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KĀ PIETEIKTIES WPF 
Link: https://www-01.ibm.com/procurement/esi/ 
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Ja vēlaties pieteikties WPF lietojumprogrammā, jums vispirms jādodas uz IBM 
piegādes portāla vietni (www.ibm.com/procurement/esi). Lai pieteiktos, šajā lapā (kā 
parādīts šeit) noklikšķiniet uz saites Mans portāls un Manas funkcijas 

https://www-01.ibm.com/procurement/esi/
http://www.ibm.com/procurement/esi_


 

 

Pirmajā WPF apmeklējuma reizē 
Reģistrējoties WPF lietojumprogrammā, saņemsit lietotājvārdu un paroli. Reģistrēšanos veic IBM 
piegādes portāla vietnē: www.ibm.com/procurement/esi 
Piesakoties piegādes portāla vietnē, jums lūgs ievadīt lietotājvārdu un paroli.  
Lai iegūtu papildinformāciju par reģistrēšanos WPF, lūdzu, lejupielādējiet piegādes portāla 
lietojumprogrammas palīdzības moduli vai sazinieties ar WPF palīdzības dienest 

Ievadiet izraudzīto lietotājvārdu 
un nospiediet taustiņu Tab. 
 

Lūdzu, ievadiet izraudzīto paroli 
un noklikšķiniet uz pogas Labi. 
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Pēc pieteikšanās piegādes portāla lapā 
noklikšķiniet uz Web pasūtījums un faktūrrēķins”. 
 



 

Pēc noteikumu un nosacījumu akceptēšanas 
tiks atvērts WPF (piegādātāja) ekrāns. 

Ja WPF lietojumprogrammai piekļūstat pirmo reizi, jums lūgs akceptēt noteikumus un 
nosacījumus un jaunāko faktūrrēķinu ārpakalpojumu līgumu. Lūdzu, ņemiet vērā tālāk minētos 
nosacījumus. 

Lai akceptētu noteikumus un nosacījumus, jums jābūt atbilstošam piekļuves līmenim. 
Tiklīdz būs pieejama jauna noteikumu un nosacījumu versija, jūs ar to tiksit iepazīstināts. 

Jums vienmēr jāakceptē jaunākā noteikumu un nosacījumu versija. 
Lai reģistrētos piekļuvei WPF, visiem IBM piegādātājiem jāakceptē noteikumi un nosacījumi. 

Ja rodas jautājumi par noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar WPF palīdzības 
dienestu. 
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PIRKŠANAS PASŪTĪJUMI — MEKLĒŠANA UN KĀRTOŠANA 
 



 

Pašlaik tiek rādīta WPF sākumlapa. Lai sāktu darbu ar pirkšanas pasūtījumu, lūdzu, 
noklikšķiniet uz Pirkšanas pasūtījumi. 
Piezīme. Gan sadaļa Pirkšanas pasūtījumi, gan sadaļa Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
attiecas uz šo: Pirkšanas pasūtījumi.
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Meklēšanas funkcijas ir atrodamas visā WPF 
lietojumprogrammā. Izmantojiet tās, lai atrastu vajadzīgos 
dokumentus. 
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Meklēt (kur) – meklēšanas kritēriju atlase 
 
 



 

Meklēt (kur). Šī funkcija nodrošina iespēju 
veikt meklēšanu konkrētos dokumentu 
laukos (piemēram, datumu laukos). 

 
Meklēt (ko) — specifisku meklēšanas parametru ievadīšana 
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Meklēt (ko). Šī funkcija nodrošina iespēju izvēlēties vai ievadīt specifiskus 
meklēšanas parametrus. Šajā piemērā meklēšanas funkcija atgriezīs tikai 
pirkšanas pasūtījumus ar statusu Skatītie. 
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Kolonnu virsraksti — pamatinformācija par pirkšanas pasūtījumiem 
 



 

Kolonnu virsraksti ir redzami dokumentu saraksta augšdaļā.
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Pirkšanas pasūtījumu sakārtošana augošā vai dilstošā secībā, izmantojot dažādus 
kritērijus

Lai dokumentus sakārtotu augošā vai dilstošā secībā, 
var izmantot šīs bultiņas 
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Visu pirkšanas pasūtījumu lapu skatīšana 
 

 

Saraksta apakšdaļā, iespējams, ir 
redzamas saites uz nākamajām 
saraksta lapām. 
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PIRKŠANAS PASŪTĪJUMU FUNKCIJAS 
 
Pircēja puse (IBM), izmantojot WPF lietojumprogrammu, nosūta pārdevējam pirkšanas pasūtījumus. Pārdevējs, 
izmantojot WPF, var akceptēt/noraidīt šos pasūtījumus un izrakstīt šiem pasūtījumiem faktūrrēķinus. 
Pogu/funkciju pieejamība ir atkarīga no jūsu piekļuves līmeņa. Lai iegūtu papildinformāciju par piekļuves lomām, 
lūdzu, dodieties uz piegādes portāla lietojumprogrammas palīdzības moduli. 



 

Atvērt. Izmantojiet šo pogu, lai atvērtu/skatītu pirkšanas 
pasūtījumu. Pēc pirkšanas pasūtījuma atvēršanas to var 
akceptēt/noraidīt/izdrukāt vai izrakstīt pirkšanas pasūtījuma 
faktūrrēķinu.

 
 
Kā izdrukāt pirkšanas pasūtījumu 
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Skatīt drukāšanai paredzētu versiju. Izmantojiet šo 
pogu, lai pirkšanas pasūtījumu attēlotu formātā, ko 
var viegli izdrukāt. 

 
 
 

 
Kā sākt faktūrrēķina izveidi, izmantojot jau akceptētu pirkšanas pasūtījumu 
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Izveidot faktūrrēķinu, izmantojot pirkšanas pasūtījumu. Izmantojiet šo 
pogu, lai sāktu faktūrrēķina izveides procesu. Faktūrrēķinus var izveidot, 
izmantojot tikai akceptētus pirkšanas pasūtījumus. Šīs pogas lietošana 
tiks parādīta attēlā 
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Kā pārbaudīt pirkšanas pasūtījuma statusu 
 



 

Statusa lodziņā tiek norādīts, vai 
pirkšanas pasūtījums jau ir skatīts. 
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Kā izdrukāt pirkšanas pasūtījumu 
 



 

Pirkšanas pasūtījumu var skatīt pirms tā akceptēšanas vai 
faktūrrēķina izrakstīšanas. Lai to izdarītu, atlasiet 
pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas Skatīt drukāšanai 
paredzētu versiju.
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Kā atvērt pirkšanas pasūtījumu 
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Pirkšanas pasūtījuma atvēršana. Atlasiet pirkšanas 
pasūtījumu, kuru vēlaties atvērt/skatīt, noklikšķinot uz 
blakus esošās pogas. 



 

Pēc pirkšanas pasūtījuma atlasīšanas 
noklikšķiniet uz Atvērt, lai to skatītu. 
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Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
 



 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Pēc pirkšanas pasūtījuma atvēršanas būs redzams zemāk attēlotajam līdzīgs 
ekrāns. Pieejamās pogas/iespējas ir atkarīgas no pirkšanas pasūtījuma un 
jūsu piekļuves līmeņa (piekļuves lomas). 
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Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Ekrāna augšdaļā var skatīt vispārīgu informāciju, piemēram, pasūtījuma 
numuru, datumu u.c. 
Detalizētu informāciju par šo pasūtījumu var skatīt ekrāna apakšdaļā. Lūdzu, 
tagad ritiniet uz leju. 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Informācija par maksājumu 
Valūta. EUR. Tas ir atkarīgs no valsts, kurā atrodas jūsu uzņēmums. 
Valūtas maiņas kurss. Faktūrrēķinā un pirkšanas pasūtījumā norādīto 
valūtu maiņas kurss. 
Maksājumu termiņi. Dienu skaits, kuru laikā korporācija IBM veiks 
maksājumu pēc derīga faktūrrēķina saņemšanas. 
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Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Pozīciju skats 
Tajā var skatīt informāciju par pasūtītajām precēm/pakalpojumiem. 
Šajā gadījumā pozīciju skatā ir redzams detalizētas informācijas 
paraugs. 

 
 
 
 
 

 
 

31



 
Kā atvērt pirkšanas pasūtījuma rindu 
 

 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Šī konkrētās rindas pozīcija vēl nav skatīta un nav 
akceptēta. 
Lai skatītu vairāk informācijas par rindas pozīciju, 
noklikšķiniet uz numura (00001). 
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Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Šajā ekrānā var skatīt ar pasūtītajām 
precēm/pakalpojumiem saistītu detalizētu 
papildinformāciju. 
Šajā lapā vienmēr var skatīt detalizētu informāciju, 
piemēram, vienību cenas, daudzumu un aprakstus.
 



 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Piegādes grafiks  
Šajos laukos var skatīt piegādes termiņus (datumus Pieprasīts 
līdz). Pakalpojumu (piemēram, personāla vai konsultantu 
īstermiņa nolīgšanas) pirkšanas pasūtījumu gadījumā piegādes 
termiņus var ignorēt. 
Sazinieties ar šo personu, ja jums rodas specifiski ar pirkšanas 
pasūtījumu saistīti jautājumi. 
 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Kontaktinformācija 
Šeit var skatīt tā korporācijas IBM darbinieka 
kontaktinformāciju, kurš ir pieprasījis 
preces/pakalpojumus.  
Sazinieties ar šo personu, ja 
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Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Informācija par piegādes adresi. 
Šeit var skatīt piegādes adresi. Pakalpojumu pasūtījuma 
gadījumā (kam nav iespējama piegāde) šajā laukā būs 
norādīta korporācijas IBM galvenā adrese 

Detalizēta informācija par pirkšanas pasūtījumu 
Informācija par cenu noteikšanas grafiku. 
Detalizēta informācija par cenu noteikšanu saistībā ar cenu 
noteikšanas līgumiem, kuriem ir ierobežots spēkā esamības 
laiks, tiek rādīta zemāk attēlotajos laukos. 

http://www.ibm.com/procurement/esi_
http://www.ibm.com/procurement/esi_
http://www.ibm.com/procurement/esi_
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Lūdzu, ritiniet līdz lapas 
augšai

 

Detalizēta informācija par pirkšanas 
pasūtījumu 
Pēc informācijas par rindas pozīciju 
apskatīšanas noklikšķiniet uz saites 
Atgriezties, lai atgrieztos galvenajā 
pirkšanas pasūtījuma lapā. 

 37



 38

 
 

IZMAIŅAS PIRKŠANAS PASŪTĪJUMĀ 
 
Ja pircēja puse veiks izmaiņas pirkšanas pasūtījumā, WPF lietojumprogrammā saņemsit mainīto pirkšanas 
pasūtījumu. Ja pirkšanas pasūtījumā ir veiktas izmaiņas, lai varētu izrakstīt faktūrrēķinu, vispirms jāakceptē 
mainītais pirkšanas pasūtījums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja faktūrrēķinā izmantosit tikai vienu pirkšanas 
pasūtījuma pozīciju, jāakceptē visas rindas pozīcijas. 
 
Pirkšanas pasūtījumi ar statusu Jauns (pasūtījumi bez izmaiņām) nav jāakceptē. 
 



 

Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Mainīto pirkšanas pasūtījumu var identificēt pēc tā izmaiņu 
datuma. 
Pasūtījumiem ar statusu Jauns nav izmaiņu datuma. Šajā piemērā 
pasūtījums nr. 4601930214 ir mainīts pirkšanas pasūtījums. 
Lūdzu, atlasiet pasūtījumu nr. 4601930214.
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Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Noklikšķiniet uz pogas Atvērt, lai atvērtu 
mainīto pirkšanas pasūtījumu. 
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Kā akceptēt mainītos pirkšanas pasūtījumus 
 



 

Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Lai skatītu pirkšanas pasūtījumā veiktās 
izmaiņas, noklikšķiniet uz Skatīt izmaiņu 
kopsavilkumu.
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Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Šajā lapā var apskatīt jebkādas pirkšanas pasūtījumā 
veiktās izmaiņas. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, 
noklikšķiniet uz saites Atgriezties. 
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Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Lai akceptētu izmaiņas, vispirms jāatver rindas pozīcija.  
Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz rindas pozīcijas numura 
(00001). 
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Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Lai akceptētu izmaiņas, noklikšķiniet uz pogas 
Es akceptēju šo pozīciju. 

 45



 

 

Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Apstipriniet savu akceptu, 
noklikšķinot uz pogas Labi. 
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Tagad izmaiņas pirkšanas pasūtījumā ir akceptētas. Ritiniet šo lapu uz leju. 
 
 
 



 

Izmaiņas pirkšanas pasūtījumā 
Tā kā mainītais pirkšanas pasūtījums tagad ir 
akceptēts, var izmantot faktūrrēķina izveides 
iespēju.
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FAKTŪRRĒĶINI UN KREDĪTI 
 
Veidojot jaunu faktūrrēķinu vai kredītu, vienmēr jāsāk ar pirkšanas pasūtījumu. 

 

Faktūrrēķini un kredīti 
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Izveidot 
faktūrrēķinu no pirkšanas pasūtījuma, lai 
sāktu faktūrrēķina izveides procesu.

Faktūrrēķini un kredīti 
Šajā nodarbībā jūs izveidosit pirkšanas pasūtījuma 
nr. 4602073806 faktūrrēķina paraugu. 
Lai to izdarītu, vispirms atlasiet pasūtījumu. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Pašlaik esat atvēris faktūrrēķina galveno ekrānu. Tā kā 
faktūrrēķins ir izveidots, izmantojot pirkšanas 
pasūtījumu, redzēsit, ka vairāki lauki jau ir aizpildīti. 
 

Faktūrrēķini un kredīti 
Faktūrrēķina izveides datums. Faktūrrēķina izveides datums. Šo datumu var mainīt. Noklusējuma datums ir šodienas 
datums. 
Nodokļa termiņš. Datums, pēc kura pircēja puse var pieprasīt PVN atmaksu. Mainīt šo termiņu nav nepieciešams. 
Faktūrrēķina tips. Faktūrrēķins vai kredīts. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Vienības cena. 
Vienības cena ir cena par pozīciju (gabalcena, 
stundas likme u.c.). Ja mērvienība ir UL (nav 
vienības), vienības cena ir pasūtījuma kopējā 
vērtība. 

Faktūrrēķini un kredīti 
Faktūrrēķina daudzums. 
Šeit var skatīt pieprasīto daudzumu. Ja izmantotā 
mērvienība ir PCE (pieces — gabali) vai HUR (hours — 
stundas), daudzums apzīmē gabalu vai stundu skaitu. 
Šajā gadījumā mērvienība ir UL (nav vienības). Šādos 
gadījumos daudzums vienmēr ir 1. Daudzumu var mainīt 
(piemēram, daļā faktūrrēķina), ja šī mērvienība nav UL. 

Faktūrrēķini un kredīti 
Faktūrrēķina pozīciju numurus izmanto, lai noteiktu secību, kādā pozīcijām 
jābūt norādītām faktūrrēķinā. Šajā piemērā ir tikai viena rinda, kurai var izrakstīt 
faktūrrēķinu, tādēļ faktūrrēķina rindas pozīcijas numurs ir 1. 
Parasti faktūrrēķina pozīcijas numurs atbilst pirkšanas pasūtījuma pozīcijas 
numuram. Pozīcijas tiek numurētas pēc kārtas. Pirmās faktūrrēķinā iekļautās 
pozīcijas numurs vienmēr ir 1, otrās — vienmēr 2 utt 

Faktūrrēķini un kredīti 
Faktūrrēķina numurs. Numurs, kuru norāda, lai identificētu faktūrrēķinu. Šim numuram jābūt 
unikālam (pēc piešķiršanas kādam faktūrrēķinam to vairs nevar izmantot citam faktūrrēķinam). 
Faktūrrēķina numuram jāatbilst jūsu uzņēmuma iekšējās administrācijas faktūrrēķinu ierakstiem. 
Valūtas maiņas kurss. Valūtas maiņas kurss starp pasūtījumā un faktūrrēķinā norādīto valūtu. 
Lielākajā daļā gadījumu tiek izmantota viena un tā pati valūta, tādēļ valūtas maiņas kurss ir 1,00. 
Kopēt tekstu. Lūdzu, atzīmējiet šo lauku, lai pirkšanas pasūtījuma tekstu (aprakstus) kopētu 
faktūrrēķinā. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Nodokļa likme. 
Šeit jāizvēlas faktūrrēķinā 
norādītajām precēm/pakalpojumiem 
piemērojamā nodokļa (PVN) likme. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos 
gadījumos atlasei var būt pieejamas 
nodokļu likmes, kuras nav derīgas 
jūsu valstī. 

Faktūrrēķini un kredīti 
Līdzšinējais faktūrrēķinos 
norādītais daudzums/summa. 
Tas ir “skaitītājs”, kas reģistrē jūsu 
faktūrrēķinos norādīto daudzumu 
un summas. 



 

Faktūrrēķini un kredīti 
Ievērosit, WPF lietojumprogramma ir automātiski 
aprēķinājusi faktūrrēķina un nodokļa summas. Šīs 
summas jau esat ievadījis. 
Lai mainītu jebkādus datus, noklikšķiniet uz pogas Rediģēt 
pozīcijas. Ja nenorādāt PVN/nodokļa likmi, jāievada tā 
iemesls. To arī veic pozīciju rediģēšanas ekrānā. Lai 
skatītu, kā var mainīt informāciju par pozīciju, noklikšķiniet 
uz pogas Rediģēt pozīcijas. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Pēc tam tiek aprēķināta faktūrrēķina kopsumma un faktūrrēķinā tiek parādīti divi 
papildu lauki: Nodokļa kontrolvērtība un Faktūrrēķina kopsummas kontrolvērtība. 
Šie lauki ir jāaizpilda manuāli. Laukā Nodokļa kontrolvērtība jāievada nodokļa 
summa, kāda tā ir aprēķināta faktūrrēķinā. Laukā Faktūrrēķina kopsummas 
kontrolvērtība jāievada faktūrrēķina kopsumma (kopā ar nodokli). 

Faktūrrēķini un kredīti 
Šajos laukos jānorāda detalizēta 
kontaktinformācija. Šī detalizētā 
kontaktinformācija tiks izmantota tikai tad, 
ja saistībā ar faktūrrēķinu būs radušies 
kādi jautājumi.

Faktūrrēķini un kredīti 
PVN reģistrācijas numurs. Šeit jānorāda PVN reģistrācijas 
numurs. Tā ir juridiska prasība. Faktūrrēķini, kuros nebūs 
norādīts pārdevēja PVN reģistrācijas numurs, korporācijā IBM 
tiks noraidīti. 
Norādījumi par faktūrrēķinu. Šeit var pievienot komentārus vai 
norādījumus par faktūrrēķinu. Tas nav jādara obligāti. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Šajos laukos jāievada jūsu uzņēmuma 
adrese. Lielākajā daļā gadījumu šie lauki jau 
būs aizpildīti. 

Faktūrrēķini un kredīti 
Šī ir rēķina nosūtīšanas adrese. 
Rēķina nosūtīšanas adreses datus 
nevar mainīt.
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Faktūrrēķini un kredīti 
Iesniegt. Izmantojiet šo pogu, lai faktūrrēķinu nosūtītu korporācijai IBM. 
Saglabāt kā melnrakstu. Izmantojot šo pogu, faktūrrēķins tiek saglabāts, to neiesniedzot. 
Saglabātos faktūrrēķinus var izgūt WPF galvenā ekrāna sadaļā Faktūrrēķini un kredīti. 
Saglabāt kā noklusējumu. Izmantojot šo pogu, tiek saglabāta noklusējuma informācija 
(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, nosaukums, adrese u.c.). Pēc saglabāšanas šī 
informācija automātiski tiks parādīta visos nākamajos faktūrrēķinos. 
Atcelt. Izmantojot šo pogu, faktūrrēķins netiek ne saglabāts, ne iesniegts. Pēc 
noklikšķināšanas uz šīs pogas uzreiz tiks atvērts WPF galvenais ekrāns. 
Atiestatīt. Izmantojot šo pogu, tiks nodzēsti jebkādi faktūrrēķinā ievadītie dati. 
*** Pogu Atcelt un Atiestatīt lietojiet piesardzīgi.*** 
 

Faktūrrēķini un kredīti 
Šī ir piegādes adrese. Vieta, 
kurā ir pasūtītas preces. Tā 
atbilst piegādes adresei. 
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Faktūrrēķini un kredīti 
Šajā ekrānā jums lūgs apstiprināt, vai vēlaties iesniegt 
faktūrrēķinu korporācijai IBM. Noklikšķiniet uz pogas Labi, 
lai iesniegtu faktūrrēķinu. 
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Pēc tam faktūrrēķins tiek nosūtīts korporācijai IBM un atkal tiek atvērts WPF galvenais ekrāns. Saglabātos un/vai 
nosūtītos faktūrrēķinus var izgūt, noklikšķinot uz Faktūrrēķini un kredīta pieprasījumi. 
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PIEGĀDĀTĀJA PROFILS 

 

Piegādātāja profils 
Nolaižamajā sarakstā izvēlieties piegādātāja numuru. 
Lielākajā daļā gadījumu izvēlei ir pieejams tikai viens 
numurs.

Piegādātāja profils 
Ja vēlaties saņemt e-pasta paziņojumus par 
jaunu dokumentu (piemēram, pirkšanas 
pasūtījumu) saņemšanu savā WPF pastkastē, 
izvēlieties Jā. Zemāk esošajā laukā ievadiet e-
pasta adresi, uz kuru jānosūta šie paziņojumi. 
Var ievadīt vairākas adreses, tās atdalot ar 
komatu. 

Piegādātāja profils 
GMT nobīde apzīmē jūsu pašreizējo laika joslu. 
Tā kā WPF lietojumprogramma ir visā pasaulē 
lietots rīks, šajā laukā veiktais iestatījums 
noteiks dokumentu laikspiedolu, tiklīdz tie būs 
redzami WPF ekrānā 

  
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt profila izmaiņas, lai saglabātu savu profilu. 
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PROTOKOLA ATSKAITE 
 



 

Protokola atskaites 
Šajā nodarbībā jūs uzzināsit, kā veidot protokola atskaites. Šādu 
atskaišu izveide ir juridiska prasība vairākās Eiropas valstīs. Ja 
faktūrrēķinus izrakstāt Šveicē, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā vai 
Francijā esoša uzņēmuma vārdā, uz jums attiecas šo protokola 
atskaišu izveide. Ja faktūrrēķinus izrakstāt tāda uzņēmuma vārdā, 
kurš neatrodas nevienā no šīm valstīm, varat izlaist šo nodarbību. 
Lai sāktu darbu, noklikšķiniet uz saites Protokola atskaites. 
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Protokola atskaites 
Šajā nodarbībā uzzināsit, kā veidot protokola 
atskaiti. Lai sāktu darbu, noklikšķiniet uz saites 
Izveidot jaunu protokola atskaiti. 
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Protokola atskaites 
Detalizētā informācija ir jāievada, kā 
parādīts zemāk redzamajā attēlā. 

Protokola atskaites 
Jābūt atlasītam atskaites 
sākuma un beigu datumam. 

Protokola atskaites 
Lai ģenerētu protokola atskaiti, 
noklikšķiniet uz pogas Iesniegt. 
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Protokola atskaites 
Lūdzu, ritiniet šo lapu uz leju. 
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Protokola atskaites 
Lai ģenerētu protokola 
atskaiti, noklikšķiniet uz 
pogas Labi.
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Protokola atskaites 
Protokola ģenerēšanas pieprasījums tagad ir 
iesniegts. Lai WPF lietojumprogrammā varētu skatīt 
pašreizējo protokola atskaiti, iespējams, būs 
jāpagaida 48 stundas. Lai skatītu esošās protokola 
atskaites, noklikšķiniet uz pogas Aiziet. 
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Lai skatītu protokola atskaiti, 
noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 
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Protokola atskaites 
Protokola atskaites augšdaļā var skatīt vispārīgu 
informāciju par to (nosaukumu, laika periodu 
u.c.). Lūdzu, ritiniet uz leju. 
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Protokola atskaites 
Šeit var skatīt detalizētu informāciju gan par 
pircēja puses uzņēmumu, gan rēķina 
izrakstītājas puses uzņēmumu. Lūdzu, vēlreiz 
ritiniet uz leju. 
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Protokola atskaites 
Šeit var skatīt pašreizējo protokola atskaiti ar 
atskaites periodā iesniegto faktūrrēķinu un 
kredītu sarakstu. 
Ja protokola atskaišu izveide ir juridiska 
prasība, muita un akcīzes nodokļa 
iekasēšanas iestādes var pieprasīt jums 
izveidot šādu atskaiti. 
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