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Pavadzīmju un rēķinu autonumerācija 

 

Ņemot vērā to, ka grāmatvedības uzskaitē tiek izmantotas vairāku veidu pavadzīmes un 

rēķini, esam izveidojuši iespēju šos dokumentus automātiski numurēt atbilstoši to tipiem. 
Sadaļā Autonumerācija (Sistēmas iestatījumi) ir mainīta numuru piešķiršanas kārtībā. Tagad 

tā sadalīta divās daļās Autonumerācija un Pavadzīmju/rēķinu tekošie numuri. 

 

 

Pēc sistēmas Tildes Jumis 2006 Jūlija izlaiduma instalācijas, automātiski uz šo sadaļu tiks 
pārvietoti noliktavas sadaļā izmantoto pavaddokumentu pēdējie izlietotie numuri un sistēmas 

sadaļā Konfigurācija uzrādītā sērija, kā arī norādītā unikalitāte. Ja esat katram lietotājam 
norādījis citu pavadzīmju sēriju, instalācijas rezultātā tiks izveidoti tik ieraksti, cik lietotājiem 

ir atšķirīgas sērijas. 
 

  Uzmanību! Ja iepriekš esat izmantojis autonumerācijas iespējas, iesakām pārbaudīt 
instalācijas rezultātā konfigurētos datus un pārliecināties par to pareizību.  

 
Lai uzstādītu noliktavas dokumentu numurēšanu atbilstoši pavaddokumentu tipiem, 

jārīkojas šādi: 
Atverot zīmni Pavadzīmju/rēķinu tekošie numuri un lapas labajā apakšējā stūrī nospiežot 

pogu  tiks atvērts autonumerācijas piešķiršanas logs. Izvēlieties zīmni 

Pavadzīmju/rēķinu numerācijas iestatījumi, kurā notiek numuru piešķiršana. Tukšajā rindā 
ievadiet datumu, ar kuru šie numuri būs sistēmā izmantojami, un nolaižamajā sarakstā 

izvēlieties kādu no pavadzīmju tipiem – Standarta, Kokmateriālu vai Degvielas.  
 

 

Lai numurētu rēķinus, jāizvēlas pazīme: Standarta. Norādiet sēriju un pavadzīmes/rēķina 

sākuma numuru, ar kuru jāsāk numerācija, un beigu numuru (pēdējo pavadzīmes numuru), lai 
sistēma varētu brīdināt par numuru izbeigšanos. 
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Ja beigu numurs nebūs norādīts, sistēma turpinās numurēšanu, balstoties uz norādīto 
unikalitāti. 

Ir jānorāda, kāds būs pavaddokumenta numura zīmju skaits (noklusētais skaits ir 6). 
Priedēkli un piedēkli, ja nav nepieciešams, varat nenorādīt. Kolonnā Piemērs būs redzams, 

kādi izskatīsies piešķirtie numuri. Ieteicams norādīt dokumenta numura unikalitāti – vai tas 
būs unikāls gadā, unikāls pusgadā, unikāls vai neunikāls. Pēc šīs pazīmes sistēma atpazīs 

numura lietojamības periodu. Kolonnā Pēdējais izlietotais numurs turpmāk redzēsit, kāds būs 
pēdējais noliktavā izmantotais numurs konkrētam dokumenta tipam, un blakus kolonnā – šī 
dokumenta izrakstīšanas datumu.  

Tā kā sistēma instalējot saglabā iepriekšējās versijas uzstādījumus, kolonnā Izmantot 

(izlietot) norādiet vai iepriekšējā numerācija tiks turpināta, jo, atverot jaunu noliktavas 

dokumentu, sistēma numuru piešķirs no iepriekšuzstādītajiem numuriem. 
Kolonnā Piezīmes varat norādīt kādu būtisku informāciju par piešķirtajiem numuriem 

(piemēram, iegādes datumu VID).  
Loga labajā pusē nolaižamajā sarakstā norādiet, kādiem pavaddokumentiem šie numuri 

jāpiemēro. 

 
 

Uzmanību! Pēc šīs tabulas aizpildīšanas neaizmirstiet nospiest pogu Labi, lai jūsu norādītie 
dati tiktu sistēmā saglabāti! 
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Numuru piešķiršana pavaddokumentos, izmantojot autonumerāciju 

 

Atverot jaunu noliktavas dokumentu, nospiežot uz numerācijas pogas blakus numura logam  

 tiks atvērts numuru piešķiršanas logs 
 

 
 

Noklikšķinot uz izvēlētā numura, tas tiks ievietots pavadzīmē. 
Numerācijas izvēlnes logā redzama informācija par pavadzīmju numuriem (aktivizācijas 

datums, sērija, sākuma numurs, beigu numurs, pēdējais izlietotais numurs un piezīmes). 
Saglabāta iespēja no pavadzīmes reģenerēt rēķinu un otrādi. Pavadzīmes rīkjoslā nospiežot 

pogu Rēķins, tiks atvērts rēķinu numuru izvēlnes logs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


