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Kļūdas preču kustībā pārbaude un labošana 

Kļūda preču kustībā var rasties nekorekti strādājot ar noliktavas uzskaiti sistēmā.  

Pārindeksācija 

Pirms gadu atdalīšanas procedūras pārbaudiet noliktavas dokumentos preču kustības korektumu veicot 

pārindeksāciju un pārbaudot kļūdas preču kustībā 

Sākumprogrammā, cilnē Rīki sadaļā Pārindekācija jāatzīmē apstrādājamās datu bāzes ieliekot pazīmi , 

pēc tam jāatzīmē veicamās darbības 

 

Ja pēc pārbaudes sistēma paziņo par kļūdu preču kustībā,  

 

veiciet kļūdu labošanas procedūru ar speciālo Rīku kļūdas preču kustībā labošanai, kas pieejams paziņojumā 

norādītajā saitē. 

Kļūdas preču kustībā gadījumā noliktavas atlikumu veidošana nav iespējama.  

Kļūdas preču kustības labošana var ietekmēt noliktavas atlikums, izmanīt pavadzīmes statusus (kas var 

ietekmēt kontu atlikumus finanšu dokumentos), tāpēc pēc kļūdas preču kustībā novēršanas veiciet datu 

salīdzināšanu sistēmā Tildes Jumis. 

Kļūdas preču kustības labošana var ietekmēt noliktavas atlikums, izmanīt pavadzīmes statusus (kas var ietekmēt 

kontu atlikumus finanšu dokumentos), tāpēc pēc kļūdas preču kustībā novēršanas veiciet datu salīdzināšanu 

sistēmā Tildes Jumis. 

http://www.tilde.lv/KPK
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Atlikumu veidošana 

Ja pirms gadu atdalīšanas (atlikumu veidošanas) nav veikta preču kustības pārbaude un pārindeksācija, 

tad, kļūdas preču kustībā dēļ, var tikt pārtraukta atliku veidošana 

 

Pēc paziņojuma saņemšanas, jāaizver Sākuprogramma un jāveic kļūdu labošanas procedūra ar speciālo Rīku 

kļūdas preču kustībā labošanai, kas pieejams paziņojumā norādītajā saitē. 

1. solis — lejupielāde 

Veciet rīka lejupielādi un saglabājiet to datora cietajā diskā. 

2. solis — pieslēgšanās 

Lai izlabotu kļūdas preču kustībā divreiz uzklikšķiniet uz rīka . Tiks atvērts logs, kurā 

nosrādīts serveris, kurā glabājas datu bāzes 

 

Pieslēdzieties serverim nospiežot pogu Pieslēgties. 

 

Kļūdu labošanu var veikt tikai lietotājs ar datora administratpra tiesībām.  

http://www.tilde.lv/KPK
http://www.tilde.lv/KPK
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3. solis — datu bāzes izvēle 

Izvēlieties datu bāzi, kurai veiksiet kļūdas preču kustībā apstrādi, uzklikšķinot uz izvēlētās datu bāzes 

nosaukuma (tas iekrāsosies zilā krāsā) 

 

Standartgadījumā atstājiet atzīmētu labošanas iespēju KPK3 un nospiediet pogu Labot. 

 

Atvērtajā logā vēlreiz apstipriniet labošanu, izvēloties Jā. 

4. solis — kļūdu labošana 

Apstrāde var aizņemt vairākas minūtes, lūdzu, apstrādes laikā neveiciet darbu Jumja programmā.  

Veiksmīga labojuma rezultātā tiks atvērts paziņojums 

 

5.solis — atlikumu veidošana 

Jūs varat veikt atkārtotu atlikumu veidošanu! 
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Neveiksmīga labošana 

Ja pēc labojuma veikšanas, joprojām saņemat paziņojumu par preču kustību, izvēlaties secīgi visas trīs KPK 

labošanas iespējas ( Apstrādājiet preču kustību ar KPK1, pēc kuras izvēlaties KPK2 un beigās atkārtojiet KPK3 

labojumu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja arī pēc visu trīs labojumu pielietošanas, veidojot atlikumus, joprojām tiek saņemts kļūdas paziņojums, lūdzu, 

sazinieties ar Tildes tehniskā atbalstu — e-pastā jumis@tilde.lv precīzi aprakstiet veiktās darbības un labotāja 

rezultātus. 

mailto:jumis@tilde.lv

