BURTU PAKAS
700001 - Burti Pamatlīdzekļu
paka

Papildinājums standarta funkcionalitātei (papildus drukas lauki, atskaites u.c.)

700009 - Burti POS saitne

Savienojums ar kases aparātu CHD 3050, 3030

700010 - Burti EDS eksporti PVN (no 6.4
versijas)

Eksportē atskaiti uz EDS sistēmu. Paredzēts vecāku versiju atbalstam

700011 - Burti Plānotās darbības

Iespēja darbināt Hansaworld funkcijas, piemēram, valūtu importu, apkalpošanas,
eksportus regulārā intervālā.

700017 - Burti EDS eksporti Algas (no 6.4
versijas)

Eksportē atskaiti uz EDS sistēmu. Paredzēts vecāku versiju atbalstam

700019 - Burti Meža izstrādes
modulis

Specifisks nozares risinājums

700021 - Burti Šķeldas izstrāde,
modulis

Specifisks nozares risinājums

700025 - Burti Statistika Darbs-2

Automātiski veido CSP (Centrālā statistikas pārvalde) pieprasīto Darbs-2 atskaiti
elektroniskā formātā

700027 - Burti Timber EDS
eksporti

Specifisks nozares risinājums

FTIMB - Burti Timber modulis

Specifisks nozares risinājums

700029 - Burti Valūtu kursu
imports

Importē valūtas kursus no ECB (Eiropas centrālā banka)

700031 - Burti Bankas palīgs

Importē bankas izrakstus (Fidavista u.c. formātos) un automātiski veido maksājumus,
grāmatojumus, avansa maksājumus u.c. dokumentus. Eksportē algu maksājumus,
Maksājumu uzdevumus. Vairāk informācijas Bankas palīga lapā

700033 - Burti Servisa
kompānijas
risinājums

Automatizē apkalpojamo servisa vienību uzskaiti, kontroli un vēsturi ar ļoti ciešu
integrāciju kvalitātes kontroles procesos un noliktavas partiju kontrolē.

700034 - Burti Autoservisa
risinājums

Apkalpojamo tehnikas vienību uzskaite, vēsture, pārdošanas vadība, servisa vadība un
noliktavas kontrole.

700036 - Burti Salīdzināšanas
Akts

Papildinājums standarta funkcionalitātei (papildus drukas lauki, izvērstākas
konfigurācijas iespējas u.c.)

700038 - Burti Namu
apsaimniekotāju
paka

Risinājums biroju namu apsaimniekotājiem ar iespēju elastīgi definēt īrnieku līgumus,
integrēties ar skaitītāju sistēmām, uzskaitīt izdevumus un automātiski veidot dalītos
rēķinus.

700040 - Burti Artikulu parametri

Ļoti detalizēta un precīza preču parametru definēšana artikuliem, lai izmantotu
meklēšanā, salīdzināšanā, plānošanā un atskaitēs.

700047 - Burti Algu lapiņu
izsūtīšana uz
epastiem

Apkalpošana, kas izveido epastus ar Algu lapiņām pielikumā

700050 - Burti PVN kodu maiņa
Līgumos

Mainīgas PVN likmes maiņas paka

700061 - Burti Dabas resursu
nodokļa eksportu

DRN atskaites eksports uz CSP (Centrālā statistikas pārvalde) elektroniskā formātā

700065 - Burti Automātiskā
debitoru piedziņa

Automātiska atgādinājumu un kavējumu epastu nosūtīšana klientiem ar precīzām
konfigurācijas iespējām, piemēram, dažādu noteikumu noteikšanai klientiem ar
dažādiem apgrozījumiem u.c. nosacījumiem.

700069 - Burti VID apturēta
saimn.darbība
imports

VID saraksta ar uzņēmumiem, kam apturēta darbība, imports un kontrole sistēmas
dokumentos, lai neatļautu saimniecisko darbību ar tiem

700071 - Burti Objektu
ģenerēšanas paka

Aktuāla līdz 6.4 versijai - Ieviesta jaunajās versijās standartā

700073 - Burti Intrastat un DRN
paka

Intrastat un DRN atskaites eksports uz CSP (Centrālo statistikas pārvaldi) elektroniskā
formātā

700084 - flex.bi
konts Start /
mēnesī

Flex.bi biznesa inteliģences mākoņa versija www.flex.bi, 1 kompānijai

700088 - private.
bi serveris Limited

Flex.bi privāta instalācija mākonī vai uz klienta servera, līdz 3 kompānijām

700096 - private.
bi serveris
Unlimited

Flex.bi privāta instalācija mākonī vai uz klienta servera, Bez kompāniju ierobežojuma

700091 - Burti Vārda dienu paka

Informē par klientu vārda/dzimšanas dienām - ļauj nosūtīt apsveikuma epastus

