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Jumis 
 

Abonēšanas pakalpojumu apraksts 
 

Šis apraksts ir īsais ceļvedis par sistēmas Jumis produktu iespējām un 
priekšrocībām. Tas ir veidots ar mērķi nodrošināt standartizētu risinājumu ar 
pēc iespējas plašāku funkcionalitāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar 
salīdzinoši standartizētiem biznesa procesiem.  

 

Iespējas un funkcijas  
Jumis piedāvā plašu funkcionalitāti un iespējas uzņēmuma uzskaitei un darbības analīzei. Vairāk 
informācijas - elektroniskajā rokasgrāmatā un sazinoties ar tehnisko atbalstu.  
 

Finanšu uzskaite 
● Uzņēmuma vajadzībām pielāgojams kontu plāns 

● Kases un bankas operāciju uzskaite 

● Datu apmaiņa ar banku sistēmām un eKasi 

● Automatizēta bankas dokumentu apstrāde 

● Neierobežots valūtu skaits 

● Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats 

● Debitoru un kreditoru uzskaite 

● Maksājumu kavējumu analīze 

● Debitoru parādu piedziņas process 

● Salīdzināšanas akti 

● Avansa norēķini 

● Ceļazīmes un maršrutu lapas 

● Komandējumu atskaites 

● Budžeti, projekti  

● Analītiskie kodi visu veidu uzskaites operācijām vadības uzskaites nodrošināšanai 

● Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darba režīms 

Drošība un lietošanas ērtums 
● Lietotāju autorizācija, arī piekļuves tiesības atbilstoši darbinieka pienākumiem 

● Automātiska datu rezerves kopiju izveide 

● Automātiska dokumentu izmaiņu reģistrēšana 

● Importēšanas/eksportēšanas iespējas uz/no citām sistēmām (pielāgojot nepieciešamo 

formātu) 

● Dokumentu un atskaišu veidlapas latviešu un angļu valodā - veidnes angļu valodā 

lietotāji veido paši.  

● Dokumentu un ierakstu kopēšanas iespējas 

● Dažādi dokumentu un ierakstu atlases rīki, kā arī informācijas grupēšana 
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● Palīgs sistēmas Jumis lietošanā 

● Masveida dokumentu apstrādes rīki 

Atskaites un analīze 
● Nepieciešamās likumos pieprasītās atskaites 

● Atskaišu eksports uz EDS 

● Vairāk nekā 150 gatavu atskaišu dažādās jomās 

● Iespēja veidot savas atskaites 

● Datu analīze mēnešu un gadu, darbinieku un struktūrvienību griezumā 

● Eksportēšana uz Microsoft Excel 

● Atsevišķu dokumentu nosūtīšana pa e-pastu 

Pamatlīdzekļu uzskaite 
● Pamatdati 

● Kapitālais remonts 

● Pārvērtēšana 

● Apdrošināšana, garantijas, aktuālie remonti 

● Nolietojuma aprēķins  

● Lineārā metode 

● Ģeometriskā metode 

● Iespēja norādīt nolietojumu manuāli 

Noliktavas un preču kustība 
● Neierobežots noliktavu skaits 

● Preču katalogs ar preču grupām un apakšgrupām 

● Cenu un atlaižu katalogi eiro un citās valūtās 

● Automātiska pavadzīmju grāmatošana 

● Preču atlikumu uzskaite un norakstīšana pēc FIFO metodes 

● Rēķinu un pavadzīmju masveida nosūtīšana pa e-pastu  

Darbinieki, algu aprēķins 
● Uzkrātais atvaļinājums  

● Informācija par personālu 

● Darbinieku personīgais konts 

● Algu un avansu aprēķins 

● Mēnešalga 

● Stundu likme 

● Gabaldarbs 

● Atvaļinājumu, slimību un citu notikumu detalizēta uzskaite 

● Algas aprēķina nosūtīšana pa e-pastu 

● Automātiska algu maksājumu uzdevumu izveide 

● Plānotā darba laika kalendāri 

● Darba laika uzskaite 

● Izmaksas fiziskām personām 

Integrācijas un citas iespējas  
● Integrācija ar e-rēķinu samaksas risinājumiem  

● Datu apmaiņa ar bankām  
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● Datu apmaiņa ar EDS  

● Firmas.lv  

● Lursoft  

● Centrālā statistikas pārvalde  

● Valsts kase (eKase) 

Iespējas vadītājiem  
● Atskaites reāllaikā mansjumis.lv — gan individuāli veidotas, gan Jumis Pro, SIA 

sagatavotās  

● Bankas un kases atlikumi  

● Debitori un kreditori  

● Mobilā lietotne (Android un iOS)  

● Dažādi pārskati un grafiki 

● Paredzamie maksājumi  

 

Papildu ieguvumi 
● Aktuālajai likumdošanai atbilstoši aprēķini un atskaites 

● Bezmaksas klātienes un e-semināri par nozares aktualitātēm  

● Grāmatveža galda kalendārs un tā tīmekļa versija 

● Nozares jaunumu ziņas.  

Programmatūras licences 

Sistēmas Jumis programmatūras licences tiks nosūtītas uz reģistrēto e-pasta adresi pēc 
pakalpojuma apstiprināšanas un rēķina apmaksas.  

Balstoties uz  Jumis Pro distances līgumu (paraugs ir pieejams šeit), grāmatvedības pakalpojumu 
sniedzēju klientiem, kā arī visiem uzņēmumiem, kuri ir noslēguši juridisku vienošanos par 
grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu vai saņemšanu, ir tiesības izmanot un instalēt klienta vidi.  

Abonēšanas produktu salīdzinājums 

 Jumis Starts Jumis Pro 

Lietotāji (iekļauti piedāvājumā) 1 2 

Papildu lietotāji - 8 EUR 

Pilna funkcionalitāte √ √ 

Dati un datu kopijas mākonī - √ 

Uzņēmuma vadība  - √ 

Mobilā lietotne - √ 

about:blank
https://mansjumis.lv/sites/all/files/jumis_downloads/liguma_paraugs.pdf
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Papildu uzņēmumi ∞ 12–60 EUR 

Abonēšanas tips  pārtraukts nepārtraukts 

Cena (bez PVN) no  17 EUR mēnesī no 30 EUR mēnesī 

Plašāka informācija par cenām pieejama šeit. Visas cenas ir norādītas bez PVN. 

 

Kas ir mākoņpakalpojums Jumis Pro?  

Mākoņpakalpojums Jumis Pro nodrošina pilnu uzņēmuma vadības sistēmas Jumis funkcionalitātes 
izvietošanu mākoņa serveros. Tas iekļauj sevī attālinātu piekļuvi grāmatvedības datiem, lietojot 
klienta vidi, Uzņēmumu vadības rīku, produktu Jumis Personāls Mākoņpakalpojuma Jumis Pro 
tehniskais risinājums ļauj ātri, ērti un bez papildu izmaksām pāriet no jebkuras versijas uz šo versiju 
un atpakaļ.  

Pakalpojuma Jumis Pro pieslēgšana iespējama jebkurā brīdī, aizpildot pieteikumu Izmēģināt bez 
maksas. Precīzi darba sākšanas soļi ir norādīti šeit:  
 
Autentifikācija  
 
Jumis Pro, SIA nodrošina drošu un konfidenciālu (SSL) savienojumu ar mākoņa serveri. Klienta 
pienākums ir regulāri laikus nomainīt savu piekļuves paroli, lai nodrošinātos pret nesankcionētu 
piekļuvi datiem. 
 
Atbalsts 

Tehniskais klientu atbalsts funkcionalitātes, lietojamības un efektivitātes uzlabošanas jautājumos 
ir pieejams darba dienās plkst. 9.00–17.00. Jumis Pro, SIA nodrošina piekļuvi mākoņa datu 
serverim 99% laika mēnesī, par plānoto serveru apkopi ziņojot vismaz vienu darba dienu iepriekš.  

Rezerves kopijas  

Automātiskā datu rezerves kopiju veidošana pakalpojuma Jumis Pro izvietotajiem datu failiem 
notiek ik 2 stundas. Ja klienta dati tiek zaudēti vai bojāti klienta darbības vai bezdarbības dēļ, Jumis 
Pro, SIA apņemas sadarboties ar klientu, lai iespēju robežās palīdzētu atjaunot šos datus.  

Cena  

Jumis Pro ir ikmēneša abonēšanas produkts, tā ieteicamās mazumtirdzniecības cenas ir šādas:  

● 30 EUR mēnesī + PVN, iekļauti 2 lietotāji 

● 8 EUR + PVN, par katru papildu lietotāju 

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem: 
● 12 EUR + PVN par 2-10 uzņēmumiem mākonī  

● 24 EUR +PVN par 11-30 uzņēmumi mākonī  

● 36 EUR + PVN par 31-50 uzņēmumi mākonī  

https://mansjumis.lv/iegade
https://mansjumis.lv/uzsakt-darbu/pro


 

 

 

5. no 5 

 

Ieteicamo mazumtirdzniecības cenu kalkulators ir pieejams šeit.  

Ieguvumi 
● attālināta piekļuve klienta grāmatvedības datiem; 
● risinājuma Jumis pilna funkcionalitāte abonementa termiņā — visas iespējas norādītas 

sadaļā Iespējas un funkcijas; 
● samazinātas infrastruktūras un apkalpošanas izmaksas; 
● samazināts datu zuduma risks, automatizēta datu kopiju veidošana; 
● mobilā lietotne Jumis Uzņēmuma Vadība; 
● tīmekļa risinājums Jumis Uzņēmuma Vadība; 
● tīmekļa risinājums Jumis Personāls pilnvērtīgai algu un personāla uzskaitei pārlūkā.  
 

Kas ir Jumis Starts? 

Lokālpakalpojums, kas nodrošina darbu no viena datora vienam lietotājam. Risinājuma Jumis 
Starts licence ir izstrādāta tā, lai gan SQL serveris, gan klienta vide tiktu instalēti uz viena datora. 
Tā lietotājiem ir iespēja strādāt ar neierobežotu uzņēmumu skaitu – tas neietekmē pakalpojuma 
cenu. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir 17 EUR + PVN.  

Risinājuma Jumis Starts klientiem nav pieejamas Uzņēmuma vadības iespējas un datu glabāšana 
mākonī!  

Pakalpojumu pārtraukšana 

Jumis Pro mākoņpakalpojuma pārtraukšana  

Pakalpojuma Jumis Pro pārtraukšanu var pieteikt līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam. Klients 
portālā mansjumis.lv var iegūt datu kopijas.   

Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā klientam ir tiesības turpināt lietot sistēmas Jumis produktus, 
ja tie ir iegādāti pirms pakalpojuma Jumis Pro abonēšanas sākšanas.  

Mākoņpakalpojuma Jumis Pro konts automātiski tiek dzēsts pēc 30 dienām pēc apmaksātā 
abonementa beigām, datus iespējams atjaunot vēl 60 kalendāro dienu laikā pēc konta dzēšanas. 
Pakalpojuma atjaunošanas maksa ir 90 EUR + PVN, kā arī jāveic apmaksa par neapmaksāto periodu 
un 3 mēnešu priekšapmaksa.  

Jumis Starts pārtraukšana  

Lai pārtrauktu risinājuma Jumis Starts lietošanu, nav jāveic papildus darbības – tikai neveikt 
apmaksu un atinstalēt visu ar risinājumu Jumis saistīto programmatūru.  

Ja radušies jautājumi, droši varat sazinieties ar klientu atbalstu: 67605757, atbalsts@mansjumis.lv.  

 

  

https://mansjumis.lv/pro#kalkulators

