
11.08.2022 — Jumis Personāls versijā iekļauts: 

• Iepazīšanās versijas iespējas tiek atzīmētas ar pazīmi ; 

• Izveidota iespēja pievienot masveida atvilkumus algu sarakstā – iepazīšanās versija; 

• Piemaksu aprēķins atbilstoši nostrādātajam mēnesī darba laikam; 

• Darbinieku sarakstā kolonnu skatos pievienots jauns izvēlnes lauks – E-pasts algu kartītes saņemšanai. 

 
Iepazīšanās versijas funkcionalitāte: 

• algu grāmatojumi un sinhronizācija ar Jumi, 

• veidņu rediģēšana un jaunu veidņu veidošana, 

• Jumis API savienojumi, 

• masveida piemaksu un atvilkumu pievienošana algu sarakstā 
drīzumā tiks atslēgta un piegādāta tikai maksas versijā – Personāls Plus, mākoņpakalpojuma 
izmantotājiem. 

Maksas versija – Jumis Personāls Plus 

Šogad vairākās Personāls versijās tika piedāvāts izmēģinājuma režīmā iepazīties ar dažādām jaunām funkcijām, 

kas drīzumā tiks piedāvātas, tikai abonējot jaunu produktu – Jumis Personāls Plus, kas darbosies 

mākoņpakalpojumā.  

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 tiks uzskatīta kā papildu ekstra ātrākai datu apstrādei un ir nepieciešama ierobežotam 

uzņēmumu skaitam, tiks iekļauta maksas versijā Personāls Plus. 

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

tiks veikts instances līmenī. 

Šobrīd sistēmā izmēģinājuma versijas funkcionalitāte tiek atzīmēta ar atšķirības zīmi . 

Personāls Plus maksa  

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

aprēķināts mākoņpakalpojuma instances līmenī pa visiem instancē ievietotajiem uzņēmumiem kopā pēc algu 

aprēķinā iekļauto darbinieku skaita. Informācija par maksas plāniem būs publicēta mūsu mājaslapā. Informācija par 

plāna maiņu (ja sasniegts vai pārsniegts noteiktais darbinieku skaita limits) tiks nosūtīta instances administratoram. 

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. Šobrīd izmēģinājuma režīmā 

mākoņpakalpojumā ir dota iespēja izmēģināt datu sinhronizāciju un algu grāmatojumu eksportu uz Jumi. 



Masveida atvilkumi algu aprēķinā 

Šobrīd izmēģinājuma režīmā tiek piedāvāta jauna iespēja — pievienot algu sarakstā atvilkumus masveidā. 

 

Lai pievienotu atvilkumus, jāatzīmē darbinieki, kuriem atvilkumus iekļaut algu aprēķinā. Atlasi var veikt 

izmantojot atlasi 

 

un atzīmējot ķeksīšlaukus 

 

Pēc darbinieku atlases, tiek aktivizēta masveida darbību poga, kur pieeja iespēja masveidā norādīt atvilkumus 

 

Piemaksas atbilstoši nostrādātajam darba laikam 

Pēc jūsu ieteikuma izveidota iespēja – pievienot piemaksas atbilstoši nostrādātajam darba laikam. Aprēķins tiek 

veikts tikai no piemaksas, kas norādīta kā summa. 

Lai piemaksa tiktu aprēķināta proporcionāli nostrādātajam laikam, jāieliek pazīme “Proporcionāli 

nostrādātajam laikam” 



 

 

 

Pie nostrādātā laika tiek pieskaitīti šādi faktiskie notikumi darbalaika tabelē 

Kods Nosaukums Piemaksa proporcionāli  

D Darba diena  

AA Atvaļinājums — 

B Brīvdiena — 

BA Apmaksāta brīvdiena   

SA A slimības lapa — 

SB B slimības lapa — 

SN Negadījums darba vietā — 

AB Bezalgas atvaļinājums — 

K Komandējums  

DA Dīkstāve  

DĀ Dīkstāve (ārkārtas) — 

N Neattaisnots kavējums — 

DA Profesionālās apmācības — 

VI Vidējās izpeļņas dienas  

AM Apmaksāts mācību atvaļinājums — 

AN Bezalgas mācību atvaļinājums — 

AG Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums — 

AK Bērnu kopšanas atvaļinājums — 

AP Paternitātes atvaļinājums — 

KA Donordiena — 



KA Tuvinieka nāve — 

KA Mainīt dzīves vietu — 

KA Izsaukums uz tiesvedību — 

KA Ārkārtēju apstākļu seku novēršana — 

APA Pārcelts atvaļinājums, apmaksājams — 

AK BKA, ja māte mirusi — 

AK BKA, ja māte nevar kopt bērnu — 

AK BKA adoptētājam — 

APN Pārcelts atvaļinājums, neapmaksājams — 

APP Papildatvaļinājums (visi veidi) — 

Darbinieku sarakstā jauns lauks “E-pasts algas kartītes saņemšanai”. 

Pēc jūsu ieteikuma esam izveidojuši iespēju darbinieku sarakstā iekļaut lauku “E-pasts algas kartītes 

saņemšanai”, lai varētu ērtāk pārbaudīt, vai darbinieka kartītē šis lauks ir aizpildīts. 

 

 


