
Programmas DIGI::FIRMA versija 2.4.09 ir papildināta ar jaunām funkcijām.

Uzmanību! Šī versija paredzēta klientiem, kuri jau pārgājuši uz IBAN konta
numuriem vai ir gatavi to darīt uzreiz pēc šīs versijas instalēšanas.

1) Izmaiņas modulī “Imports”:
•  uzlabots lietotāja interfeiss ar sistēmu.  Izveidota iespēja, importējot

maksājumus, atslēgt stingro validāciju pret XML standartu FIDAVISTA.  Šādā
gadījumā importēto maksājumu sarakstā lietotājs var apskatīt visus
importētos maksājumus (arī kļūdainos), pārbaudīt tos un saņemt detalizētu
informāciju par kļūdām,

•  izveidots algoritms, kas automātiski konstatē un pārbauda, vai saņēmēja
konts ir IBAN,

•  iespēja importēt algu maksājumus, t.i., tādus maksājumus, kuriem ir viens
maksātāja konts un vairāki saņēmēja konti,

•  importējot jaunu failu, pēc noklusējuma tiek norādīts faila ceļš, no kura
iepriekš veikts imports,

•  izveidota iespēja apstrādāt maksājumu failus, kas izveidoti atbilstoši standarta
FIDAVISTA jaunajai versijai 0101,

•  izveidots papildu “peldošais” logs (dock window), kurā parādīti visi importētā
maksājuma uzdevuma lauki.

2) Izmaiņas maksājuma dokumenta ievadformā:
•  kā maksātāja kontu iespējams norādīt tikai kontu IBAN,
•  vairs netiek nodrošināta iespēja norādīt maksātāja subkontu,
•  IBAN konta automātiska atpazīšana,
•  vairs netiek izmantota maksājuma prioritāte “Ekspress”,
•  izveidota saņēmējbankas atlasīšana pēc maksājuma formā ievadītā SWIFT

koda.
3) Izmaiņas modulī “Kontu pārskati”:

•  iespēja apskatīt konkrētas transakcijas informāciju atsevišķā logā vertikālā
izkārtojumā.

4) Izmaiņas datu eksportēšanā:
•  iespēja vienlaicīgi eksportēt vairāku klientu transakcijas par izvēlētu laika

periodu,
•  eksportējot datus, pēc noklusējuma tiek norādīts faila ceļš, uz kuru iepriekš

veikts transakciju eksports,
•  dati tiek eksportēti atbilstoši standartam FIDAVISTA0101.

5) Iespēja maksājumu dokumentu sarakstā skatīt darījuma datumu (booking date)
maksājumiem ar statusu “Izpildīts”.



6) Izveidoti papildu “peldošie” logi (dock window) maksājumu statusu un kontu
atlikumu apskatei, kas pieejami no jebkura programmas moduļa.  “Peldošos”
logus atver, izvēlnē “Rādīt” izvēloties “Papildu logi”. Logos tiek parādīta
informācija atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem modulī “Maksājumi” un
“Kontu atlikumi”.

7) Iespēja instalēt sistēmu arī uz operētājsistēmas Windows Server 2003.
8) Novērstas vairākas iepriekšējā versijā pamanītās kļūdas:

•  tiek saglabāts lietotāja uzstādītais kolonnu platums, atkārtoti pieslēdzoties
programmai,

•  maksājuma ievadformā laukā “Saņēmēja ID” atļauts ievadīt “LV”,
•  iekšzemes maksājumiem lauks “Saņēmēja banka” pēc noklusējuma tukšs.


