
 

 

 

 

 

   

Programma 

1С: UZŅĒMUMS 8 

    Lombards 

Lombardu automatizācijas kompleksa risinājums 

Programma paredzēta operāciju uzskaites automatizācijai, kuras veic lombards: īpašuma pieņemšana 

ķīlā, tā novērtēšana, kredīta piešķiršana, procentu aprēķins par kredīta izmantošanu un iekasēšana,  kredīta 

atgriešana, neizņemto mantu pārdošana, vērtību uzpirkšana. 

Programma nodrošina: 

 Visu kredīta piešķiršanas operāciju 

noformēšanu.  

 „Kredīta ordera” izveidošanu un 

drukāšanu. 

 Procentu un soda naudas regulējamas 

aprēķinu shēmas par kredīta 

izmantošanu. 

 Savstarpējo attiecību vēstures uzskaiti ar lombarda 

klientiem. 

 Noildzināto ķīlu automātisko atlasi un to 

nodošanu veikalam uz realizāciju.  

 Neizpirkto preču pārvietošanu no lombarda uz 

veikalu pēc pavadzīmes. 

 Veikalā neizpirkto preču pārdošanas organizāciju. 

PVN summas aprēķins no uzcenojuma summas 

nevis no preces realizācijas cenas. 

 Vairākkārtēju preču pārcenošanu veikalā. 

 Programmas kopīgu darba 

organizēšanu ar kases apaparātu. 

 Uzpirkšanas punkta  darba 

organizāciju.  

 Iespēju organizēt darbu lombarda 

filiāles tīkla ietvaros.  

 Preču atlikumu veidošanu, uz kuru 

pamata  viegli un ātri tiek veikta 

inventarizācija. 
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Programmā veidotie pārskati: 

 Preču  inventarizācija lombardos un veikalos.  

 Noilgušo ķīlu meklēšāna. 

 Ordera meklēšana pēc klienta nosaukuma. 

 Orderu kustības  pārskats. 

 Pārskati par izsniegtām, pagarinātām, izpirktām, 

noildzinātām ķīlām. 

 VID pārskati – «Paziņojums par fiziskajām 

personām izmaksātajām summām». 

Programmā  ērti strādāt ar ķīlu un veikalu 

precēm: 

 Dalīšana pēc preces tipa - zelts, sudrabs, 

aparatūra, pārējās mantas. 

 Svara uzskaite precēm no dārgmetāla. 

 Brīvas izvēles preču 

raksturojumu ievadīšana. 

 Ērta preču grupēšana, 

kuras attiecas pie viena 

veida, piemēram, grupa 

“Mobilie telefoni”. 

Programma vienlaicīgi 

ļauj strādāt kā latviešu, tā arī 

krievu valodā pēc operatora 

izvēles. Paredzēta elastīga  

tiesību un ierobežojumu 

iestatīšana  aizsardzībai pret 

negodīgu darbinieku 

nelikumīgām darbībām.  

Izstrādātāji vienmēr gatavi iet pretim lietotājiem un realizēt lielāko daļu ierosinājumu pēc iespējas 

īsākos termiņos. Programmai pievienots detalizēts apraksts. 

PPiieeddāāvvāājjaamm  uunniikkāālluu  iieessppēējjuu  iizzmmaannttoott  pprrooggrraammmmuu  ppaarr  

1155  LLss  mmēēnneessīī..  

Bezmaksas programmas demonstrācijas versija atrodas mūsu mājas lapā  www.fastsoft.lv. 

Programmu var iegādāties 

1C Franchaising FAST SOFT 
 

 Тel. 67504520, 26513950, www.fastsoft.lv, office@fastsoft.lv, Pētersalas iela 11-601, Rīga 

http://www.fastsoft.lv/
http://www.fastsoft.lv/

