
04.09.2022. Jumis Personāls versijā iekļauts: 

11. augusta Jumis Personāls versijas izlaidumā mēs informējām, ka drīzumā tiks atslēgta iepazīšanās 

funkcionalitāte un tā turpmāk būs pieejama tikai maksas versijā Personāls Plus. Iepazīšanās versijas iespējas tiek 

atzīmētas ar pazīmi ; 

• algu grāmatojumi un sinhronizācija ar Jumi; 

• veidņu rediģēšana un jaunu veidņu veidošana; 

• Jumis API savienojumi; 

• masveida piemaksu un atvilkumu pievienošana algu sarakstā. 

Maksas versija – Jumis Personāls Plus 

Kas ir Jumis Personāls Plus?  

Jumis Personāls Plus ir Jumis Personāls paplašinātā versija ar atšķirīgu funkcionalitāti, saglabājot pamatversijas 

iespējas. Personāls Plus funkcionalitāte ir izstrādāta, balstoties uz Jūsu ieteikumiem, analizējot tās nepieciešamību. 

Funkcionalitāte, kas uzskatīta kā papildu ekstra ātrākai datu apstrādei un ir nepieciešama ierobežotam 

uzņēmumu skaitam, tiek iekļauta maksas versijā Personāls Plus. 

Personāls Plus tiek piedāvāts ar vairākiem maksas plāniem, atbilstoši darbinieku skaitam algu aprēķinā. Aprēķins 

tiek veikts instances līmenī. 

Maksas funkcionalitāte tiek atzīmēta ar atšķirības zīmi . 

Personāls Plus maksa  

Personāls Plus tiek piedāvāts ar vairākiem maksas plāniem, atbilstoši darbinieku skaitam. Darbinieku skaits tiek 

aprēķināts mākoņpakalpojuma instances (mākoņkonta) līmenī pa visiem instancē ievietotajiem uzņēmumiem kopā 

pēc algu aprēķinā iekļauto darbinieku skaita. Informācija par maksas plāniem ir publicēta mūsu mājaslapā. 

Informācija par plāna maiņu (ja sasniegts vai pārsniegts noteiktais darbinieku skaita limits) tiks nosūtīta instances 

administratoram. 

 

 

https://mansjumis.lv/jumis-personals


Lokālā versija  

Lokālās versijas lietotājiem Personāls Plus abonēšana netiks piedāvāta. 

Lokālās versijas lietotājiem, lai izmantotu Personāls Plus piedāvātās papildu iespējas, jāpāriet uz mākoņversiju. 

Kāpēc Personāls Plus būs pieejams tikai kā mākoņpakalpojums?  

Personāls Plus piedāvās iespējas veikt datu sinhronizāciju ar Jumi un izmantot Jumis API savienojumu datu 

integrācijai no citām sistēmām un resursiem, ko nav iespējams realizēt lokālajā versijā. 

Kā iegādāties Personāls Plus 

Izvēloties nepieciešamo paku, tiks atvērta Uzņēmuma vadība. Izvēļņu nolaižamajā sarakstā izvēlieties 

Uzņēmuma pārvaldība 

 

Tiks atvērta Uzņēmuma pārvaldība, kurā jāizvēlas sadaļa Personāla pārvaldība. Tur būs redzami visi instancē 

(mākoņkontā) esošie uzņēmumi un darbinieku skaits septembra algu sarakstā 

 

Noklikšķinot uz pogas “Abonēt”, tiks atvērts e-veikals, kurā izvēlieties atbilstošo plānu no nolaižamā saraksta un 

veiciet apmaksu 

 

Ņemiet vērā  – apmaksas termiņš Personāls Plus ir pielīdzināts licences apmaksas beigu termiņam. 

 


