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Rīks minimālās stundu likmes masveida nomaiņaiRīks minimālās stundu likmes masveida nomaiņaiRīks minimālās stundu likmes masveida nomaiņaiRīks minimālās stundu likmes masveida nomaiņai    

Rīks ir jāsaglabā savā datorā vai serverī! Vislabāk — datorā. 

Pieslēgšanās iespējasPieslēgšanās iespējasPieslēgšanās iespējasPieslēgšanās iespējas    

Pieslēgties Rīkam var tikai ar šādām tiesībām: 

• “administratora” vai  

• “Darbinieki (lasīt, rediģēt)”. 

Datu drošības nolūkos ieteicams neizmantot nedrošus lietotājvārdus un/vai paroles (admin/admin; 

lietotājvārds=parole utml)  

Pirms likmju nomaiņas jāaprēķina iepriekšējā mēneša darba alga!!! 

Pieslēgšanās soļiPieslēgšanās soļiPieslēgšanās soļiPieslēgšanās soļi    

1.solis — pieslēgšanās datu norādīšana 

 

Ja pieslēdzoties būs izmantota nedroša lietotājvārda un paroles kombinācija (lietotājvārds vienāds ar paroli), tiks atvērts 

paziņojums 
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2.solis — atvērto datu pārbaude.  

Sarakstā tiek iekļauti tikai tie darbinieki, kuriem pie amata nav atlaišanas koda un kartītē kā algas veids norādīts 

“stundu”. Tabulā norādītās likmes ir tās, kas atlases brīdī norādītas darbinieka kartītē. 

 

Tabulā esošā informācijaTabulā esošā informācijaTabulā esošā informācijaTabulā esošā informācija    

 

Pogas un izvēlnes To nozīme 

 Tikai tabulā atzīmēto darbinieku uzrādīšana 

 Lauks darbinieku atzīmēšanai. Nepieciešams, lai norādītu, kuriem darbiniekiem veikt likmju 

nomaiņu 

 Tabulas kolonnās izmantot filtru noņemšanai  

 
Beigt darbu datu bāzē vai pārslēgties darbam citā datu bāzē 

 
Atjaunot tabulā uzrādīto darbinieku sarakstu atbilstoši datu bāzē esošajam sarakstam 

 
Mainīt likmes atzīmētajiem darbiniekiem 

3.solis — darbinieku atlase, kuriem nepieciešams mainīt likmi. 

Lai masveidā nomainītu stundu likmi, nepieciešams veikt darbinieku atlasi. To var izdarīt dažādi: 

• Ieliekot pazīmi  saraksta sākumā.  Pazīme automātiski tiks ielikta visiem sarakstā uzrādītajiem darbiniekiem! 
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• Ieliekot pazīmi dažiem sarakstā uzrādītajiem darbiniekiem: 

 

• Izmantojot filtrēšanas iespējas nepieciešamajā kolonnā (līdzīgi kā Excel tabulās)  

Filtrēt var jebkurā kolonnā!  

 

4.solis — darbinieku atzīmēšana. 

Lai tiktu nomainītas stundu likmes, jāatzīmē, kuriem darbiniekiem izmaiņas veikt. Pazīme  jāieliek arī tajā 

gadījumā, ja darbinieki atlasīti ar filtra palīdzību. 

 

Ja sarakstā darbinieki nebūs atzīmēti, sistēma atvērs brīdinājuma paziņojumu 
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5.solis — jauno likmju norādīšana. 

Likmes jānorāda visos laukos, pat tad, ja tās netiek piemērotas. 

  

Ja kāda no likmēm nebūs norādīta, sistēma neļaus turpināt darbības ar likmju nomaiņu 

 

Piemaksas var norādīt gan EUR, gan %% — kā ērtāk. 

 

6.solis — likmes maiņa. 

Tad, kad rīka logā norādītas jaunās likmes un tabulā atzīmēti darbinieki, var veikt likmju nomaiņu, nospiežot 

pogu  

7.solis — vēstures notikuma reģistrēšana 

Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēstures notikumu reģistrēšanas logs, kurā norādīta informācija, kas tiks 

ierakstīta darbinieka kartītē. Informāciju var mainīt pēc nepieciešamības atvērtajā logā. Visiem atzīmētajiem 

darbiniekiem būs reģistrēti vienādi notikumi. Vēstures notikumu reģistrēšanas logs ir tieši tāds pats, kāds tas ir 

Tildes Jumī mainot darba algu likmes. 
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Laika periods, kas jānorāda tabulā (gads, mēnesis), nav saistīts ar algu aprēķinu! Tas nepieciešams vēstures 

notikumu ierakstam darbinieka kartītē!  

 

8.solis — likmju nomaiņa.  

Kad viss ir pārbaudīts, ierakstīts un atzīmēts – var veikt likmju nomaiņu nospiežot pogu  

Pēc pogas nospiešanas notiek likmju nomaiņa gan sarakstā, gan Jumī, kā arī veikts vēstures notikumu ieraksts 
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Pirms likmju nomaiņas jāaprēķina iepriekšējā mēneša darba alga!!! 
 

 

 

 


