DEBITORU KONTROLE UN ADMINISTRĒŠANA
Sistēmā sadaļā Finanšu atskaites izveidota jauna funkcionalitāte – debitoru kontrole un administrēšana

Atskaitē Parādnieku reģistrs iekļauti visi debitori, kuriem finanšu dokumentā norādīta dokumentu grupa
Debeta parāds un apmaksas dokumentā – Debeta apmaksa.
Balstoties uz šīm pazīmēm tiek veidots Parādnieku reģistrs, ja finanšu dokumentos šīs pazīmes nav norādītas –
debitoru reģistrs nebūs korekts.
Reģistrs paredzēts parādu menedžēšanai. Tajā var izveidot un izdrukāt divas vēstules:


Pretenzijas vēstuli – par neapmaksātajiem dokumentiem;



Brīdinājuma vēstuli – par neapmaksātajiem dokumentiem un sadarbības pārtraukšanu.

Rīku josla:
No nolaižamā saraksta piedāvā atvērt

Pārrēķina parādnieku reģistru
Nospiežot pogu Izdrukāt vēstuli, sistēma sagatavo izdrukai Pretenzijas vai Brīdinājuma
vēstuli
Parādīt/paslēpt atlases nosacījumus
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Parāda administrēšanas procesa soļa nomaiņa vai vairākkārt ievadīto partneru
meklēšanas loga atvēršana

Iespēja eksportēt uz Microsoft Excel:

Atjaunot informāciju no servera
Atzīmēs sarakstā visus partnerus
Sarakstā tiks uzrādīti atzīmētie partneri
Partneru saraksts tiek atlasīts pēc kredītstatusa, ko var izvēlēties no nolaižamā saraksta

Pirmo reizi atverot Reģistru tas ir tukšs. Lai reģistrā tiktu uzrādīti debitori, jānospiež poga

.

Parādnieku reģistra logs sastāv no divām daļām:
1.daļa – parādnieku saraksts grupēts pieaugošā kārtībā pēc parāda lieluma:
2. daļa – Partnera parādi: norādītā partnera parādu veidojošie dokumenti
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No Reģistra iespējams izdrukāt divas vēstules – Pretenzijas (1.vēstule) un Brīdinājuma (2.vēstule) vēstules.

Lai izdrukātu Pretenzijas vēstuli (1.vēstule), partnera procesa solis jānomaina uz 1.vēstule. Nomainot soli,
sistēma atvērs paziņojuma logu, kurā ieteicams ierakstīt pamatojumu statusa nomaiņai un no nolaižamā saraksta
izvēlēties uz vēstules drukājamos rekvizītus:


Uzņēmuma rekvizīti: nav jānorāda, ja vēstule tiks drukāta uz uzņēmuma veidlapas;



Kontaktinformācija: kontaktpersonas dati

Rekvizīti, ko izvēlēties no nolaižamā saraksta, jāizveido sadaļā Sistēmas iestatījumi  Uzņēmuma rekvizīti
dokumentos
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Pirmie norādītie rekvizīti atveido veidlapas „galvu”

Otrie – kontaktpersonas datus vēstulē

Sīkāku informāciju par rekvizītu izveidošanu un norādīšanu dokumentos, lūdzu lasiet sistēmas



Rokasgrāmatā (Palīgs sistēmas rīkujoslā).

Vēstuļu pirmsizdrukas logā var mainīt maksājuma termiņu (pamatparametrus norāda Konfigurācijā)

-

Iespējas izdrukāt masveidā abu tipu vēstules
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Ja nepieciešams – no nolaižamā saraksta var izvēlēties kuru no vēstulēm izdrukāt.

Partnera kartīte
Partnera kartītē zīmnē Kredītinformācija izveidotas jaunas zīmnes:
-

Debeta parāda dokumenti;

-

Kredīta parāda dokumenti;

-

Visi dokumenti;

-

Parādu administrēšana.
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Kredītstatuss: pazīme, kas apliecina partnera stāvokli:
-

Aktīvs – partnerim iespējams izrakstīt pavadzīmes un rēķinus;

-

Bloķēts – partnerim nav iespējams izrakstīt pavadzīmes un rēķinus.

Pavadzīmē vai rēķinā, izvēloties attiecīgo partneri, pazīme ir redzama, Tas ļaus izvairīties no liekas pavadzīmes
numura piešķiršanas

Ja tomēr partneris tiks izvēlēts, sistēma parādīs brīdinājuma paziņojumu



Kredītstatusa veidu Parādnieku reģistrā mainīt nevar. To iespējams tikai atverot partnera kartīti un
veicot nepieciešamos labojumus.

Debeta parāda dokumenti: visi neapmaksātie debitora dokumenti atbilstoši apmaksas kontrolei vai finanšu
dokumenta pazīmēm – dokumenta grupa – atskaites atvēršanas brīdī:
-

Debeta parāds (parāda rašanās dokuments);

-

Debeta apmaksa (parāda dokumenta apmaksas dokuments).

Kredīta parāda dokumenti: visi neapmaksātie kreditora dokumenti atbilstoši apmaksas kontrolei vai finanšu
dokumenta pazīmēm – dokumenta grupa – atskaites atvēršanas brīdī:
-

Kredīta parāds (parāda rašanās dokuments);

-

Kredīta apmaksa (parāda dokumenta apmaksas dokuments).
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Visi dokumenti: visi partnera dokumenti, neskatoties uz dokumenta pazīmēm.
Parādu administrēšana: zīmne, kurā tiek veiktas izmaiņas administrēšanas procesā. Zīmnē iekļauti debitora
parāda dokumenti atskaites aprēķināšanas datumā

Parādu summu Parādnieku reģistrā var aprēķināt divējādi:
-

Pēc apmaksas kontroles (dokuments pilnībā vai daļēji apmaksā dokumentu);

-

Pēc dokumenta grupas: finanšu dokuments ar pazīmi Debeta apmaksa apmaksā dokumentu ar pazīmi
Debeta parāds.

Aprēķina princips jānorāda Konfigurācijā zīmnē Finanses
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no nolaižamā saraksta izvēloties nepieciešamo parametru:
-

Pēc apmaksas kontroles;

-

Pēc apmaksas kontroles un izrēķināt parāda atlikumu (debeta parāds – debeta apmaksa) – pēc
dokumenta grupas.



Parādu summas abās zīmnēs var nesakrist, jo tām ir atšķirīgi aprēķināšanas laiki.
Parādu summas var nesakrist, ja atšķiras parāda aprēķina principi.
Partnera kartītē var veidot un mainīt parādu procesa soļus, kā arī norādīt, kurā no procesa stadijām partneris

tiek bloķēts, t.i. norādītajam partnerim nav ieteicams izrakstīt pavadzīmes vai rēķinus.
Ja tiek veidoti citi procesa soļi jau pēc norādītās pazīmes Bloķēts, tiem šī pazīme tiks piešķirta automātiski.

Procesa soļu secību var mainīt, norādot nepieciešamo kārtas numuru.



Katram partnerim individuāli var uzlikt statusu Bloķēts, neatkarīgi no tā, kādā procesa stadijā (solī)
partneris atrodas.
Pazīmei Bloķēts laukā Kredīstatuss un laukā Process ir atšķirīga nozīme!
Nospiežot pogu Pārrēķināt, debitora parāds tiek pārrēķināts uz konkrēto brīdi. Informācija par parāda

aprēķināšanas laiku tiek ierakstīta laukā Parāds aprēķināts

Vieni no procesa soļiem – Pretenzijas un Brīdinājuma vēstules par savlaicīgi neapmaksātajiem dokumentiem.
Šis vēstules var masveidā izdrukāt no Parādnieku reģistra, kā arī no partnera kartītes.
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Laukā Piedziņas kanāls var norādīt informāciju par procesa soļos iestāstītajiem partneriem, piemēram,
norādot procesa soli Piedziņas firma, kā piedziņas kanālu norādīt firmu, kura nodarbosies ar parādu piedziņu. Pēc
šī lauka var atlasīt informāciju.
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