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Loģikas izmaiņas



Loģikas izmaiņas - īsumā

1. Saskaņošanas loma 
Pārsaukta kartīte “Izpildītājs”, kas papildināta ar datiem no kartītēm 
“Izpildītāju lomu apraksti” un “Apstiprinātāji”

2. Apstiprinātāji
Mainīta šīs kartītes nozīme - tajā vairs tiešā veidā netiek norādīti parametri saskaņošanai

3. Etapa saskaņotāja noteikšanai var izmantot kādu no 3 variantiem: 
a. Konkrēta persona - no uzņēmuma Personu saraksta
b. Mainīgais - Persona tiek atrasta no saskaņojamā pieteikuma vai dokumenta datu laukiem
c. Saskaņošanas loma - Persona tiek atrasta no saskaņošanas lomas kartītes atbilstoši tās 

veidam (pēc prioritātes, struktūrvienības, vai kā koplietošanas grupas dalībnieks)

4. Scenārija “Noklusētā persona”
No scenārija “galvas” izņemti lauki - “Persona/Mainīgais”, “Persona”, “Mainīgais”



Saskaņošanas loma (bij. Izpildītājs)

● Kartīte “Izpildītājs” pārsaukta par “Saskaņošanas loma”
● “Saskaņošanas loma” apkopo datus, kas līdz šim bija norādīti kartītēs: 

Izpildītāji, Izpildītāju lomu apraksti, Apstiprinātāji



Saskaņošanas loma (bij. Izpildītāja lomas 
apraksts)

Kartīte “Izpildītāja lomas apraksts” ir 
izņemta no sistēmas, un tās dati pārnesti 
uz kartīti “Saskaņošanas loma”



Saskaņošanas loma (no Apstiprinātājs)

● Saskaņošanas dati no “Apstiprinātājs” ir pārcelti uz “Saskaņošanas loma”
● Radušās dubultās Apstiprinātāju kartītes tiks dzēstas līdz ar versijas nomaiņu



Apstiprinātāji
● Saskaņošanā tiek izmantoti, lai 

noteiktu ar administratīvo 
struktūru saistītos Mainīgos, 
piemēram “Tiešais vadītājs” 
u.tml. 

● Saglabājas līdzšinējā loma citos 
sistēmas moduļos atbilstoši 
kartītes tipam



Etapa saskaņotāja noteikšana

● Iespējami 3 varianti: Persona, Mainīgais, Saskaņošanas loma
● Mainot versiju, iepriekšējā konfigurācija tiks pārmainīta automātiski, 

attiecīgi esošie scenāriji ir izmantojami bez labošanas. 



Saskaņotājs: Konkrēta persona
● Etapa konfigurācija 

papildināta ar jaunu 
saskaņotāja tipu 
“Persona” 

● Lietojot šo tipu, laukā 
“Persona” jāizvēlas 
persona no uzņēmuma 
personu saraksta



Saskaņotājs: Mainīgais
● Etapa konfigurācijā vairs 

nav pieejama vērtība 
“Lauks”

● Visas  vērtības, kas 
atrodamas caur 
saskaņojamā pieteikuma 
vai dokumenta laukiem 
apvienotas zem viena 
saskaņotāja tipa “Mainīgais”



Saskaņotājs: Saskaņošanas loma
● Pārsaukta un papildināta kartīte 

“Izpildītājs”

● Mainot versiju, iepriekšējā 
konfigurācija tiks pārmainīta 
automātiski, esošajos scenārijos 
izmaiņas nav jāveic



Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes
● Mainot versiju, loma tiks 

izveidota no Apstiprinātāju 
kartītēs norādītajiem Izpildītājiem 
un prioritātēm

● Sistēmas uzvedība saglabājas 
līdzšinējā:

○ etapa Saskaņotājs būs persona ar 
prioritāti “1”

○ personām ar citām prioritātēm arī 
būs redzami un sev pāradresējami 
šādi apstiprināšanas uzdevumi



● Mainot versiju, loma tiks izveidota 
no Apstiprinātāju kartītēs 
norādītajiem Izpildītājiem un 
atzīmes “Koplietošana” 

● Sistēmas uzvedība saglabājas 
līdzšinējā - apstiprināšanas 
uzdevumus var apstrādāt jebkura 
koplietošanas grupas persona

Saskaņošanas loma  - koplietošanas grupa



● Mainot versiju, loma tiks izveidota 
no Izpildītāju lomu aprakstu 
kartītēm 

● Sistēmas uzvedība saglabājas 
līdzšinējā - Saskaņotājs tiek atrasts 
atbilstoši saskaņojamā dokumenta 
“galvā” norādītajai finanšu 
struktūrvienībai

● Funkcionalitāte darbojas tikai 
metarēķinu saskaņošanā

Saskaņošanas loma  - pēc struktūrvienības



● No scenārija “galvas” izņemti lauki:
○ “Mainīgais/Persona” 
○ “Mainīgais”
○ “Persona”

● Mainot versiju, dati no “Persona” tiek 
pārlikti uz “Noklusētā persona” (ja tas 
bija tukšs). Citos gadījumos esošā 
informācija tiks dzēsta

● Turpmāk katram scenārijam 
norādāma tikai viena noklusētā 
persona no personu saraksta, kas ir 
atbildīga par saskaņošanas plūsmu 
pēc šī scenārija

Scenārija “Noklusētā persona”


