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Edisoft sistēmas autorizācijas links https://service.ediweb.eu/edi/

Pēc lietotāja vārda un paroles ievadīšanas lietotājs nonāk klientu daļā. 
Lietotāja vārdu un paroli var saglabāt ar paroļu menedžera pārlūka palīdzību. (zīm.1.)
Paroles kombinācija katram uzņēmumam ir individuāla. To Jūs saņemat caur e-pastu no
Edisoft darbinieka.

Zīm.1. Sistēmas ieejas logs 3



Vispārīgie noteikumi:

1. Augšējā, labajā stūrī var izvēlēties valodu. Šī valoda ir sistēmas ieejas
loga valoda. Pašu web-interfeisa valodu izvēlas uzstādījumos jau pēc
autorizācijas. 

2. Kā lietotāja vārdu, pēc noklusējuma, izmanto ILN numuru. Pēc lietotāja
vārda un paroles ievadīšanas nospiediet pogu “Login”.

3. Sadaļā “Attiecības”/”Relations” iespējams redzēt visus Jūsu sadarbības partnerus.
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Sadaļā “Attiecības”/”Relations” iespējams redzēt visus Jūsu sadarbības partnerus. (zīm.2.)

Zīm.2. "Attiecības" 5



No saraksta izvēlieties nepieciešamo partneri. Lai nosūtītu elektronisko rēķinu, izvēlieties attiecību tipu
“INVOICE”. (zīm.3.)

Zīm.3. "Attiecības" INVOICE 6



Zīm. 4. Nosūtīto rēķinu saraksts
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Atvērsies saraksts, kurā redzami visi konkrētajam partnerim nosūtītie rēķini. (zīm.3.)



Zīm. 5. Rēķina nosūtīšana 8

Lai nosūtītu jaunu rēķinu nospiediet pogu "Izveidot". (zīm.5.)



Zīm. 6. Rēķina galvene

Atvērsies rēķina “galvene”, ar zvaigznītēm (*) norādītie lauki ir OBLIGĀTI jāaizpilda. Ja nepieciešams norādīt
datumu, nospiediet uz “...” un kalendārā atzīmējiet nepieciešamo datumu. Lai norādītu valūtu, ievadiet tās 3 burtu
saīsinājumu, piemēram, EUR. (zīm.6.)
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Zīm. 7. Piegādes vietas izvēle
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OBLIGĀTI jāaizpilda aile "Piegādes vieta", nospiežot uz "...". (zīm.7.)



Zīm.8. Piegādes vietu katalogs

No iepriekš ielādētā piegādes vietu kataloga (Location Catalogue) iespējams izvēlēties nepieciešamo veikalu,
kur prece tiks piegādāta. Pēc piegādes vietas izvēles, Jūs atgriezīsieties atpakaļ elektroniskā pavadzīmē.
(zīm.8.)
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Zīm. 9. Jaunas preces pievienošana

Preču rindu pievienošanai nospiediet pogu "Pievienot rindu" (zīm.9.)
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Tālāk Jums jāizvēlas viens no aizpildīšanas variantiem:
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1.aizpildīšanas variants (Ja Sistēmā ir ielādēts preču sortiments PROCAT)

Nospiediet uz "..." un izvēlieties nepieciešamo preci no saraksta. (zīm.10.)

Zīm. 10. Preču kataloga atvēršana



Zīm. 11. Preču katalogs

Uzklikšķiniet uz nepieciešamās preces nosaukuma (zīm.11.)
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Zīm. 12. Aizpildīta produktu kartiņa

Pēc produkta izvēles, atkal atvērsies produkta kartiņa, tikai jau ar aizpildītiem laukiem. Laukā
"Daudzums" ierakstiet nepieciešamo preču daudzumu. (zīm.12.)
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Zīm. 13. Poga "Izveidot" 16

2.aizpildīšanas variants (Kartiņa jāaizpilda manuāli)

Visi obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*). Lai pabeigtu datu ievadīšanu
nospiediet "Izveidot" (zīm. 13.)



Zīm. 14. Poga "Sūtīt"

Pēc visu rēķina rindu aizpildīšanas nospiediet pogu "Sūtīt" (zīm.14.)
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Zīm.15. Kopējās summas

Parādīsies uzraksts ar lūgumu pārbaudīt kopējās summas. Nepieciešams salīdzināt kopējās
summas ar papīra eksemplāru. Ja summas atšķiras, tās OBLIGĀTI ir jāizlabo atbilstoši papīra
pavadzīmei. (zīm.15.)
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Pēc pārbaudīšanas, vēlreiz nospiediet pogu "Sūtīt’’ un rēķins tiks nosūtīts pircējam.
Visi nosūtītie rēķini atspoguļosies izvēlnē “Attiecības – Invoice” (kā  zīm.2. augšā).
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Apsveicam, Jūs nosūtījāt elektronisko pavadzīmi bez pasūtījuma pamata!

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, priecāsimies palīdzēt arī
telefoniski +371 20555520.


