
Versija 8.5 2021-09-26
Kopsavilkums:

Jaunajā versijā koncentrējāmiem uz uzlabojumiem grāmatvedības digitalizācijā. Ir izstrādātas 
integrācijas ar Tiki-Taka, Resico, Smaily, Telema, EveryPay, Integromat caur kura palīdzību iespējams 
integrēties ar daudz dažādām vietnēm kā piemēram shopify vai google kalendāru un uzlabots VID 
EDS API, uzlabojoti lauku tulkojumi un izkārtojums, lai vieglāk uztvert nepieciešamo informāciju un 
daudzi citi uzlabojumi.

Versija satur arī vairākus algas moduļa un PVN deklarācijas kļūdu labojumus. 

Nozīmīgākās izmaiņas:

Pilnu sarakstu ar izmaiņām lūdzam skatīt zemāk:

Summary Description

SEB bankas integrācija SEB bankas integrācija atbalsta bankas importu/eksportu un bankas linku.

Excellent Portāls HR Portāls domāts visiem uzņēmumiem, kuriem ir darbinieki, tiek aprēķinātas algas, 
notiek personāla vadība. 

tehnoloģija - mākonī, mobilā aplikācija, strādā ar SERP vai Books tiešsaistē sākot 
no 09-26

domāts struktūrvienību vadītājiem darba atvieglošanai veidojot līgumus, 
rīkojumus un pārvaldot darbiniekus, plānot maiņu grafikus un ģenerēt no tiem 
darba laika tabeles. Attiecīgi mazāk kļūdu, mazāk iztērēta laika, mazāk ekseļu
domāts darbiniekiem, lai apskatītu savus algu aprēķinus, pieteiktu prombūtnes, 
redzētu Maiņu grafikus, kad jāstrādā un dažādus Dokumentus.

Atjaunota Algas 
formula - 
darbiniekiem, kuri 
vēlas pielietot IIN23% 
ar nodokļu gramātiņu

Atjaunota Algas formula.

Jauns operāciju tips IINX - Ienākuma nodoklis ar nesamazināto likmi  (pazīme=1)

Lai formula nostrādātu, darbinieka līgumā jāizveido rindu ar Tipu “Uzstādīt” - Op.
tips “IINX” - Vērtība “1” - norādīt datumu No - līdzA

Moduļa "Pamatlīdzekļi" 
uzlabojumi

Pievienotas papildu kolonnas nolietojuma atskaitei.

Optimizēta nolietojuma atskaites izveidošana.

Pievienota iespēja izveidot unikālu pamatlīdzekļa numuru objekta laukā.

Veidojot jaunu nolietojuma atskaiti, tā parādīs brīdinājumu, ja nolietojums jau 
izveidots pamatlīdzeklim par noteikto periodu.

Uzlabota datu kalkulācija.

Un citi dažādi uzlabojumi.

PVN deklerācijas 
uzlabojumi

Sistēmas uzlabošana sakarā ar priekšapmaksu un rēķinu reģistrēšanu/grāmatošanu 
gan Piegādātāju, gan Realizācijas modulī:

ar vienu vai diviem dažādiem PVN kodiem
vienā vai dažādos periodos

PVN deklarācijas darījumu atšifrēšanas uzlabošana ņemot vērā jaunas izmaiņas.

PVN deklarācija>PVN1-I 
salabots rādās rēķina 
datums, nevis 
grāmatojuma datums

PVN deklarācija>PVN1-I salabots rādās rēķina datums, nevis grāmatojuma datums.

Word dokumentu 
formas papildinājumi

Pievienoti jauni lauki Word dokumentu formām.

Piemērs - līgumiem pievienoti tādi lauki kā reģ. nr., adrese, Bankas informācija, ,tel.nr
e-pasts, PVN likme.

Kavējumi = 
Prombūtnes

Kavējumi ir pārsaukti par prombūtnēm, lai precīzāk attēlotu lauka nozīmi.

Darbinieka līgumā 
jauns lauks Pārbaudes 
laiks, kurā var 
pievienot datumu

Modulis Algas > Reģistrs Līgumi > Līgumā jauns lauks Pārbaudes laiks, kurā var 
pievienot datumu.

Vārdiskais lietotājs API 
iespējām

Vārdiskajam lietotājam ir iespēja izveidot globālo lietotāju API lietotāju vajadzībām 
(specifiski Standard Books by Excellent programmai)

Pamatlīdzekļu Nolietojuma atskaite izmantos darījuma datumu pārvērtēšanas summas kalkulācijai.
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Pamatlīdzekļu 
uzlabojumi

Nolietojuma atskaite izmantos darījuma datumu pārvērtēšanas summas kalkulācijai.

Omniva integrācija Ar Omniva integrāciju tagad ir iespējams izvēlēties kādu no Omnivas pakomātiem kā 
piegādes adresi nosūtot preci.

Smaily Integrācija Smaily ir tiešsaistes programmatūra un pakalpojums, kas ļauj ātri un viegli nosūtīt 
personalizētus kampaņas e -pastus. Izmantojot Smaily, var izveidot e -pasta 
kampaņas (biļetenus, atgādinājumus par dzimšanas dienu, piedāvājumus vai pat 
rēķinus), nosūtīt tos saviem klientiem un analizēt rezultātus.

Tiki-Taka Kases sistēma, ar kuras   mākoņa sistēmu Books un SERP ir izstrādāta backend
integrācija artikulu un rēķinu savstarpējas apmaiņas funkcionalitāte, lai mūsu 
klienti varētu pārvaldīt savus artikulus vienuviet un bez manuālām darbībām iegūt 
kases realizācijas informāciju savā grāmatvedībā.

Atskaites Intrastat 
sistēmā aktivizēšana

Sistēmā ir pieejamas 4 intrastat atskaites:

1) Ievedums-Intrastat-1A

2) Ievedums-Intrastat-1B

3) Izvedums-Intrastat-2A

4) Izvedums-Intrastat-2B

Excellent mājas lapā, Palīdzības dienesta raksts https://excellent.lv/palidzibas-
dienests/intrastat/

EveryPay Integrācija EveryPay un Standard Books ļauj izmantot Linkpay funkcionalitāti, lai 
nosūtītu  rēķinus klientiem tieši no programmas, izmantojot e-pastu.
Veidojot e-pastu no rēķina, tiek ģenerēta poga nosūtāmajam e-pastam, uz kura 
noklikšķinot var uzreiz apmaksāt rēķinu.

Resico POS Integrācija Izveidota jauna Resico POS integrācija kuru iespējams atrast Integrācijas modulī.

Tā ir kases sistēma, ar kuras   mākoņa sistēmu Books un SERP ir izstrādāta backend
integrācija artikulu un rēķinu savstarpējas apmaiņas funkcionalitāte, lai mūsu 
klienti varētu pārvaldīt savus artikulus vienuviet un bez manuālām darbībām iegūt 
kases realizācijas informāciju savā grāmatvedībā.

Integrāciju modulis Integrācijas un to iestatījumus turpmāk iespējams atrast, jaunā - Integrāciju modulī. 

PVN deklarācija 
atrodas modulī 
Finanses

Atskaite "PVN deklerācija" ir pārvietota uz moduli Finanses un tā tagad iekļauj visus 
pielikumus: PVN1-I, PVN1-II, PVN1-III, PVN2

EDLUS Integrācija EDLUS ir laika reģistrēšanas sistēma būvniecības vietām, kur, izmantojot nfc karti, 
darbinieki reģistrē ierašanās un darba vietas pamešanas laiku. Dati tiek nosūtīti uz 
Standard Books vai Standard ERP programmu, kur tiek veidotas aktivitātes un darba 
laika uzskaites tabulas. 

 

Automātiska objektu 
veidošana kontaktiem.

Sistēma>Rutīnas>Apkalpošana>Veidot objektus kontaktiem

Ar šīs apkalpošanas palīdzību ir iespējams izveidot  pārdošanas/pirkšanas objektu, 
kas to automātiski pievienos jau esošajās kontaktu kartītēs. 

Shopify integrācija Ar Integromat palīdzību Shopify integrācija iekļauj kontaktu un pasūtījumu sūtīšanu 
uz un no standard books vai SERP. 

 
Iespēja izvēlēties jebkuru lauku, kuru var izmantot klientu meklēšanai, t.i., 
reģistrācijas numuru, e-pastu vai pat bankas kontu
Iespēja nosūtīt arī preces rindas cenu un / vai kopējo summu ne tikai SKU un atlaidi
iespēja nosūtīt arī preces nosaukumu no pasūtījuma
Iespēja nosūtīt pasūtījumu bez pasūtījuma numura, lai Standard books/SERP varētu 
piešķirt numuru, bet pēc tam jābūt pieejamai arī iespējai glabāt Shopify pasūtījuma 
numuru, piemēram, laukā Komentārs
 
 

Bankas izraksta 
importa atpazīšanas 
uzlabojumi

Swedbankas integrācijas un citu banku izrakstu importa un atpazīšanas 
papildinājumi ir: 

No bankas izraksta sistēma automātiski izveido:

Izmaksātos avansus (Avansu norēķins > Reģistri > Izmaksātie avansi)
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