā pievienot piezīmes par atskaiti.
11) Pieņemts - pazīme, ka atskaite ir akceptēta (pieņemta). Kad atskaite ir akceptēta, to nav
iespējams labot.

Attēls 19. Grupētās atskaites datu ievades forma

Kad visi obligātie lauki aizpildīti, nospiediet pogu <Saglabāt> (
un tās dati tiks atspoguļoti “Grupētās atskaites” formā.
Ar sagatavotajām atskaitēm ir iespējams veikt sekojošas darbības:
1) Lejuplādēt PDF (
formātā (

). Atskaite tiks saglabāta

) – nospiežot pogu, atskaite tiek lejupielādēta personas datorā .PDF
), (attēls 20).

Attēls 20. Atskaites Grupētā atskaite .PDF formātā

2) Lejuplādēt CSV (

) – nospiežot pogu, atskaite, kā Excel datne tiek lejupielādēta personas

datorā CSV formātā (Excel datne Nr.p.k

Pavadzīmes
numurs
1 ....

Sortiments
....

Sertifikāta tips Brāķa kods
....
....

Skaits
...

Kraujmērs
...

), (attēls 21).
Bruto
...

Trupe
...

Brāķis
...

Neto
...

Bruto fakt.
...

Neto fakt.
...

Brāķis fakt.
...

Kopā
2
Kopā
3
Kopā
4
Kopā
5
Kopā
6
Kopā
7
Kopā
Kopā
Kopā

Attēls 21. Atskaites Grupētā atskaite .CSV formātā

3) Apskatīt grafiku (
datiem (attēls 22).

) – nospiežot pogu tiek sagatavots grafiks ar atskaitē ģenerētajiem

Attēls 22. Grupētās atskaites grafiks

4) Labot ( ) – nospiežot pogu, tiek atvērta atskaites sagatavošanas forma un atskaiti ir
iespējams labot. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).
5) Dzēst ( ) – nospiežot pogu, atskaite tiek dzēsta. Šī poga ir pieejama, ja atskaite nav
akceptēta (atzīmēta pazīme “Pieņemts”).

