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Versijas statuss: PRODUKCIJĀ

Kopsavilkums

Jaunā versija ietver sevī Fitek in FitekIn e-rēķinu platformas integrāciju, turklāt versijā ir pieejami vairāki labojumi lietotāja saskarnē, uzlabojot 
lauku tulkojumus un izkārtojumu, lai vieglāk uztvert nepieciešamo informāciju.

Versija satur arī vairākus algas moduļa un PVN deklarācijas kļūdu labojumus. Standard Books klientiem bezmaksas, Standard ERP klientiem ar 
iepriekšēju saskaņošanu ar partneri.

Svarīgi jauninājumi versijā

Izmaiņas un uzlabojumi versijā

Summary Description Component(s)

Ienākošo e-
rēķinu 
apstrāde ar 
FitekIn 
platformu

FitekIn platforma atļauj automatizēt ienākošo rēķinu plūsmu, gandrīz pilnībā samazinot nepieciešamo darbu ienākošo 
rēķinu ievadīšanā, Books un ERP programmas tagad ir savietojamas ar šo platformu, automatizējot sinhronizāciju un 
atļaujot ienākošo rēķinu plūsmu no FitekIn platformas ievadīt Ienākošo rēķinu reģistrā bez papildus piepūles.

Vairāk informācijas:  https://services.excellent.lv/confluence/pages/viewpage.action?pageId=1605876

E-
pakalpoju
mi

E-rēķinu 
integrācija ar 
Fitek

Fitek e-rēķinu risinājums tagad ir savienojams ar Books un ERP programmām Latvijā. Rīks, bez kura nevar iztikt 
mūsdienīgs uzņēmums, kurš domā par savu un savu partneru rēķinu automatizāciju.

Vairāk informācijas:  https://services.excellent.lv/confluence/pages/viewpage.action?pageId=1605876

E-
pakalpoju
mi

2 issues

Summary Description Component(s)

VSAOI Darba devēja ziņojuma 
izmaiņas ar 01.01.2021

Ar 1.janvāri 2021.gadu mainās VID prasības attiecībā par Darba devēja ziņojumu (VSAOI). Izmaiņas skar 
kārtību, kā darba devējam turpmāk jānorāda ienākuma nodokļa aprēķins darbiniekiem, kā arī mainās 
XML struktūra iesniedzamajam dokumentam EDS sistēmā.

Šīs izmaiņas ir ieviestas programmā un atspoguļojas Algas moduļa Eksporta rutīnā "Darba devēja 
ziņojums (VSAOI un IIN)"

Papildus informācija:

https://excellent.lv/palidzibas-dienests/darba-deveja-zinojums-izmainas-ar-2021-gada-01-janvari/

Algas
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Algas eksporta rutīna 
nerezidentu ienākumiem 
atbilst jaunākām EDS 
dokumentu izmaiņām

EDS ar 28.septembri 2020.gadu ieviesa jaunu XML versiju formātu šādiem EDS dokumentiem:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un 
samaksāto nodokli Latvijas Republikā (DokINRv2_A).

Algas eksporta rutīna "IIN no nerezidentu - fizisko personu - ienākuma" tika pielāgota šim jaunajam 
standartam.

Algas

PVN deklarācijas 43.rinda PVN deklarācijas pielikumā PVN1-III tika pievienots jauns nodokļu likums (Vietējā PVN zona (Latvija) ar 
0% likme), kas atbilst PVN deklarācijas 43.rindai

Finanses

Iestatījums neapliekamais 
minimums pārdēvēts par Algas 
grāmatiņas info

Turpmāk iestatījumam Nepliekamais minimums ir cits nosaukums: Algas grāmatiņas info. Algas

Lursoft adrešu meklētājs arī 
meklē pēc uzņēmuma 
nosaukuma

Tagad ir iespējams izmantot Lursoft adrešu meklētāju ne tikai pēc reģistrācijas numura, bet arī pēc 
uzņēmuma nosaukuma. Ievadot uzņēmuma nosaukumu tiks izdots saraksts ar uzņēmumiem, kuriem ir 
līdzīgi nosaukumi.

Darba devēja ziņojuma 
eksports satur 4.tabulu

Saskaņā ar VID EDS prasībām atbrīvotos darbiniekus norāda atsevišķi xml dokumenta tab4 sadaļā. 
Izmaiņas veiktas, lai atbalstītu šo atskaiti. Algu modulis, Rutīnas, Eksports, Darba devēja ziņojums.

Algas

EDS dokumentu izmaiņas Sākot ar 2020.gada 22.jūliju plkst.9:00 tika ieviestas jaunas elektronisko dokumentu XML versijas šādiem 
EDS dokumentiem:

„PVN taksācijas perioda deklarācija”
„Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba 
ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”

Lai sistēma spētu eksportēt xml failus šajā jaunajā standartā tika veiktas atbilstošas izmaiņas

Finanses

Darbiniekiem ar dzimšanas 
datuma apstrādes loģikas 
uzlabojums

Darbiniekiem, kuriem dzimšanas datums bija agrāks par 1963.gadu, pēc atkārtota teksta kopijas importa, 
datums tikai pārmainīts uz 2063.gadu, šī kļūda apstrādē ir novērsta ar papildus lauka apstrādi pie 
importa.

Personāls

IIN no nerezidentu – fizisko 
personu – ienākuma

Eksporta rutīna izveidos EDS atskaiti atbilstoši normatīviem par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu 
par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā par 
taksācijas periodu.

Algas

Atbrīvotie darbinieki darba 
devēja ziņojumā

Eksporta rutīna Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) iekļauj arī atbrīvotos darbiniekus iepriekšējā 
mēnesī.

Algas

Tīmekļa veikala valodas koda 
kļūdu apstrādes uzlabojums

Gadījumos, kad nav ievadīts nepieciešams valodas kods Valoda tīmeklī iestatījumā, tiks izsaukts kļūdas 
paziņojums: "Sekojošā valoda nav definēta Valodas tīmeklī iestatījumā:"

Tīmekļa 
veikals

Servisa pasūtījumiem jauns 
lauks Servisa pasūtījumu 
skaits

Piegādātāju izpirkumu reģistrā servisa pasūtījumiem ir pievienots jauns lauks "Servisa pasūt. skaits”. Servisa 
pasūtījumi

Uzlabota kļūdu apstrāde 
rutīnai Pārvietot aktivitātes uz 
citu kompāniju

Apkalpošanas rutīnai Pārvietot aktivitātes uz citu kompāniju ir uzlabota kļūdu apstrāde, nenorādot 
lietotāju un/vai kompāniju uz kuru pārnest aktivitātes, tiks izsaukts kļūdas paziņojums "Lietotājam un 
kompānijai jābūt norādītai"

CRM

Kalendāra ievadīšanas 
vēstures atskaite iekļauj jaunu 
aprēķina lauku Pavisam

Kalendāra ievadīšanas vēstures atskaitē, gadījumā, ja vairāku personu kalendāra ieraksti tiek atlasīti, 
atskaites beigās ir pieejami jauni summas lauki “Pavisam", kuri atteicīgi saskaita visu Personu 
kopsummas (dienas un starpības kolonnām)

CRM

Atskaite Kas ir/nav nopirkuši 
atļauj atlasīt arī Rezervācijas

Atskaitē Kas ir/nav nopirkuši ir iespējams atlasīt arī Rezervācijas, kas atteicīgi atlasīs datus no Viesnīcas 
moduļa Rezervācijas piedāvājumu reģistra.

CRM

Atgādinājuma dokumentus 
iespējams papildus filtrēt pēc 
apmaksas datuma

Drukājot vai izvadot uz ekrāna Atgādinājuma dokumentus, tagad iespējams papildus filtrēt rēķinus 
Pirms vai pēc apmaksas datuma 

Realizācija

Iespēja filtrēt personas 
labojumu lapas atskaitē

Labojumu lapas atskaitē ir iespējams izvēlēties "Rādīt personu”, tas uzrādīs papildus lietotāja parakstu 
atskaites Darbības kolonnā. Turklāt atskaitei papildus pienākuši lauki Teksts, Sākuma summa 
(iepriekšējā summa grāmatojumā Bāzes valūtā), Mainītā summa (summa uz kuru mainīta), Starpība.

Finanses
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Kļūdu labojumi

Datu bāzes piekļuves drošība Gadījumos, kad Lietotājs nav ievadījis paroli jeb parole ir atstāta tukša, pirms autentifikācijas sistēmā 
Lietotājam vēlreiz tiks pieprasīts atjaunot paroli.

Datu 
drošība

Personu grupas iestatījumā 
iespējams sakārtot pēc 
moduļa, reģistra vai darbības

Personu grupas iestatījumā atverot konkrēto personu grupu zobrata izvēlnē ir iespējams nospiest 
“Kārtot”. Vispirms tiks sakārtots veids (Modulis, Reģistrs, Darbība) un pēc tam piekļuves tiesības (Pilns uz 
Slēgtu, Visas uz Nekādas).

Papildus funkcijas iestatījumā iespējams ieķeksēt "Nepiedāvāt saglabāt paroli”, kas nepiedāvās iespēju 
lietotājiem saglabāt savu paroli klienta programmā. 

Jauna atskaite “Piekļuve sekundāriem serveriem", kas ļauj apskatīties personas, kurām ir iedotas 
tiesības piekļūt šiem serveriem.

Sistēma

Nolietojuma atskaite atļauj 
filtrēt pēc Pamatlīdzekļa 
iegādes datuma

Nolietojuma atskaitē var izvēlēties "Rādīt iegādes datumu”, tas parādīs atskaitē zem datuma kolonnas 
pamatlīdzekļa iegādes datumu, kurš norādīts pamatlīdzekļa reģistrā "Iegādes dat.” laukā

Pamatlīdze
kļi

Rezervācijas žurnāla atskaite 
atļauj filtrēt pēc Maiņām

Rezervācijas žurnāla atskaitē ir iespējams arī filtrēt pēc Maiņām. Maksimāli iespējams uzkonfigurēt 5 
darba maiņas attiecīgi "Maiņas" iestatījumā. 

Viesu vēstures atskaitē iespējams norādīt periodu un vizītes nolūku kā atlases kritērijus.

Viesnīca

Dienas naudas personas un 
avansa norēķinā norādītās 
personas datu pārbaude

Piesaistot avansa norēķinam dienas naudu, tiks pārbaudīts vai norēķina persona sakrīt ar dienas naudas 
reģistrā ierakstīto personu, ja tie nesakritīs tiks izsaukts paziņojums: Dienas naudas persona nesakrīt ar 
avansa norēķinā norādīto personu.

Personāls

22 issues

Summary Description Component(s)

Līguma izmaiņu veidošana ar vai 
bez objektiem

Tika precizēts veids kā pareizi veikt darba līguma izmaiņas ar/bez Objektiem, lai atalgojuma aprēķinā 
veidotos korekta kalkulācija. Detalizētāk informāciju var saņemt palīdzības dienesta rakstā "Kā izveidot 

"darba līguma izmaiņas ar/bez Objektiem?

Algas

Vairākas izmaiņas darba līgumā 
vienā mēnesī veido nekorektu 
aprēķinu

Gadījumos, kad darba līgumā ir vairāk nekā viena izmaiņa tekošā mēnesī, algas aprēķins neveidojās 
korekti

Algas

Algu sadalījums pa objektiem Algu aprēķinā izmantojot Objektus vairākos gadījumos tika nekorekti atspoguļotas summas. Algas

Fitek ienākošie e-rēķini ar 
kļūdainu PVN summu tiek 
atspoguļoti atbilstoši

Gadījumos, kad Piegādātājs nosūta ienākošo e-rēķinu ar kļūdainu PVN summu (piemēram starpība 0.01 
EUR aprēķinā), sistēma ņems verā norādīto PVN summu rēķinā, atbilstoši koriģējot aprēķinu un 
atspoguļojot PVN deklarācijā, uzskatot, ka rēķinā norādītā summa ir pareiza.

E-
pakalpoju
mi

Piegādātāju kredītrēķini tiek arī 
iekļauti PVN deklarācijas 
pielikumā

Turpmāk Piegādātāju kredītrēķini arī tiks uzrādīti PVN deklarācijas pielikuma I-1 daļā, kā darījumi ar A 
veidu, 4.dokumenta tipu un mīnus zīmi.

Finanses

Veidojot noliktavas kustību 
uzlabots kļūdas paziņojums

Gadījumos, kad caur noliktavu lauks ir tukšs, bet tas jānorāda, kļūdas paziņojums būs saprotamāks, lai 
izveidotu noliktavas kustību

Sūtot masu e-pasta vēstules, 
dažiem e-pastiem tika bojāta 
galvene

Izsūtot masu vēstules, e-pasta galvenes identifikācija, dažiem e-pastiem tika sabojāta

Iestatījums atvaļinājuma 
plānošana atļauj izveidot no 
ieraksta faktisko atvaļinājumu

Izmantojot zobrata izvēlni no atvaļinājuma plānošanas ieraksta ir iespējams veikt faktisko 
atvaļinājuma ierakstu

Algas
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Algu parametru iestatījums 
Atjaunot aprēķina periodu

Neizmantojot iestatījumu "Atjaunot aprēķina periodu", nevarēja izveidot algu aprēķinu mēneša vidū, 
sistēma veidoja algu aprēķinu uz mēneša beigām vai darbinieka līguma beigu datuma neatkarīgi no šī 
iestatījuma.

Algas

Reverso grāmatojumu 
atspoguļošana PVN deklarācijā

Izmantojot Reverso PVN kodu tipu un konfigurējot PVN kodu iestatījumos vienādo Ieejošo un Izejošo 
kontu, PVN deklarācijas pielikuma atskaite, neatspoguļoja darījumus. 

Finanses

Lursoft adrešu meklētājs 
Kontaktu reģistrā nemeklē pēc 
Uzņēmuma nosaukuma

Izmantojot Lursoft adrešu meklēšanas pakalpojumu, nevarēja meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma, 
tagad tukša saraksta vietā, tiek izdoti ieraksti, kuri sakrīt ar reģistra datiem

CRM

Algu reģistrs laiku tabula 
atbalsta gan 15 dienu gan 30 
dienu skatu

Algu parametru iestatījums Laika tabulai uz plats(30 dienu skats) no šaurs (15 dienas), nebija ieteikmes 
uz pašu reģistra skatu. Tagad var Laika tabulu atspoguļot gan 15, gan 30 dienu skatā.

Payroll

Algu grāmatojuma. lauks Teksts 
saturēs komentāru nevis Bankas 
kontu

Veidojot algu maksājumus, grāmatojuma ierakstā zem Teksta lauka parādījās Bankas konta numurs, 
tagad Teksta lauks saturēs komentāru, lai vieglāk identificēt grāmatojumus

Payroll

Vidējās algas aprēķins pēc 
ilgākas darbinieka prombūtnes

Ne vienmēr sistēma pareizi veidoja vidējās algas aprēķinu, gadījumos ja Darbinieks bija ilgākā 
prombūtnē.

Algas

Algas aprēķina Objektu 
pielietojums

Dažos gadījumos, it īpaši, pie Objektu izmaiņām, tās netika ņemtas vērā algas aprēķinā. Turpmāk 
Objekti tiks pielietoti atbilstoši izmaiņām, ļaujot efektīvi meklēt un veidot atskaites grāmatojumiem 
pēc Objektiem.

Algas

Servera stabilitātes uzlabojums 
pie atskaišu veidošanas

Pēc noklusējuma jaunizveidotiem serveriem atskaites tiks veidotas atsevišķā pavedienā, kas nozīmē, 
ka tas neietekmēs servera pamatdarbību atskaišu veidošanas laikā. Serveriem, kuri jau iepriekš ir 
izveidoti ir jāpārliecinās kā daudzpaveidienu atskaišu izvēlne ir iespējota.

Sistēma

Numurs pēc kārtas darbinieku 
reģistrā veidojas automātiski

Gadījumos, kad Darbinieku reģistrā bija vairāk nekā 9 darbinieki, ne vienmēr Darbinieka kartiņas 
numurs atjaunojās uz nākamo pēc kārtas, šādos gadījumos numurs parādījās kā nulle. Turpmāk 
sistēma piedāvās nākamo numur pēc kārtas, piemēram, no 009 uz 010.

Personāls

Neapliekamā minimuma 
izmaiņas mēneša vidū tiek 
ņemtas vērā tekošā mēneša 
aprēķinā

Algas aprēķins tekošam mēnesim ņem vērā Neapliekamā minimuma izmaiņas, kuras notikušas mēneša 
vidū.

Algas
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