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Mainīta e-pasta izsūtīšanas vieta algu sarakstā 

Lai realizētu masveida piemaksu pievienošanas funkcijas, mainīta algu kartīšu izsūtīšanas e-pastā poga. Tā novieta 

zem izvēlnes “Masveida darbības”. 

 

Lai izsūtītu kartītes e-pastā, nepieciešams atmēt darbinieki, kuriem kartītes e-pastā jānosūta. Lai atzīmētu visus 

darbiniekus, jāatzīmē ķeksīšlauks tabulas virsrakstu rindā (atzīmēts ar sarkanu rāmīti)  
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Grupēšana algu sarakstā 

Esam ieviesuši iespēju algu aprēķina sarakstā veikt grupēšanu. 

Grupēšanu var ieslēgt, algu aprēķinā grupējamā kolonnā uz piltuves pogas noklikšķinot ar peles labo taustiņu un 

norādot, ka tiks veikta grupēšana pēc izvēlētās kolonnas 

 

Algu aprēķins tiek sagrupēts 

 

Uzklikšķinot uz saraksta izvēršanas pogas, tiks atvērts saraksts ar darbiniekiem, kuri ir struktūrvienībā 
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Grupētā saraksta izdruka un eksports uz Excel 

Algu aprēķina saraksts tiks izdrukāts atbilstoši grupēšanai 

 

Sagrupēto algu aprēķina sarakstu var eksportēt uz Excel 

 

Uz Excel tiks eksportēts algu aprēķina saraksts (analogs PDF sarakstam) 

 

 Grupēt iespējams pēc vairākām kolonnām! 

Uz Excel tiek eksportēts tikai pēc galvenās (pirmās)  grupēšanas sakārtots saraksts! 
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Informācija par darbinieku piesaisti grafikam 

Lai atverot grafiku, būtu informācija, kuriem darbiniekiem konkrētais grafiks pievienots amatam, izveidota iespēja 

grafikā atvērt darbinieku sarakstu. 

Šāda iespēja palīdzēs pārbaudīt vai grafiki tiek izmantoti. Ja grafiks netiek izmantos, to, ērtības un pārskatāmības 

nolūkos, var dzēst. 

Lai sarakstu atvērtu, jānospiež poga “Darbinieki” 

 

Tiks atvērts saraksts ar darbiniekiem, kuriem konkrētais grafiks pievienots amatam 
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Atskaite par izmantotajiem grafikiem 

Atskaišu sadaļā ir izveidota atskaite par izmantotajiem (darbinieku amatam piesaistītajiem grafikiem) 

 

Atskaitē ir informācija arī par darba laika principu 

 

Atgādinām! 

Visos sarakstos iespējams veikt grupēšanu 
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Grupēto sarakstu var eksportēt uz Excel. Izvēlētā grupēšana tiek saglabāta 

 

Atskaitēs, ja tās ir sagrupētas pēc vairākiem laukiem, 

 

eksportā uz Excel saglabājas visas grupēšanas 
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Piemaksu pievienošana algu sarakstā masveidā 

Esam izveidojuši iespēju algu aprēķina sarakstā masveidā norādīt piemaksas 

Lai piemaksas norādītu, jārīkojas šādi: 

1. Solis – jāatzīmē, kādiem darbiniekiem tiks veiktas piemaksas un nolaižamajā sarakstā jāizvēlas “Norādīt 

piemaksas” 

 

2. Solis – modālajā logā jānorāda nepieciešamā informācija 

 

3. Solis – atzīmējam, vai informāciju par piemaksu nepieciešams saglabāt darbinieka kartītē, atzīmējot 

ķeksīšlauku “Ievietot informāciju darbinieka kartītē”.  
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Ja lauks būs atzīmēts, darbinieka kartītē tiks ievietota informācija par piemaksu. Laukos “Datums no – Datums līdz” 

būs norādītas algu aprēķina mēneša pirmā diena un pēdējā diena. 

 

Atgādinām! 

Informāciju par visām algu aprēķina sarakstā norādītajām piemaksām var redzēt cilnē “Piemaksas” 

 

Informācija par amata pievienošanu/atbrīvošanu 

Ja darbiniekam ir vairāki amati, tad, uzklikšķinot uz kalendāra ikonas blakus amata nosaukumam, būs redzams, no 

kura līdz kuram datumam darbinieks strādājis amatā 

 


