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Bankas konta apstrāde un maksājumu uzdevumu eksports 

Maksājumu uzdevumu eksports uz banku FiDaViSta formātā 

Latvijas bankas saviem klientiem piedāvā dažādas elektronisko norēķinu iespējas, tai skaitā arī maksājumu 

uzdevumu nosūtīšanu uz banku elektroniskā veidā. 

Sagatavotos maksājumu uzdevumus varat eksportēt tādā formātā, kādu konkrētās bankas komunikāciju 

programma var apstrādāt. Lai atvērtu eksportēšanas vedni, atrodoties maksājumu uzdevumu sarakstā, 

noklikšķiniet uz pogas Eksportēt. 

Vedņa logā Maksājuma uzdevumi varat norādīt, kurus maksājumu uzdevumus vēlaties eksportēt. Pēc 

noklusējuma eksportēšanai ir atzīmēti visi neizpildītie maksājumu uzdevumi. 

 

Izmantojot atbilstošās pogas, varat norādīt, kurus maksājumu uzdevumus iekļaut sarakstā Izvēlētie 

maksājuma uzdevumi: 

 - pievienot izvēlētos maksājumu uzdevumus eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem . 

 - pievienot visus maksājumu uzdevumus eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem. 

 - izņemt izvēlētos maksājumu uzdevumus no eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem. 

 - izņemt visus maksājumu uzdevumus no eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem. 

 
Ja jums ir sagatavoti maksājumu uzdevumi no dažādu banku kontiem, izmantojiet šo vedni 

vairākkārt, ikreiz izvēloties tikai vienas bankas maksājumus. 

 

Vedņa logā Eksportēšanas formāts izvēlieties nepieciešamo eksportēšanas formātu. Sistēmā Tildes Jumis var 

eksportēt maksājumu uzdevumus dažādos banku sistēmu formātos, bet iesakām izmantot Formātu FiDaViSta. 
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Vedņa logā Opcijas norādiet, kur vēlaties saglabāt eksportēto failu un kāds būs tā nosaukums. Atkarībā no 

formāta sistēma piedāvā faila tipu un dažkārt arī nosaukumu. 

Faila ceļu un nosaukumu ierakstiet pats vai to norādīšanai izmantojiet sistēmas Windows standarta līdzekļus, 

noklikšķinot uz pogas. 

Dažiem formātiem ir stingri noteikts faila nosaukums un paplašinājums - tas ir atkarīgs no izmantojamās 

bankas sistēmas. 

Vedņa logā Noslēgums varat apskatīt informāciju par iepriekšējos logos veikto izvēli. 

Pārbaudiet norādīto informāciju un, ja nepieciešams, atgriezieties iepriekšējos vedņa logos, lai veiktu 

izmaiņas. 

 
Sistēma Tildes Jumis eksportētos maksājumu uzdevumus uz banku nenosūta! To paveic atbildīgais 

grāmatvedis, izmantojot atbilstošo bankas sistēmu. 

 

Konta izraksta imports Jumī 

 

Sistēmā iespējams bankas maksājumu uzdevumus ne tikai eksportēt, bet arī importēt bankas konta izrakstus. 

Šāda iespēja ir no bankām, kuras piedāvā konta izrakstus saglabāt FiDaViSta formātā. 

Lai veiktu maksājumu importu, nepieciešams no bankas ieimportēt konta izrakstu FiDaViSta formātā ar faila 

paplašinājumu *.xml. uz datora cietā diska. 

Sistēma lentes joslā jāatver cilne Finanšu dokumenti – Banka – Finanšu dokumenti 

 

jāizvēlas darbības iespējas Imports no banku sistēmām. 

Atvērtajā logā jānorāda saglabātais bankas izraksts 
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Nākamajā solī tiks uzrādīta pamatinformācija 

 

Nākošajā solī bankas informācijai tiks piemeklēti dati sistēmā Tildes Jumis.Ja kādam partnerim pretī nav 

ieraksta, tas nozīmē, ka sistēmā šāds partneris nav ievadīts, vai sistēmā ievadītā informācija nav atbilstoša bankas 

informācijai. Ja partneris sistēmā nav atrodams, to var ievadīt šajā pat sarakstā nospiežot pogu  un izveidojot 

nepieciešamo ierakstu 

 

Ir situācijas, ka bankas datu bāzē firmas reģistrācijas numurs ir ar 9 zīmēm, bet sistēmā Tildes Jumis ar 11, arī 

šādā gadījumā partnera sarakstā būs tukša rindiņa. 

Lai pievienotu sarakstā jaunu partneri, pretim tukšajai rindiņai jānoklikšķina uz pogas . Sistēma piedāvās 

izveidot jaunu partneri. 

  Pēc jauna partnera izveidošanas jānospiež poga   Atjaunot!  Un jāizvēlas partneris no saraksta. 
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Ja bankas maksājumi veikti izmantojot sistēmā izveidotos maksājumu uzdevumus, tad nākamajā solī atbilstoši 

jāizvēlas maksājumu uzdevums. 

 

Maksājuma uzdevumi tiek piemeklēti balstoties uz sekojošām pazīmēm: 

 Partnera pilnīga sakritība; 

 Konta numura sakritība (maksājumu uzdevumā un konta izrakstā); 

 Pilnīga summas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā); 

 Valūtas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā); 

 Viens neizpildīts maksājuma uzdevums par norādīto summu. 

 Ja maksājumu uzdevums nav piemeklēts, jāpārbauda iepriekš nosauktās pazīmes. 

Nākamais solis — Automātiski piemeklētie parādi (partneris, valūta, summa) tiek piemeklēti apmaksas 

kontrolē neiesaistītie dokumenti 

 

Dokumenti tiek piemeklēti balstoties uz sekojošām pazīmēm: 

 Maksājumu uzdevums nav izveidots (kredīta parāda dokumentiem); 

 Atbilstoša dokumenta grupa (debeta parāds — bankas ienākošajiem dokumentiem, kredīta parāds — 

bankas izejošajiem dokumentiem); 

 Partnera pilnīga sakritība (norāda importēšanas 2.solī Atbilstību norādīšana; 

 Pilnīga summas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā); 

 Valūtas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā). 

Ja automātiski piemeklētie parādu dokumenti ir atbilstoši, jānorāda, ka dokumentu vajag Apmaksāt un kontēt 

ieliekot atzīmi izvēlētajā rindā 

 

Ja atzīmes nebūs, summa netiks automātiski kontēta un apmaksas kontrolē iesaistīta. 
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Pazīme Apmaksāt un kontēt nozīmē, ka maksājuma summa tiks nokontēta atbilstoši finanšu 
dokumenta norādītam kontam un izveidota apmaksas kontroles sasaiste. 

Nākošajā solī importējot tiks izveidoti finanšu dokumenti. Ja kādu no dokumentiem nevēlaties importēt tad 

jāattīra rūtiņa  

 

Nospiežot pogu Importēt, sistēmā tiks izveidoti finanšu dokumenti 

 

Ieimportētie bankas dokumenti nav kontēti, izņemot tos, kuriem tika piesaistīti maksājumu uzdevumi. 

Ieimportētos bankas dokumentus var masveidā apstrādāt 

 

 
Izmantojot iespēju importēt bankas konta izrakstu jūs samazināsiet laika patēriņu ievadot bankas 

dokumentus! Dokumentu importēšanas rezultātā jums jānorāda tikai korespondējoša konta numurs. 
Visi pārējie dati tiek sistēmā ierakstīti automātiski importēšanas brīdī (datums, dokumenta numurs, 
partneris, summa, piezīmes)! 
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Bankas dokumentu automatizēta apstrāde 

Sadaļa Neapstrādātie bankas dokumenti tiks uzrādīti tie importētie bankas ienākošie vai izejošie maksājumi, 

kas: 

 Nav nokontēti; 

 Daļēji nokontēti. 

 

Ja visi bankas dokumenti ir apstrādāti — atvērtais saraksts būs tukšs. 

Atvērtais saraksts sastāv no divām daļām: 

 Importētie, nenokontētie un daļēji nokontētie bankas ienākošie un izejošie maksājumi; 

 Parāda dokumenti. 

Atvērtajā sarakstā iespējams dokumentus apstrādāt masveidā: 

 Nokontēt; 

 Nomainīt dokumenta grupu, lai dokuments netiktu iesaistīts apmaksas kontrolē; 

 Piesaistīt apmaksas kontroli: 

o masveidā; 

o manuāli. 

 

Lai veiktu kādu no nepieciešamajām darbībām, jāatlasa apstrādājamie dokumenti.  
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Dokumentus var atlasīt: 

 Norādot apstrādājamos dokumentus ar atzīmi 

 

 Norādot nepieciešamos nosacījumus loga rīkujoslā 

 

 

 Izmantojot atlases paneli 

 

 

Masveida kontēšana 

Lai masveidā nokontētu dokumentus, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai DA vai KA 

 

 
Dokumentu grupas: 

 D — debeta parāds; 

 DA — debeta apmaksa; 

 K — kredīta parāds; 

 KA — kredīta apmaksa. 
Nekont. — dokuments nav kontēts; 
Neapmaks. — dokuments nav izmantots apmaksas kontrolē vai izmantots daļēji. 
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Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu summas kontēšana 

 

Atvērtajā logā jānorāda konts uz kuru nokontēt atlasītos dokumentus 

 

Masveida grupas nomaiņa 

Lai masveidā nomainītu dokumentu grupu, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai D, K, DA vai KA. 

Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu grupas nomaiņa 

 

Atvērtajā logā jānorāda grupa, uz kuru nomainīt atlasītos dokumentus 

 

 

Dokumenta partnera piešķiršana 

Lai masveidā piešķirtu dokumentiem partneri, sarakstā jāatlasa dokumenti bez partnera, kuriem jāpiešķir 

vienāds partneris 

 

 
Grupu ieteicams nomainīt visiem tiem dokumentiem, kas nepiedalās Apmaksas kontrolē! 
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Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu partnera piešķiršana 

 

Atvērtajā logā jāizvēlas nepieciešamais partneris 

 

Lai akceptētu darbību, jānospiež poga Labi. Izvēlētajiem dokumentiem tiks piešķirts norādītais partneris 

 

 

Dokumenta automātiska apmaksa 

Lai masveidā piesaistītu apmaksas kontroli, jānorāda nepieciešamais apmaksas dokuments, kuram jānorāda 

parāda dokuments, ko piesaistīt. Aktivizējot apmaksas dokumentu formas — pirmajā daļa, otrajā daļā tiks uzrādīt 

izvēlētā partnera apmaksas kontrolē neiesaistīties dokumenti 
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Lai masveidā piesaistītu dokumentu apmaksu, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai DA vai KA. Pēc 

tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu summas kontēšana 

 

Ja apmaksas dokumentam pretī nebūs norādīts konkrēts parāda dokuments, apmaksa notiks pēc FIFO 

metodes — apmaksā tiks piesaistīts vecākais neapmaksātais (apmaksas kontrolē neiesaistītais) dokuments. 

Ja vēlaties, varat norādīt precīzi — kurš dokuments tiek apmaksāts, ieliekot pazīmi  pretī dokumentiem 

 

 

Apmaksas termiņa uzstādīšana finanšu dokumentos 

Lai būtu ērtāk lietot parādu administrēšanas rīku, iespējams dokumentiem masveidā norādīt apmaksas 

termiņu, ja tas finanšu dokumenta kartītē nav bijis uzrādīts. 

Sadaļā Finanšu atskaites →Parādu apmaksa un kontēšana rīkjoslā atverot nolaižamo sarakstu pogai Rīki, 

iespējams masveidā uzrādīt apmaksas termiņu izvēloties iespēju Apmaksas termiņa uzstādīšana 

 

Lai masveidā uzstādītu apmaksas termiņu, jāatlasa nepieciešamie dokumenti bez apmaksas termiņa 
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Nākamajā solī jāizvēlas darbība Apmaksas termiņa uzstādīšana un atvērtajā logā jāizvēlas nepieciešamie 

nosacījumi 

 

Piešķirt apmaksas termiņu no partnera kartītes vai konfigurācijas — apmaksas termiņš tiks norādīts 

balstoties uz partnera kartītē norādīto dienu skaita 

 

vai, ja kartītē apmaksas termiņš nav norādīts, tad no konfigurācijā norādītā 

 

Apmaksas termiņš — atzīmējot šo darbību, aktivizēsies datuma logs, kurā var norādīt konkrētu datumu, kas 

tiks ielikts visiem atzīmētajiem dokumentiem, kā apmaksas termiņš. 

Bankas dokumentu manuāla apstrāde 

Apmaksas piesaiste 

Dokumentu apmaksas kontroli var norādīt manuāli katram maksājumu dokumentam.  

 Ja maksājumu dokumentā apmaksāts viens parāda dokuments: 

Logā Parāda dokumenti jāieliek atzīme pretī parāda dokumentam 
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Maksājuma dokuments tiks nokontēts atbilstoši finanšu dokumentā norādītajam kontam. 

Ja parāda dokumentā ir vairāki konti — summas tiks nokontētas atbilstošajos kontos, pie nosacījuma, ka 

maksājuma dokuments apmaksā pilnu finanšu dokumenta summu. 

Parāda dokumenta kontējumi 

 

Izveidotie kontējumi apmaksas dokumentā 

 

 Ja finanšu dokumenta summa nesakritīs ar maksājuma summu (pie nosacījuma, ka finanšu dokumentā ir 

dažādi debitoru vai kreditoru konti), sistēma atvērs paziņojumu 

 

 



© SIA „TILDE”  Lappuse 13 

nospiežot pogu Labi, tiks atvērta maksājuma finanšu dokumenta sagatave, kurā jāieraksta atbilstošās summas 

pie atbilstošajiem kontiem 

 

 Ja tiek apmaksāti vairāki dokumenti ar vienu maksājumu uzdevumi — pretī finanšu dokumentam 

jāieraksta katram dokumentam atbilstošā summa 

  

 Ja dokumentos būs norādīta nepareiza summa, sarakstā tās tiks iekrāsotas sarkanā krāsā 
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 Ja visa dokumentu summa būs nokontēta — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā Kontēts; 

 Ja dokumentu summa pilnībā būs iekļauta apmaksas kontrolē — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā 

Apmaksāts. 

 


