Vienkāršotās Books by HansaWorld instrukcijas pamatprocesiem
Algas - Uzņēmējdarbības riska nodevas pārnešana uz Iestatījumu Likmes
Atskaites par uzkrājumiem, prognozēm
Autogrāmatojuma piesaiste kontam - ērtākai autogrām. lietošanai (transporta izdevumi)
Automātiskā objektu veidošana kontaktiem
Avansa norēķini ar reverso PVN
Cloud Node setup on remote dedicated servers
Darba devēja ziņojums - eksports uz EDS
Debitoru/Kreditoru atskaite: Sākuma saldo>Debets>Kredīts>Beigu saldo
E-rēķinu uzstādīšana un lietošana
Estonian E-invoices service restart routine
Finanses - Iestatījumi - Atskaišu definēšana
Finanses - Sākuma saldo ievadīšana par objektu
HansaWorld jauns Finanšu gads un likumdošanas izmaiņas 2018.
HansaWorld jauns Finanšu gads un likumdošanas izmaiņas 2019.
Ieteikumi darba efektivitātei
Ieteikumi - Gada slēgšana
Ieteikumi jaunas PVN likmes izveidei HansaWorld Sistēmā
Instrukcija iepircējiem
Intrastat instrukcija
Instrukcija kasei
Instrukcija noliktavai
Instrukcija pārdevējiem
Instrukcijas reģistriem
Artikuli
Atgrieztā prece
Data import to HW SERP from Excel spreadsheets and import file
Datu imports HWE no Excel darbalapām un importa failu sagataves
Ienākošie rēķini (instrukcija)
Klientu pasūtījumi (instrukcija)
Kontakti (instrukcija)
Maksājumi Realizācijā
Maksājumu uzdevumi
Noliktavas kustība
Nosūtītās preces (instrukcija)
Pamatlīdzekļu nolietojuma iegrāmatošana.
Pasūtījumi (instrukcija)
Piegādātājam atgrieztā prece
Piegādes adreses (instrukcija)
Preču norakstīšana
Preču pārvērtēšana
Rēķini realizācijai
Saņemtās preces
JIRA uzdevuma izveide Burti Service Desk
Kā apmaksāt Burti rēķinu ar PayPal starpniecību
Klasifikāciju loģiskās izteiksmes
Klientu pasūtījums kā avansa rēķins
Maksājumu uzdevumi ģenerēšana
Mazvērtīgā inventāra uzskaite
Nodokļu atskaišu definēšana
Noliktavas inventarizācija un tās veikšana HansaWorld sistēmā
Noliktavas rezervāciju izmantošana HansaWorld sistēmā (standarts)*
Paziņojums par fiziskai personai izmaksājamajām summām - eksports uz EDS
Personāla moduļa apraksts
PVN deklarācija, pielikums PVN1 un PVN2 (Burti) no 01.10.2013
PVN kods metāllūžņiem Realizācijai

PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts)
Savstarpējs ieskaits klientam un piegādātājam.
Settings for the new fiscal year, changes in legislation
Soda naudas
Stock correction (Depriciation and Goods Receipt)
Tīmekļa veikals un CMS
Tīmekļa tekstu numuri tulkošanai
Transporta un Muitas izmaksu metode
Uzdevuma izveide Burti Service Desk v2
Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins Standard ERP
Versijas maiņa. Datu pārbaudes check list
Ziņas par darba ņēmējiem (HW standarts)
Bankas palīga apraksts

