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Kas jāzina vadītājiem par 

Horizon pāreju uz eiro



Ieteikumi 
ieviešanai

Risinājuma 
būtība



Nav jāsagaida Jaunais gads darbā



Birojs nav jāslēdz sistēmas dīkstāves dēļ



Darbi neuzkrājas, ja neesam pabeiguši 

iepriekšējo periodu



Sekundārā valūta

Primārā valūta

...jo mēs strādāsim ar divām uzskaites valūtām

LVL

EUR

LVL periods EUR periods

Eiro atlikumu 
fiksēšana

Otrās valūtas 
aktivizēšana



Atlikumu salīdzināšana

Atlikumu fiksācija virsgrāmatā

Apakšmoduļu eiro atlikumu noteikšana

2013. gada noslēgšanas process

Pārejas darbi

Sagatavošanās darbi

Kontu analītiskās dimensijas

Vēsturisko datu aizpilde

Otrās uzskaites valūtas definēšana GG

GG – galvenais grāmatvedis, AG – atbildīgais grāmatvedis, TA – tehniskais atbalsts

TA

GG

AG

eiro diena TA, AG

GG, AG

AG

GG

GG, AG



Otrās uzskaites valūtas definēšana



Dokumenti / Virsgrāmata / Pirmdokumenti



Pamatdati / Pamatlīdzekļi / Saraksts



Dokumenti / Pamatlīdzekļi / Nolietojums



Sistēma / Uzstādijumi / Dokumentu un pārskatu formas



Kontu atlikumu audits



Risinājuma piegāde

425. V

10.11.2013

420. V

10.10.2013



Apmeklētāju novērtējums 17.09

Vērtējumi 10 baļļu skalā



Ieteikumi 
Horizon divu valūtu risinājuma ieviešanai



Iespējamais Kalendārais plāns

Apmācības

Risinājuma pārbaude

Jautājumu noskaidrošana 

Datu kontrole testa vidē

Pašreizējo datu kontrole

425.ver.  produkcijā

Risinājuma ieviešana

Konsultācijas
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Saskarņu ar citām sistēmām pārbaude



Svarīgi! jeb augstākā riska zonas

Datu kvalitāte pašreizējā sistēmā
(Virsgrāmatas un apakšmoduļu datu salīdzināšana)

Zināšanas par divu valūtu risinājumu
(FMS piegādā rīku, jums ir jāstrādā ar to)

Testa vide risinājuma pārbaudei
(vismaz vienreiz ir jāizmēģina pirms daram pa “īstam”)

Risinājuma pārbaude testa vidē
(ikviens risinājums ir savā ziņā unikāls)



Zināšanas = Seminārs + Atkārtošana

Saskarne un 

nomaiņas procesi

Saskarne

Algas un personāls x
Norēķini (kase, banka, apgāde / 

realizācija, līgumi)
x

Norēķini apsaimniekotājiem x
Krājumu, inventāra un pamatlīdzekļu 

uzskaite
x x

Noliktava, tirdzniecība un loģistika x
Ražošana x
Finanšu uzskaite (virsgrāmata, avansu 

norēķini un nākamie periodi)
x x

http://www.fms.lv/lv/produkti/horizon/horizon_gatavs_eiro_/eiro_apmacibu_seminari/

Tikai apmācību semināri vien nepalīdzēs 
un FMS konsultantu skaits ir ierobežors!

http://www.fms.lv/lv/produkti/horizon/horizon_gatavs_eiro_/eiro_apmacibu_seminari/


Ieteikumi darbu plānošanai 

Scenāriji risinājuma pārbaudei un laiks to izpildei
(min 3 pilnas darba dienas vienai funkcionalitātei)

Laika rezerves – darbs ir vienreizējs, tāpēc ne visu var 
iepriekš paredzēt
(prezentācijas plānā norādīti galējie datumi)

Aizvietojamība – katru darbību spēj veikt vismaz 2 
darbinieki

Citu Eiro darbu ietekme uz pārejas plānu

Savlaicīgi pieprasiet un saskaņojiet FMS konsultantu 
pakalpojumus



Atceramies par! jeb “čekliste”

Esošo datu kontrole

Integrācijas ar citām sistēmām pārbaude

Plāns, kas paredz atbildības un darbu sadali

Apmācības pārejas procesā iesaistītajiem darbiniekiem

Zināšanu nostiprināšana veicot pārbaudi savā testa vidē

Risinājuma un datu kontrole savā testa vidē

FMS konsultantu pakalpojumu saskaņošana

Versijas instalācija produktīvajā vidē

Risinājuma ieviešana produktīvajā vidē



Lai šis vienreizējais laiks mūsu 

labās atmiņas papildina!

Paldies!


