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IEVADS 
Digifirma ir Citadele bankas elektronisko norēķinu sistēma.  Izmantojot sistēmu Digifirma, var: 

 iegūt informāciju par savu kontu stāvokli,  
 veikt iekšzemes un starptautiskos naudas pārskaitījumus, t.sk. ar valūtas maiņu – gan pēc 

Citadele bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa, gan pēc dīlera kursa, 
kā arī veikt maksājumus trešās personas vārdā, ja klientam atvērts nostro konts Citadele 
bankā, 

 sagatavot algu maksājumus,  
 sagatavot algu sarakstus, no kuriem automātiski ģenerēt algu maksājumus, 
 sagatavot un nosūtīt uz banku skaidras naudas izmaksas pieprasījumus (tikai Digifirma 

klientiem Latvijā) un brīvas formas rīkojumus,  
 skatīt un izdrukāt kontu pārskatus,  
 sūtīt bankai ziņojumus un saņemt no bankas ziņojumus un paziņojumus, 
 skatīt karšu notikumus. 

Lai palīdzētu orientēties sistēmā Digifirma, ir izveidota lietotāja rokasgrāmata, kurā atrodama 
informācija par darba sākšanas priekšnoteikumiem, tehniskajām prasībām sistēmas darbināšanai, 
par sistēmas uzbūvi, kā arī sniegti padomi, kā ērtāk strādāt ar sistēmu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā 
ir aprakstīta sistēmas Digifirma versijas 5.9 funkcionalitāte. 

Sistēma Digifirma pastāvīgi tiks pilnveidota, pakāpeniski tiks izstrādātas jaunas funkcijas.  Katrai 
jaunai sistēmas versijai tiks izstrādāta jauna rokasgrāmata, kas vienmēr būs pieejama Citadele 
bankas mājas lapā. 
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 
Priekšnoteikumi Digifirma instalācijai 

 Klientam ir noslēgts līgums ar banku "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu". 
 Ir noslēgts Digifirma licences līgums. 
 Katrs lietotājs, kas vēlas strādāt ar Digifirma, ir saņēmis līguma pielikumu, kurā noteiktas 

lietotāja tiesības darbam ar Digifirma un norādīts lietotāja pieslēgšanās vārds, un 
autorizācijas ierīci – Igaunijas ID karti, Latvijas E-ME karti vai Bankas izsniegto privāto 
atslēgu. 

 Katram lietotājam, kas autorizācijai lietos Bankas izdotu privāto atslēgu, ir izsniegta 
"Sertifikāta apliecība", datu nesējs ar sertifikātu un lietotāja privāto atslēgu un aploksne ar 
privātās atslēgas paroli. 

 Katram lietotājam, kas autorizācijai lietos Igaunijas ID karti, ir pieejams ID kartes lasītājs, 
kā arī ID kartes programmatūra Windows versijai 1.4.92 vai jaunākai ir uzinstalēta uz 
lietotāja datora no mājas lapas https://installer.id.ee/. 

 Katram lietotājam, kas autorizācijai lietos Latvijas E-ME karti, ir pieejams kartes lasītājs, 
kā arī E-ME kartes programmatūra ir uzinstalēta uz lietotāja datora no mājas lapas 
http://info.e-me.lv/. 

 Ir pieejams Digifirma instalācijas disks vai instalācija ir lejuplādēta no bankas Citadele 
mājas lapas. 

 

Tehniskās prasības 
 Dators ar procesoru virs 500 MHz, vismaz 256 Mb operatīvo atmiņu datu bāzes serverim 

(darbstacijai operatīvā atmiņa ir pietiekama no 128 Mb), vismaz 100 Mb* brīvu diska vietu 
datu bāzes serverim (darbstacijai pietiekama 20 Mb brīva diska vieta) 

*Datu bāzes izmērs ir atkarīgs no maksājumu skaita.  3 ienākošie un 3 izejošie maksājumi 
dienā sastāda ~ 50  Mb gadā. 

 Monitora izšķirtspēja ne mazāka par 800*600, ieteicams 1024*768 
 Operētājsistēma MS Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 
 Instalēts TCP/IP protokols 
 Laser Jet vai Ink Jet tipa printeris 
 Iekārta, lai nolasītu atslēgu failus – diskešu iekārta, USB ports, Igaunijas ID kartes vai 

Latvijas E-ME kartes lasītājs 
 Interneta pieslēgums 

Uzmanību! Tā kā Digifirma izmanto MySQL datu bāzi, neiesakām Digifirma serveri instalēt uz 
datora, kur jau ir instalēta cita MySQL datu bāze. Lai nodrošinātu vairāku MySQL datu bāzu 
paralēlu darbību, ir nepieciešama speciāla konfigurācija. 

 

Sistēmas Digifirma uzstādīšana 
Instalācija sastāv no šādiem soļiem: 

1 Uz servera instalē Digifirma -  setup.exe -  serveris 

2 Pirmais lietotājs pieslēdzas Digifirma un: -  digifirm.exe -  serveris 
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 nomaina pirmā lietotāja paroli uz brīvi 
izdomātu paroli, 

 pieslēdzas bankai ar savu Digifirma 
pieslēgšanās vārdu un saņem klienta 
datus un sistēmas tabulas, 

 visiem Digifirma lietotājiem piešķir 
pieslēgšanās paroles un vismaz vienam 
lietotājam tiesības administrēt citus 
lietotājus. 

  

3 Uz darbstacijas instalē Digifirma -  setup.exe -  no katras darbstacijas

4 Ja no darbstacijas ir paredzēts veikt datu 
apmaiņu ar Banku, tad veic dotās 
darbstacijas interneta pieslēguma 
konfigurāciju 

-  digifirm.exe -  darbstacija 

Sīkāk par katru no soļiem lasiet tālāk. 

 

Digifirma datu bāzes servera instalācija 

No datora, kas tiks lietots kā Digifirma lokālās datu bāzes serveris, startē programmu setup.exe.  
Atbilstoši programmas setup.exe norādījumiem: 

 ierakstiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu un Digifirma licences līguma numuru, 
 norādiet kataloga Digifirma atrašanās vietu, 
 atzīmējiet sistēmas komponentu "Database server", lai darbstacija varētu darboties kā 

datu bāzes serveris.  Uzmanību! Datu bāzes serveris var būt instalēts tikai uz vienas 
darbstacijas, 

 norādiet servera vārdu bankā - online.citadele.lv. 

Piezīme. Lai instalētu Digifirma datu bāzi uz operētājsistēmas Windows XP, 2000, Server 
2003, nepieciešamas administratora tiesības.  Ja Digifirma tiek instalēta kā 
operētājsistēmas serviss, Digifirma datu bāze tiek startēta, ieslēdzot datoru. 

 

Pirmā lietotāja pieslēgšanās Digifirma 

No datora, uz kura instalēts datu bāzes serveris, startē programmu digifirm.exe. 

Pieslēdzieties Digifirma kā lietotājs “digi” ar pieslēgšanās vārdu – digi, paroli - firma. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Login name]  Pirmā Digifirma lietotāja “digi” pieslēgšanās vārds – digi. 

[Password]  Lietotāja “digi” parole - firma.  Parole ievadīšanas brīdī tiek parādīta 
“zvaigznīšu” veidā. 

<Configuration>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti lauki, kuros norāda Digifirma datu 
bāzes atrašanās vietu un interfeisa valodu. 

[Database host]  Digifirma lokālās datu bāzes servera vārds vai IP adrese.  Noklusētā 
vērtība – jūsu datora IP adrese, localhost 

[Port]  Komunikāciju ports; noklusētā vērtība - 3306. 

[Language]  Izvēlas valodu, kādā vēlas darbināt programmu Digifirma. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, sistēma prasa nekavējoties nomainīt lietotāja “digi” 
paroli ar brīvi izdomātu paroli. 

 

Pirmā lietotāja paroles maiņa 

 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Pašreizējā parole]  Parole – firma, ar kuru notika pirmā pieslēgšanās sistēmai. 

[Jaunā parole]  Lietotāja “digi” jaunā parole.  Paroles minimālais garums ir 8 zīmes un 
maksimālais - 20 zīmes.  Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atšķirīgi 
simboli. 
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Nosaukums  Apraksts 

[Atkārtot paroli]  Vēlreiz precīzi atkārto jauno lietotāja paroli. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, lietotājam “digi” tiek atļauta pieeja sistēmai.  
Lietotājam “digi” ir pieejami trīs Digifirma moduļi: “Datu apmaiņa”, “Valūtu 
kursi” un “Lietotāju administrēšana”. 

 

Klienta datu saņemšana no bankas 

Klienta datus no bankas saņem, izmantojot sistēmas Digifirma moduli “Datu apmaiņa”. 

Uzmanību! Pirms sākt komunikācijas seansu ar banku, pārbaudiet, vai datoram ir uzstādīts 
pareizs laiks un datums un laika josla!  Ja uzstādītais laiks starp datu saņēmēju un nosūtītāju 
(dators, no kura veic komunikāciju, un Bankas serveris) atšķiras vairāk kā par vienu stundu un 15 
minūtēm, tiek parādīts kļūdas paziņojums "HTTP server error" un datu apmaiņa nenotiek. 

Komunikācija tiek veikta ar parametriem, kuri uzstādīti nodaļās "Datu pārraide" un "Konfigurācija".  
Pirms sākt komunikāciju, pārliecinieties par to pareizību! 

 

Datu pārraides parametru skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Datu pārraide   

[Pievienot/Atjaunot datus] Lai saņemtu klienta datus no bankas, atzīmē šo lauku. 

[Bankas klienta Nr.] Klienta identifikators (ID) bankas informācijas sistēmā, kas ir norādīts 
līgumā "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu". 

[Pieslēgšanās vārds]  Lietotāja, kurš veic komunikācijas seansu ar banku, pieslēgšanās vārds, 
kas norādīts līguma "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu" 
pielikumā.  (Tas nav pieslēgšanās vārds “digi”!) 

[Atjaunot statisko datu 
tabulas] 

 Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunota sistēmas datu 
bāzes statisko datu tabulu informācija. 

[Atjaunot SWIFT banku 
katalogu] 

 Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunots SWIFT banku 
katalogs. 

[Sākot no]  Datums, sākot ar kuru no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas.  Datums nedrīkst būt pirms 01.06.2000. 

[Līdz]  Datums, līdz kuram no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas. 

<Sākt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek pieprasīts parakstīt datu apmaiņas 
pieprasījumu ar elektronisko parakstu. 

<Pārtraukt>  Noklikšķinot uz pogas, komunikācijas seanss ar banku tiek pārtraukts. 

Uzmanību! Pārtraucot datu apmaiņu, maksājumi, kas šīs datu apmaiņas 
laikā jau ir nosūtīti uz banku izpildei, netiek atsaukti! 

Konfigurācija   

[Bankas servera 
adrese] 

 Citadele bankas servera vārds vai IP adrese.  Noklusētā vērtība ir 
online.citadele.lv. 

[Ports]  Komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās Citadele bankas 
serverim.  Noklusētā vērtība ir 443. 
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Nosaukums  Apraksts 

[Starpniekservera adrese] Ja pieslēdzaties internetam caur starpniekserveri, atzīmējiet šo lauku un 
norādiet sava starpniekservera vārdu vai IP adresi. 

[Ports]  Starpniekservera komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās 
internetam.  Noklusētā vērtība ir 8080. 

[Autorizācijas ierīce]  Autorizācijas ierīce, ar kuru tiks parakstīts komunikācijas seanss ar banku 
(Igaunijas ID karte, Latvijas E-ME karte vai Bankas izsniegtais sertifikāts). 

 

Datu apmaiņas pieprasījums jāparaksta ar elektronisko parakstu.  Elektroniskais paraksts tiek 
veidots, izmantojot lietotāja privāto atslēgu.  Šī atslēga tiek glabāta Igaunijas ID kartē vai Latvijas 
E-ME kartē vai Bankas izsniegtā privātās atslēgas failā, kas ir aizsargāts ar paroli. Pirms sākt 
komunikācijas seansu ir jānorāda autorizācijas ierīce, ar kuru tiks parakstīts komunikācijas seanss 
ar banku, - Igaunijas ID karte, Latvijas E-ME karte vai Bankas izsniegtais sertifikāts (sadaļas 
„Konfigurācija” lauks [Autorizācijas ierīce]). Lai parakstītu ar Bankas izdotu privāto atslēgu, 
jānoklikšķina uz pogas <Sākt> un jānorāda atslēgas faila ceļš un parole.  

 
 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Privātās atslēgas fails]  Lietotāja privātās atslēgas faila atrašanās vieta, piemēram: A:\private.key.  
Datu nesēju ar atslēgu failiem jūs saņēmāt bankā kopā ar "Sertifikāta 
apliecību". 

[Atslēgas parole]  Privātās atslēgas faila parole, kas atrodas speciālā aploksnē, kuru 
saņēmāt kopā ar "Sertifikāta apliecību". 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, tiek uzsākts komunikācijas seanss ar banku un 
saņemtie klienta dati tiek iekopēti lokālajā datu bāzē. 

Sistēma saglabā atmiņā Bankas izdotās privātās atslēgas faila ceļu un paroli, kamēr lietotājs nav 
beidzis darba seansu ar sistēmu vai izņēmis no iekārtas datu nesēju ar atslēgas failu. 

Lai parakstītu komunikācijas seansu ar Igaunijas ID karti vai Latvijas E-ME karti, jānoklikšķina uz 
pogas <Sākt>. Pēc tam tiek atvērts Igaunijas ID kartes vai Latvijas E-ME kartes dialoga logs, kurā 
jāievada kartes PIN kods. Igaunijas ID kartes PIN kods atmiņā netiek saglabāts. Latvijas E-ME 
kartes PIN kods tiek saglabāts atmiņā. 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 9. lpp. no 128 



 

 

Datu saņemšanas procesa ilgums ir atkarīgs no datu pārraides ātruma un datu apjoma (transakciju 
skaita).  Lūdzu, nepārtrauciet datu saņemšanas procesu pirms neesat saņēmis procesa beigu 
paziņojumu. 

Piezīme. Lai pievienotu sistēmai vairākus bankas klientus, datu saņemšanas procedūru 
veic atkārtoti, norādot nākamā pievienojamā klienta identifikatoru (ID) bankas sistēmā, 
kas ir norādīts līgumā "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu".  Visiem sistēmas 
klientiem ieteicams uzstādīt vienu un to pašu datumu, sākot ar kuru no bankas uz lokālo 
datu bāzi tiks nosūtīti kontu atlikumi un transakcijas. 
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Lietotāju administrēšana 

Pēc klienta datu saņemšanas no bankas pirmais lietotājs (ar pieslēgšanās vārdu “digi”) modulī 
"Lietotāju administrēšana": 

 visiem pārējiem sistēmas lietotājiem izveido pieslēgšanās paroles, 
 uzstāda paroles maiņas parametrus, ja nepieciešams, 
 piešķir publisko kontu grupu administrēšanas tiesības – atzīmē lauku [Publisko kontu 

grupu administrēšana], 
 ja uzņēmuma IT administrators neveic sistēmas administrēšanu, vismaz vienam lietotājam 

piešķir tiesības administrēt pārējos sistēmas lietotājus – atzīmē lauku [Lietotāju 
administrēšana]. 

Piezīme.  Sistēmas Digifirma administrēšanu var veikt arī uzņēmuma darbinieks (IT 
administrators), kas sistēmai pieslēdzas ar lietotāja vārdu “digi”.  Šim lietotājam ir tiesības 
mainīt lietotāju paroles, uzstādīt paroles maiņas parametrus, piešķirt publisko kontu grupu 
administrēšanas tiesības, skatīt bankas paziņojumus un valūtu kursus. 

 
 

Digifirma instalācija uz darbstacijas 

No katras darbstacijas, uz kuras vēlas darbināt Digifirma, startē programmu setup.exe.  Atbilstoši 
programmas setup.exe norādījumiem: 

 ierakstiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu un Digifirma licences līguma numuru, 
 norādiet kataloga Digifirma atrašanās vietu, 
 atzīmējiet sistēmas komponentus, kas jāinstalē uz šīs darbstacijas.  Uzmanību! Instalējot 

darbstaciju, nav jāatzīmē komponents "Database server", 
 ierakstiet lokālā datu bāzes servera IP adresi vai vārdu (lokālais datu bāzes serveris ir 

darbstacija, uz kuras ir instalēts sistēmas komponents "Database server"), 
 pārliecinieties, vai ir pareizi norādīts bankas servera vārds – online.citadele.lv. 
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Darbstacijas interneta pieslēguma konfigurēšana 

Ja no darbstacijas ir paredzēts veikt datu apmaiņu ar banku, tad veic dotās darbstacijas interneta 
pieslēguma konfigurāciju: 

 pieslēdzieties sistēmai Digifirma ar savu lietotāja vārdu un paroli, 
 moduļa “Datu apmaiņa” nodaļā “Konfigurācija” pārliecinieties, vai ir pareizi norādīts 

bankas servera vārds – online.citadele.lv un komunikāciju ports – 443, 
 ja internetam ir paredzēts pieslēgties caur starpniekserveri, tad moduļa “Datu apmaiņa” 

nodaļā “Konfigurācija” norādiet sava starpniekservera (proxy server) vārdu vai IP adresi 
un portu, caur kuru notiek pieslēgšanās internetam, 

 savukārt, ja lietojat iezvanpieeju, tad moduļa “Datu apmaiņa” nodaļā “Konfigurācija” 
norādiet iezvanpieejas konfigurācijas failu. 

Uzmanību! Pārbaudiet, vai datoram ir uzstādīts pareizs datums, laiks un laika josla! 
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Pieslēgšanās sistēmai, pieslēgšanās paroles maiņa 
Pieslēgšanās sistēmai 

Lai pieslēgtos sistēmai, lietotājam jāievada savs pieslēgšanās vārds, kas norādīts līguma par 
sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumā, un parole.  Paroli pirmajai pieslēgšanās reizei 
piešķir lietotājs, kuram ir sistēmas lietotāju administrēšanas tiesības. 

Parole ievadīšanas brīdī tiek parādīta “zvaigznīšu” veidā.  Pieslēgšanos apstiprina, noklikšķinot uz 
pogas <OK>. 

Lai novērstu nesankcionētu pieeju sistēmai, jūs esat personīgi atbildīgs par sava pieslēgšanās 
vārda un paroles neizpaušanu citām personām. 

 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Pieslēgšanās vārds]  Sistēmas lietotāja pieslēgšanās vārds, kas norādīts līguma par sistēmas 
pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumā. 

[Parole]  Sistēmas lietotāja pieslēgšanās parole.  Paroles minimālais garums ir 8 
zīmes un maksimālais - 20 zīmes.  Lielie un mazie burti tiek uztverti kā 
atšķirīgi simboli. 

<Konfigurācija>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti lauki, kuros iespējams norādīt sistēmas 
datu bāzes atrašanās vietu un lietotāja interfeisa valodu.  Noklusētās 
vērtības ir tādas, kādas uzstādītas, instalējot darbstaciju.  Vērtības, 
izņemot interfeisa valodu, ir jāmaina gadījumā, ja mainās sistēmas datu 
bāzes atrašanās vieta vai datu bāzes servera IP adrese.  Valodu, kādā 
darbināt programmu, lietotājs var brīvi izvēlēties. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, ievadītā pieslēgšanās informācija tiek pārbaudīta.  
Ja pieslēgšanās vārds un parole, kā arī datu bāzes servera vārds vai IP 
adrese un komunikāciju ports ir norādīti pareizi, lietotājam tiek atļauta 
pieeja sistēmai. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, pieslēgšanās sistēmai tiek atcelta. 

[Datu bāzes serveris]  Sistēmas datu bāzes servera vārds vai IP adrese. 

[Ports]  Sistēmas datu bāzes servera komunikāciju ports. 

[Valoda]  Izvēlieties valodu, kādā vēlaties darbināt programmu. 
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Pieslēgšanās paroles maiņa 

Ik pēc noteikta dienu skaita sistēma drošības nolūkos lūgs jūs nomainīt savu paroli.  Lai to 
nomainītu, jāievada pašreizējā parole, jaunā parole un vēlreiz precīzi jāievada jaunā parole. 
Paroles minimālais garums ir 8 zīmes un maksimālais – 20 zīmes.  Lielie un mazie burti tiek 
uztverti kā atšķirīgi simboli. 

 
Ja vēlaties pats nomainīt savu pieslēgšanās paroli, negaidot sistēmas pieprasījumu, tad to var 
izdarīt izvēlnes “Fails” apakšizvēlnē “Mainīt paroli”. 

Ja esat aizmirsis savu lietotāja pieslēgšanās vārdu sistēmai vai paroli, sazinieties ar sistēmas 
lietotāju, kurš veic lietotāju administrēšanu.  Lietotāju administrators izveidos jums jaunu paroli. 
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Sistēmas uzbūve un navigācija 
Sistēmas uzbūve 

Sistēmas Digifirma versija 5.9 sastāv no šādiem moduļiem: 

Maksājumi 

Brīvas formas rīkojumi 

Datu apmaiņa 

Kontu atlikumi 

Kontu atlikumi par periodu 

Kontu pārskati 

Valūtu kursi 

Lietotāju administrēšana 

Kontu grupas 

Karšu notikumi 

Imports 

Algu saraksti 

Datu bāzes vadība 

Transakciju eksportu (pieejams tikai Digifirma klientiem Latvijā) nodrošina modulis "Kontu 
pārskati". 

To, kuri sistēmas Digifirma moduļi un funkcijas konkrētam lietotājam ir pieejami, nosaka līguma par 
sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumā definētās lietotāja tiesības, proti, pieejas režīmi.  
Piemēram, lietotājam, kuram saskaņā ar līguma pielikumu ir tiesības skatīt kontu informāciju, bet 
nav tiesības tos debetēt, nebūs pieejamas maksājuma uzdevuma un rīkojuma skaidras naudas 
izmaksai ievadformas. 

 

Navigācija sistēmā 

Navigācija starp ekrāna laukiem notiek ar peli un tabulatoru (taustiņš <Tab>). 

Sistēmas lietotājs var izvēlēties, kādu informāciju rādīt uz ekrāna.  Ekrāna konfigurāciju maina, 
ekrāna galvenās rīkjoslas izvēlnē "Rādīt" atzīmējot vajadzīgo: 
Moduļu rīkjosla - Atzīmējot “Moduļu rīkjosla”, ekrāna kreisajā pusē vertikāli ir redzamas 

lietotājam pieejamo sistēmas moduļu ikonas.  Noklikšķinot uz kādas no 
ikonām, lietotājs nokļūst atbilstošajā sistēmas modulī. 

Papildu rīkjosla - Atzīmējot “Papildu rīkjosla”, ekrānā zem sistēmas galvenās rīkjoslas ir 
redzamas darbību ikonas.  Lietotājam konkrētā brīdī atļauto darbību ikonas ir 
aktīvas.  Noklikšķinot uz kādas no ikonām, tiek izpildīta atbilstošā darbība. 

Maksājumu statusi - Atzīmējot “Maksājumu statusi”, ekrāna labajā pusē ir redzams saraksts, kurā 
parādīti visi maksājuma statusi un cik maksājumu ir attiecīgajā statusā.  
Saraksts ir pieejams, atrodoties jebkurā sistēmas modulī. 
Uzmanību!  Sarakstā tiek parādīti maksājumu statusi atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem modulī “Maksājumi”. 
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Kontu atlikumi - Atzīmējot “Kontu atlikumi”, ekrāna labajā pusē ir redzams kontu beigu 
atlikumu saraksts.  Saraksts ir pieejams, atrodoties jebkurā sistēmas modulī. 
Uzmanību!  Sarakstā tiek parādīti kontu atlikumi atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem modulī “Kontu atlikumi”. 

Visos sistēmas sarakstos, noklikšķinot uz kāda no kolonnu virsrakstiem, lietotājs var sakārtot 
sarakstu šīs kolonnas vērtību augošā vai dilstošā secībā. 

Visos sistēmas sarakstos lietotājs var brīvi mainīt saraksta kolonnu platumu un secību. 

IBAN lietojums 

Saskaņā ar IBAN* standarta ieviešanu sistēmā var strādāt ar kontu IBAN. 

*IBAN (International Bank Account Number) – starptautisks bankas konta numurs, kas 
atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājusi Eiropas banku 
standartu komiteja un Starptautiskā Standartizācijas organizācija.  IBAN tiek starptautiski 
izmantots kā bankas rekvizīts, kas viennozīmīgi identificē klienta kontu finanšu iestādē.  
IBAN lietošana palielina maksājuma izpildes ātrumu un samazina kļūdu iespējas. 

Sistēmā kontu pārskatu, kontu atlikumu, maksājuma uzdevumu un rīkojumu skaidras naudas 
izmaksai izdrukās IBAN tiek parādīts, grupējot zīmes grupās pa četri, grupas atdalot ar 
tukšumzīmi, piemēram, LV45 PARX 0000 1001 5003 4 vai EE09 1200 0012 3059 7851.. 

Elektroniskajos maksājuma dokumentos konta IBAN nesatur atdalītājus vai tukšumzīmes; 
tukšumzīmes ievadīt nedrīkst! 

 

IBAN struktūra Latvijā 

Konta IBAN Latvijā sastāv no 21 zīmes - LVNNBBBBXXXXXXXXXXXXX, kur: 

LV - Latvijas valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166 “Valstu un to 
teritoriālā iedalījuma vienību kodi”; 

NN - kontrolcipari saskaņā ar standartā ISO 7064 aprakstīto aprēķina 
metodi MOD 97-10; 

BBBB - bankas koda (Bank Identifier Code) pirmie četri burti saskaņā ar 
starptautisko standartu ISO 9362 “Banku identifikācijas kodi”; 

XXXXXXXXXXXXX - 13 zīmes – klienta konta numurs. 

 

IBAN struktūra Igaunijā 

Konta IBAN Igaunijā sastāv no 20 zīmes - EENNBBXXXXXXXXXXXXXX, kur: 

EE - Igaunijas valsts kods; 

NN - kontrolcipari; 

BB - bankas kods (Bank Identifier Code); 

XXXXXXXXXXXXXX - 14 zīmes – klienta konta numurs. 

 

Ierakstu meklēšana 

Moduļu “Maksājumi”, “Brīvas formas rīkojumi”, “Kontu pārskati” un “Datu apmaiņa” sarakstos, 
Saņēmēju reģistrā un SWIFT kodu katalogā ierakstu meklēšanai var izmantot iespēju “Meklēt”.  
Moduļu "Maksājumi", "Brīvas formas rīkojumi", “Kontu pārskati” un “Datu apmaiņa” sarakstos 
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meklēšanas iespēju izsauc, izvēlnē “Darbība” izvēloties “Meklēt”.  Saņēmēju reģistrā un SWIFT 
kodu katalogā meklēšanas iespēju izsauc, sarakstā noklikšķinot ar peles labo pogu un izvēloties 
darbību “Meklēt”.  Atveras dialoga logs “Meklēšana”, kurā ievada meklējamo informāciju. 

 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Meklēt]  Ievada meklējamo informāciju vai tikai tās fragmentu. 

[Kolonna]  Izvēlas kolonnu, kurā meklēt iepriekšējā laukā ievadīto informāciju. 

[Atšķirt lielos/mazos 
burtus] 

 Atzīmē, ja vēlas, lai meklējot tiktu ņemti vērā lielie un mazie burti. 

<Meklēt nākamo>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts pirmais atrastais ieraksts.  Atkārtoti 
noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts nākamais atrastais ieraksts.  Darbību 
var atkārtot, līdz atrasti visi ieraksti. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, meklēšana tiek atcelta. 

 

Datu kopēšana 

Datus no sistēmas Digifirma var iekopēt citās programmās, piemēram, MS Excel.  Datus var kopēt 
no moduļu “Maksājumi”, “Brīvas formas rīkojumi”, “Kontu atlikumi”, “Kontu pārskati”, “Lietotāju 
administrēšana”, “Datu apmaiņa” un “Valūtu kursi” sarakstiem. 

Lai iekopētu datus citā programmā, iezīmējiet sarakstā vajadzīgos ierakstus, no izvēlnes “Darbība” 
izvēlieties “Iekopēt atmiņā” vai nospiediet taustiņu kombināciju “Ctrl+C”, atveriet programmu, kurā 
datus vēlaties iekopēt, un iekopējiet tos, no izvēlnes “Edit” izvēloties darbību “Paste” vai nospiežot 
taustiņu kombināciju “Ctrl+V”. 

 

Datu apmaiņa ar banku 

Datu apmaiņa ar banku notiek, izmantojot interneta protokolu.  Komunikācijas seanss ar banku tiek 
uzsākts tikai pēc lietotāja pieprasījuma, izmantojot sistēmas moduli “Datu apmaiņa”. 

Uzmanību! Lietotājam, lai veiktu komunikācijas seansu, jābūt datu nesējam ar sertifikātu un 
lietotāja privāto atslēgu un zināmai privātās atslēgas parolei. 

Sistēmā Digifirma datu apmaiņu ar banku iespējams veikt automātiski, sīkāku informāciju skatīt 
apraksta sadaļā “Datu apmaiņas automatizācija”. 

 

Sertifikāta informācija 

Lietotājs var apskatīt Bankas izdotā sertifikāta informāciju, no izvēlnes “Fails” izvēloties darbību 
“Skatīt sertifikāta informāciju”.  Tiek atvērts dialoga logs “Sertifikāta informācija”, kurā norādīts 
sertifikāta izdevējs, tā lietotājs, derīguma termiņš. 
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Sertifikāta derīguma termiņš ir 2 gadi.  Lietotājam, veicot datu apmaiņu ar banku un parakstot 
elektroniskos dokumentus, t.i., ievadot savu privātās atslēgas paroli, mēnesi pirms sertifikāta 
derīguma termiņa beigām, tiek rādīts paziņojums “Sertifikāta derīguma termiņš drīz beigsies. 
Lūdzu, sazinieties ar banku, lai to atjaunotu!”.  Ja sertifikāta derīguma termiņš nav šī mēneša laikā 
pagarināts, lietotājam tiek parādīts paziņojums “Sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies. Lūdzu, 
sazinieties ar banku, lai to atjaunotu!” un lietotājs nevar veikt datu apmaiņu ar banku un parakstīt 
elektroniskos dokumentus. 

 

Bankas izdotā privātā atslēga 
Bankas izdotā lietotāja privātā atslēga tiek glabāta failā, kas ir aizsargāts ar paroli. Šī atslēga tiek 
izmantota elektroniskā paraksta veidošanai un datu pārraides veikšanai. 

Lietotājs privāto atslēgu saņem datu nesējā reizē ar "Sertifikāta apliecību” un aploksni ar privātās 
atslēgas paroli. 

 

Privātās atslēgas paroles maiņa 

Bankas izdotās privātās atslēgas paroli iespējams mainīt.  Lai to izdarītu, izvēlnē “Fails” 
jānoklikšķina uz “Mainīt privātās atslēgas paroli…”.  Atveras dialoga logs “Šifrēšanas atslēga”, kurā 
ievada privātās atslēgas faila ceļu un pašreizējo paroli.  Noklikšķinot uz pogas <OK>, atveras 
dialoga logs “Paroles maiņa”. 

 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Jaunā parole]  Jaunā parole.  Paroles minimālais garums ir 8 zīmes un maksimālais - 20 
zīmes, ieskaitot tukšumzīmes.  Lielie un mazie burti tiek uztverti kā 
atšķirīgi simboli. 

[Atkārtot paroli]  Vēlreiz precīzi atkārto jauno paroli. 

  Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērts lauks [Šifrējums], kurā var izvēlēties 
šifrējuma veidu, kādā paroli saglabāt. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, parole tiek nomainīta. 

 

Uzmanību! Ja esat aizmirsis Bankas izdotās privātās atslēgas paroli, jums jāvēršas bankā, lai 
saņemtu jaunu sertifikātu! 
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Lietotāja pieejas režīmi 
Lietotāja darbam ar sistēmu ir iespējami šādi režīmi: 

 pilns režīms (lietotājam ir tiesības veikt pilnīgi visas darbības ar dokumentiem*, t.sk. 
parakstīt dokumentus), 

 skatīšanās režīms (lietotājam ir tiesības skatīt konta pārskatu, konta atlikumu, skatīt 
maksājumu dokumentu sarakstu, skatīt, drukāt un kopēt maksājumu dokumentu 
informāciju), 

 nav pieejas (lietotājam nav pieejas kontu informācijai un dokumentiem). 

*Dokuments – klienta elektroniski sagatavota informācija, kas paredzēta nosūtīšanai uz 
banku, izmantojot sistēmu Digifirma, t.sk. maksājuma uzdevums, brīvas formas rīkojums, 
rīkojums skaidras naudas izmaksai. 

Katram sistēmas lietotājam atļautais pieejas režīms tiek uzstādīts bankā saskaņā ar noslēgto 
līgumu par sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu un tā pielikumu. 

Sistēmas lietotājam var uzstādīt pieejas režīmu 3 pilnvarojuma līmeņos: 
 visi darījumi klienta vārdā (režīms tiek definēts visiem klienta dokumentiem), 
 dokumenta veids (režīms tiek definēts katram dokumenta veidam, piemēram, visiem 

maksājumu dokumentiem no klienta norēķinu kontiem), 
 konts (režīms tiek definēts lietotāja darbam ar konkrētu kontu). 

Ja lietotājam kādā pilnvarojuma līmenī nav uzstādīts pieejas režīms, tad tam ir spēkā augstākā 
līmenī definētais pieejas režīms, piemēram, ja nav definēts pieejas režīms lietotāja darbam ar 
konkrētu kontu, tad šim kontam ir spēkā pieejas režīms, kas definēts lietotāja darbam ar visiem 
maksājumu dokumentiem no klienta norēķinu kontiem. 

Lietotājam, kas sistēmai pieslēdzas ar lietotāja vārdu “digi” (par kuru nav noslēgts līgums par 
sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu un tā pielikumu), ir tiesības mainīt lietotāju paroles, uzstādīt 
paroles maiņas parametrus, piešķirt publisko kontu grupu administrēšanas tiesības. 

 

Iespēja veikt operācijas ar kontiem, kuri ir atvērti vairākās Citadele 
bankas  ārzemju filiālēs 
Sistēmā Digifirma ir nodrošināta iespēja veikt operācijas ar kontiem, kuri ir atvērti vairākās Citadele 
bankas ārzemju filiālēs. Papildu rīkjoslā laukā [Valsts] tiek rādīta valsts, kurā lietotājs strādā šobrīd. 
Lietotājam ir iespēja strādāt ar sistēmu Digifirma vairākās valstīs vienlaicīgi, laukā [Valsts] 
izvēloties valsti no saraksta. Lauks ir aktīvs, ja klientam ir atvērti konti vairākās Citadele bankas 
ārzemju filiālēs un lietotājam ir atbilstošas pieejas tiesības. 
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Darbs ar dokumentiem 
Dokumenta apstrāde sistēmā 

Jebkura dokumenta, t.sk. maksājuma uzdevuma, brīvas formas rīkojuma un rīkojuma skaidras 
naudas izmaksai apstrāde sastāv no: 

 dokumenta sagatavošanas (ievades un saglabāšanas datu bāzē), 
 autorizācijas (parakstīšanas ar vienu vai vairākiem elektroniskiem parakstiem), 
 nosūtīšanas uz Citadele banku, 
 bankas paziņojuma par sekmīgu vai nesekmīgu dokumenta izpildi saņemšanas. 

Dokumentu iespējams neautorizēt, t.i., atteikt parakstu, norādot atteikuma iemeslu. 

Dokumentam tā apstrādes gaitā statuss var mainīties no “Sagatavošanā” līdz “Izpildīts”, “Dzēsts” 
(pēc bankas atteikuma) vai “Pārstrādāts” (ja dokuments pēc bankas atteikuma ir atkārtoti 
apstrādāts).  Sīkāku statusu skaidrojumu skatīt apraksta sadaļā "Dokumenta statuss". 

Dokumentus sagatavo un darbības ar tiem veic moduļos “Maksājumi” un “Brīvas formas rīkojumi”. 

Jebkura darbība ar dokumentu ir atļauta vai nav atļauta atkarībā no statusa, kurā dokuments 
konkrētā brīdī atrodas, un katra sistēmas lietotāja tiesībām apstrādāt šo dokumentu.  Sīkāku 
informāciju par lietotāja tiesībām skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja pieejas režīmi”. 

Papildu lietotāja autorizāciju sistēma prasa šādām darbībām ar dokumentu – dokumenta 
parakstīšana un dokumenta nosūtīšana uz banku izpildei. 

 

Automātiska dokumentu numuru ģenerēšana 

Lietotājs dokumentu (maksājumu uzdevumu, brīvas formas rīkojumu, algu sarakstu) numurus var 
brīvi izvēlēties un dokumenta ievadformā ievadīt manuāli vai izmantot sistēmas automātisko 
dokumentu numuru ģenerēšanas iespēju.  Numurs tiek automātiski ģenerēts, dokumentu parakstot 
vai saglabājot sistēmā, ja ir uzstādīta automātiskā numerācija un dokumenta ievadformā nav 
manuāli aizpildīts dokumenta numura ievadīšanas lauks. Uzstādot automātisko dokumenta 
numerāciju, lietotājam ir iespēja norādīt/mainīt dokumenta pašreizējo kārtas numuru, norādot 
savējo. 

Lai uzstādītu automātisku dokumentu numerāciju, atrodoties dokumenta ievadformā, no izvēlnes 
“Darbība” izvēlieties “Dokumenta numura konfigurēšana”.  Atveras logs, kurā atzīmē, ja vēlas, lai 
dotā klienta dokumentiem tiktu veikta automātiska numerācija, un norāda numura formātu. 

Automātiski ģenerētais numurs var sastāvēt no trim daļām: prefiksa, mainīgās daļas un sufiksa.  
Prefikss un sufikss nav obligāti jānorāda. 

Lietotājs var uzstādīt atšķirīgu dokumenta numura formātu katram klientam, kā arī katram 
dokumenta veidam (maksājumu dokumenti, brīvas formas dokumenti, algu saraksti). 

Kamēr dokuments atrodas statusā “Sagatavošanā”, dokumenta numuru var mainīt, arī automātiski 
ģenerēto. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Klients]  Atzīmē, ja vēlas, lai dotā klienta dokumentiem tiktu veikta automātiska 
numerācija.  Pēc noklusējuma – automātiska numerācija netiek veikta. 

[Prefikss]  Numura formāta sākuma daļa.  Var uzstādīt līdz 4 rakstzīmēm, atļauti 
cipari, latīņu alfabēta burti un speciālie simboli: + , / : - ‘ . un tukšumzīme. 

[Sufikss]  Numura formāta beigu daļa.  Var uzstādīt līdz 4 rakstzīmēm, atļauti cipari, 
latīņu alfabēta burti un speciālie simboli: + , / : - ‘ . un tukšumzīme. 

[Numurs pēc kārtas]  Pašreizējais dokumenta numurs pēc kārtas. Var uzstādīt līdz 4 cipariem. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek apstiprinātas. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek atceltas. 
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Dokumenta autorizācija 

Tikai pilnīgi autorizēts dokuments var tikt nosūtīts uz banku izpildei.  Dokumenta pilnīgai 
autorizācijai var būt nepieciešams viens vai vairāki elektroniskie paraksti, kuri var atšķirties ar 
parakstu kategoriju (no zemākās H kategorijas līdz augstākai A kategorijai).  To, cik un kādu 
kategoriju paraksti ir nepieciešami katra konkrēta dokumenta autorizācijai, nosaka parakstu 
pietiekamības nosacījumi, kas uzstādīti bankā saskaņā ar noslēgto līgumu par sistēmas 
pieslēgšanu un apkalpošanu un tā pielikumu. 

Parakstu secība sistēmā nav stingri noteikta. 

Sagatavotos dokumentus var parakstīt ne tikai pa vienam, bet arī vairākus uzreiz. 

Piezīme. Pirmo reizi dokumentu parakstīt var vienīgi dokumenta autors, t.i., sistēmas 
lietotājs, kurš sagatavojis dokumentu. 

Elektroniskais paraksts tiek veidots, izmantojot lietotāja privāto atslēgu.  Šī atslēga tiek glabāta 
Igaunijas ID kartē vai Latvijas E-ME kartē vai Bankas izsniegtā privātās atslēgas failā, kas ir 
aizsargāts ar paroli.  Lai parakstītu ar Bankas izdotu privāto atslēgu, jānoklikšķina uz pogas <Sākt> 
un jānorāda atslēgas faila ceļš un parole.  

 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Privātās atslēgas fails]  Lietotāja privātās atslēgas faila atrašanās vieta, piemēram: A:\private.key.  
Datu nesēju ar atslēgu failiem jūs saņēmāt bankā kopā ar "Sertifikāta 
apliecību". 

[Atslēgas parole]  Privātās atslēgas faila parole. 

 

Lai parakstītu ar Igaunijas ID karti vai Latvijas E-ME karti, tiek pieprasīts ievadīt ID kartes PIN 
kodu. 

Sistēma Bankas izdotās privātās atslēgas faila ceļu un paroli saglabā atmiņā, kamēr lietotājs nav 
beidzis darba seansu ar sistēmu vai izņēmis no diskešu iekārtas disketi ar atslēgas failu. Igaunijas 
ID kartes PIN kods atmiņā netiek saglabāts. Latvijas E-ME kartes PIN kods tiek saglabāts atmiņā. 
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Dokumenta statuss 

Jebkurš dokuments, t.sk. maksājuma uzdevums, brīvas formas rīkojums, rīkojums skaidras 
naudas izmaksai savā apstrādes procesā nepārtraukti atrodas vienā no statusiem, sk. shēmu. 
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Dokumenta statusu skaidrojums 

Statuss Skaidrojums  

Importēts Dokuments ir importēts no faila un saglabāts sistēmā, bet nav parakstīts. 

Sagatavošanā Dokuments ir saglabāts sistēmā, bet nav parakstīts.  Šo statusu iegūst arī 
tie dokumenti, kuriem atteikts paraksts, kā arī, ja bankas atteikts dokuments 
ir paņemts atkārtotai apstrādei (oriģinālais, t.i., uz banku nosūtītais un 
atteiktais dokuments vienmēr paliek statusā “Pārstrādāts”). 

Gaida parakstu Dokuments ir parakstīts ar vismaz vienu parakstu, bet saskaņā ar parakstu 
pietiekamības nosacījumiem dokumenta pilnīgai autorizācijai ir 
nepieciešams vēl viens vai vairāki paraksti. 

Parakstīts Dokuments ir pilnībā autorizēts saskaņā ar parakstu pietiekamības 
nosacījumiem, t.i., parakstīts ar visiem nepieciešamajiem parakstiem. 

Gaida nosūtīšanu Dokuments ir pilnībā autorizēts saskaņā ar parakstu pietiekamības 
nosacījumiem un gaida nosūtīšanu uz banku. 

Nosūtīts Dokuments ir nosūtīts uz banku izpildei un vēl nav saņemta atbilde no 
bankas par dokumenta izpildi vai atteikumu. 

Izpildīts Dokumenta apstrāde bankā ir pabeigta, dokuments ir izpildīts. 

Atteikts Banka dokumenta izpildi ir atteikusi.  Pagaidu statuss; dokumenti ar šādu 
statusu jāpārstrādā vai jādzēš. 

Pārstrādāts Dokuments pēc bankas atteikuma ir atkārtoti apstrādāts.  Šajā statusā tiek 
saglabāts dokuments tāds, kāds tas tika nosūtīts uz banku izpildei (sistēma 
izveido šī dokumenta kopiju statusā “Sagatavošanā”, kuru var labot, 
apstrādāt un atkārtoti nosūtīt uz banku izpildei). 

Dzēsts Sistēmā saglabāts un neparakstīts dokuments ir dzēsts.  Šo statusu iegūst 
arī tie dokumenti, kuri ir dzēsti pēc paraksta atteikuma vai bankas 
atteikuma. 
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Parakstu pietiekamības nosacījumi 
Parakstu pietiekamības nosacījumi norāda, cik un kuru kategoriju paraksti ir nepieciešami 
dokumentu* pilnīgai autorizācijai.  Parakstu pietiekamības nosacījumi tiek uzstādīti bankā saskaņā 
ar noslēgto līgumu par sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu un tā pielikumu starp Citadele banku 
un klientu. 

*Dokuments – klienta elektroniski sagatavota informācija, kas paredzēta nosūtīšanai uz 
banku, izmantojot sistēmu Digifirma, t.sk. maksājuma uzdevums, brīvas formas rīkojums 
un rīkojums skaidras naudas izmaksai. 

Sistēmā ir noteikti 3 pilnvarojuma līmeņi, kuriem var būt definēti pietiekamības nosacījumi: 
 visi darījumi klienta vārdā (vienādi parakstu pietiekamības nosacījumi tiek definēti visiem 

klienta dokumentiem), 
 dokumenta veids (pietiekamības nosacījumi tiek definēti katram dokumenta veidam, 

piemēram, visiem maksājumu dokumentiem no klienta norēķinu kontiem un visiem brīvas 
formas rīkojumiem), 

 konts (pietiekamības nosacījumi tiek definēti visiem maksājumu dokumentiem no konkrēta 
konta). 

Ja kādā pilnvarojuma līmenī nav uzstādīti parakstu pietiekamības nosacījumi, tad tam ir spēkā 
augstākā pilnvarojuma līmenī uzstādītie nosacījumi, piemēram, ja nav definētas parakstu 
kategoriju kombinācijas konkrētam kontam, tad tam ir spēkā parakstu pietiekamības nosacījumi, 
kas definēti visiem maksājumu dokumentiem no klienta norēķinu kontiem. 

 

Parakstu pietiekamības nosacījumu limiti 

Katram parakstu pietiekamības nosacījumam var norādīt limita summu jebkurā valūtā. Parakstot 
maksājumu valūtā, kas atšķiras no konkrētam parakstu pietiekamības nosacījumam uzstādītās 
limita valūtas, limita summa tiek pārrēķināta maksājuma valūtā pēc Latvijas Bankas kursa. 

 

Dokumenta autorizācijai nepieciešamās parakstu kategorijas 

Jebkura veida dokumenta pilnīgai autorizācijai var būt nepieciešami vairāku kategoriju paraksti.  
Sistēmā iespējami 8 kategoriju paraksti, kas apzīmēti ar burtiem A, B, C, D, E, F, G, H (no 
zemākās H kategorijas līdz augstākai A kategorijai).  Sistēmā atļauts uzstādīt līdz 4 vienas 
kategorijas parakstiem, piemēram, lai autorizētu maksājuma dokumentus, var tikt pieprasīti divi B 
kategorijas paraksti un viens A kategorijas paraksts.  Katram pilnvarojuma līmenim var uzstādīt 
vairākas parakstu kombinācijas, piemēram, 2B+A un A+B+C. 

 

Lietotāja paraksta kategorija 

Lietotāja paraksta kategoriju uzstāda bankā saskaņā ar pielikumu līgumam par sistēmas 
pieslēgšanu un apkalpošanu.  Katram lietotājam piešķirtā paraksta kategorija ir redzama modulī 
“Lietotāju administrēšana”.  Paraksta kategorija ir apzīmēta ar vienu no burtiem A, B, C, D, E, F, G, 
H (no zemākās H kategorijas līdz augstākai A kategorijai).  Ja lietotājam ir tiesības strādāt ar 
vairāku klientu kontiem, tad lietotāja paraksta kategorijas dažādiem klientiem var atšķirties. 

Piezīme. Modulis “Lietotāju administrēšana” ir pieejams tikai lietotājiem, kuriem ir atļauts 
veikt lietotāju administrēšanu, t.i., šis modulis var nebūt pieejams visiem sistēmas 
lietotājiem. 
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MAKSĀJUMI 
Modulis "Maksājumi" piedāvā iespēju: 

 sagatavot vietējo maksājumu uz jebkuru banku Latvijā (Digifirma klientiem Latvijā) vai uz 
jebkuru banku Igaunijā (Digifirma klientiem Igaunijā), 

 sagatavot starptautisku maksājumu gan vietējā, gan ārvalstu valūtā, 

Piezīme.  Sīkāku informāciju par maksājumu sagatavošanu skatīt apraksta sadaļā 
“Maksājumu sagatavošana”. 

 sagatavot rīkojumu skaidras naudas izmaksai gan eiro, gan ārvalstu valūtā (tikai Digifirma 
klientiem Latvijā), 

 skatīt un drukāt sistēmā ievadīto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai 
sarakstu, 

 sekot maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai statusu izmaiņām, 
 veikt darbības ar maksājumiem un rīkojumiem skaidras naudas izmaksai no saraksta – 

parakstīt, atteikt parakstu, dzēst, kopēt u.c. 

Piezīme.  Tā kā Citadele bankā maksājumi ar prioritāti “Ekspress” vairs netiek apstrādāti, 
tad, kopējot šādu maksājumu no saraksta jaunā maksājumā, tā prioritāte automātiski tiek 
nomainīta uz “Steidzams”. 

Uzmanību!  Sistēmas lietotājs var sagatavot un apstrādāt maksājumus un rīkojumus skaidras 
naudas izmaksai tikai no tiem kontiem, kuri lietotājam ir pieejami pilnā režīmā.  Sīkāku informāciju 
par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja pieejas režīmi”. 

 

Maksājuma sagatavošana 
Maksājumu sistēmā var izveidot: 

 ievadot jaunu maksājumu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns 
maksājums”, 

 kopējot no esoša maksājuma, 
 paņemot pārstrādei maksājumu, kura izpilde ir atteikta bankā, 
 importējot no faila, sīkāk par to skatīt apraksta sadaļā “Maksājumu imports”. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var sagatavot un apstrādāt maksājumus tikai no tiem kontiem, kuri 
lietotājam ir pieejami pilnā režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā 
“Lietotāja pieejas režīmi”. 

Maksājumus var sagatavot gan eiro, gan ārvalstu valūtā.  Ja maksājuma valūta atšķiras no konta 
valūtas, sistēma veic konvertāciju pēc Citadele bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas 
kursa.  Maksājumus ar valūtas maiņu iespējams veikt ne tikai pēc Citadele bankas tekošās dienas 
bezskaidras naudas maiņas kursa, bet arī pēc dīlera kursa, par kuru iepriekš panākta vienošanās 
Bankā. 

Uzmanību!  Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai tajā datumā, kurā panākta vienošanās 
par maiņas kursu.  Algu maksājumiem valūtas maiņu pēc dīlera kursa nevar veikt. 

Navigācija starp ievadlaukiem notiek ar peli vai tabulatoru (taustiņu <Tab>). 

Maksājuma uzdevuma ekrānā var izvēlēties maksātāja konta attēlošanas veidu (numurs, numurs 
un kategorija, numurs un nosaukums), galvenajā rīkjoslā noklikšķinot uz ‘’Parametri’’. 

Kad pabeigta lauku ievade, ekrāna papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas "Pārbaudīt", notiek 
ievadīto datu pareizības pārbaude.  Lauku validācija  dažādiem maksājumiem var atšķirties un tā ir 
atkarīga no maksājuma izpildes ceļa uz saņēmēja banku un maksājuma veida jeb izpildes ātruma. 
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Tikai pareizi aizpildītu maksājumu var parakstīt.  Sīkāku informāciju par maksājumu parakstīšanu 
skatīt apraksta sadaļā “Dokumentu autorizācija”. 

Pēc maksājuma sagatavošanas tālākas darbības ar to var veikt modulī “Maksājumi”. 

Iekšzemes maksājums 

Iekšzemes maksājuma ievadformu izmanto, lai veiktu maksājumu uz jebkuru banku Latvijā 
(Digifirma klientiem Latvijā) vai Igaunijā (Digifirma klientiem Igaunijā).  Ja klientam (finanšu 
institūcijai) atvērts nostro konts Citadele bankā, maksājuma uzdevuma ievadformā ir nodrošināta 
iespēja norādīt trešo personu (maksājuma iniciatoru), kura vārdā klients veic maksājumu. 
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Iekšzemes maksājuma uzdevuma ievadforma – lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Maksājums   

[Numurs]  Automātiski sistēmas ģenerēts vai lietotāja brīvi izvēlēts un manuāli 
ievadīts maksājuma numurs.  Numurs tiek automātiski ģenerēts, 
saglabājot vai parakstot maksājumu, ja uzstādīta automātiskā dokumenta 
numerācija un laukā nav manuāli ievadīts numurs.  Numura garums var 
būt ne vairāk kā 16 rakstzīmes. 

[Maksājuma veids]  No saraksta izvēlieties maksājuma veidu ar atbilstošu maksājuma izpildes 
ātrumu - standarta vai steidzams. 

[Izpildes datums]  No saraksta izvēlieties vēlamo maksājuma izpildes datumu. Digifirma 
klientiem Latvijā tas nevar būt lielāks par 10 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Digifirma 
klientiem Igaunijā tas nevar būt lielāks par 14 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Pēc 
noklusējuma lauks ir tukšs, kas nozīmē, ka maksājums tiek izpildīts tūlīt 
pēc nosūtīšanas uz banku.  Ja maksājuma izpildes datums ir brīvdiena, 
maksājums tiek izpildīts nākamajā darba dienā. 

Maksājuma iniciators  Šī sadaļa maksājuma uzdevumā tiek parādīta, ja klientam (finanšu 
institūcijai) atvērts nostro konts Citadele bankā un lietotājam ir skatīšanās 
vai debetēšanas tiesības vismaz uz vienu no nostro kontiem.  Šīs sadaļas 
lauki jāaizpilda, ja maksājums tiek veikts pēc trešās personas (maksājuma 
iniciatora) pieprasījuma. 

[Konts]  Norādiet maksājuma iniciatora konta numuru.  Ja norādāt konta IBAN, var 
ievadīt tikai lielos latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus.  Nedrīkst ievadīt 
tukšumzīmi. 

[Vārds/Nosaukums]  Norādiet maksājuma iniciatora vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu. 

[NMK/Pers. kods]  Nodokļu maksātāja kods. 

[Rezidence]  Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma iniciators. 

[Pārbaudīt IBAN]  Atzīmējot šo lauku, sistēma, veicot maksājuma validāciju, pārbauda 
maksājuma iniciatora konta numura atbilstību IBAN standartam.  

<Maksājuma iniciatoru 
reģistrs> 

 Noklikšķinot uz ikonas, tiek izsaukts maksājuma iniciatoru saraksts 
(reģistrs).  Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju 
“Paņemt”, maksājuma iniciatora informācija tiek iekopēta maksājuma 
dokumentā. 

[Pievienot reģistram]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties maksājuma iniciatora datus pievienot 
reģistram.  Maksājuma iniciatoru reģistrs tiek papildināts, noklikšķinot uz 
ikonas "Saglabāt" vai "Parakstīt", vai arī izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē 
“Fails” vai "Darbība". 

Maksātājs   

[Klients]  Klients, no kura konta veikt maksājumu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Konts]  Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Sarakstā tiek parādīti tikai tie 
klienta konti, kuriem jums ir pieeja pilnā režīmā. 

[Summa]  Norādiet maksājuma summu un valūtu. Var norādīt summu līdz 10 zīmēm 
pirms decimālā atdalītāja un 2 zīmēm aiz.  Kā decimālo atdalītāju lietojiet 
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punktu.  Ja decimāldaļas nenorāda, tiek pieņemts, ka tās ir nulle. 
Maksājuma valūta var atšķirties no konta valūtas.  

[Komisijas sedz]  Norādiet, kurš maksās banku komisijas:  

• Maksātājs - jūs, t.i., maksātājs, apmaksājat gan Citadele bankas, gan 
starpniekbanku komisijas; 

• Dalīti - jūs apmaksājat Citadele bankas komisiju, saņēmējs apmaksā 
starpniekbanku komisijas; 

• Saņēmējs - gan Citadele bankas, gan starpniekbanku komisijas apmaksā 
saņēmējs.  Pēc noklusējuma - Maksātājs.  

Komisijas apmaksas veidi ir pieejami atkarībā no maksājuma 
nosacījumiem. 

  Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērti un aizvērti valūtas maiņas pēc dīlera 
kursa informācijas ievades lauki. 

Valūtas maiņa pēc 
dīlera kursa 

 Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai tajā datumā, kurā panākta 
vienošanās par maiņas kursu. 

[Kurss]  Valūtas maiņas kurss, par kuru iepriekš ir panākta vienošanās bankā. Tas 
ir pozitīvs skaitlis, kas var saturēt 15 ciparus un vienu decimālo atdalītāju 
(punktu). Aiz decimālā atdalītāja var būt ne vairāk kā 5 cipari. 

[Vienošanās Nr.]  Norādiet valūtas maiņas pēc dīlera kursa pieteikuma numura pēdējās 
piecas zīmes. 

Saņēmējs   

[Konts]  Norādiet maksājuma saņēmēja konta IBAN saņēmēja bankā vai Igaunijas 
vietējo konta numuru (tikai Digifirma klientiem Igaunijā). Norādot IBAN, var 
ievadīt tikai lielos latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus.  Nedrīkst ievadīt 
tukšumzīmi. 

[Vārds/Nosaukums]  Norādiet maksājuma saņēmēja pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu.  

Iekšzemes EUR klīringa maksājumiem Latvijā šī lauka garums nedrīkst 
pārsniegt 70 zīmes. 

[Adrese]  Maksājuma saņēmēja adrese.  

Lauks ir obligāti ievadāms, ja iekšzemes maksājuma valūta ir USD un 
saņēmēja banka nav Citadele banka. 

[Pilsēta]  Maksājuma saņēmēja pilsēta.  

Lauks ir obligāti ievadāms, ja iekšzemes maksājuma valūta ir USD un 
saņēmēja banka nav Citadele banka. 

  Uzmanību! Kopējais lauku [Vārds/Nosaukums], [Adrese] un [Pilsēta] 
garums nedrīkst pārsniegt 70 zīmes, ja vietējais maksājums tiek veikts 
Igaunijā, un 105 zīmes, ja Latvijā tiek veikts vietējais EUR klīringa 
maksājums. 

Iekšzemes EUR klīringa maksājumiem Latvijā lauka <BenName> garums 
nedrīkst pārsniegt 70 zīmes. 

<Saņēmēju reģistrs>  Noklikšķinot uz ikonas, tiek izsaukts maksājumu saņēmēju saraksts 
(reģistrs).  Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju 
“Paņemt”, maksājuma saņēmēja informācija tiek iekopēta maksājuma 
dokumentā. 
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[Saņēmēja ID]  Norādiet maksājuma saņēmēja ID (identifikatoru) - personas kodu vai 
pases sēriju un numuru vai uzņēmuma reģistrācijas numuru. 

[Tips]  Saņēmēja tips: fiziska persona vai juridiska persona. Lauku izmanto tikai 
iekšzemes EUR klīringa maksājumiem Latvijā un tikai Digifirma klienti 
Latvijā. Ja šo lauku atstāj tukšu, tad laukā [Saņēmēja ID] norādītais 
saņēmēja ID (identifikators) netiek iekļauts iekšzemes EUR klīringa 
maksājumā, kas tiek sūtīts saņēmēja bankai. 

[Rezidence]  Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs.  Šī valsts var būt 
atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā 
atrodas maksājuma saņēmēja banka.  Rezidences valsti sarakstā var 
meklēt, ievadot tās koda pirmo burtu un pēc tam izvēloties vajadzīgo valsti 
no saraksta. 

[Pārbaudīt IBAN]  Ja lauks ir atzīmēts, tad sistēma, veicot maksājuma validāciju, pārbauda 
saņēmēja konta numura atbilstību IBAN standartam. Saglabājot 
maksājumu, lauks tiek atzīmēts automātiski. Lauka vērtību mainīt nevar. 

[Pievienot reģistram]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties maksājuma saņēmēja datus pievienot 
reģistram.  Saņēmēju reģistrs tiek papildināts, noklikšķinot uz ikonas 
"Saglabāt" vai "Parakstīt", vai arī izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē “Fails” 
vai "Darbība". 

Saņēmēja banka   

[   ]  Izvēlieties saņēmēja banku no saraksta. 

[   ]  Izvēlieties saņēmēja bankas filiāli no saraksta.  Lauks ir pieejams, ja 
saņēmēja bankai ir filiāle. 

[Maksājuma mērķis]  Skaidrojoša informācija par maksājumu, piemēram, rēķina numurs un 
datums.  Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.  

[Ārējā maksājuma 
kods] 

 Izvēlieties ārējā maksājuma kodu saskaņā ar vietējās Centrālās bankas 
prasībām. 

[Informācija bankai]  Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes 
rindas un apstrādāts manuāli. Piemēram, ja maksājumu veic ar valūtas 
maiņu pēc dīlera kursa, par kuru iepriekš panākta vienošanās Bankā, tad 
šajā laukā norāda valūtas maiņas kursu un dīlera piešķirto konvertācijas 
numuru (kodu). 

[References numurs]  Klienta references numurs uzņēmumā. Lauks pieejams tikai Digifirma 
klientiem Igaunijā. 

Maksājuma 
apstrādes vēsture 

  

Datums/laiks  Datums un laiks, kad notikusi darbība ar maksājumu. 

Lietotājs  Lietotāja, kurš veica darbību, vārds un uzvārds. 

Darbība  Ar maksājumu veikto darbību saraksts. 
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Algu maksājums 

Algu maksājums ir bankas klienta maksājums, kurā maksātājs ir juridiska persona un saņēmēji – 
fiziskas personas. 

Algu maksājums var būt iekšzemes maksājums vietējā valūtā vai iekšbankas maksājums USD vai 
vietējā valūtā.  

Algu maksājumu var veikt ar valūtas maiņu, taču valūtas maiņa pēc dīlera kursa nav atļauta. 

Algu maksājuma izpildes ātrums ir “Standarta”. 

Algu maksājumu sistēmā var sagatavot: 
 ievadot jaunu maksājumu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns 

maksājums” un kā maksājuma veidu atzīmē “Algu maksājums”.  Par algu maksājuma 
ievadformas aizpildīšanu skatiet sadaļā “Iekšzemes maksājums”, 

 kopējot no esoša maksājuma, 
 paņemot pārstrādei maksājumu, kura izpilde ir atteikta bankā, 
 importējot ārējā vidē sagatavotus maksājumus.  Par maksājumu importēšanu skatiet 

sadaļā “Maksājumu imports”, 
 ģenerējot maksājumus no algu saraksta, kas izveidots sistēmas Digifirma modulī “Algu 

saraksti”.  Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Algu saraksti”. 
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Starptautiskais maksājums 

Starptautiskā maksājuma ievadformu izmanto, lai veiktu maksājumu uz banku, kas neatrodas 
Latvijā (Digifirma klientiem Latvijā) vai Igaunijā (Digifirma klientiem Igaunijā).  Ja klientam (finanšu 
institūcijai) atvērts nostro konts Citadele bankā, maksājuma uzdevuma ievadformā ir nodrošināta 
iespēja norādīt trešo personu (maksājuma iniciatoru), kura vārdā klients veic maksājumu. 

Lai atvērtu starptautiskā maksājuma informācijas ievades visus laukus, maksājuma ievadformā no 
lauka “Maksājuma veids” jāizvēlas starptautiskais maksājums ar atbilstošu maksājuma izpildes 
ātrumu. 
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Starptautiskā maksājuma uzdevuma ievadforma – lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Maksājums   

[Numurs]  Automātiski sistēmas ģenerēts vai lietotāja brīvi izvēlēts un manuāli 
ievadīts maksājuma numurs.  Numurs tiek automātiski ģenerēts, 
saglabājot vai parakstot maksājumu, ja uzstādīta automātiskā dokumenta 
numerācija un laukā nav manuāli ievadīts numurs.  Numura garums var 
būt ne vairāk kā 16 rakstzīmes. 

[Maksājuma veids]  No saraksta izvēlieties starptautisko maksājumu ar atbilstošu izpildes 
ātrumu - standarta vai steidzams. Izvēloties starptautisku maksājumu, tiek 
atvērti saņēmēja bankas nosaukuma un adreses ievades lauki. 

[Izpildes datums]  No saraksta izvēlieties vēlamo maksājuma izpildes datumu. Digifirma 
klientiem Latvijā tas nevar būt lielāks par 10 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Digifirma 
klientiem Igaunijā tas nevar būt lielāks par 14 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Pēc 
noklusējuma lauks ir tukšs, kas nozīmē, ka maksājums tiek izpildīts tūlīt 
pēc nosūtīšanas uz banku.  Ja maksājuma izpildes datums ir brīvdiena, 
maksājums tiek izpildīts nākamajā darba dienā. 

Maksājuma iniciators  Šī sadaļa maksājuma uzdevumā tiek parādīta, ja klientam (finanšu 
institūcijai) atvērts nostro konts Citadele bankā un lietotājam ir skatīšanās 
vai debetēšanas tiesības vismaz uz vienu no nostro kontiem.  Šīs sadaļas 
lauki jāaizpilda, ja maksājums tiek veikts pēc trešās personas (maksājuma 
iniciatora) pieprasījuma. 

[Konts]  Norādiet maksājuma iniciatora konta numuru.  Ja norādāt konta IBAN, var 
ievadīt tikai lielos latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus.  Nedrīkst ievadīt 
tukšumzīmi. 

[Vārds/Nosaukums]  Norādiet maksājuma iniciatora vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu. 

[NMK/Pers. kods]  Nodokļu maksātāja kods. 

[Rezidence]  Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma iniciators. 

[Pārbaudīt IBAN]  Atzīmējot šo lauku, sistēma, veicot maksājuma validāciju, pārbauda 
maksājuma iniciatora konta numura atbilstību IBAN standartam. 

<Maksājuma iniciatoru 
reģistrs> 

 Noklikšķinot uz ikonas, tiek izsaukts maksājuma iniciatoru saraksts 
(reģistrs).  Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju 
“Paņemt”, maksājuma iniciatora informācija tiek iekopēta maksājuma 
dokumentā. 

[Pievienot reģistram]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties maksājuma iniciatora datus pievienot 
reģistram.  Maksājuma iniciatoru reģistrs tiek papildināts, noklikšķinot uz 
ikonas "Saglabāt" vai "Parakstīt", vai arī izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē 
“Fails” vai "Darbība". 

Maksātājs   

[Klients]  Klients, no kura konta veikt maksājumu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Konts]  Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Sarakstā tiek parādīti tikai tie 
klienta konti, kuriem jums ir pieeja pilnā režīmā. 
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[Summa]  Norādiet maksājuma summu un valūtu. Var norādīt summu līdz 10 zīmēm 
pirms decimālā atdalītāja un 2 zīmēm aiz.  Kā decimālo atdalītāju lietojiet 
punktu.  Ja decimāldaļas nenorāda, tiek pieņemts, ka tās ir nulle. 
Maksājuma valūta var atšķirties no konta valūtas. 

[Komisijas sedz]  Norādiet, kurš maksās banku komisijas:  

• Maksātājs - jūs, t.i., maksātājs, apmaksājat gan Citadele bankas, gan 
starpniekbanku komisijas; 

• Dalīti - jūs apmaksājat Citadele bankas komisiju, saņēmējs apmaksā 
starpniekbanku komisijas; 

• Saņēmējs - gan Citadele bankas, gan starpniekbanku komisijas apmaksā 
saņēmējs. 

Komisijas apmaksas veidi ir pieejami atkarībā no maksājuma 
nosacījumiem. 

  Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērti un aizvērti valūtas maiņas pēc dīlera 
kursa informācijas ievades lauki. 

Valūtas maiņa pēc 
dīlera kursa 

 Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai tajā datumā, kurā panākta 
vienošanās par maiņas kursu. 

[Kurss]  Valūtas maiņas kurss, par kuru iepriekš ir panākta vienošanās bankā. Tas 
ir pozitīvs skaitlis, kas var saturēt 15 ciparus un vienu decimālo atdalītāju 
(punktu). Aiz decimālā atdalītāja var būt ne vairāk kā 5 cipari. 

[Vienošanās Nr.]  Norādiet valūtas maiņas pēc dīlera kursa pieteikuma numura pēdējās 
piecas zīmes. 

Saņēmējs   

[Konts]  Norādiet maksājuma saņēmēja konta numuru saņēmēja bankā.  Ja kā 
saņēmēja kontu norādāt konta IBAN, var ievadīt tikai lielos latīņu alfabēta 
burtus un arābu ciparus.  Nedrīkst ievadīt tukšumzīmi. 

[Vārds/Nosaukums]  Norādiet maksājuma saņēmēja pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu.  

[Adrese]  Norādiet maksājuma saņēmēja adresi. Lauks ir obligāti ievadāms, ja 
maksājuma valūta ir USD un saņēmēja banka nav Citadele grupas banka.

[Pilsēta]  Norādiet maksājuma saņēmēja pilsētu. Lauks ir obligāti ievadāms, ja 
maksājuma valūta ir USD un saņēmēja banka nav Citadele grupas banka.

  Uzmanību! Kopējais lauku [Vārds/Nosaukums], [Adrese] un [Pilsēta] 
garums nedrīkst pārsniegt 105 zīmes. 

<Saņēmēju reģistrs>  Noklikšķinot uz ikonas, tiek izsaukts maksājumu saņēmēju saraksts 
(reģistrs).  Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju 
“Paņemt”, maksājuma saņēmēja informācija tiek iekopēta maksājuma 
dokumentā. 

[Saņēmēja ID]  Norādiet maksājuma saņēmēja ID (identifikatoru) - personas kodu vai 
pases sēriju un numuru vai uzņēmuma reģistrācijas numuru. 

[Tips]  Saņēmēja tips: fiziska persona vai juridiska persona. Lauku izmanto tikai 
iekšzemes EUR klīringa maksājumiem Latvijā un tikai Digifirma klienti 
Latvijā. 
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[Rezidence]  Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs.  Šī valsts var būt 
atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā 
atrodas maksājuma saņēmēja banka.  Rezidences valsti sarakstā var 
meklēt, ievadot tās koda pirmo burtu un pēc tam izvēloties vajadzīgo valsti 
no saraksta. 

[Pārbaudīt IBAN]  Atzīmējot šo lauku, sistēma, veicot maksājuma validāciju, pārbauda 
saņēmēja konta numura atbilstību IBAN standartam. 

[Pievienot reģistram]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties maksājuma saņēmēja datus pievienot 
reģistram.  Saņēmēju reģistrs tiek papildināts, noklikšķinot uz ikonas 
"Saglabāt" vai "Parakstīt", vai arī izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē “Fails” 
vai "Darbība". 

Saņēmēja banka   

[Nosaukums]  Norādiet saņēmēja bankas nosaukumu angļu valodā.  Ja nav zināms 
precīzs bankas nosaukums un banka lieto SWIFT kodu, izmantojiet 
sistēmas piedāvāto meklēšanas iespēju un noklikšķiniet uz ikonas "Banku 
katalogs". 

[Filiāle]  Šo lauku aizpilda tikai tad, ja maksājuma saņēmējs ir bankas filiālē, kurai 
nav SWIFT vai cita bankas identifikācijas koda. Tādā gadījumā šajā laukā 
norādiet saņēmēja bankas filiāles nosaukumu vai adresi un laukā 
[Nosaukums] norādiet attiecīgās bankas galveno biroju. 

[Pilsēta]  Norādiet pilsētu, kurā atrodas saņēmēja banka. Pilsētas nosaukums 
jāievada angļu valodā.   

[Valsts]  Norādiet valsti, kurā atrodas saņēmēja banka. Valsts nosaukums jāievada 
angļu valodā.   

[Koda veids]  Izvēlieties bankas identifikācijas koda veidu no saraksta. 

[Kods]  Norādiet saņēmēja bankas identifikācijas kodu.  Ja banka lieto SWIFT 
kodu, to var izvēlēties no saraksta, noklikšķinot uz ikonas "Banku 
katalogs".  Laukā var arī ievadīt tikai koda sākuma daļu, un, noklikšķinot uz 
ikonas, sarakstā tiek parādīti to banku SWIFT kodi, kuri sākas ar ievadīto 
fragmentu.  Pareizi aizpildot šo lauku, automātiski tiek aizpildīti pārējie 
saņēmēja bankas lauki. 

<Banku katalogs>  Noklikšķinot uz ikonas, tiek atvērts jauns ekrāns ar banku sarakstu.  Šajā 
sarakstā iekļautas tikai tās bankas, kuras lieto SWIFT kodu.  Banku var 
meklēt pēc tās nosaukuma pirmā burta.  Banku var meklēt arī, noklikšķinot 
ar peles labo pogu uz kāda no ierakstiem sarakstā un izvēloties darbību 
“Meklēt”. 

  Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērti un aizvērti saņēmēja 
korespondentbankas informācijas ievades lauki. 

Saņēmēja 
korespondentbanka 

  

[Nosaukums]  Saņēmēja bankas korespondentbankas nosaukums angļu valodā.  Ja nav 
zināms precīzs bankas nosaukums un banka lieto SWIFT kodu, 
izmantojiet sistēmas piedāvāto meklēšanas iespēju un noklikšķiniet uz 
ikonas "Banku katalogs". 

[Konts]  Saņēmēja bankas konta numurs korespondentbankā. 

[Pilsēta]  Norādiet pilsētu, kurā atrodas saņēmēja bankas korespondentbanka. 
Pilsētas nosaukums jānorāda angļu valodā. 

[Valsts]  Norādiet valsti, kurā atrodas saņēmēja bankas korespondentbanka. Valsts 
nosaukums jānorāda angļu valodā. 
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Nosaukums  Apraksts 

[Koda veids]  Izvēlieties bankas identifikācijas koda veidu no saraksta. 

[Kods]  Norādiet saņēmēja korespondentbankas identifikācijas kodu.  Ja banka 
lieto SWIFT kodu, to var izvēlēties no saraksta, noklikšķinot uz ikonas 
"Banku katalogs".  Laukā var arī ievadīt tikai koda sākuma daļu, un, 
noklikšķinot uz ikonas, sarakstā tiek parādīti to banku SWIFT kodi, kuri 
sākas ar ievadīto fragmentu. Pareizi aizpildot šo lauku, automātiski tiek 
aizpildīti pārējie saņēmēja korespondentbankas lauki. 

<Banku katalogs>  Noklikšķinot uz ikonas, tiek atvērts jauns ekrāns ar banku sarakstu.  Šajā 
sarakstā iekļautas tikai tās bankas, kuras lieto SWIFT kodu.  Banku var 
meklēt pēc tās nosaukuma pirmā burta.  Banku var meklēt arī, noklikšķinot 
ar peles labo pogu uz kāda no ierakstiem sarakstā un izvēloties darbību 
“Meklēt”. 

[Maksājuma mērķis]  Skaidrojoša informācija par maksājumu, piemēram, rēķina numurs un 
datums.  Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.  

[Ārējā maksājuma 
kods] 

 Izvēlieties ārējā maksājuma kodu saskaņā ar vietējās Centrālās bankas 
prasībām. 

[Informācija bankai]  Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes 
rindas un apstrādāts manuāli.  

Maksājuma 
apstrādes vēsture 

  

Datums/laiks  Datums un laiks, kad notikusi darbība ar maksājumu. 

Lietotājs  Lietotāja, kurš veica darbību, vārds un uzvārds. 

Darbība  Ar maksājumu veikto darbību saraksts. 

 

Par bankas informācijas ievadi skatiet apraksta sadaļu “Bankas informācijas ievade 
starptautiskiem maksājumiem”. 

 

Maksājuma iniciatoru reģistrs 

Maksājuma iniciatoru reģistrs ir datu bāze, kurā tiek glabāta informācija par personām, pēc kuru 
pieprasījuma klients veic maksājumu.  Šajā datu bāzē var sameklēt vajadzīgo maksājuma 
iniciatoru un iekopēt tā rekvizītus maksājuma dokumentā. 

Reģistru iespējams izsaukt, noklikšķinot uz ikonas “Maksājuma iniciatoru reģistrs” maksājuma 
ievadformā.  Maksājuma iniciatoru var meklēt, šķirstot visu sarakstu, kuru var sakārtot kolonnu 
vērtību augošā/dilstošā secībā.  Meklēšanu var veikt arī, sarakstā noklikšķinot ar peles labo pogu 
un izvēloties iespēju “Meklēt”.  Sīkāku informāciju par meklēšanas iespēju skatīt apraksta sadaļā 
“Ierakstu meklēšana”. 
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Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai noklikšķinot ar peles labo pogu uz 
vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju “Paņemt”, informācija no reģistra tiek iekopēta maksājuma 
ievadformā.  Iekopēto informāciju ir iespējams labot un papildināt. 

Reģistru papildina, maksājuma ievadformā atzīmējot lauku [Pievienot reģistram] un pēc tam 
saglabājot vai parakstot maksājumu, noklikšķinot uz ikonas “Saglabāt” vai “Parakstīt”, vai arī 
izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē “Fails” vai "Darbība". 

Informāciju no reģistra var dzēst, iezīmējot attiecīgo ierakstu un nospiežot tastatūras taustiņu 
<Delete> vai ar peles labo pogu noklikšķinot uz ieraksta un izvēloties iespēju “Dzēst”. 

Katram sistēmas lietotājam reģistrā ir pieejami paša lietotāja izveidotie ieraksti, kā arī citu lietotāju 
izveidotie ieraksti, ja tie ir pieejami visiem lietotājiem.  Lai lietotāja izveidotais ieraksts reģistrā būtu 
pieejams visiem sistēmas lietotājiem, jānoklikšķina ar peles labo pogu uz šī ieraksta un jāizvēlas 
iespēja “Publicēt”.  Ja ieraksts ir pieejams visiem sistēmas lietotājiem, blakus ierakstam ir parādīta 
ikona . 

 

Saņēmēju reģistrs 

Reģistrs ir datu bāze, kurā tiek glabāta informācija par maksājumu saņēmējiem.  Šajā datu bāzē 
var sameklēt vajadzīgo maksājuma saņēmēju un iekopēt saņēmēja rekvizītus maksājuma 
dokumentā. 

Reģistru iespējams izsaukt, noklikšķinot uz ikonas “Saņēmēju reģistrs” maksājuma ievadformā.  
Saņēmēju var meklēt, šķirstot visu sarakstu, kuru var sakārtot kolonnu vērtību augošā/dilstošā 
secībā.  Meklēšanu var veikt arī, sarakstā noklikšķinot ar peles labo pogu un izvēloties iespēju 
“Meklēt”.  Sīkāku informāciju par meklēšanas iespēju skatīt apraksta sadaļā “Ierakstu meklēšana”. 
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Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai noklikšķinot ar peles labo pogu uz 
vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju “Paņemt”, informācija no reģistra tiek iekopēta maksājuma 
ievadformā.  Iekopēto informāciju ir iespējams labot un papildināt. 

Reģistru papildina, maksājuma ievadformā atzīmējot lauku [Pievienot reģistram] un pēc tam 
saglabājot vai parakstot maksājumu, noklikšķinot uz ikonas “Saglabāt” vai “Parakstīt”, vai arī 
izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē “Fails” vai "Darbība". 

Informāciju no reģistra var dzēst, iezīmējot attiecīgo ierakstu un nospiežot tastatūras taustiņu 
<Delete> vai ar peles labo pogu noklikšķinot uz ieraksta un izvēloties iespēju “Dzēst”. 

Katram sistēmas lietotājam reģistrā ir pieejami paša lietotāja izveidotie ieraksti, kā arī citu lietotāju 
izveidotie ieraksti, ja tie ir pieejami visiem lietotājiem.  Lai lietotāja izveidotais ieraksts reģistrā būtu 
pieejams visiem sistēmas lietotājiem, jānoklikšķina ar peles labo pogu uz šī ieraksta un jāizvēlas 
iespēja “Publicēt”.  Ja ieraksts ir pieejams visiem sistēmas lietotājiem, blakus ierakstam ir parādīta 
ikona . 

 

Bankas informācijas ievade starptautiskiem maksājumiem 

Starptautiskam maksājumam saņēmēja banku un korespondentbanku var identificēt pēc: 
 SWIFT* koda, 
 cita bankas identifikācijas koda, 
 uzrādot saņēmēja bankas kontu korespondentbankā un informāciju par šo 

korespondentbanku. 

Ja, aizpildot maksājumu, nenorādīsiet korespondentbanku, to izvēlēsies Citadele bankas 
darbinieks. 

*SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ir starptautiska 
finanšu institūciju kodēšanas sistēma, ko lieto starpbanku elektroniskos norēķinos. 

 

SWIFT banku katalogs 

Ievadot informāciju par saņēmēja banku vai korespondentbanku, ja tā lieto SWIFT kodu, iesakām 
izmantot meklēšanas iespēju "Banku katalogs". 

Maksājuma ievadformā noklikšķinot uz ikonas “Banku katalogs”, tiek atvērts banku un to SWIFT 
kodu saraksts.  Atverot sarakstu, ir atlasītas tikai tās bankas, kuru nosaukums sākas ar burtu "A".  
Noklikšķinot ar peli uz jebkura cita alfabēta burta, tiek atlasītas bankas, kuru nosaukums sākas ar 
norādīto burtu. 

Kodu var meklēt arī, sarakstā noklikšķinot ar peles labo pogu un izvēloties iespēju “Meklēt”.  
Meklēšana notiek tikai atlasīto banku sarakstā, t.i., starp bankām, kuru nosaukums sākas ar 
augšējā rindā norādīto burtu.  Sīkāku informāciju par kodu meklēšanu skatīt apraksta sadaļā 
“Ierakstu meklēšana”. 
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Noklikšķinot uz kāda no kolonnu virsrakstiem, atlasīto banku sarakstu iespējams sakārtot šīs 
kolonnas vērtību augošā/dilstošā secībā.  Maksājuma ievadformā izvēlētās bankas informācija tiek 
iekopēta ar dubultklikšķi uz vajadzīgā ieraksta vai noklikšķinot ar peles labo pogu uz tā un 
izvēloties iespēju “Paņemt”. 

 

Banku identifikācijas kodu formāti 

Ja banka nelieto SWIFT kodu, tad jāuzrāda šīs bankas cits identifikācijas kods.  Maksājuma 
uzdevuma lauku aizpildīšanas nosacījumi ir atkarīgi no koda veida. 

 

Koda veids Maksājuma uzdevuma lauku aizpildīšanas nosacījumi 

BLZ 
(Germany) 

Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "BLZ(Germany):BLXXXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
BLXXXXXXXX (X...- 8 simboli). 
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Koda veids Maksājuma uzdevuma lauku aizpildīšanas nosacījumi 

BLZ (Austria) Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "BLZ(Austria):ATXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
ATXXXXX (X...- 5 simboli). 

 

SORT CODE Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "SORT CODE:SCXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
SCXXXXXX (X...- 6 simboli). 

 

ABA vai 
FEDWIRE 

Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "ABA/FEDWIRE:FWXXXXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
FWXXXXXXXXX (X...- 9 simboli). 

 

CHIPS Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "CHIPS:CHXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
CHXXXXXX (X...- 6 simboli). 

 

FRANCE Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas 

“FRANCE:Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz”; 

Laukā [Kods] ievada: 
Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz (x...- 5 simboli; y...- 5 simboli; 
z...- 2 simboli). 
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Koda veids Maksājuma uzdevuma lauku aizpildīšanas nosacījumi 

ITALY Laukā [Saņēmēja korespondentbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas 
nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas “ITALY:CABxxxxx ABIyyyy”; 

Laukā [Kods] ievada: 
CABxxxxx ABIyyyy (x...- 5 simboli; y...- 4 simboli). 

 

SPAIN Laukā [Starpniekbankas nosaukums] vai [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda 
bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas “SPAIN:Code1 xxxx Code2 yyyy”; 

Laukā [Kods] ievada: 
Spānijas bankai: Code1 xxxx Code2 yyyy (x...- 4 simboli; y...- 4 simboli). 

 

BIK (Russia) Šo kodu izmantot tikai Krievijas rubļu pārskaitījumiem*. 

Datus par korespondentbanku ievada gadījumā, ja saņēmējs norāda, ka ieskaitīšanai 
saņēmēja kontā jāuzrāda korespondentbanka. 

Laukā [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas 

"BIK(Russia):RUXXXXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
RUXXXXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (X...- 9 simboli, Y... - 20 simbolu 
korespondējošais konts).  Pēdējiem 3 cipariem abos numuros ir jābūt vienādiem; 

Laukā [Saņēmēja ID] jānorāda saņēmēja INNYYYYYYYYYY (Y...- 10 simboli); 

Laukā [Maksājuma mērķis] obligāti jānorāda: “xxxKNF”, kur xxx- maksājuma kods, 
tālāk norāda, par ko tiek veikts maksājums (kādiem pakalpojumiem, precēm) un/vai 
atbilstoši kādam līgumam, rēķinam (numurs vai norāde “b/n” (bez numura) un datums).  
Jānorāda arī, vai PVN (NDS) summā ir iekļauts vai nē, un, ja ir iekļauts, jānorāda PVN 
summa Krievijas rubļos. 

 

MFO 
(Ukraine) 

Šo kodu izmantot tikai Ukrainas grivnu pārskaitījumiem*.

Laukā [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "MFO(Ukraine):MFXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: MFXXXXXX (X...- 6 simboli); 

Laukā [Saņēmēja ID] jānorāda saņēmēja OKPOYYYYYYYY (Y...- 8 simboli); 

Laukā [Maksājuma mērķis] obligāti jānorāda, par ko tiek veikts maksājums (kādiem 
pakalpojumiem, precēm) un/vai atbilstoši kādam līgumam, rēķinam (numurs vai norāde 
“b/n” (bez numura) un datums).  Jānorāda arī, vai PVN (NDS) summā ir iekļauts vai nē, 
un, ja ir iekļauts, jānorāda PVN summa Ukrainas grivnās. 

 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 41. lpp. no 128 



 

 

Koda veids Maksājuma uzdevuma lauku aizpildīšanas nosacījumi 

MFO 
(Moldova) 

Šo kodu izmantot tikai Moldāvijas leju pārskaitījumiem*. 

Laukā [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "MFO(Moldova):MFOXXXXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: MFOXXXXXXXXX (X...- 9 simboli). 

 

MFO 
(Kazakhstan) 

Šo kodu izmantot tikai Kazahstānas tenge pārskaitījumiem*. 

Laukā [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "MFO(Kazakhstan):MFXXXXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
MFXXXXXXXXX (X...- 9 simboli), aiz šī koda tālāk var uzrādīt (nav obligāti) bankas 
korespondējošo kontu; 

Laukā [Saņēmēja ID] jānorāda saņēmēja RNNYYYYYYYYYYYY (Y...- 12 simboli); 

Laukā [Maksājuma mērķis] obligāti jānorāda, par ko tiek veikts maksājums (kādiem 
pakalpojumiem, precēm) un/vai atbilstoši kādam līgumam, rēķinam (numurs vai norāde 
“b/n” (bez numura) un datums).  Jānorāda arī, vai PVN (NDS) summā ir iekļauts vai nē, 
un, ja ir iekļauts, jānorāda PVN summa Kazahstānas tenge. 

 

MFO 
(Belarus) 

Šo kodu izmantot tikai Baltkrievijas rubļu pārskaitījumiem*.

Laukā [Saņēmēja bankas nosaukums] norāda bankas nosaukumu; 

Attiecīgos laukos norāda pilsētu un valsti; 

Laukā [Koda veids] izvēlas "MFO(Belarus):MFXXXXXXXXX"; 

Laukā [Kods] ievada bankas kodu formātā: 
MFXXXXXXXXX (X...- 9 simboli) vai “KODYYY”, kur Y – MFO numura pēdējie 3 
simboli; 

Laukā [Saņēmēja ID] jānorāda saņēmēja UNNYYYYYYYYY (Y...- 9 simboli); 

Laukā [Maksājuma mērķis] obligāti jānorāda, par ko tiek veikts maksājums (kādiem 
pakalpojumiem, precēm, jānorāda ir arī preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas 
laiks) un/vai atbilstoši kādam līgumam, rēķinam (numurs vai norāde “b/n” (bez numura) 
un datums).  Jānorāda arī, vai PVN (NDS) summā ir iekļauts vai nē, un, ja ir iekļauts, 
jānorāda PVN summa Baltkrievijas rubļos. 

*Ja saņēmēja banka ir kāda no NVS valstu bankām vai tās filiāle, tad, noformējot maksājumu brīvi 
konvertējamā valūtā, obligāti jāuzrāda saņēmēja bankas SWIFT kods vai konta numurs 
korespondentbankā. 
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Rīkojuma skaidras naudas izmaksai sagatavošana 
Rīkojumu sistēmā var izveidot: 

 ievadot jaunu rīkojumu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns 
rīkojums skaidras naudas izmaksai”, 

 kopējot no esoša rīkojuma, 
 paņemot pārstrādei rīkojumu, kura izpilde ir atteikta bankā. 

Piezīme. Rīkojums skaidras naudas izmaksai ir pieejams tikai Digifirma klientiem Latvijā. 

Rīkojumu skaidras naudas izmaksai var sagatavot gan eiro, gan ārvalstu valūtā.  Skaidras naudas 
izmaksa notiek bez valūtas maiņas, piemēram, no eiro konta var izņemt tikai eiro, no ASV dolāru 
konta – tikai ASV dolārus. 

Atverot rīkojuma skaidras naudas izmaksai ievadformu, sistēma ģenerē unikālu rīkojuma numuru 
(ID), pēc kura bankas kasieris, izmaksājot naudu, identificē rīkojumu. 

Rīkojums skaidras naudas izmaksai ir derīgs līdz rīkojumā norādītajam derīguma termiņam, kas 
nevar būt lielāks par 10 kalendārām dienām no tā sagatavošanas brīža.  Ja norādītajā termiņā 
nauda netiek izņemta, rīkojums tiek anulēts un iegūst statusu “Atteikts”. 

Navigācija starp ievadlaukiem notiek ar peli vai tabulatoru (taustiņu <Tab>). 

Kad pabeigta lauku ievade, ekrāna papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas "Pārbaudīt" vai no 
izvēlnes “Darbība” izvēloties “Pārbaudīt”, notiek ievadīto datu pareizības pārbaude. 

Tikai pareizi aizpildītu rīkojumu var parakstīt.  Sīkāku informāciju par dokumentu parakstīšanu 
skatīt apraksta sadaļā “Dokumentu autorizācija”. 

Pēc nosūtīšanas uz banku rīkojums iegūst statusu “Nosūtīts” un bankā var saņemt pieprasīto 
summu.  Naudas saņēmējam kasē jānosauc sistēmas ģenerētais rīkojuma numurs (ID) vai 
jāuzrāda rīkojuma izdruka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.  Ja visi rīkojuma lauki 
aizpildīti pareizi un kontā ir nepieciešamie līdzekļi, tiek izmaksāta norādītā summa un rīkojums 
iegūst statusu “Izpildīts”. 

Pēc rīkojuma par skaidras naudas izmaksu sagatavošanas tālākas darbības ar to iespējams veikt 
modulī “Maksājumi”.  Maksājumu dokumentu sarakstā rīkojumi skaidras naudas izmaksai atzīmēti 
ar ikonu . 

Uzmanību! Ja rīkojumā par skaidras naudas izmaksu norādāt lielu summu vai vēlaties saņemt 
norādīto summu valūtā, kas nav EUR vai USD, laukā [Informācija bankai] norādiet konkrētu 
Citadele bankas filiāli vai norēķinu grupu, kurā izņemt norādīto summu.  Ja rīkojumā uzrādītā 
summa pārsniedz limitu, kuru norādītajā filiālē vai norēķinu grupā izsniedz bez iepriekšēja 
pasūtījuma, papildus jānosūta arī brīvas formas rīkojums par skaidras naudas iepriekšēju 
pasūtīšanu.  Brīvas formas rīkojumā jānorāda rīkojuma skaidras naudas izmaksai numurs (ID) un 
Bankas filiāle, kurā vēlaties saņemt naudu.  Izpildot šo rīkojumu, bankas operators laukā 
[Informācija klientam] ieraksta datumu, kad norādītajā filiālē var izņemt pieprasīto skaidras naudas 
summu.  Ja neizņemsiet pasūtīto naudu norādītajā datumā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 
12:00, tiks ieturēta papildu komisijas maksa. 

Papildu informāciju par lielu skaidras naudas summu izmaksu skatiet Citadele bankas mājas lapā, 
cenrādī. 
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Rīkojuma ievadforma – lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Rīkojums skaidras 
naudas izmaksai 

  

[Numurs]  Unikāls sistēmas izveidots rīkojuma numurs, pēc kura Bankas kasieris, 
izmaksājot naudu, identificē rīkojumu.  Lietotājs to nevar mainīt. 

[Derīgs līdz]  Datums, līdz kuram jāizņem nauda no bankas.  Rīkojuma skaidras naudas 
izmaksai derīguma termiņš var būt ne vairāk kā 10 kalendārās dienas.  Ja 
norādītajā termiņā nauda netiek izņemta, rīkojums tiek anulēts un iegūst 
statusu “Atteikts”. 

Maksātājs   

[Nosaukums]  Klients, no kura konta veikt maksājumu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Konts]  Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Sarakstā tiek parādīti tikai tie 
klienta konti, kuriem jums ir pieeja pilnā režīmā. 

[Summa]  Norādiet maksājuma summu.  Var uzrādīt summu līdz 10 zīmēm pirms 
decimālā atdalītāja un 2 zīmēm aiz.  Kā decimālo atdalītāju lietojiet punktu. 
Ja decimāldaļas nenorāda, tiek pieņemts, ka tās ir nulle. 
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Nosaukums  Apraksts 

Saņēmējs   

[Vārds, uzvārds]  Norādiet maksājuma saņēmēja pilnu vārdu un uzvārdu. 

<Saņēmēju reģistrs>  Noklikšķinot uz ikonas, tiek izsaukts maksājumu saņēmēju saraksts 
(reģistrs).  Iezīmējot sarakstā kādu ierakstu un veicot uz tā dubultklikšķi vai 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz vajadzīgā ieraksta un izvēloties iespēju 
“Paņemt”, maksājuma saņēmēja informācija tiek iekopēta maksājuma 
dokumentā. 

[Pievienot reģistram]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties maksājuma saņēmēja datus pievienot 
reģistram.  Saņēmēju reģistrs tiek papildināts, noklikšķinot uz ikonas 
"Saglabāt" vai "Parakstīt", vai arī izvēloties attiecīgo darbību izvēlnē “Fails” 
vai "Darbība". 

[Personas kods]  Norādiet maksājuma saņēmēja personas kodu LR rezidentiem vai pases 
sēriju un numuru LR nerezidentiem. 

[Rezidence]  Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs. 

[Maksājuma mērķis]  Skaidrojoša informācija par maksājumu. 

[   ]  Izvēlieties ārējā maksājuma kodu saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprināto 
"Ārējo maksājumu klasifikatoru".  Ārējā maksājuma kods saskaņā ar 
Latvijas Bankas prasību jānorāda LR rezidentiem, veicot ārējo maksājumu.

[Informācija bankai]  Laukā var norādīt, piemēram, kādās naudaszīmēs vēlaties saņemt  
rīkojumā norādīto naudas summu. 

Rīkojuma apstrādes 
vēsture 

  

Datums/laiks  Datums un laiks, kad notikusi darbība ar rīkojumu. 

Lietotājs  Lietotāja, kurš veica darbību, vārds un uzvārds. 

Darbība  Ar rīkojumu veikto darbību saraksts. 
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Maksājumu dokumentu saraksts 
Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Maksājumu dokumentu saraksts 

Maksājumu dokumentu informācijas kopsavilkums 

 
Atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem tiek parādīts maksājumu dokumentu saraksts.  
Steidzamie maksājumi sarakstā ir atzīmēti ar “!”, un algu maksājumi – ar ikonu .  Rīkojumi 
skaidras naudas izmaksai atzīmēti ar ikonu . 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var skatīt tikai to maksājumu dokumentu informāciju, kuru debeta 
konts tam ir pieejams vismaz skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par lietotāja tiesībām skatīt 
apraksta sadaļā “Lietotāja pieejas režīmi”. 

Uzmanību!  Maksājumu dokumentiem ar statusu “Izpildīts” sarakstā par statusa izmaiņu datumu 
tiek norādīts tas datums, kad veikta datu apmaiņa starp sistēmu un banku un lokālajā datu bāzē 
saņemta informācija par dokumenta izpildi.  Par darījuma datumu šādiem maksājumu 
dokumentiem tiek norādīts statusa izmaiņu datums bankā. 

Lai atvieglotu konkrēta maksājuma dokumenta atrašanu sarakstā, var izmantot iespēju “Meklēt”.  
Sīkāku informāciju par meklēšanas iespēju skatīt apraksta sadaļā “Ierakstu meklēšana”. 
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Maksājumu dokumentu sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda no ierakstiem vai iezīmējot ierakstu 
un izvēloties darbību “Atvērt”, tiek parādīti šī maksājuma dokumenta rekvizīti un informācija par 
maksājuma apstrādes vēsturi. 

Kolonnā “Nepieciešams paraksts” tiek atzīmēti tie maksājumi, kuri nav parakstīti un kurus lietotājs 
ir tiesīgs parakstīt. 

Atkarībā no maksājuma dokumenta statusa un lietotāja piekļūšanas tiesībām maksājuma 
dokuments var tikt atvērts skatīšanās vai apstrādes režīmā.  Skatīšanās režīmā lietotājam ir 
atļautas arī tādas darbības kā kopēt, drukāt un pārbaudīt maksājumu, savukārt apstrādes režīmā – 
darbība ir atļauta vai nav atļauta atkarībā no statusa, kurā maksājuma dokuments konkrētā brīdī 
atrodas.  Piemēram, tikai pilnībā parakstītu maksājuma dokumentu ir atļauts apstiprināt 
nosūtīšanai. 

Maksājumu dokumentu sarakstā iezīmējot kādu no maksājumiem un noklikšķinot uz tā ar peles 
labo pogu, atveras viss ar maksājumu veicamo darbību saraksts.  Noklikšķinot uz kādas no šim 
maksājuma dokumentam pieejamām darbībām, tā tiek izpildīta. 

Maksājumu dokumentu sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt 
citā programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

 

Maksājumu dokumentu saraksts – atlases kritēriju izvēle 

Sīkāk par maksājumu statusiem lasiet apraksta sadaļā “Dokumenta statuss”. 

Nosaukums  Apraksts 

[Statuss]  Izvēlieties statusu, pēc kura atlasīt maksājumu dokumentu sarakstu.  
Sarakstu iespējams atlasīt tikai pēc maksājuma dokumenta pēdējā 
statusa, t.i., statusa, ar kuru maksājuma dokuments pēdējo reizi ir 
saglabāts datu bāzē. Tiek atlasīti visi maksājuma dokumenti, kas atrodas 
šajā statusā neatkarīgi no statusa iestāšanās datuma.  Izņēmums ir tā 
saucamie "gala" statusi - "Izpildīts", "Dzēsts" un "Pārstrādāts"; maksājumu 
dokumentus šajos statusos var atlasīt tikai pēc to iestāšanās datuma.  

[Periods]  Statusa iestāšanās datums vai datumu intervāls, pēc kura atlasīt 
maksājumu dokumentus.  Šie atlases kritēriju ievades lauki ir pieejami tikai 
tad, ja tiek pieprasīta informācija par maksājumu dokumentiem, kuri ir 
izpildīti, dzēsti vai pārstrādāti, kā arī pieprasot informāciju par visiem 
maksājumu dokumentu statusiem. 

Ja tiek pieprasīta informācija par maksājumiem visos statusos, tad 
ievadītais laika periods tiek ņemts vērā tikai tiem maksājumiem, kas 
atrodas statusā "Izpildīts", "Dzēsts" un "Pārstrādāts". 

[Klients]  Citadele bankas klients.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku klientu dati un 
sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu kontiem, tiek 
piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Autors]  Izvēlieties sistēmas lietotāju, kurš maksājuma dokumentu ievadījis un 
saglabājis sistēmā. 

Piezīme. Maksājuma dokumenta autors visā maksājuma dokumenta 
apstrādes gaitā nemainās. 

  Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērti un aizvērti maksājumu dokumentu 
atlases lauki.  Maksājuma dokumentu var meklēt, ievadot meklējamo 
informāciju vai tikai tās fragmentu. Lielie un mazie burti netiek uztverti kā 
atšķirīgi simboli. Piemēram, ievadot "2a", sarakstā tiek parādīti visi ieraksti, 
kas satur vērtību "2a" ("2a", "2AEG", "S2abc" u.tml.) 

[Maksājuma Nr.]  Maksājuma dokumenta numurs. 
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Nosaukums  Apraksts 

[Maksājuma summa]  Maksājuma summa. 

[Maksājuma valūta]  Maksājuma valūta. 

[Konts]  Konts, no kura tiek veikts maksājums. 

[Saņēmēja konts]  Maksājuma saņēmēja konta numurs saņēmēja bankā. 

[Saņēmējs]  Maksājuma saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums. 

[Saņēmēja banka]  Saņēmēja bankas nosaukums. 

[Maksājuma mērķis]  Maksājuma mērķis. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts to maksājumu saraksts, kas atbilst 
uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

 

Maksājumu dokumentu informācijas kopsavilkums 

Tiek parādīts maksājumu dokumentu sarakstā atlasītās informācijas kopsavilkums pa valūtām: 
 maksājumu valūtu kodi (darījuma valūta), 
 maksājumu kopsummas šajās valūtās, 
 maksājumu kopējais skaits šajās valūtās. 

Piezīme. Maksājumu dokumentu informācijas kopsavilkums ir redzams tikai par 
iezīmētiem ierakstiem. 

 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 48. lpp. no 128 



 

 

Maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai imports 
Modulis "Imports" piedāvā iespēju ielasīt sistēmā Digifirma ārējā vidē sagatavotus maksājumus un 
rīkojumus skaidras naudas izmaksai, pirms tam veicot importa faila pārbaudi.  Iespējams veikt divu 
veidu pārbaudi: 
1. stingro (pieejama tikai Digifirma klientiem Latvijā), kas satur divu līmeņu validāciju, pārbaudot: 

 vai importa fails atbilst FiDAViSta *.xml faila formātam.  Neatbilstības gadījumā 
maksājumus un rīkojumus skaidras naudas izmaksai nav iespējams importēt sistēmā 
Digifirma; 

 vai failā esošie maksājumi un rīkojumi skaidras naudas izmaksai atbilst Digifirma 
maksājumu/rīkojumu skaidras naudas izmaksai validācijas kritērijiem.  Šīs pārbaudes 
rezultātu var skatīt importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai sarakstā; 

FiDAViSta (“Finansiālu Datu Apmaiņas Vienots Standarts”) ir vispārpieņemts formāts, ko 
izstrādājusi Latvijas Komercbanku asociācija. 

2. standarta, kurā pārbauda tikai importa failā esošo maksājumu un rīkojumu skaidras naudas 
izmaksai atbilstību Digifirma maksājumu/rīkojumu skaidras naudas izmaksai validācijas 
kritērijiem.  Šīs pārbaudes rezultātu var skatīt importēto maksājumu un rīkojumu skaidras 
naudas izmaksai sarakstā. 

Detalizētu faila formāta aprakstu, t.sk. specifisku Digifirma prasību izklāstu skatīt apraksta sadaļā 
“Maksājumu importa faila formāts” un “Rīkojumu skaidras naudas izmaksai importa faila formāts”. 

Piezīme.  Lietotājs var importēt sistēmā Digifirma maksājumus un rīkojumus skaidras naudas 
izmaksai arī no tiem kontiem, kurus tam nav tiesības debetēt (saskaņā ar līguma par Digifirma 
pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumu nav noteikts pilns režīms darbam ar doto kontu), taču pēc 
maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai saglabāšanas lietotājam, kuram nav tiesības 
debetēt šo kontu, tas netiek parādīts modulī “Maksājumi”. 

Importētie maksājumi un rīkojumi skaidras naudas izmaksai Digifirma datu bāzē netiek saglabāti 
automātiski, obligāti ir jāizpilda darbība “Saglabāt”.  Sistēmā Digifirma saglabātos maksājumus un 
rīkojumus skaidras naudas izmaksai tālāk apstrādā modulī "Maksājumi". 

Lai sistēmā atkārtoti neimportētu vienu un to pašu importa failu, lietotājs var uzstādīt automātisku 
importa faila pārvietošanu citā direktorijā. Detalizētāk skatīt apraksta sadaļā “Importa faila 
pārvietošana”. 

Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Importa faila izvēle 

Importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai saraksts 

Importa informācijas kopsavilkums 
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Importa faila izvēle 

Pirms importa faila izvēles lietotājam jānorāda, kāda veida pārbaudi veikt – stingro, atzīmējot lauku 
[Veikt stingro pārbaudi], vai standarta, neatzīmējot lauku [Veikt stingro pārbaudi]. 

Importa faila izvēles logu atver, noklikšķinot uz ikonas .  Importa faila izvēles logā ir jānorāda 
importa faila formāts un faila vārds. 

Programma saglabā atmiņā faila ceļu uz direktoriju, no kura konkrētais lietotājs veicis importu 
iepriekšējo reizi. 
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Pēc importa faila izvēles atkarībā no norādītā pārbaudes veida, noklikšķinot uz pogas <Open>, tiek 
veikta importa failā esošo maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai pārbaude. 

 

Importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai saraksts 

Katrs importētais maksājums un rīkojums skaidras naudas izmaksai pārbaudes rezultātā iegūst 
vienu no statusiem: 

 Pareizs ( zaļš) – maksājums/rīkojums skaidras naudas izmaksai atbilst visiem Digifirma 
validācijas kritērijiem, to ir iespējams saglabāt Digifirma datu bāzē, parakstīt un nosūtīt 
izpildei; 

 Papildināms ( dzeltens) – maksājums/rīkojums skaidras naudas izmaksai atbilst 
Digifirma validācijas kritērijiem, kas ļauj saglabāt to Digifirma datu bāzē, bet neļauj 
parakstīt, neveicot dažus papildinājumus un labojumus. 
Piemēram, maksājumu var saglabāt sistēmā Digifirma, bet nevar parakstīt, ja: 

 nav norādīts saņēmēja konts; 
 nav norādīts ārējā maksājuma kods atbilstoši vietējās Centrālās bankas 

prasībām; 
 ārējā maksājuma kodu nevar atrast Digifirma datu bāzē.  Pārbaudot šādu 

maksājumu, tiek parādīts kļūdas paziņojums: Lauka "Arējā maksājuma kods" 
vērtība nav atļauta; 

 neatļauti simboli ir ievadīti laukos: [Saņēmēja ID], [Saņēmēja bankas 
nosaukums], [Saņēmēja bankas kods] (SWIFT vai cits identifikācijas kods), 
[Saņēmēja bankas adrese], [Saņēmēja bankas konts] (bankas konts 
korespondentbankā), [Korespondentbankas nosaukums], [Korespondentbankas 
kods] (SWIFT vai cits identifikācijas kods); 

 importē algu maksājumu un saņēmēja banka nav Citadele banka un valūta nav 
vietējā valūta; 

 Kļūdains ( sarkans) – maksājums/rīkojums skaidras naudas izmaksai neatbilst Digifirma 
validācijas kritērijiem, maksājumu/rīkojumu skaidras naudas izmaksai nevar saglabāt 
Digifirma datu bāzē. 
Piemēram, maksājumu nevar saglabāt sistēmā Digifirma, ja: 

 maksājuma saņēmēja rezidences valsts kodu nevar atrast Digifirma datu bāzē.  
Pārbaudot šādu maksājumu, tiek parādīts kļūdas paziņojums: Lauka "Saņēmēja 
rezidences valsts" vērtība nav atļauta; 
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 maksājuma summa ir nulle.  Pārbaudot šādu maksājumu, tiek parādīts kļūdu 
paziņojums: Lauks “Maksājuma summa” nav ievadīts pareizi; 

 ja ir norādīts Digifirma datu bāzē neesošs maksātāja konts (ir norādīts neesošs 
konta numurs, daudzvalūtu kontam nav norādīta debeta valūta vai ir norādīta 
nepareizi).  Pārbaudot šādu maksājumu, tiek parādīts kļūdu paziņojums: Nav 
ievadīts lauks “Klients”; 

 maksājuma valūtas kodu nevar atrast Digifirma datu bāzē.  Pārbaudot šādu 
maksājumu, tiek parādīts kļūdas paziņojums: Lauka "Maksājuma valūta" vērtība 
nav atļauta; 

 neatļauti simboli ir ievadīti laukos: [Maksājuma ārējais ID], [Maksājuma mērķis], 
[Informācija bankai]; 

 importē algu maksājumu un nodokļu maksājuma pazīme ir “Y”.  Pārbaudot šādu 
maksājumu, tiek parādīts kļūdu paziņojums: Algu maksājums nevar būt nodokļu 
maksājums; 

 importē algu maksājumu un tā izpildes ātrums ir “U” - steidzams.  Pārbaudot šādu 
maksājumu, tiek parādīts kļūdu paziņojums: Algu maksājums var būt tikai 
“standarta”; 

 importē algu maksājumu un saņēmēja banka neatrodas Latvijā (Digifirma 
klientiem Latvijā) vai Igaunijā (Digifirma klientiem Igaunijā).  Pārbaudot šādu 
maksājumu, tiek parādīts kļūdu paziņojums: Starptautisks algu maksājums nav 
atļauts. 

Importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda 
no ierakstiem, ekrāna labajā pusē vertikālā izkārtojumā tiek parādīta šī maksājuma/rīkojuma 
skaidras naudas izmaksai informācija. 

 

Darbības importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai sarakstā 

Noklikšķinot ar peles labo pogu uz kāda no maksājumiem/rīkojumiem skaidras naudas izmaksai 
sarakstā, tiek piedāvātas iespējas maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai tālākai 
apstrādei: 

Dzēst − maksājumus/rīkojumus skaidras naudas izmaksai ir iespējams dzēst 
neatkarīgi no maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai statusa.  
Maksājums/ rīkojums skaidras naudas izmaksai tiek dzēsts no importēto 
maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai saraksta. 
Piezīme. Atverot jaunu importa failu, tiek dzēsti visi importēto maksājumu 
un rīkojumu skaidras naudas izmaksai sarakstā esošie maksājumi un 
rīkojumi skaidras naudas izmaksai. 

Pārbaudīt − maksājumus/rīkojumus skaidras naudas izmaksai ir iespējams pārbaudīt 
neatkarīgi no maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai statusa.  
Pārbaudes rezultāts tiek parādīts jaunā logā, kurā redzams 
maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai statuss (pareizs vai 
kļūdains) un sistēmas paziņojums. 

Saglabāt − ja maksājuma/rīkojuma skaidras naudas izmaksai statuss ir "Pareizs" vai 
"Papildināms", to ir iespējams saglabāt Digifirma datu bāzē.  
Maksājums/rīkojums skaidras naudas izmaksai tiek saglabāts modulī 
"Maksājumi" ar statusu "Importēts" un tiek dzēsts no importēto 
maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai saraksta. 

Uzmanību! Importētie maksājumi un rīkojumi skaidras naudas izmaksai Digifirma datu bāzē netiek 
saglabāti automātiski, obligāti ir jāizpilda darbība “Saglabāt”. 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 52. lpp. no 128 



 

 

 

Importa informācijas kopsavilkums 

Ekrāna apakšējā daļā tiek parādīts: 
 importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai skaits un kopsummas pa 

valūtām; 
 importēto maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai skaits pa grupām: "Pareizs", 

"Papildināms", "Kļūdains". 
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Importa faila pārvietošana 

Lai automātiski jau importētu maksājumu un rīkojumu skaidras naudas izmaksai failu pārvietotu uz 
citu direktoriju, lietotājam moduļa “Imports” sadaļā “Konfigurācija” jāatzīmē lauks [Pēc 
importēšanas failu pārvietot uz] un jānorāda direktorijs, uz kuru pārvietot failu. 

Direktorija izvēles logu atver, noklikšķinot uz pogas . Direktorija izvēles logā jānorāda 
direktorijs, kurā pārvietot importa failu, un jānoklikšķina uz pogas <OK>. 

Faila pārvietošana tiek veikta, saglabājot importētos maksājumus un rīkojumus skaidras naudas 
izmaksai Digifirma datu bāzē. 

Pārvietojot failu, tiek veikta faila paplašinājuma maiņa. Faila paplašinājums *.xml tiek mainīts uz 
*.xml.<user>.<timestamp>, kur: 

<user> – lietotāja pieslēgšanās vārds, 

<timestamp> – faila importēšanas datums un laiks, t.i., lokālās darbstacijas laiks. 

Piezīme. Ja atzīmēts lauks [Pēc importēšanas failu pārvietot uz], bet nav norādīts direktorijs vai 
norādīts neesošs direktorijs, kurā pārvietot failu, importa fails tiek atstāts tajā pašā direktorijā, no 
kura tas tika importēts sistēmā, bet ar mainītu faila paplašinājumu. 

Programma saglabā atmiņā faila ceļu uz direktoriju, uz kuru iepriekšējo reizi tika pārvietoti importa 
faili. 
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BRĪVAS FORMAS RĪKOJUMI 
Modulis "Brīvas formas rīkojumi" piedāvā iespēju: 

 sagatavot brīvas formas rīkojumus, 
 skatīt un drukāt sistēmā ievadīto rīkojumu sarakstu, 
 sekot rīkojumu statusu izmaiņām, 
 veikt darbības ar rīkojumiem no saraksta - parakstīt, atteikt parakstu, dzēst, kopēt u.c. 

Brīvas formas rīkojums ir elektroniski sagatavots dokuments (iesniegums, līgums, 
vienošanās utt.), kas klienta vārdā tiek nosūtīts uz banku. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var sagatavot un apstrādāt rīkojumus tikai tiem klientiem, kuru 
brīvas formas dokumentiem šim lietotājam ir pieeja pilnā režīmā.  Sīkāku informāciju par darba 
režīmiem skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja pieejas režīmi”. 

 

Brīvas formas rīkojuma sagatavošana 
Rīkojumu sistēmā var izveidot: 

 ievadot jaunu rīkojumu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns brīvas 
formas rīkojums”, 

 kopējot no esoša rīkojuma, 
 paņemot apstrādei rīkojumu, kura izpilde ir atteikta bankā. 
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Rīkojuma ievadforma - lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Brīvas formas 
rīkojums 

  

[Numurs]  Automātiski sistēmas ģenerēts vai lietotāja brīvi izvēlēts un manuāli 
ievadīts rīkojuma numurs.  Numurs tiek automātiski ģenerēts, saglabājot 
vai parakstot rīkojumu, ja uzstādīta automātiskā dokumenta numerācija un 
laukā nav manuāli ievadīts numurs.  Numura garums var būt līdz 16 
rakstzīmēm. 

[Klients]  Izvēlieties klientu, kura vārdā brīvas formas rīkojums tiek veikts.  Lauks 
izvēlei ir pieejams tika tad, ja jums ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
brīvas formas dokumentiem. 

[Tēma]  Īsi formulējiet rīkojuma tēmu.  Var ievadīt līdz 35 rakstzīmēm garu tekstu.  
Var ievadīt ciparus, latīņu, latviešu, krievu un igauņu alfabēta burtus, kā arī 
speciālos simbolus.  

[   ]  Ievadiet rīkojuma tekstu.  Var ievadīt līdz 2000 rakstzīmēm garu tekstu.  
Maksimālais rindu skaits ir 50.  Var ievadīt ciparus, latīņu, latviešu, krievu 
un igauņu alfabēta burtus, kā arī speciālos simbolus.  Tiek nodrošināta 
iespēja formatēt tekstu, izmantojot taustiņu <Enter>. 

Rīkojuma apstrādes 
vēsture 

 

Datums / laiks  Datums un laiks, kad notikusi darbība ar rīkojumu. 

Lietotājs  Lietotāja, kurš veica darbību, vārds un uzvārds. 

Darbība  Ar rīkojumu veikto darbību saraksts. 

 

Navigācija starp ievadlaukiem notiek ar peli vai tabulatoru (taustiņu <Tab>). 

Kad pabeigta lauku ievade, ekrāna papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas "Pārbaudīt" vai no 
izvēlnes “Darbība” izvēloties “Pārbaudīt”, notiek ievadīto datu pareizības pārbaude. 

Tikai pareizi aizpildītu rīkojumu var parakstīt.  Sīkāku informāciju par dokumentu parakstīšanu 
skatīt apraksta sadaļā “Dokumentu autorizācija”. 
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Brīvas formas rīkojumu saraksts 
Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Rīkojumu saraksts 

Rīkojumu informācijas kopsavilkums 

 
Atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem tiek parādīts rīkojumu saraksts. 

Lai atvieglotu konkrēta rīkojuma atrašanu sarakstā, var izmantot darbību “Meklēt”.  Sīkāku 
informāciju par meklēšanas iespēju skatīt apraksta sadaļā “Ierakstu meklēšana”. 

Rīkojumu sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda no ierakstiem vai iezīmējot ierakstu un izvēloties 
darbību “Atvērt”, tiek parādīti šī rīkojuma rekvizīti un informācija par rīkojuma apstrādes vēsturi. 

Atkarībā no rīkojuma statusa un lietotāja piekļūšanas tiesībām rīkojums var tikt atvērts skatīšanās 
vai apstrādes režīmā.  Skatīšanās režīmā lietotājam ir atļautas arī tādas darbības kā kopēt, drukāt 
un pārbaudīt rīkojumu, savukārt apstrādes režīmā – darbība ir atļauta vai nav atļauta atkarībā no 
statusa, kurā dokuments konkrētā brīdī atrodas.  Piemēram, tikai pilnībā parakstītu dokumentu ir 
atļauts apstiprināt nosūtīšanai. 

Rīkojumu sarakstā iezīmējot kādu no rīkojumiem un noklikšķinot uz tā ar peles labo pogu, atveras 
viss ar rīkojumu veicamo darbību saraksts.  Noklikšķinot uz kādas no šim rīkojumam pieejamām 
darbībām, tā tiek izpildīta. 
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Rīkojumu sarakstu, izmantojot darbību “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā programmā.  Sīkāku 
informāciju par datu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

 

Rīkojumu saraksts – atlases kritēriju izvēle 

Sīkāk par rīkojumu statusiem lasiet apraksta sadaļā “Dokumenta statuss”. 

Nosaukums  Apraksts 

[Statuss]  Izvēlieties statusu, pēc kura atlasīt rīkojumu sarakstu.  Rīkojumu sarakstu 
iespējams atlasīt tikai pēc rīkojuma pēdējā statusa, t.i., statusa, ar kuru 
rīkojums pēdējo reizi ir saglabāts datu bāzē. Tiks atlasīti visi rīkojumi, kas 
atrodas šajā statusā neatkarīgi no statusa iestāšanās datuma.  Izņēmums 
ir tā saucamie "gala" statusi - "Izpildīts", "Dzēsts" un "Pārstrādāts"; 
rīkojumus šajos statusos var atlasīt tikai pēc to iestāšanās datuma. 

[Periods]  Statusa iestāšanās datums vai datumu intervāls, pēc kura atlasīt 
rīkojumus.  Šie atlases kritēriju ievades lauki ir pieejami tikai tad, ja tiek 
pieprasīta informācija par rīkojumiem, kuri ir izpildīti, dzēsti vai pārstrādāti, 
kā arī pieprasot informāciju par visiem rīkojumu statusiem. 

Ja tiek pieprasīta informācija par rīkojumiem visos statusos, tad ievadītais 
laika periods tiek ņemts vērā tikai tiem rīkojumiem, kas atrodas statusā 
"Izpildīts", "Dzēsts" un "Pārstrādāts". 

[Klients]  Ja sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu brīvas formas 
dokumentiem, tiek piedāvāts izvēlēties klientu no saraksta. 

[Autors]  Izvēlieties sistēmas lietotāju, kurš rīkojumu ievadījis un saglabājis sistēmā.

Piezīme. Rīkojuma autors visā rīkojuma apstrādes gaitā nemainās. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts to rīkojumu saraksts, kas atbilst 
uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

 

Rīkojumu informācijas kopsavilkums 

Rīkojumu informācijas kopsavilkumā tiek parādīts rīkojumu kopējais skaits. 

Piezīme. Rīkojumu informācijas kopsavilkums ir redzams tikai par iezīmētiem ierakstiem. 
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ALGU SARAKSTI 
Modulis "Algu saraksti" piedāvā iespēju: 

 sagatavot algu sarakstus, 
 no algu saraksta ģenerēt algu maksājumus, 
 izdrukāt algu sarakstus. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var sagatavot algu sarakstus tikai no tiem kontiem, kuri lietotājam ir 
pieejami pilnā režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja 
pieejas režīmi”. 

Ekrāns sastāv no 2 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Algu saraksts 
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Algu saraksts – atlases kritēriju izvēle 

Nosaukums  Apraksts 

[Statuss]  Izvēlieties statusu, pēc kura atlasīt algu sarakstus.  Atlasīt iespējams tikai 
pēc algu saraksta pēdējā statusa, t.i., statusa, ar kuru algu saraksts pēdējo 
reizi ir saglabāts datu bāzē. Algu saraksti ar statusu "Sagatavošanā" tiek 
atlasīti neatkarīgi no statusa iestāšanās datuma. Algu sarakstus ar  
statusu - "Dzēsts" un "Ģenerēts" var atlasīt tikai pēc to iestāšanās datuma.

[Periods]  Statusa iestāšanās datums vai datumu intervāls, pēc kura atlasīt algu 
sarakstus. Šie atlases kritēriju ievades lauki ir pieejami tikai tad, ja tiek 
pieprasīta informācija par algu sarakstiem, kuri ir dzēsti vai ģenerēti, kā arī 
pieprasot informāciju par visiem algu sarakstu statusiem.  

Ja tiek pieprasīta informācija par algu sarakstiem visos statusos, tad 
ievadītais laika periods tiek ņemts vērā tikai tiem sarakstiem, kas atrodas 
statusā "Dzēsts" un "Ģenerēts". 

Pēc noklusējuma datumu intervāls ir 6 mēneši. 

[Klients]  Citadele bankas klients.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku klientu dati un 
sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu kontiem, tiek 
piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Autors]  Izvēlieties sistēmas lietotāju, kurš algu sarakstu ievadījis un saglabājis 
sistēmā. 

Piezīme. Algu saraksta autors visā saraksta apstrādes gaitā nemainās. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti tie algu saraksti, kas atbilst 
uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

 

Algu saraksts 

Atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem tiek parādīts algu saraksts. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var skatīt tikai to algu sarakstu informāciju, kuru debeta konts tam ir 
pieejams vismaz skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par lietotāja tiesībām skatīt apraksta 
sadaļā “Lietotāja pieejas režīmi”. 

Algu sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda no ierakstiem vai iezīmējot ierakstu un izvēloties darbību 
“Atvērt”, tiek parādīti šī algu saraksta rekvizīti un informācija par algu saraksta apstrādes vēsturi. 

Atkarībā no algu saraksta statusa un lietotāja piekļūšanas tiesībām tas var tikt atvērts skatīšanās 
vai apstrādes režīmā.  Skatīšanās režīmā lietotājam ir atļautas arī tādas darbības kā kopēt, drukāt 
un pārbaudīt sarakstu, savukārt apstrādes režīmā – darbība ir atļauta vai nav atļauta atkarībā no 
statusa, kurā algu saraksts konkrētā brīdī atrodas. 

Atlasīto algu sarakstā iezīmējot kādu no algu sarakstiem un noklikšķinot uz tā ar peles labo pogu, 
tiek atvērts viss ar algu sarakstu veicamo darbību saraksts.  Noklikšķinot uz kādas no šim algu 
sarakstam pieejamām darbībām, tā tiek izpildīta. 

 

Algu saraksta sagatavošana 

Algu sarakstu sistēmā var izveidot: 
 ievadot jaunu algu sarakstu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns 

algu saraksts”, 
 kopējot no esoša saraksta (tiek kopētas arī summas, kuras nepieciešamības gadījumā 

dzēš, no izvēlnes “Darbība” izvēloties “Dzēst summas”). 
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Ievadīt jaunu algu sarakstu var šādi: 

 kopējot sarakstu no Excel faila; 

 importējot datus no dbase vai text  faila CP1257 vai ALTLAT kodējumā; 

 ievadot sarakstu manuāli. 

Lai ievadītu sarakstu, kopējot datus no Excel faila, rīkojas šādi: 

1. Sistēmā Digifirma atver ievadformu ‘’Algu saraksts’’ no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes 
“Jauns algu saraksts”. 

2. Excel failā iezīmē un nokopē datus no algu saraksta kā parādīts zīmējumā: 

 
Uzmanību! Sistēmā Digifirma var iekopēt līdz 4 kolonnām. Sistēmā Digifirma kolonnas tiek 
aizpildītas, vienmēr sākot ar pirmo. Kolonnu secību var mainīt ar peles palīdzību, turot nospiestu 
Ctrl taustiņu. Atvērot sistēmu Digifirma no jauna, izveidotā kolonnu secība saglabājas. Kopējot 
datus, kolonnu secībai Excel failā un sistēma Digifirma jāsakrīt, jo sistēma Digifirma nepārbauda 
datu atbilstību kolonnu nosaukumiem. 

3. Ievadformā ‘’Algu saraksts’’ noklikšķina uz ikonas  (vai no izvēlnes “Darbība” izvēlas 
darbību “Iekopēt’’).  

Lai ievadītu sarakstu, importējot datus no dbase vai text  faila CP1257 vai ALTLAT kodējumā, 
rīkojas šādi: 

1. Sistēmā Digifirma atver ievadformu ‘’Algu saraksts’’ no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes 
“Jauns algu saraksts”. 

2. Noklikšķina uz ikonas  (vai no izvēlnes “Fails” izvēlas darbību “Atvērt’’. Atvērtajā logā 
norāda importējamā faila formātu un faila vārdu un noklikšķina uz pogas <Open>, tiek 
importēts  failā esošais algu saraksts. 
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Piezīme. Elektroniski iesniegtu algu sarakstu pieļaujamo formātu aprakstu var apskatīt Citadele 
bankas mājas lapā http://www.citadele.lv/salary/. 

Navigācija starp ievadlaukiem notiek ar peli, bulttaustiņiem vai tabulatoru (taustiņu <Tab>). 

Lai algu sarakstam pievienotu jaunu darbinieku datus, ar peles labo pogu noklikšķina sarakstā un 
izvēlas darbību “Pievienot rindu” vai no izvēlnes “Darbība” izvēlas “Pievienot rindu”.  Lai no algu 
saraksta izdzēstu kāda darbinieka datus, sarakstā iezīmē konkrēto rindu un ar peles labo pogu 
noklikšķina uz tās un izvēlas darbību “Dzēst rindu” vai no izvēlnes “Darbība” izvēlas “Dzēst rindu”. 

Kad pabeigta lauku ievade, ekrāna papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas "Pārbaudīt" vai no 
izvēlnes “Darbība” izvēloties “Pārbaudīt”, notiek ievadīto datu pareizības pārbaude.  Algu saraksta 
pārbaude ir sekmīga tikai tad, ja katrs atsevišķs maksājums, kas tiks ģenerēts no šī saraksta, ir 
pareizs. 

Lai no sagatavotā algu saraksta ģenerētu maksājumus, jānoklikšķina ekrāna papildu rīkjoslā uz 
ikonas “Ģenerēt maksājumus” vai no izvēlnes “Darbība” jāizvēlas “Ģenerēt maksājumus”.  Pēc 
maksājumu ģenerēšanas algu sarakstam tiek piešķirts statuss “Ģenerēts”. 

Pēc algu saraksta sagatavošanas un maksājumu ģenerēšanas tālākas darbības ar atsevišķiem 
algu maksājumiem iespējams veikt modulī “Maksājumi”.  Maksājumu dokumentu sarakstā algu 
maksājumi atzīmēti ar ikonu  un tiem ir piešķirts katram savs maksājuma numurs – algu saraksta 
numuram pievienots skaitlis, sākot no 1, piemēram, ja algu saraksta numurs ir 3, tad katra 
atsevišķa maksājuma numurs ir 3-1, 3-2, 3-3 utt. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Numurs]  Lietotāja brīvi izvēlēts un manuāli ievadīts algu saraksta numurs.  Ja algu 
saraksta numuru nenorāda, sistēma automātiski tam piešķir nākamo 
numuru pēc kārtas, ņemot vērā iepriekšējo piešķirto numuru. Tā garums 
var būt ne vairāk kā 4 rakstzīmes. 

[Izpildes datums]  No saraksta izvēlieties vēlamo maksājuma izpildes datumu. Digifirma 
klientiem Latvijā tas nevar būt lielāks par 10 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Digifirma 
klientiem Igaunijā tas nevar būt lielāks par 14 kalendārajām dienām, sākot 
no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Pēc 
noklusējuma lauks ir tukšs, kas nozīmē, ka maksājums tiek izpildīts tūlīt 
pēc nosūtīšanas uz banku.  Ja maksājuma izpildes datums ir brīvdiena, 
maksājums tiek izpildīts nākamajā darba dienā. 

[Klients]  Klients, no kura konta veikt maksājumu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties klientu no saraksta. 

[Konts]  Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Sarakstā tiek parādīti tikai tie 
klienta konti, kuriem jums ir pieeja pilnā režīmā. 

[Kopsumma]  Lauks nav ievadāms.  Sistēma automātiski aprēķina visu maksājumu 
kopsummu, ņemot vērā katra atsevišķa algu maksājuma summu. 

[Valūta]  Algu maksājuma valūta. 

[Maksājuma mērķis]  Maksājuma mērķis. Visiem maksājumiem algu sarakstā tiek norādīts viens 
maksājuma mērķis. 

[Vārds, uzvārds]  Norādiet maksājuma saņēmēja pilnu vārdu un uzvārdu. 

[Personas kods]  Norādiet maksājuma saņēmēja personas kodu tās valsts rezidentiem, kurā 
tiek veikts algas maksājums, vai pases sēriju un numuru nerezidentiem.  

[Summa]  Algu maksājuma summa, kas jāpārskaita saņēmēja kontā. 

[Saņēmēja konts]  Saņēmēja konta numurs, kurā tiks ieskaitīta maksājuma summa. Jānorāda 
konta IBAN, var ievadīt tikai lielos latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus.  
Nedrīkst ievadīt tukšumzīmi. 

Saraksta apstrādes 
vēsture 

  

Datums / laiks  Datums un laiks, kad notikusi darbība ar sarakstu. 

Lietotājs  Lietotāja, kurš veica darbību, vārds un uzvārds. 

Darbība  Ar algu sarakstu veikto darbību saraksts. 
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KONTU GRUPAS 
Modulī “Kontu grupas” var: 

 izveidot jaunas kontu grupas pēc brīvi izvēlētām pazīmēm, 
 labot kontu grupas (nosaukumu, tās aprakstu vai mainīt iekļautos kontus), 
 iekļaut jaunu kontu jau esošā kontu grupā vai grupās. 

Moduli “Kontu grupas” ieteicams izmantot klientiem, kuri strādā ar daudziem kontiem un kuriem 
nepieciešams iegūt finanšu informāciju pa kontu grupām.  Moduļos “Kontu atlikumi” un “Kontu 
pārskati” informāciju var iegūt gan atsevišķi pa kontiem, gan kontu grupām. 

Ekrāns sastāv no 2 daļām – lietotājam pieejamo kontu grupu saraksta un konkrētā kontu grupā 
iekļauto kontu saraksta. 

Lietotājs kontu grupu sarakstā var apskatīt gan paša izveidotās un tikai sev pieejamās (privātās) 
kontu grupas, gan visiem sistēmas Digifirma lietotājiem pieejamās (publiskās) kontu grupas.  
Sarakstā publiskās kontu grupas ir atzīmētas ar ikonu . 

Katrs lietotājs no sev pieejamiem kontiem (t.i., kontiem, kuri tam pieejami vismaz skatīšanās 
režīmā) var veidot savas privātās kontu grupas, kuras pārējiem sistēmas lietotājiem nav redzamas.  
Savas privātās kontu grupas lietotājs var brīvi mainīt, kā arī dzēst, kontu grupu sarakstā 
noklikšķinot ar peles labo pogu uz konkrētas grupas un izvēloties darbību “Dzēst”. 

Publiskās kontu grupas var veidot, mainīt un dzēst tikai lietotājs, kuram ir piešķirtas publisko kontu 
grupu administrēšanas tiesības (sk. apraksta sadaļu “Lietotāju administrēšana”).  Publiskās kontu 
grupas var veidot no visiem sistēmas Digifirma datu bāzē esošiem klientu kontiem neatkarīgi no 
publisko kontu grupu administratoram piešķirtajiem pieejas režīmiem šiem kontiem. 

Piezīme.  Atkarībā no tā, kādi pieejas režīmi ir piešķirti konkrētajam lietotājam, publisko 
kontu grupu kontu sarakstā lietotājs var redzēt visus kontu grupā iekļautos kontus vai tikai 
daļu no tiem.  Sarakstā tiek parādīti tikai tie konti, kuri konkrētajam lietotājam ir pieejami 
vismaz skatīšanās režīmā. 

Kontu grupu sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 
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Jaunas kontu grupas izveidošana 

Papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas “Veidot jaunu kontu grupu” vai kontu grupu sarakstā 
noklikšķinot ar peles labo pogu un izvēloties darbību “Veidot jaunu kontu grupu”, tiek atvērts 
dialoga logs “Veidot kontu grupu”.  Tas sastāv no trim sadaļām – kontu grupas informācijas, 
lietotājam pieejamo kontu saraksta un grupā iekļautajiem kontiem. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Grupa   

[Nosaukums]  Kontu grupas nosaukums. 

[Apraksts]  Īss kontu grupu raksturojošs apraksts. 

[Publicēt]  Atzīmējiet lauku, ja vēlaties kontu grupu padarīt pieejamu visiem sistēmas 
lietotājiem. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, kontu grupa tiek izveidota. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, ekrāns tiek aizvērts, neizveidojot jaunu kontu grupu.

 

Lai sadaļā “Pieejamie konti” varētu apskatīt kontu sarakstu, jānoklikšķina uz zīmes “+” pie klienta 
nosaukuma.  Iezīmējot vajadzīgos kontus un noklikšķinot uz pogas , konti tiek parādīti ekrāna 
sadaļā “Grupā iekļautie konti”.  Noklikšķinot uz pogas , grupā tiek iekļauti visi lietotājam 
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pieejamo klientu konti neatkarīgi no tā, kuri konti ir iezīmēti.  Pogas  un  izmanto, lai kontu 
grupā iekļautos kontus pārvietotu atpakaļ uz pieejamo kontu sarakstu. 

Piezīme. Lietotājam sarakstā noteikti jānorāda kāds no kontiem; norādot tikai klientu, tā 
konti netiek iekļauti grupā. 

 

Kontu grupas labošana 

Ja nepieciešams mainīt kādas kontu grupas informāciju, kontu grupu sarakstā jāiezīmē vajadzīgā 
grupa, jāveic dubultklikšķis uz tās vai jānoklikšķina uz tās ar peles labo pogu un no piedāvātā 
darbību saraksta jāizvēlas “Atvērt”.  Tiek atvērts dialoga logs “Veidot kontu grupu”, kurā var veikt 
nepieciešamās izmaiņas. 

Dialoga loga lauku detalizētāku aprakstu skatīt apraksta sadaļā “Jaunas kontu grupas 
izveidošana”. 

Izmantojot pogas , ,  un , iezīmētos kontus var pārvietot no lietotājam pieejamo kontu 
saraksta uz grupā iekļauto kontu sarakstu un otrādi. 

 

Konta iekļaušana grupās 

Ja kādu kontu nepieciešams iekļaut uzreiz vairākās kontu grupās, ieteicams izmantot  dialoga logu 
“Konta iekļaušana kontu grupā”. To atver, ekrāna papildu rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas “Iekļaut 
kontu” vai kontu grupu sarakstā noklikšķinot ar peles labo pogu un izvēloties darbību “Iekļaut 
kontu”. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Klients]  No saraksta izvēlieties klientu, kura kontu vēlaties iekļaut kontu grupā.  
Sarakstā ir iekļauti tikai tie klienti, ar kuru kontiem lietotājam ir atļauts 
strādāt. 

[Konts]  No saraksta izvēlieties klienta kontu, kuru vēlaties iekļaut kontu grupā.  
Sarakstā tiek parādīti tikai tie konti, kuri sistēmas lietotājam ir pieejami 
vismaz skatīšanās režīmā.  

[Grupas nosaukums]  Atzīmējiet tās grupas, kurās vēlaties iekļaut kontu.  Grupu sarakstā tiek 
parādītas lietotāja paša izveidotās un visiem lietotājiem pieejamās kontu 
grupas. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek apstiprinātas. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek atceltas. 
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PĀRSKATI 
Uzmanību! Nav iespējams izvēlēties pārskata periodu, kur sākuma datums ir pirms EUR 
ieviešanas un beigu datums ir pēc EUR ieviešanas. Izvēlētajam periodam jābūt vai nu līdz 
31.12.2013., vai nu pēc 01.01.2014. 

Kontu atlikumi 
Modulis "Kontu atlikumi" ļauj skatīt un izdrukāt kontu atlikumu informāciju par izvēlētu datumu, kā 
arī skatīt kontam piesaistīto karšu ierakstus. 

Lietotājs kontu atlikumu informāciju var skatīt pa: 
 konkrētiem kontiem, 
 kontu grupām, ja lietotājam tādas ir izveidotas vai pieejamas.  Informāciju par kontu 

grupām skatīt apraksta sadaļā “Kontu grupas”. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var skatīt un drukāt tikai to kontu informāciju, kuri tam ir pieejami 
vismaz skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā 
“Lietotāja pieejas režīmi”. 

Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Kontu atlikumu saraksts 

Kontu atlikumu kopsavilkums pa valūtām 
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Konta atlikums – atlases kritēriju izvēle 

Nosaukums  Apraksts 

Konti   

[Klients]  Klients, kura kontiem veidot pārskatu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, klientu var izvēlēties no saraksta. 

[Konta numurs]  No saraksta izvēlieties kontu, kuram skatīt konta atlikumu.  Sarakstā tiek 
parādīti tikai tie klienta konti, kuri sistēmas lietotājam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā. 

[Valūta]  Izvēlieties konta valūtu.  Sarakstā tiek parādītas visu sistēmas lietotājam 
pieejamo klienta kontu valūtas. 

[Datums]  Izvēlieties datumu, par kuru vēlaties skatīt konta atlikumus.  Datumu nevar 
izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama informācija lokālajā datu 
bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par pēdējo datu sinhronizāciju 
starp sistēmu un banku var apskatīt modulī "Datu apmaiņa". 

[Rādīt kopsummu] Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties, lai kontu atlikumu kopsavilkumā tiktu 
parādīta kopējā atlikumu summa vietējā valūtā, kas tiek aprēķināta pēc 
vietējās Centrālās bankas valūtas maiņas kursa norādītajā datumā. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti kontu atlikumi izvēlētajā datumā 
atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

Kontu grupas   

[Nosaukums]  No saraksta izvēlieties kontu grupu, par kuru vēlaties skatīt kontu 
atlikumus.  Sarakstā tiek parādītas privātās kontu grupas un tās publiskās 
kontu grupas, kurās lietotājam ir pieejams vismaz viens konts skatīšanās 
režīmā. 

[Apraksts]  Izvēlētās kontu grupas apraksts.  Ja lietotājam nav pieejami visi konti 
izvēlētajā publiskajā kontu grupā, šajā laukā tiek parādīta piezīme "Daļēji".

[Datums]  Izvēlieties datumu, par kuru vēlaties skatīt konta atlikumus.  Datumu nevar 
izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama informācija lokālajā datu 
bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par pēdējo datu sinhronizāciju 
starp sistēmu un banku var apskatīt modulī "Datu apmaiņa". 

[Rādīt kopsummu] Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties, lai kontu atlikumu kopsavilkumā tiktu 
parādīta kopējā atlikumu summa vietējā valūtā, kas tiek aprēķināta pēc 
vietējās Centrālās bankas valūtas maiņas kursa norādītajā datumā. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti kontu atlikumi izvēlētajā datumā 
atbilstoši uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

 

Kontu atlikumu saraksts 

Katram kontam, kas atbilst uzstādītajiem atlases kritērijiem, tiek parādīta šāda informācija: 
 konta numurs un valūta, 
 nosaukums un konta kategorija, 
 beigu atlikums – pēdējā no bankas saņemtā informācija par konta atlikumu; tas ir precīzs, 

ja sistēmā ir informācija par bankas dienas slēgšanu norādītā datumā, t.i., pēc šī datuma 
ir veikta datu apmaiņa starp sistēmu un banku, 

 sākuma atlikums – konta atlikums uz dienas sākumu, 
 kontam piešķirtais overdrafts un tā valūta. 
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Piezīme.  Tā kā sistēmas Digifirma datu bāzē netiek uzturēta overdraftu vēsture, kolonnā 
“Pašreizējais overdrafts” vienmēr tiek rādīts konta overdrafts par pašreizējo dienu. 

 pieejamais atlikums – konta pieejamais atlikums pēdējās komunikācijas brīdī.  

Piezīme.  Karšu kontiem pieejamais atlikums par tekošo bankas biznesa dienu tiek 
aprēķināts, beigu atlikumam pieskaitot overdraftu un atņemot maksājumu summas, kas 
veiktas ar karti un vēl nav iegrāmatotas bankas sistēmā.  Pārējos gadījumos tiek rādīts 
beigu atlikums. 

Daudzvalūtu kontam, noklikšķinot uz zīmes “+”, tiek parādīti kontu atlikumi pa valūtām. 

Karšu ieraksti sarakstā tiek parādīti karšu numuru augošā secībā zem konta, kam karte ir 
piesaistīta. 

Piezīme. Ja kartei beidzies derīguma termiņš, tā sarakstā tiek rādīta vēl divus mēnešus 
pēc derīguma termiņa beigām. 

Katrai kartei sarakstā tiek rādīta šāda informācija: 
 kartes numurs, 
 vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums uz kartes, 
 karšu produkta nosaukums. 

Uzmanību! Karšu ierakstiem netiek rādīts sākuma atlikums, beigu atlikums, kā arī pašreizējais 
overdrafts un pieejamais atlikums. 

Kontu atlikumu sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

 

Kontu atlikumu kopsavilkums 

Tiek parādīta kontu atlikumu informācija, sasummēta pa valūtām.  Ja atlases kritērijos ir atzīmēts 
lauks [Rādīt kopsummu], kopsavilkumā tiek parādīta arī kopējā atlikumu summa vietējā valūtā, 
kuru aprēķina pēc vietējās Centrālās bankas valūtas maiņas kursa atlases kritērijos norādītajā 
datumā. Ja datu bāzē nav informācijas par maiņas kursiem šajā datumā, kopsumma vietējā valūtā 
tiek aprēķināta, ņemot vērā pieejamos valūtu kursus tuvākā pagātnē no šī datuma. 
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Kontu atlikumi par periodu 
Modulis "Kontu atlikumi par periodu" ļauj skatīt kontu atlikumu kopsummu uz katru datumu 
norādītajā periodā. 

Lietotājs kontu atlikumu informāciju var skatīt pa: 
 konkrētiem kontiem, 
 kontu grupām, ja lietotājam tādas ir izveidotas vai pieejamas.  Informāciju par kontu 

grupām skatīt apraksta sadaļā “Kontu grupas”. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var skatīt un drukāt tikai to kontu informāciju, kuri tam ir pieejami 
vismaz skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā 
“Lietotāja pieejas režīmi”. 

Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Kontu atlikumu kopsumma pa valūtām  

Kontu saraksts 
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Kontu atlikumi periodos – atlases kritēriju izvēle 

Nosaukums  Apraksts 

Konti   

[Klients]  Klients, kura kontiem veidot pārskatu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, klientu var izvēlēties no saraksta. 

[Konta numurs]  No saraksta izvēlieties kontu, kuram skatīt konta atlikumu.  Sarakstā tiek 
parādīti tikai tie klienta konti, kuri sistēmas lietotājam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā. 

[Valūta]  Izvēlieties konta valūtu.  Sarakstā tiek parādītas visu sistēmas lietotājam 
pieejamo klienta kontu valūtas. 

[Datums]  Izvēlieties datumu vai periodu, par kuru vēlaties skatīt konta atlikumus.  
Datumus nevar izvēlēties lielākus par datumu, par kuru pieejama 
informācija lokālajā datu bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par 
pēdējo datu sinhronizāciju starp sistēmu un banku var apskatīt modulī 
"Datu apmaiņa". 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti kontu atlikumi atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem. 

Kontu grupas   

[Nosaukums]  No saraksta izvēlieties kontu grupu, par kuru vēlaties skatīt kontu 
atlikumus.  Sarakstā tiek parādītas privātās kontu grupas un tās publiskās 
kontu grupas, kurās lietotājam ir pieejams vismaz viens konts skatīšanās 
režīmā. 

[Apraksts]  Izvēlētās kontu grupas apraksts.  Ja lietotājam nav pieejami visi konti 
izvēlētajā publiskajā kontu grupā, šajā laukā tiek parādīta piezīme "Daļēji".

[Datums]  Izvēlieties datumu, par kuru vēlaties skatīt konta atlikumus.  Datumu nevar 
izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama informācija lokālajā datu 
bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par pēdējo datu sinhronizāciju 
starp sistēmu un banku var apskatīt modulī "Datu apmaiņa". 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti kontu atlikumi atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem. 

 

Kontu atlikumu saraksts 

Tiek parādīti kontu atlikumu kopsumma uz katru datumu norādītajā periodā. Konta atlikums tiek 
rādīts uz dienas beigām; tas ir precīzs, ja sistēmā ir informācija par bankas dienas slēgšanu 
norādītā datumā, t.i., pēc šī datuma ir veikta datu apmaiņa starp sistēmu un banku. Kontu atlikumu 
kopsumma tiek parādīta vietējā valūtā, kuru aprēķina pēc vietējās Centrālās bankas valūtas 
maiņas kursa datumā, uz kuru norādīts kontu atlikums. Ja datu bāzē nav informācijas par maiņas 
kursiem šajā datumā, kopsumma vietējā valūtā tiek aprēķināta, ņemot vērā pieejamos valūtu 
kursus tuvākā pagātnē no šī datuma. 

 

Kontu saraksts 

Katram kontam, kas atbilst uzstādītajiem atlases kritērijiem, tiek parādīta šāda informācija: 
 konta numurs un valūta, 
 nosaukums un konta kategorija, 
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 klienta, kuram pieder konts, ID un nosaukums. 

Daudzvalūtu kontam, noklikšķinot uz zīmes “+”, tiek parādīti kontu atlikumi pa valūtām. 

Karšu ieraksti sarakstā tiek parādīti karšu numuru augošā secībā zem konta, kam karte ir 
piesaistīta. 

Piezīme. Ja kartei beidzies derīguma termiņš, tā sarakstā tiek rādīta vēl divus mēnešus 
pēc derīguma termiņa beigām. 

Katrai kartei sarakstā tiek rādīta šāda informācija: 
 kartes numurs un valūta, 
 vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums uz kartes, 
 karšu produkta nosaukums, 
 klienta, kuram pieder karte, ID un nosaukums. 

Kontu atlikumu sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 
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Kontu pārskati 
Modulī "Kontu pārskati" var: 

 skatīt un izdrukāt kontu pārskatu par izvēlētu laika periodu; 
 skatīt un izdrukāt debeta un kredīta paziņojumus.  Sīkāku informāciju skatīt apraksta 

sadaļā “Debeta un kredīta paziņojumi”; 
 eksportēt transakcijas no sistēmas Digifirma  *.xml formāta failā (FiDAViSta standarts).  

Sīkāku informāciju skatīt apraksta sadaļā “Transakciju eksports”. 

Lietotājs kontu pārskatu var skatīt par: 
 konkrētu kontu, 
 noteiktu kontu grupu, ja lietotājam tādas ir izveidotas vai pieejamas.  Informāciju par kontu 

grupām skatīt apraksta sadaļā “Kontu grupas”.   

Uzmanību!  Sistēmas lietotājs var skatīt un drukāt tikai to kontu informāciju, kuri tam ir pieejami 
vismaz skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā 
“Lietotāja pieejas režīmi”. 

Ekrāns sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki  

Transakciju saraksts 

Konta pārskata kopsavilkums pa valūtām 
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Konta pārskats – atlases kritēriju izvēle 

Nosaukums  Apraksts 

Konti   

[Klients]  Klients, kura kontiem veidot pārskatu.  Ja datu bāzei ir pievienoti vairāku 
klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar vairāku klientu 
kontiem, klientu var izvēlēties no saraksta. 

[Konta numurs]  No saraksta izvēlieties kontu, kuram veidot pārskatu.  Sarakstā tiek 
parādīti tikai tie klienta konti, kuri sistēmas lietotājam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā. 

[Valūta]  Izvēlieties konta valūtu.  Sarakstā tiek parādītas visu sistēmas lietotājam 
pieejamo klienta kontu valūtas. 

[Periods]  Izvēlieties laika intervālu, par kuru vēlaties skatīt konta pārskatu.  Beigu 
datumu nevar izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama informācija 
lokālajā datu bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par pēdējo datu 
sinhronizāciju starp sistēmu un banku var apskatīt modulī "Datu apmaiņa".

[Rādīt kopsummu]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties, lai kontu pārskatu kopsavilkumā tiktu 
norādīta visu kontu transakciju kopējā summa vietējā valūtā. Kopsumma 
tiek aprēķināta pēc vietējās Centrālās bankas valūtas maiņas kursa 
norādītā perioda beigu datumā. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts konta pārskats atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem. 

Kontu grupas   

[Nosaukums]  No saraksta izvēlieties kontu grupu, par kuru vēlaties skatīt kontu pārskatu. 
Sarakstā tiek parādītas privātās kontu grupas un tās kontu grupas, kurās 
lietotājam ir pieejams vismaz viens konts skatīšanās režīmā. 

[Apraksts]  Izvēlētās kontu grupas apraksts.  Ja lietotājam nav pieejami visi konti 
izvēlētajā publiskajā kontu grupā, šajā laukā tiek parādīta piezīme "Daļēji".

[Periods]  Izvēlieties laika intervālu, par kuru vēlaties skatīt konta pārskatu.  Beigu 
datumu nevar izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama informācija 
lokālajā datu bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par pēdējo datu 
sinhronizāciju starp sistēmu un banku var apskatīt modulī "Datu apmaiņa".

[Rādīt kopsummu]  Atzīmējiet šo lauku, ja vēlaties, lai kontu pārskatu kopsavilkumā tiktu 
norādīta visu kontu transakciju kopējā summa vietējā valūtā. Kopsumma 
tiek aprēķināta pēc vietējās Centrālās bankas valūtas maiņas kursa 
norādītā perioda beigu datumā. 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts konta pārskats atbilstoši uzstādītajiem 
atlases kritērijiem. 
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Transakciju saraksts 

Par katru pārskata periodā veikto darījumu, kas atbilst uzstādītajiem atlases kritērijiem, tiek 
parādīta šāda informācija: 

 datums, kad ir veikta bankas transakcija, t.i., attiecīgā summa norakstīta vai ieskaitīta 
kontā, 

 darījuma veids, piemēram, “Skaidras naudas iemaksa”, 
 maksājuma dokumenta numurs, uz kura pamata veikts darījums, 
 bankas transakcijas numurs, 
 transakcijas debeta vai kredīta summa, 
 ar darījuma izpildi saistītās komisijas summa, 
 darījuma informācija, t.i., darījuma mērķis, paskaidrojoša informācija par attiecīgo 

darījumu, 
 informācija par darījumā iesaistīto pretējo pusi (konts, subkonts, konta kategorija, 

saņēmēja vai maksātāja nosaukums un ID, saņēmēja vai maksātāja banka), 
 darījuma valutēšanas datums, 
 darījumā iesaistītā otra valūta un summa, ja darījums ir ar valūtas maiņu. 

Lai atvieglotu konkrētas transakcijas atrašanu sarakstā, var izmantot iespēju “Meklēt”.  Sīkāku 
informāciju par transakciju meklēšanu skatīt apraksta sadaļā “Ierakstu meklēšana”. 

Transakciju sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda no ierakstiem, atsevišķā ekrāna logā tiek parādīta 
šīs transakcijas informācija vertikālā izkārtojumā. 

Lai apskatītu konta pārskata izdruku, izmantojiet darbību "Drukas priekšapskate…".  Lai izdrukātu 
konta pārskatu, izmantojiet darbību "Drukāt…". 

Transakciju sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

 

Debeta un kredīta paziņojumi 

Kontu pārskata transakciju sarakstā iezīmējiet ierakstus, kuriem veidot debeta vai kredīta 
paziņojumus, un no izvēlnes “Darbība” izvēlieties “Drukāt paziņojumu”. 

Piezīme. Paziņojumu nav iespējams izdrukāt kases transakcijām (skaidras naudas 
iemaksa kontā, izmaksa no konta), komisiju grāmatojumiem un procentu ieskaitījumiem. 

Debeta paziņojumā tiek parādīta šāda informācija: 

 klients - maksātāja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese, kā norādīts 
sistēmā Digifirma; 

 konts/valūta – maksātāja konta numurs un valūta; 

 darījuma datums, kurā ir veikta bankas transakcija, t.i., veikts bankas grāmatojums par 
attiecīgās summas norakstīšanu no debeta konta. Ja darījuma valutēšanas datums 
atšķiras no grāmatošanas datuma, iekavās tiek parādīts arī darījuma valutēšanas datums 
(angl. debit value date); 

 darījuma numurs - bankas transakcijas numurs; 

 darījuma veids, piemēram, “Izejošais SWIFT maksājums”; 

 dokumenta numurs - numurs, ko klients maksājumam piešķīris sistēmā Digifirma; 

 puse, kura sedz banku komisijas: maksātājs (OUR), saņēmējs (BEN), dalīti (SHA); 
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 maksātājs – persona vai uzņēmums, kuras vārdā klients veic maksājumu, personas kods 
vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, rezidences valsts un konta numurs; 

 saņēmēja konts - konts, kurā tiks ieskaitīta maksājuma summa; 

 saņēmējs - persona vai uzņēmums, kas saņems maksājumā norādīto naudas summu, 
personas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs (SWIFT MT 103 ziņojuma 59. lauks); 

 saņēmēja banka - banka, kurā atvērts konts, kurā tiks ieskaitīta maksājumā norādītā 
naudas summa;  

 informācija par citām maksājumā iesaistītām bankām:  

 saņēmēja korespondentbanka - adresāta korespondentbanka, kas norādīta SWIFT MT 
103 ziņojuma 54. laukā, 

 sūtītājbankas korespondentbanka (SWIFT MT 103 ziņojuma 53. lauks),  

 starpniekbanka (SWIFT MT 103 ziņojuma 56. lauks), 

Piezīme. Ja SWIFT MT 103 ziņojuma 72. laukā ar opciju /INS/ ir norādīta banka, tā netiek 
parādīta laukā "Starpniekbanka"  

 darījuma detaļas.  Šajā laukā tiek parādīta papildinformācija par maksājumu, kas bijusi 
norādīta SWIFT MT 103 ziņojuma 72. laukā, kā arī 71. laukā; 

 maksājuma summa – pārveduma oriģinālā summa un valūta.  Ja maksājums ir ar valūtas 
maiņu, šī summa atšķiras no laukā “Konts debetēts par summu” norādītās summas; 

 maksājums nosūtīts saņēmējam ar valutēšanas datumu (credit value date) - datums, kad 
maksājums izpildīts Citadele bankā, t.i., nogrāmatots uz maksājuma adresāta bankas 
kontu; 

 debeta summa - summa, kura norakstīta no klienta konta Bankā. 

 

Kredīta paziņojumā tiek parādīta šāda informācija: 

 klients – maksājuma saņēmēja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese, 
kā norādīts sistēmā Digifirma; 

 kreditētais konts (konts, kurā ieskaitīti līdzekļi) un konta valūta; 

 darījuma datums, kurā ir veikta bankas transakcija, t.i., veikts bankas grāmatojums par 
attiecīgās summas ieskaitīšanu kredīta kontā.  Ja darījuma valutēšanas datums atšķiras 
no grāmatošanas datuma, iekavās tiek parādīts arī darījuma valutēšanas datums; 

 darījuma numurs - bankas transakcijas numurs; 

 darījuma veids, piemēram, “Ienākošais maksājums”; 

 dokumenta numurs - numurs, ko maksājumam piešķīris maksātājs; 

 puse, kura sedz banku komisijas: maksātājs (OUR), saņēmējs (BEN), dalīti (SHA); 

 maksātājs (SWIFT MT 103 ziņojuma 50. lauks), maksātāja konts maksātāja bankā, 
maksātāja banka; 

 informācija par citām maksājumā iesaistītām bankām netiek parādīta; 

 darījuma detaļas.  Šajā laukā tiek parādīta arī maksājuma saņēmēja banka un cita 
papildinformācija par maksājumu, ja tāda ir pieejama; 

 maksājuma summa - pārveduma oriģinālā summa un valūta. Ja maksājums ir ar valūtas 
maiņu, šī summa atšķiras no laukā “Konts kreditēts par summu” norādītās summas; 
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 konts kreditēts par summu  - summa, kura ieskaitīta saņēmēja kontā Citadele bankā. 

Ja kāds no laukiem maksājumā nav aizpildīts, attiecīgie lauki paziņojumā ir tukši. 

Konta pārskata kopsavilkums 

Katram kontam katrā valūtā tiek parādīta šāda informācija: 
 konta pārskata perioda sākuma atlikums, 
 konta pārskata perioda beigu atlikums, 
 kopējais konta apgrozījums pārskata periodā, 
 konta debeta transakciju un kredīta transakciju kopsummas pārskata periodā. 

Ja atlases kritērijos ir atzīmēts lauks [Rādīt kopsummu], konta pārskata kopsavilkumā tiek parādīta 
visu kontu transakciju kopsumma vietējā valūtā.  Kopsummu aprēķina pēc vietējās Centrālās 
bankas valūtas maiņas kursa pārskata perioda beigu datumā.  Ja datu bāzē nav informācijas par 
maiņas kursiem šajā datumā, kopsumma vietējā valūtā tiek aprēķināta, ņemot vērā pieejamos 
valūtu kursus tuvākā pagātnē no šī datuma. 

Konta pārskata kopsavilkumu, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā programmā.  
Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

Uzmanību!  Konta pārskats ir nepilnīgs, ja tiek pieprasīta informācija par darījumiem pirms datu 
apmaiņas sākuma datuma vai ja pēc pārskata perioda beigu datuma nav veikta datu apmaiņa 
starp sistēmu un banku.  Piemēram, konta pārskats ir nepilnīgs, pieprasot informāciju par šodienu. 

 

Transakciju eksports 

Sistēmas lietotājam ir iespējams eksportēt visu klientu un kontu transakcijas par izvēlētu laika 
periodu. 

Atrodoties modulī "Kontu pārskati", izvēlnē "Fails" jānoklikšķina uz "Transakciju eksports”.  Sistēma 
prasa norādīt eksporta faila vārdu un faila formātu.  Pašreiz ir iespējams eksportēt transakcijas 
*.xml formātā (FiDAViSta standarts). 

Veicot eksportu, pēc noklusējuma ir norādīts faila ceļš uz direktoriju, no kura konkrētais lietotājs 
iepriekš ir veicis transakciju eksportu. 

Uzmanību!  Sistēmas lietotājs var eksportēt tikai to kontu transakcijas, kuri tam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja 
pieejas režīmi”. 
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Karšu notikumi 
Modulis "Karšu notikumi" ļauj skatīt karšu transakcijas par izvēlētu laika periodu. 

Lietotājs karšu notikumus var skatīt pa: 
 konkrētiem kontiem, 
 kontu grupām, ja lietotājam tādas ir izveidotas vai pieejamas.  Informāciju par kontu 

grupām skatīt apraksta sadaļā “Kontu grupas”. 

Uzmanību! Sistēmas lietotājs var skatīt tikai to kontu informāciju, kuri tam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā.  Sīkāku informāciju par darba režīmiem skatīt apraksta sadaļā “Lietotāja 
pieejas režīmi”. 

Ekrāns sastāv no 2 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Karšu notikumu saraksts 
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Karšu notikumi – atlases kritēriju izvēle 

Nosaukums  Apraksts 

Konti   

[Klients]  Klients, kura kartēm veidot karšu transakciju sarakstu.  Ja datu bāzei ir 
pievienoti vairāku klientu dati un sistēmas lietotājam ir atļauts strādāt ar 
vairāku klientu kontiem, klientu var izvēlēties no saraksta. 

[Konta numurs]  No saraksta izvēlieties kontu, kuram skatīt karšu notikumus.  Sarakstā tiek 
parādīti tikai tie klienta konti, kuri sistēmas lietotājam ir pieejami vismaz 
skatīšanās režīmā. 

[Kartes numurs]  No saraksta izvēlieties kontam piesaistītās kartes numuru, ar kuru veiktās 
transakcijas vēlaties skatīt. 

[Valūta]  Izvēlieties konta valūtu. 

[Periods]  Izvēlieties laika intervālu, par kuru vēlaties skatīt karšu notikumu sarakstu.  
Beigu datumu nevar izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama 
informācija lokālajā datu bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par 
pēdējo datu sinhronizāciju starp sistēmu un banku var apskatīt modulī 
"Datu apmaiņa". 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts karšu notikumu saraksts atbilstoši 
uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

Kontu grupas   

[Nosaukums]  No saraksta izvēlieties kontu grupu, par kuru vēlaties skatīt karšu notikumu 
sarakstu.  Sarakstā tiek parādītas privātās kontu grupas un tās publiskās 
kontu grupas, kurās lietotājam ir pieejams vismaz viens konts skatīšanās 
režīmā. 

[Apraksts]  Izvēlētās kontu grupas apraksts.  Ja lietotājam nav pieejami visi konti 
izvēlētajā publiskajā kontu grupā, šajā laukā tiek parādīta piezīme "Daļēji".

[Periods]  Izvēlieties laika intervālu, par kuru vēlaties skatīt karšu notikumu sarakstu.  
Beigu datumu nevar izvēlēties lielāku par datumu, par kuru pieejama 
informācija lokālajā datu bāzē (bankas biznesa datums).  Informāciju par 
pēdējo datu sinhronizāciju starp sistēmu un banku var apskatīt modulī 
"Datu apmaiņa". 

<Parādīt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīts karšu notikumu saraksts atbilstoši 
uzstādītajiem atlases kritērijiem. 

Karšu notikumu saraksts 

Maksājumu karšu notikumu sarakstā par katru transakciju tiek parādīta šāda informācija:  
 klienta nosaukums un ID sistēmā GLOBUS, 
 konta numurs un valūta, 
 kontam piesaistītās kartes numurs, 
 datums un laiks, kad veikta kartes transakcija, 
 transakcijas veids, piemēram, "Naudas izmaksa", 
 darījuma detaļas (karšu termināļa adreses kods un termināļa vietas nosaukums), 
 autorizācijas kods akceptētiem darījumiem (tas norādīts arī, piemēram, uz pirkuma vai 

bankomāta čeka) vai pazīme “Atteikts” neapstiprinātiem darījumiem, 
 darījuma summa un valūta. 
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Karšu notikumu sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā, lai apstrādātu un izdrukātu.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā 
“Datu kopēšana”. 
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Valūtu kursi 
Modulis "Valūtu kursi" piedāvā iespēju par izvēlētu datumu skatīt un izdrukāt: 

 Citadele bankas noteiktos bezskaidras naudas pirkšanas un pārdošanas kursus attiecībā 
pret vietējo valūtu, 

 Citadele bankas noteiktos bezskaidras naudas pirkšanas un pārdošanas kursus attiecībā 
pret ASV dolāru, 

 vietējās Centrālās bankas noteiktos valūtu kursus. 

Ja sarakstā kādai valūtai norādīta vērtība “NA”, tad šai valūtas kurss nav uzstādīts. 

Piezīme. Valūtu maiņas kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā, veicot datu 
apmaiņas seansu ar banku, kuras laikā uz lokālo datu bāzi tiek nosūtīti valūtu kursi par 
periodu kopš pēdējās komunikācijas datuma. Valūtu kursi tiek atjaunoti, 
pievienojot/atjaunojot datus kopš norādītā datuma. 

Valūtu kursu sarakstā noklikšķinot uz kāda no kolonnu virsrakstiem, lietotājs var sakārtot sarakstu 
šīs kolonnas vērtību augošā vai dilstošā secībā.  Skatot valūtu kursu sarakstu, lietotājs var brīvi 
mainīt saraksta kolonnu platumu un secību. 

Valūtu kursu sarakstu, izmantojot darbību “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā programmā.  Sīkāku 
informāciju par datu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 
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DATU APMAIŅA 
Modulis “Datu apmaiņa” ļauj: 

 pievienot lokālajai datu bāzei klienta datus no bankas, 
 veikt datu apmaiņu ar banku, 
 apskatīt pēdējās datu sinhronizācijas informāciju,  
 veikt saraksti ar banku – sūtīt ziņojumus bankai un saņemt no bankas ziņojumus, 
 apskatīt un izdrukāt bankas sūtītos paziņojumus. 

Ekrāns sastāv no 4 daļām: 

Datu pārraides parametru uzstādīšana 

Datu pārraides darbību saraksts 

Pēdējās datu sinhronizācijas informācija 

Ziņojumu un paziņojumu saraksts 
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Datu pārraides parametru skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Datu pārraide   

[Pievienot/Atjaunot datus] Ja vēlaties pievienot lokālajai datu bāzei jaunu klientu vai atjaunot klienta 
datus, atzīmējiet šo lauku.  Ja sekojošos laukos ir norādīti pareizi klienta 
parametri, komunikācijas seansa laikā no bankas saņemtie klienta dati tiek 
iekopēti lokālajā datu bāzē. 

[Bankas klienta Nr.]  Klienta identifikators (ID) bankas informācijas sistēmā, kas ir norādīts 
līgumā par sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu. 

[Pieslēgšanās vārds]  Lietotāja, kurš veic datu pārraidi, pieslēgšanās vārds. 

[Atjaunot statisko datu 
tabulas] 

Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunota sistēmas datu 
bāzes statisko datu tabulu informācija. 

[Atjaunot SWIFT banku 
katalogu] 

Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunots SWIFT banku 
katalogs. 

[Sākot no]  Datums, sākot ar kuru no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas.  Datums nedrīkst būt pirms 01.06.2000. 

[Līdz]  Datums, līdz kuram no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas. 

[Autorizācijas ierīce]  Autorizācijas ierīce, ar kuru tiks parakstīts komunikācijas seanss ar banku 
(Igaunijas ID karte, Latvijas E-ME karte vai Bankas izsniegtais sertifikāts). 

<Sākt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek uzsākts komunikācijas seanss ar banku. 

<Pārtraukt>  Noklikšķinot uz pogas, komunikācijas seanss ar banku tiek pārtraukts. 

Uzmanību! Pārtraucot datu apmaiņu, maksājumi, kas šīs datu apmaiņas 
laikā jau ir nosūtīti uz banku izpildei, netiek atsaukti! 

Konfigurācija   

[Bankas servera adrese] Citadele bankas servera vārds vai IP adrese.  Noklusētā vērtība ir 
online.citadele.lv. 

[Ports]  Komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās Citadele bankas 
serverim.  Noklusētā vērtība ir 443. 

[Starpniekservera adrese] Ja pieslēdzaties internetam caur starpniekserveri, atzīmējiet šo lauku un 
norādiet sava starpniekservera vārdu vai IP adresi. 

[Ports]  Starpniekservera komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās 
internetam.  Noklusētā vērtība ir 8080. 

[Autorizācijas ierīce]  Autorizācijas ierīce, ar kuru tiks parakstīts komunikācijas seanss ar banku 
(Igaunijas ID karte, Latvijas E-ME karte vai Bankas izsniegtais sertifikāts). 

 

Uzmanību!  Lai parakstītu datu apmaiņas pieprasījumu, lietotājam jābūt datu nesējam ar Bankas 
izdotu sertifikātu un lietotāja privāto atslēgu un zināmai privātās atslēgas parolei. Parakstīšanai 
iespējams izmantot arī Igaunijas ID karti vai Latvijas E-ME karti. 

Datu apmaiņa ar banku notiek, izmantojot interneta protokolu.  Komunikācijas seanss ar banku tiek 
uzsākts tikai pēc lietotāja pieprasījuma, t.i., noklikšķinot uz pogas <Sākt>. 

Komunikācija tiek veikta ar parametriem, kuri uzstādīti nodaļās "Datu pārraide" un "Konfigurācija".  
Pirms sākt komunikāciju pārliecinieties par to pareizību! 

Atkarībā no uzstādītajiem parametriem komunikācijas seansa laikā var tikt veikta: 
 klienta datu pievienošana/atjaunošana, 
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 datu apmaiņa ar banku. 

Uzmanību!  Datoram, no kura veic komunikācijas seansu ar banku, jābūt uzstādītam pareizam 
datumam, laikam un laika joslai.  Ja uzstādītais laiks starp datu saņēmēju un nosūtītāju (dators, no 
kura veic komunikāciju, un Bankas serveris) atšķiras vairāk kā par vienu stundu un 15 minūtēm, 
tiek parādīts kļūdas paziņojums "HTTP server error" un datu apmaiņa nenotiek. 

 

Datu pievienošana/atjaunošana 

Ja atzīmēts lauks [Pievienot/Atjaunot datus], tad lokālajai datu bāzei tiek pievienota tikai norādītā 
klienta informācija, kā arī sistēmas tabulas.  No bankas tiek saņemti visi šī klienta dati, kā arī visas 
klienta transakcijas un kontu atlikumi par norādīto laika periodu. 

Piezīme.  Sagatavotie dokumenti uz banku netiek nosūtīti un citu datu bāzei pievienoto 
klientu dati no bankas netiek saņemti. 

 

Datu apmaiņa ar banku 

Ja nav atzīmēts lauks [Pievienot/Atjaunot datus], tiek veikta datu apmaiņu ar banku par visiem 
klientiem, kas ir pievienoti datu bāzei*.  Tiek saņemta un nosūtīta tikai tā informācija, kas 
mainījusies kopš iepriekšējā datu apmaiņas seansa.  Piemēram, uz banku tiek nosūtīti dokumenti 
un ziņojumi, kas atrodas statusā "Gaida nosūtīšanu", bet no bankas tiek saņemtas maksājuma 
dokumenta statusa izmaiņas, kontu atlikumi un transakcijas, kā arī klientu datu izmaiņas un 
bankas sūtītie paziņojumi un ziņojumi. 

Statiskās datu tabulas tiek atjaunotas automātiski, veicot datu apmaiņu, ja ir mainījies bankas 
biznesa datums vai arī pēc lietotāja pieprasījuma, atzīmējot lauku [Atjaunot statisko datu tabulas].  
SWIFT banku katalogs tiek atjaunots pēc lietotāja pieprasījuma, atzīmējot lauku [Atjaunot SWIFT 
banku katalogu]. 

*Piezīme.  Ja lokālajai datu bāzei ir pievienoti vairāku klientu dati, tad katrā komunikācijas 
seansā ar banku datu apmaiņa tiek veikta tikai tiem klientiem, kuriem lietotājs, kurš uzsāk 
komunikācijas seansu, ir tiesīgs veikt datu pārraidi saskaņā ar līguma par sistēmas 
pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumu. 

Uzmanību! Ja datu apmaiņa tiek pārtraukta vai pabeigta ar kļūdu, lietotājam jāveic atkārtota datu 
apmaiņa, lai sakārtotu datus un redzētu, kuri maksājumi ir nosūtīti uz banku un kuri nav. 

Katru reizi veicot datu apmaiņu ar banku, notiek valūtu kursu atjaunošana. 

Sistēmā Digifirma datu apmaiņu ar banku iespējams veikt automātiski, sīkāku informāciju skatīt 
apraksta sadaļā “Datu apmaiņas automatizācija”. 

 

Pēdējās datu sinhronizācijas informācija 

Moduļa “Datu apmaiņa” ekrāna apakšējā daļā labajā pusē tiek parādīta pēdējā datu sinhronizācijas 
(starp sistēmu un banku) informācija: 

 klienta nosaukums, 
 klienta identifikators (ID) bankas informācijas sistēmā, 
 bankas biznesa datums pēdējās sekmīgās datu apmaiņas ar banku brīdī, 
 datums un laiks, kad notikusi pēdējā sekmīgā datu apmaiņa ar banku. 

Lietotājam tiek parādīta informācija par katru klientu, kurš pilnvarojis lietotāju lietot sistēmu 
saskaņā ar līguma par sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu pielikumu. 
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Ziņojumu un paziņojumu saraksts 

Ziņojumu un paziņojumu sarakstā tiek parādīti lietotāja sagatavotie un nosūtītie un no bankas 
saņemtie ziņojumi un paziņojumi (aktuālā bankas informācija un paziņojumi lietotājiem).  Izejošie 
ziņojumi sarakstā ir atzīmēti ar ikonu , ienākošie ziņojumi ar ikonu   un paziņojumi ar ikonu 

. 

Lietotājs sarakstā var apskatīt tikai sev adresētos ziņojumus.  Paziņojumu, kas sūtīts vienam 
sistēmas lietotājam, var skatīt visi sistēmas lietotāji, arī lietotājs ar pieslēgšanās vārdu “digi”. 

Saņemtie jaunie ziņojumi un paziņojumi sarakstā tiek parādīti treknrakstā. 

Lai atvieglotu konkrēta ziņojuma atrašanu sarakstā, var izmantot darbību “Meklēt”.  Sīkāku 
informāciju par meklēšanas iespēju skatīt apraksta sadaļā “Ierakstu meklēšana”. 

Sarakstā iezīmējot kādu no ierakstiem un noklikšķinot uz tā ar peles labo pogu, atveras viss ar 
ziņojumu/paziņojumu veicamo darbību saraksts.  Darbību saraksts ir atkarīgs no ziņojuma statusa.  
Paziņojumus lietotājs var tikai apskatīt un izdrukāt. 

Sarakstā par ziņojumiem/paziņojumiem tiek rādīta šāda informācija: 

 statuss, 
 datums un laiks, kad pēdējo reizi mainīts ziņojuma statuss, 

Piezīme.  Paziņojumiem tiek rādīts tā izveidošanas datums. 
 sūtītājs un saņēmējs, 
 paziņojuma tēma, 
 teksts. 

Izdzēšot ziņojumu, tas vairs sarakstā netiek rādīts.  Paziņojumi sarakstā tiek rādīti noteiktu laika 
periodu, kuru definējusi banka. 

Ziņojumu un paziņojumu sarakstu, izmantojot darbību “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Sīkāku informāciju par datu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

 

Ziņojumi 

Lietotājs var veikt saraksti ar banku, sūtot īsus ziņojumus un saņemot atbildes uz tiem.  Ziņojumus 
var sūtīt un saņemt jebkurš lietotājs, izņemot lietotāju ar pieslēgšanās vārdu “digi”. 

Ziņojumu bankai var sagatavot: 
 ievadot jaunu ziņojumu.  Ievadformu atver no izvēlnes “Fails” apakšizvēlnes “Jauns 

ziņojums” vai noklikšķinot papildu rīkjoslā uz ikonas “Jauns ziņojums”, 
 atbildot uz bankas ziņojumu, sarakstā iezīmējot bankas atsūtīto ziņojumu, ar peles labo 

pogu noklikšķinot uz tā un izvēloties darbību “Atbildēt”, 
 labojot kādu no sarakstā jau sagatavotajiem ziņojumiem, sarakstā iezīmējot ziņojumu, ar 

peles labo pogu noklikšķinot uz tā un izvēloties darbību “Atvērt” vai veicot dubultklikšķi uz 
iezīmētā ziņojuma. 

Piezīme.  Lietotājs var labot tikai savus ziņojumus, kuru statuss ir “Sagatavošanā”. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Sūtītājs]  Sūtītāja vārds un uzvārds. Pēc noklusējuma lietotāja vārds un uzvārds. 

[Saņēmējs]  No saraksta izvēlieties bankas nodaļu, kurai vēlaties nosūtīt ziņojumu. 

[   ]  Ievadiet ziņojuma tekstu. Tekstu var ievadīt latviešu, angļu un krievu 
valodā. 

 

Pēc ziņojuma sagatavošanas lietotājs to var saglabāt kā uzmetumu, nenosūtot bankai, vai 
apstiprināt nosūtīšanai, noklikšķinot uz ikonas "Apstiprināt nosūtīšanai" vai no izvēlnes “Darbība” 
izvēloties “Apstiprināt nosūtīšanai”.  Ziņojumi nav jāparaksta ar lietotāja privāto atslēgu. 

Ziņojumi, kuru statuss ir “Gaida nosūtīšanu”, tiek nosūtīti uz banku datu apmaiņas laikā.  Sīkāk 
skatīt apraksta sadaļu “Datu apmaiņa ar banku”. 
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LIETOTĀJU ADMINISTRĒŠANA 
Modulis “Lietotāju administrēšana” ir pieejams tikai tiem lietotājiem, kuriem ir atļauts veikt lietotāju 
administrēšanu, kā arī uzņēmuma darbiniekam (IT administratoram), kas veic sistēmas 
administrēšanu un pieslēdzas sistēmai Digifirma ar pieslēgšanās vārdu “digi”. 

Modulis “Lietotāju administrēšana” ļauj: 
 skatīt sistēmas lietotāju sarakstu, 
 skatīt informāciju par konkrētu sistēmas lietotāju, t.sk. informāciju par lietotāja parakstu 

kategorijām, 
 veikt sistēmas lietotāju administrēšanu. 

 
 

Lietotāju saraksts 

Sistēmas lietotāju sarakstā par katru lietotāju tiek parādīta šāda informācija: 
 vārds, uzvārds un pieslēgšanās vārds sistēmai, 
 lietotāja personas kods, 
 bankas operatora, kas apkalpo šo lietotāju, vārds, uzvārds un tālruņa numurs, 
 lietotāja paraksta kategorija, kas apzīmēta ar vienu no burtiem A, B, C, D, E, F, G, H (no 

zemākās H kategorijas līdz augstākai A kategorijai).  Ja klientam ir tiesības strādāt ar 
vairāku klientu kontiem, tad paraksta kategorijas dažādiem klientiem var atšķirties. 
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Lietotāju sarakstā esošos ierakstus, izmantojot iespēju “Iekopēt atmiņā”, var iekopēt citā 
programmā.  Informāciju par ierakstu kopēšanu skatīt apraksta sadaļā “Datu kopēšana”. 

Lietotāju sarakstā veicot dubultklikšķi uz kāda no ierakstiem, tiek atvērts lietotāja administrēšanas 
dialoga logs. 

Lietotāja administrēšanas dialoga logs 

Lietotāja administrēšanas dialoga logā konkrētam lietotājam var: 
 piešķirt vai atcelt lietotāju administrēšanas tiesības, 
 piešķirt vai atcelt publisko kontu grupu administrēšanas tiesības, 
 uzstādīt pieslēgšanās paroles maiņas parametrus. 

 

Publisko kontu grupu administrēšana 

Dialoga logā var piešķirt vienam vai vairākiem sistēmas Digifirma lietotājiem publisko kontu grupu 
administrēšanas tiesības. 

Kontu grupas izmanto, lai iegūtu finanšu informāciju pa konkrētām kontu grupām. 

Lietotājs ar publisko kontu grupu administrēšanas tiesībām modulī “Kontu grupas” var centralizēti 
veidot kontu grupas, padarīt tās pieejamas visiem sistēmas lietotājiem, kā arī mainīt un dzēst 
publiskās kontu grupas neatkarīgi no sava pieejas režīma kontiem. 

 

Pieslēgšanās paroles maiņas parametri 

Lietotāja administrēšanas dialoga loga sadaļā “Paroles maiņas parametri” var uzstādīt sistēmas 
lietotāja pieslēgšanās paroles maiņas parametrus, kā arī nomainīt lietotāja paroli, ja lietotājs, 
piemēram, ir aizmirsis savu pieslēgšanās paroli. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Mainīt paroli, nākamreiz 
pieslēdzoties] 

Atzīmējot šo lauku, sistēma prasīs lietotājam mainīt paroli, nākamo reizi 
pieslēdzoties sistēmai. 

[Nomainīt paroli]  Atzīmējiet šo lauku, ja paroli vēlaties nomainīt tūlīt. 

[Jaunā parole]  Sistēmas lietotāja jaunā parole.  Paroles minimālais garums ir 8 zīmes un 
maksimālais - 20 zīmes.  Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atšķirīgi 
simboli. 

[Atkārtot paroli]  Vēlreiz precīzi jāatkārto lietotāja jaunā parole. 

[Paroles maiņas 
biežums (dienās)] 

 Norāda, pēc cik dienām lietotājam ir jāmaina parole, pieslēdzoties 
sistēmai. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek apstiprinātas un dialoga loga 
tiek aizvērts. 

<Atcelt>  Noklikšķinot uz pogas, veiktās izmaiņas tiek atceltas un dialoga logs tiek 
aizvērts. 
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DATU BĀZES VADĪBA 
Modulis "Datu bāzes vadība" ļauj dzēst ar kontu saistīto vēsturisko informāciju, kā arī slēgtos 
kontus un slēgtās kartes. 

Modulis sastāv no 4 ekrāniem: 

Kontu informācijas dzēšana 

Slēgto kontu dzēšana 

Slēgto karšu dzēšana 

Rezultāts 

 

Kontu informācijas dzēšana 

Ekrāns "Kontu informācijas dzēšana" sastāv no 3 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Opciju izvēles lauki 

Kontu/karšu saraksts 

Šajā ekrānā var izdzēst ar kontu saistīto vēsturisko informāciju. 
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Kontu informācijas dzēšana - atlases kritēriju izvēles lauki 

Nosaukums  Apraksts 

Klients  Klients, kuram rādīt kontu sarakstu. 

Datums  Datums, par kuru rādīt klienta kontu sarakstu. 

 

Kontu informācijas dzēšana - opciju izvēles lauki 

Nosaukums  Apraksts 

Izdzēst visu vēstures 
informāciju 

 Dzēst visu konta vēstures informāciju. Atzīmējot šo lauku, pārējie opciju 
izvēles lauki kļūst neievadāmi. 

Kontu pārskati, atlikumi  Dzēst konta pārskatus, atlikumus. 

Dokumenti  Dzēst dokumentus. 

Karšu notikumi  Dzēst karšu notikumus. 

 

Kontu saraksts 

Katram kontam tiek rādīts numurs, valūta, nosaukums, kategorija, slēgšanas datums vai derīguma 
termiņš.  

Sarakstā atzīmē kontus, kuru vēsturisko informāciju jādzēš no datu bāzes atbilstoši izvelētiem 
atlases kritērijiem un izvelētajām opcijām. Var dzēst vienu, vairākus vai visus kontus sarakstā. Ja 
informācija ir jādzēš visiem sarakstā esošajiem kontiem, ar peles labo pogu noklikšķina uz jebkura 
konta un izvēlas darbību "Iezīmēt visus". Lai atceltu visu ierakstu iezīmēšanu, ar peles labo pogu 
noklikšķina uz jebkura konta un izvēlas darbību "Atcelt iezīmēto".  

Lai uzsāktu informācijas dzēšanu, noklikšķina uz pogas <Sākt>. Rezultātus var apskatīt ekrānā 
"Rezultāts". 

 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 93. lpp. no 128 



 

 

Slēgto kontu dzēšana 

Ekrāns "Slēgto kontu dzēšana" sastāv no 2 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Slēgto kontu saraksts 

 

Šajā ekrānā tiek rādīti slēgtie konti, kurus var dzēst no datu bāzes. 

 

Slēgto kontu dzēšana - atlases kritēriju izvēles lauki 

Nosaukums  Apraksts 

Klients  Klients, kuram rādīt slēgto kontu sarakstu. 

 

Sarakstā atzīmē kontus, kurus dzēst. Var dzēst vienu, vairākus vai visus kontus. Ja ir jādzēš visi 
sarakstā esošie konti, ar peles labo pogu noklikšķina uz jebkura konta un izvēlas darbību "Iezīmēt 
visus". Lai atceltu visu kontu iezīmēšanu, ar peles labo pogu noklikšķina uz jebkura konta un 
izvēlas darbību "Atcelt iezīmēto".  

Lai uzsāktu slēgto kontu dzēšanu, noklikšķina uz pogas <Sākt>. Rezultātus var apskatīt ekrānā 
"Rezultāts". 
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Slēgto karšu dzēšana 

Ekrāns "Slēgto karšu dzēšana" sastāv no 2 daļām: 

Atlases kritēriju izvēles lauki 

Slēgto karšu saraksts 

 

Šajā ekrānā tiek rādītas slēgtās kartes, kuras var dzēst no datu bāzes. 

 
 

Slēgto karšu dzēšana - atlases kritēriju izvēles lauki 

Nosaukums  Apraksts 

Klients  Klients, kuram rādīt slēgto karšu sarakstu. 

Sarakstā atzīmē kartes, kuras dzēst. Var dzēst vienu, vairākas vai visas kartes. Ja ir jādzēš visas 
sarakstā esošās kartes, ar peles labo pogu noklikšķina uz jebkuras kartes un izvēlas darbību 
"Iezīmēt visus". Lai atceltu visu karšu iezīmēšanu, ar peles labo pogu noklikšķina uz jebkuras 
kartes un izvēlas darbību "Atcelt iezīmēto".  

Lai uzsāktu slēgto karšu dzēšanu, noklikšķina uz pogas <Sākt>. Rezultātus var apskatīt ekrānā 
"Rezultāts". 
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Rezultāts 

Ekrānā "Rezultāts" var apskatīt ar kontu saistītās vēsturiskās informācijas dzēšanas rezultātus, kā 
arī slēgto kontu un karšu dzēšanas rezultātus. 
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PAPILDU INFORMĀCIJA DIGIFIRMA ADMINISTRATORAM 
MySQL servera instalācija 
Programma Digifirma tiek instalēta vienā datu bāzes serverī un neierobežotā skaitā darbstaciju. 

Ieteicams Digifirma serveri instalēt uz datora, kur nav instalēta cita MySQL datu bāze.  Ja datorā, 
kas tiks lietots kā Digifirma datu bāzes serveris, jau ir instalēta MySQL datu bāze, instalāciju nevar 
veikt ar programmu setup.exe.  Tādā gadījumā nepieciešama speciāla konfigurācija, kas nodrošina 
datu bāzu paralēlu darbību. 

Lai nodrošinātu MySQL servera automātisku startēšanu pēc darbstacijas ieslēgšanas, MySQL 
datu bāze tiek instalēta kā operētājsistēmas (OS) serviss.  Lietotājam, kas instalē Digifirma datorā 
ar Windows 2000, XP, Server 2003 obligāti jābūt OS administratora tiesībām.  Ja lietotājam nav 
administratora tiesību, instalācijas process netiek pārtraukts, bet attiecīgais OS serviss netiek 
izveidots. 

Digifirma datu bāzes servera instalācijas rezultātā datorā ir veiktas šādas darbības: 
 norādītajā Digifirma katalogā (turpmāk %DF_HOME%) ir iekopēti programmas darbībai 

nepieciešami faili; 
 %WINDIR%\my.ini ir ierakstīti MySQL datu bāzes servera starta parametri; 
 ir izveidoti ieraksti Windows reģistru katalogā HKEY_CURRENT_USER\Software\Parex 

Bank\DIGI::FIRMA vai HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Parex Bank\DIGI::FIRMA; 
 OS servisu sarakstā ir izveidots jauns serviss MySQL ar automātisku startēšanas režīmu, 

t.i., instalācijas programma ir izpildījusi komandu "%DF_HOME%\mysql\mysqld.exe --
install". 

 

Servera startēšana un apturēšana 
Ja nepieciešams manuāli startēt vai apturēt MySQL serveri, var izmantot: 

 instalācijas programmas izveidotās norādes uz "Stop server" (izpilda komandu "net stop 
MySql" ) un "Start server" (izpilda komandu "net start MySql"), 

 vai arī kontroles paneļa nodaļu "Services". 

 

Digifirma datu katalogu struktūra 
Datu glabāšanas principi 

Digifirma datu bāzes serveris satur sistēmas datu bāzi (reference database, template database) un 
vienu vai vairākas klientu datu bāzes.  Sistēmas datu bāze tiek izveidota instalācijas procesa laikā, 
klienta datu bāze tiek izveidota, pievienojot klientu.  Katra klienta datu bāze glabājas atsevišķā 
direktorijā.  Klienta datu direktorija nosaukums sastāv no burta "C" un klienta koda bankas sistēmā. 

Lai administrētu klienta datus - kopētu (backup), atjaunotu, dzēstu utt. -, nepieciešams apturēt datu 
bāzes serveri.  Piemēram, lai no datu bāzes nodzēstu klienta datus: 

1 apturiet MySQL serveri (piemēram, ar %DF_HOME%\myguard.exe /stop); 
2 nodzēsiet attiecīgā klienta direktoriju no %DF_HOME%\mysql\data; 
3 startējiet MySQL serveri (piemēram, ar %DF_HOME%\myguard.exe /start). 

 

Klasifikatoru tabulu atjaunošana 
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Digifirma sistēmas datu bāze (reference database) satur vairākas statiskas tabulas, piemēram, 
banku kodu informāciju tabulas, valūtu kodu tabulas utt.  Šīs tabulas periodiski var tikt papildinātas 
ar jaunu informāciju, piemēram, papildinot banku SWIFT kodu klasifikatoru.  Statiskās datu tabulas 
tiek atjaunotas automātiski, veicot datu apmaiņu ar banku.  Sīkāku informāciju skatīt apraksta 
sadaļā “Datu apmaiņa”. 

 

Datu apmaiņas automatizācija 
Sistēmā Digifirma datu apmaiņu ar banku iespējams veikt automātiski no komandu rindas. 

Automātiskās datu apmaiņas izsaukšanas sintakse: 
conprxcom.exe [-c CustomerID [-d DDMMYYYY]] 

Parametru skaidrojums 

Parametrs  Apraksts 

-c  Klienta ID bankas sistēmā. 

Piezīme.  Ja šis parametrs nav ievadīts, datu apmaiņa notiek pa visiem klientiem. 

-d  Datums, no kura sākt datu apmaiņu.  Šo parametru var ievadīt, ja ir norādīts klients 
(parametrs “-c”). 

Piezīme.  Ja šis parametrs nav ievadīts, datu apmaiņa notiek no pēdējās komunikācijas 
brīža (par iztrūkstošo laika periodu). 

 

Datu apmaiņas parametri atrodas failā conprxcom.xml. Failam conprxcom.xml jāsatur šāda 
informācija: 
mysql login, password, host, port Lietotāja pieslēgšanās parametri sistēmai Digifirma. 

key path, password Pilns lietotāja sertifikāta faila ceļš, privātās atslēgas parole. 

certificate path Pilns bankas sertifikāta faila ceļš. 

gateway host, port Bankas servera (gateway) adrese un ports. 

proxy host, port Starpniekservera (proxy) adrese un ports. 

Jānorāda, ja interneta piekļuvei izmantojat starpniekserveri. 

timeout value Laiks (ms), pēc kura komunikācijas sesija tiek pārtraukta, ja no 
bankas nav saņemta atbilde. 

license value Klienta Digifirma licences numurs. 

export path Katalogs, kurā Digifirma datu apmaiņas laikā eksportē operatīvo 
konta pārskatu. Ja šis lauks nav aizpildīts, konta pārskats netiek 
eksportēts. 

Datu apmaiņas automatizācija nav pieejama lietotājiem, kas izmanto Igaunijas ID karti vai Latvijas 
E-ME karti. 

Ja aizpildīts lauks <export path>, norādītajā katalogā datu apmaiņas laikā Digifirma eksportē to 
klientu operatīvo konta pārskatu un par tiem datumiem, par kuriem notiek datu apmaiņa. 
Eksportējamā faila nosaukums satur laika zīmogu un klienta numuru un ir formātā 
YYYYMMDDHHMMSS.ID.xml. 

Automātiski eksportētais konta pārskats atšķiras no manuāli eksportētā konta pārskata šādi: 

 netiek aizpildīta sekcija <BankSet>; 
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 netiek aizpildīta sekcija <ClientSet>; 

 par katru konta valūtas pozīciju tiek veidota atsevišķa sekcija <AccountSet>; 

 transakcijas tipa identifikators <TypeName> tiek aizpildīts ar transakcijas tipa kodu, 
komisijas pazīmi vai reversa pazīmi, nevis ar transakcijas tipa nosaukumu lietotāja 
interfeisa valodā. 

Piemērs: 

<settings>  

<mysql login="ostap" password="12345678" host="localhost" port="3306" />  

<key path="c:\private\certs\Ostap.key" password="qwertyui" />  

<certificate path="c:\private\certs\root.pem" />  

<gateway host="online.citadele.lv" port="443" />  

<proxy host="" port="" />  

<timeout value="600000" />  

<license value="1265209490709" />  

<export path=" c:\bank_statements" />  

</settings> 

 

Digifirma deinstalācija 
Veicot datora, kurā instalēta sistēmas Digifirma darbstacija vai serveris, nomaiņu, var rasties 
nepieciešamība deinstalēt šo sistēmu.  Deinstalācijas process serverim un darbstacijai notiek 
atšķirīgi. 

 

Darbstacijas deinstalācija 

Digifirma var tikt deinstalēta, no kontroles paneļa nodaļas "Add/Remove Programs" izvēloties 
programmu Digifirma vai arī izpildot programmu %DF_HOME%\unins000.exe. 

Darbstacijai deinstalācijas procesa gaitā tiek nodzēsti visi faili Digifirma katalogā %DF_HOME%, 
kā arī reģistru saturs, kas attiecas uz Digifirma. 

 

Servera deinstalācija 

Lai deinstalētu Digifirma serveri, veiciet šādas darbības: 
1 apturiet datu bāzes serveri ar programmu stop server; 
2 deinstalējiet OS servisu ar komandu "%DF_HOME%\mysql\mysqld.exe --remove", ja 

MySQL datu bāzes serveris netiek izmantots citām lietojumprogrammām.  Šī darbība 
jāveic tikai operētājsistēmām Windows XP, 2000, Server 2003; 

Piezīme. Pirms deinstalēt programmu Digifirma pārliecinieties, vai OS serviss MySQL ir 
deinstalēts. 

3 deinstalējiet Digifirma, no kontroles paneļa nodaļas "Add/Remove Programs" izvēloties 
programmu Digifirma vai arī izpildot programmu %DF_HOME%\unins000.exe; 

4 klienta dati (datu bāzes faili) tiek saglabāti katalogā %DF_HOME%\MySQL.  Vajadzības 
gadījumā tos var nodzēst, pārkopēt, arhivēt u.tml. 
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Uzmanību! Ja OS servisu sarakstā ir reģistrēts serviss MySQL, tad jaunu Digifirma instalāciju 
nevar veikt ar setup.exe. 
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Jaunas Digifirma versijas instalācija (upgrade) 
Digifirma lietotājiem tiek piedāvāta iespēja no Citadele bankas mājas lapas 
http://www.citadele.lv/lv/business/remote/digi-firma/ lejuplādēt un instalēt programmas Digifirma 
jaunāko versiju. 

Jaunas Digifirma versijas instalācija aizstāj programmas moduļus ar jaunāku versiju, saglabājot 
klienta datu bāzi un lietotāju pieslēgšanās vārdus un paroles.  Ja nepieciešams, instalācija 
papildina datu bāzi un atjauno statiskās sistēmas tabulas. 

Uzmanību! Jaunā programmas versija jāinstalē gan uz datu bāzes servera, gan uz visām 
darbstacijām.  Digifirma neatbalsta iespēju pieslēgties pie datu bāzes lietotājiem ar atšķirīgām 
programmas versijām. 

Lai instalētu jaunu Digifirma versiju, izpildiet šādas darbības: 
1 atveriet Citadele bankas mājas lapu http://www.citadele.lv/lv/business/remote/digi-firma/; 
2 pārbaudiet, vai jūsu programmas versija ir vecāka par mājas lapā piedāvāto.  Jūsu 

Digifirma programmas versiju jūs varat redzēt izvēlnes "Palīdzība" nodaļā "Par 
programmu Digifirma "; 

3 lejuplādējiet failu setup.exe; 
4 instalējiet jaunu Digifirma datu bāzes servera versiju: 

 apstādiniet Digifirma serveri, 
 izveidojiet esošās sistēmas rezerves kopiju (backup), 
 deinstalējiet Digifirma serveri, 
 ar lejuplādēto setup.exe instalējiet jauno datu bāzes servera versiju; 

5 startējiet Digifirma serveri; 
6 no servera pieslēdzieties Digifirma programmai.  Lietotājam pieslēdzoties Digifirma pirmo 

reizi pēc jaunas versijas instalācijas, tiek startēts process, kas veic jaunajai versijai 
nepieciešamās izmaiņas datu bāzes sistēmas tabulās.  Pārliecinieties, ka programma 
darbojas un lietotājam pieejami atbilstošie programmas moduļi un informācija; 

7 veiciet datu apmaiņu ar banku, modulī „Datu apmaiņa” obligāti atzīmējot lauku [Atjaunot 
statisko datu tabulas]; 

8 instalējiet jaunu programmas versiju uz visām darbstacijām: 
 uz katras darbstacijas deinstalējiet iepriekšējo programmas versiju, 
 ar lejuplādēto setup.exe uz katras darbstacijas instalējiet jauno programmas versiju. 

Ja nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar Citadele banku pa e-pastu 
digi.firma@citadele.lv. 

Lai instalētu jaunu Digifirma versiju datorā ar Windows XP, 2000, Server 2003 nepieciešamas OS 
administratora tiesības. 

Uzmanību! Ja datorā, kas tiek lietots kā Digifirma datu bāzes serveris, MySQL datu bāze tiek 
izmantota arī citām lietojumprogrammām, jaunas Digifirma versijas instalāciju nevar veikt ar 
programmu setup.exe. 
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Digifirma attālinātā instalēšana 

Soļi programmas Digifirma attālinātai instalēšanai, izmantojot  darbstaciju attālinātās pārvaldības 
rīkus: 

1. Sagatavo Digifirma instalēšanas failu/-us *.inf: 

 

Parametru skaidrojums 

Parametrs  Apraksts 

lang  default.  Vērtību nemainīt. 

Dir  Direktorija Digifirma atrašanās vieta lietotāju darbstacijās. 

Group  Parex Bank\Digi Firma  Vērtību nemainīt. 

NoIcons  0 – pazīme, vai izveidot ikonu (desktop icon) visiem darbstacijas lietotājiem. 

Components  Komponents, kuru instalēt: 
main – lai instalētu programmu lietotāju darbstacijās, 
database – lai instalētu Digifirma datu bāzi, lai darbstacija varētu darboties kā datu 
bāzes serveris. 

Name  Programmas Digifirma lietotāja vārds. 

Company  Organizācijas nosaukums. 

License  Digifirma licences līguma numurs. 

Server  Digifirma lokālās datu bāzes servera IP adrese vai domēna vārds. 

Gateway  online.citadele.lv (servera vārds bankā).  Vērtību nemainīt. 

 

2. Komandu rindā norāda: 

setup.exe /loadinf=<instalēšanas faila pilns ceļš un nosaukums> /verysilent /norestart 

Piezīme.  Pirms slīpsvītrām obligāti jāievada tukšumzīme. 
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Digifirma datu bāzes apkope 
Lai veiktu Digifirma datu bāzes apkopi, rekomendējam izmantot rīku „Toad® for MySQL 
Freeware”. Šo rīku var bez maksas lejupielādēt no Quest Software mājas lapas 
http://www.quest.com/toad-for-mysql/. 

Pieslēgšanās datu bāzei tiek veikta, izmantojot Digifirma administratora (lietotājs „digi” vai cits 
lietotājs ar administratora tiesībām) lietotāja vārdu un paroli. 

Rekomendējam visām „c*”, „reference” shēmu tabulām regulāri veikt darbības: „Analyze Table”; 
„Check Table”; „Optimize Table”. Šīs darbības ir ērti veicamas, izmantojot rīku „Toad® for MySQL 
Freeware”. Sadaļā „Tables” atzīmējot vienu vai vairākas tabulas un noklikšķinot uz tām ar peles 
labo pogu, var izvēlēties vajadzīgo darbību. 

 
Gadījumā, ja kādas tabulas analīzes rezultātā tiek ziņots par tabulas bojājumu, šai tabulai ir jāveic 
darbība „repair table”. Šī darbība jāraksta SQL redaktorā (skat. piemēru). 
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Maksājumu importa faila formāts 
Maksājumu importam sistēmā Digifirma par pamatu tiek ņemts faila formāts FiDAViSta XML (tikai 
Digifirma klientiem Latvijā). 

Piezīme. Jums instalētajā Digifirma versijā izmantoto importa faila XML shēmu ir 
iespējams apskatīt: …\DigiFirma\FiDAViSta0101.xsd vai 
…\DigiFirma\FiDAViSta010.xsd, vai …\DigiFirma\FiDAViSta\v1-2.xsd 

Katrs maksājumu importa *.xml fails sastāv no “Header” sekcijas (nav obligāta) un vienas vai 
vairākām “Payment” sekcijām.  Tabulās (sk. zemāk) dots detalizēts maksājumu importa faila 
sekciju apraksts. 

Importējot maksājumus sistēmā Digifirma, lietotājs var norādīt, kuru no pārbaudes veidiem veikt: 
 stingro, kas satur divu līmeņu validāciju un pārbauda, vai importa fails atbilst 

FiDAViSta *.xml faila formātam un vai failā esošie maksājumi atbilst Digifirma 
maksājumu validācijas kritērijiem; 

 standarta, kas pārbauda tikai importa failā esošo maksājumu atbilstību Digifirma 
maksājumu validācijas kritērijiem. 

Tabulās ir aprakstītas gan FiDAViSta, gan specifiskās Digifirma prasības.  Digifirma specifika 
kolonnā "Apraksts" ir atzīmēta kā piezīmes. 

Ja veic stingro pārbaudi, tad kā taga <FIDAVISTA> atribūts obligāti jānorāda "namespace", kas 
identificē XML shēmas versiju: 
<FIDAVISTA xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100017/fidavista/v1-2">, ja lietojat  
FiDAViSta\v1-2.xsd, vai 
<FIDAVISTA xmlns=”http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd”>, ja lietojat  
FiDAViSta0101.xsd, vai  
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">, ja lietojat 
FiDAViSta010.xsd. 
 
Tabulās lietoti šādi apzīmējumi un termini: 

xs:string − XML teksta simboli. 

SwiftString − ([0-9|A-Z|a-z|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, t.i., 
rakstzīmes, kas atbilst SWIFT X  simbolu kopai: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Space  - tukšumzīme 
/ - ? : ( ) . , ' + 
CrLf  - vadības rakstzīmes: 
      Cr - rakstatgrieze (angl. carriage return), 
      Lf - rindpadeve (angl. line feed). 

EksString − ([0-9|A-Z|a-z|Ā-Ž|ā-ž|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, t.i., 
rakstzīmes, kas atbilst SwiftString, kā arī latviešu burti: 
Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž 
ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž 
Uzmanību! Latviešu burtiem importa failā jābūt attēlotiem tieši tādā 
kodējumā, kas norādīts faila atribūtā encoding.  Iespējamās vērtības: 
UTF-8 vai Windows-1257.  Piemēram: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257”?> 

xs:date − ANSII standarta datuma formāts: YYYY-MM-DD 
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O − tags nav obligāts (angl. optional). 

M − tags ir obligāts (angl. mandatory). 

Iekšzemes 
maksājums 

− Programma Digifirma maksājumu uzskata par iekšzemes, ja saņēmēja 
bankas kods ir atrodams vietējo banku sarakstā Digifirma lokālajā datu 
bāzē. 
Piezīme. Ja Digifirma atpazīst maksājumu kā iekšzemes, saņēmēja 
bankas korespondentbankas informācija, ja tāda ir norādīta maksājumā, 
tiek ignorēta. 

Starptautisks 
maksājums 

− Programma Digifirma maksājumu uzskata par starptautisku, ja saņēmēja 
bankas kods nav atrodams vietējo banku sarakstā Digifirma lokālajā datu 
bāzē. 

 

Maksājumu importa faila struktūras grafisku attēlojumu, kā arī piemēru sk. tālāk. 

 

Header 

Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<Timestamp> O 17 17 ([0-9])* Faila sagatavošanas datums un laiks, formātā 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<From> O 0 70 xs:string Faila sagatavotāja identifikators. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<Extension> O    Lauks papildu elementu izvietošanai. 

 

Payment 

Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<ExtId> O 0 10 SwiftString Maksājuma unikāls identifikators grāmatvedības 
sistēmā.  Pēc šī identifikatora kontu pārskata 
eksporta failā var atrast transakcijas sasaisti ar 
sistēmā Digifirma importēto maksājumu. 

Piezīme. Digifirma nav atļauts simbols "?". 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<DocNo> M 1 10 SwiftString Maksājuma uzdevuma numurs, kuru piešķir 
lietotājs grāmatvedības sistēmā. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Ja ir aizpildīts lauks <EndToEndId> (izmanto tikai 
EUR klīringa maksājumos), importējot maksājumu 
sistēmā Digifirma, lauka <DocNo> vērtība tiek 
aizstāta ar lauka <EndToEndId> vērtību. 

Ja neveic stingro pārbaudi, sistēmā Digifirma var 
importēt maksājumus ar maksājuma uzdevuma 
numuru līdz 16 zīmēm ieskaitot. 

<RegDate> O 10 10 xs:date Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums 
grāmatvedības sistēmā. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<TaxPmtFlg> M 0 1 Y|N Nodokļu maksājuma pazīme: 
N – “parasts“ maksājums. 

Piezīmes: 
Importējot maksājumu sistēmā Digifirma, tukša 
lauka vērtība tiek aizstāta ar “N”. 

Starptautiskiem maksājumiem šī lauka vērtība tiek 
ignorēta. 

Digifirma ignorē šo lauku. 

<Ccy> M 3 3 ([A-Z])* Maksājuma valūtas kods - valūtas apzīmējums 
saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217. 

<PmtInfo> O 0 140 EksString Maksājuma mērķis (pamatojums, informācija 
saņēmējam). 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Ja šis lauks nav aizpildīts, maksājuma uzdevumu 
var importēt sistēmā Digifirma, bet nevar parakstīt, 
kamēr lauks nav aizpildīts manuāli. 

<BankInfo> O 0 140 xs:string Informācija bankai. 

Piezīme. Digifirma nav atļauts simbols "?". 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<PayLegalId> O 0 20 SwiftString Maksātāja vienotais reģistrācijas numurs vai 
nodokļu maksātāja kods, vai personas kods. 

Piezīmes: 
Sistēmā Digifirma pieļaujamais formāts ir: 
LV + 11 cipari,  11 cipari,  personas kods formātā 
NNNNNN-NNNNN. 

Nodokļu maksājumiem šī lauka vērtība, ja tas ir 
aizpildīts, tiek sūtīta kā nodokļu maksātāja kods. 

Ja šis lauks nav aizpildīts nodokļu maksājumiem, 
nodokļa maksātāja kods tiek ņemts no bankas 
datu bāzes. 

Ja maksājums nav nodokļu maksājums, lauka 
vērtība tiek ignorēta. 

<PayAccNo> M 1 34 SwiftString Maksātāja konta numurs. 

<PaySubAccNo> O 0 34 SwiftString Maksātāja subkonta numurs. 

<DebitCcy> O 3 3 ([A-Z])* Debeta valūtas kods - valūtas apzīmējums 
saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217. 

Piezīmes: 
Vienvalūtas konta gadījumā vērtība pēc 
noklusējuma ir konta valūta. 

Daudzvalūtu konta gadījumā debeta valūta 
jāuzrāda obligāti.

<BenSet> M     

<BenExtId> O 0 5 SwiftString Saņēmēja unikāls identifikators maksājuma 
uzdevuma robežās. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Šī lauka vērtība tiek pievienota <ExtId> un tiek 
atdalīta ar punktu.  Ja <ExtId> kopā ar 
<BenExtId> un atdalošo punktu pārsniedz 16 
rakstzīmes, Digifirma lokālajā datu bāzē tiek 
saglabātas tikai pirmās 16 rakstzīmes. 

<EndToEndId> O 1 35 SwiftString Maksājuma uzdevuma numurs, kuru piešķir 
lietotājs grāmatvedības sistēmā un kas tiek rādīts 
saņēmējam. Lauku izmanto tikai EUR klīringa 
maksājumos. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Ja ir aizpildīts šis lauks, importējot maksājumu 
sistēmā Digifirma, lauka <DocNo> vērtība tiek 
aizstāta ar lauka <EndToEndId> vērtību. 

Sistēmā Digifirma var importēt maksājumus ar 
maksājuma uzdevuma numuru līdz 16 zīmēm 
ieskaitot. 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<Priority> M 0 1 N|U|X Maksājuma izpildes ātrums: 
N – standarta (normal), 
U – steidzams (urgent), 
X – ekspress (express). 

Piezīmes: 
Importējot maksājumu sistēmā Digifirma, tukša 
lauka vērtība tiek aizstāta ar “N”. 

Importējot maksājumu sistēmā Digifirma, vērtība 
"X" tiek aizstāta ar "U". 

<Comm> M 0 3 OUR|BEN| 
SHA 

Komisijas sedz: 
OUR – maksātājs, 
BEN – saņēmējs, 
SHA – dalīti. 

Piezīmes: 
Importējot maksājumu sistēmā Digifirma, tukša 
lauka vērtība tiek aizstāta ar “SHA”. 

Standarta iekšzemes EUR maksājumiem līdz 
50000 EUR ieskaitot automātiski tiek piešķirta 
vērtība “SHA”. 

<Amt> M 1 12 xs:decimal Maksājuma summa.  Decimāldaļa atdalīta ar 
punktu. 

<BenAccNo> O 0 34 SwiftString Saņēmēja konta numurs. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":" un "/". 

Iekšzemes maksājumiem lauka garums tiek 
ierobežots līdz 21 zīmei un atļautie simboli ir  
([A-Z|0-9|\-])*. 

Ja šis lauks nav aizpildīts, maksājuma uzdevumu 
var importēt sistēmā Digifirma, bet nevar parakstīt, 
kamēr lauks nav aizpildīts manuāli. 

<BenSubAccNo> O 0 34 SwiftString Saņēmēja subkonts. 

Piezīmes: 
Iekšbankas maksājumiem lauka garums tiek 
ierobežots līdz 11 zīmēm un atļautie simboli ir  
([A-Z|0-9])*. 

Iekšzemes maksājumiem lauka garums tiek 
ierobežots līdz 11 zīmēm un atļautie simboli ir  
([0-9])*. 

Starptautiskiem maksājumiem lauks tiek ignorēts.
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<BenAccIbanFlg> O 0 1 Y|N Saņēmēja konta IBAN pazīme. 

Piezīmes: 
Ja pazīme ir “Y”, tad Digifirma pārbauda saņēmēja 
konta numura kontrolciparus atbilstoši IBAN 
standartam, kā arī saņēmēja konta piederību 
saņēmēja bankai.  Šajā gadījumā lauka 
<BenSubAccNo> vērtība tiek ignorēta. 

Ja pazīme ir “N” vai lauks nav aizpildīts, bet 
Digifirma laukā <BenAccNo> norādīto kontu 
atpazīst kā IBAN, pazīme "N" vai tukša lauka 
vērtība tiek aizstāta ar "Y" un saņēmēja konta 
numura kontrolciparu, kā arī saņēmēja konta 
piederības saņēmēja bankai pārbaude tiek veikta.

<BenName> M 1 105 EksString Saņēmēja nosaukums. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Iekšzemes un starptautiskiem maksājumiem nav 
atļauti simboli ":" un "/". 

Starptautiskiem maksājumiem nav atļauti latviešu 
burti. 

Kopējais lauku <BenName> un <BenAddress> 
garums nedrīkst pārsniegt 70 zīmes, ja vietējais 
maksājums tiek veikts Igaunijā, un 105 zīmes, ja 
Latvijā tiek veikts vietējais EUR klīringa 
maksājums. 

Iekšzemes EUR klīringa maksājumiem Latvijā 
lauka <BenName> garums nedrīkst pārsniegt 70 
zīmes. 

<BenLegalId> O 0 20 SwiftString Saņēmēja reģistrācijas numurs vai nodokļu 
maksātāja kods, vai personas kods. 

Satur atribūtu „PersType” (nav obligāts), kurā var 
norādīt, vai saņēmējs ir fiziska (vērtība "PRIV") vai 
juridiska (vērtība "ORG") persona. 
Šie abi atribūti tiek izmantoti tikai SEPA 
maksājumos, citos maksājumos Banka ignorē šo 
atribūtu saturu. 
SEPA maksājumā ja ir aizpildīts <BenLegalId>, 
tad ir obligāti jāaizpilda atribūts „PersType”. Ja 
SEPA maksājumā nav norādīts atribūts 
„PersType”, tad Banka ignorē <BenLegalId> 
saturu. 
Piezīmes: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":" un "/". 

Iekšzemes maksājumiem lauka garums tiek 
ierobežots līdz 13 zīmēm un pieļaujamais formāts 
ir: LV + 11 cipari,  11 cipari,  personas kods 
formātā NNNNNN-NNNNN. 

Programmas versija: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 110. lpp. no 128 



 

 

Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<BenAddress> O 0 70 EksString Saņēmēja adrese. 

Piezīmes: 

Ja lauka <BenAddress> vērtība ir sadalīta divās 
rindās ar rindu atdalītāju, tad pirmās rindas saturs 
tiek importēts sistēmas Digifirma laukā <Adrese>, 
otrās rindas saturs – laukā <Pilsēta>. Ja lauka 
<BenAddress> vērtība nav sadalīta rindās, tad 
pirmās 35 zīmes tiek importētas sistēmas 
Digifirma laukā <Adrese>, atlikušās zīmes – laukā 
<Pilsēta>. 

Kopējais lauku <BenName> un <BenAddress> 
garums nedrīkst pārsniegt 70 zīmes, ja vietējais 
maksājums tiek veikts Igaunijā, un 105 zīmes, ja 
Latvijā tiek veikts vietējais EUR klīringa 
maksājums. 

<BenCountry> M 2 2 ([A-Z])* Saņēmēja rezidences valsts kods - valsts divu 
burtu apzīmējums saskaņā ar starptautisko 
standartu ISO 3166. 

<BBName> O 0 35 EksString Saņēmēja bankas nosaukums. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":". 

Ja neveic stingro pārbaudi, sistēmā Digifirma var 
importēt arī šādus simbolus: 
! " # $ % [ ] * 

Starptautiskiem maksājumiem nav atļauti latviešu 
burti. 

<BBAddress> O 0 70 EksString Saņēmēja bankas adrese. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":". 

Ja neveic stingro pārbaudi, sistēmā Digifirma var 
importēt arī šādus simbolus: 
! " # $ % [ ] * 

Starptautiskiem maksājumiem nav atļauti latviešu 
burti. 

Lauka <BBAddress> vērtība tiek importēta 
sistēmas Digifirma laukā <Pilsēta>. 

<BBSwift> O 8 11 ([A-Z|0-9])* Saņēmēja bankas SWIFT kods. 

Piezīmes: 
Bankai, kura atrodas Latvijā, var būt norādīts BIC 
kods. 

Ja šajā laukā ir norādīts bankas kods, kurš ir 
atrodams vietējo banku sarakstā Digifirma lokālajā 
datu bāzē, tad, importējot maksājumu sistēmā 
Digifirma, laukā <BBName> ievadītā vērtība tiek 
aizstāta ar informāciju no Digifirma lokālās datu 
bāzes. 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<BBCode> O 0 66 SwiftString Saņēmēja bankas kods.  Kā atribūts CodeType 
obligāti jānorāda bankas koda tips. 
Piemēram, <BBCode 
CodeType="CHIPS">CHxxxxxx</BBCode> 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Digifirma ignorē šo lauku, ja lauks <BBSwift> ir 
aizpildīts. 

<CBAcc> O 0 34 SwiftString Saņēmēja bankas konts korespondentbankā. 

Piezīme.  Digifirma nav atļauts simbols "?". 

<CBName> O 0 35 EksString Saņēmēja bankas korespondentbankas 
nosaukums. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":". 

Ja neveic stingro pārbaudi, sistēmā Digifirma var 
importēt arī šādus simbolus: 
! " # $ % [ ] * 

Starptautiskiem maksājumiem nav atļauti latviešu 
burti. 

<CBSwift> O 8 11 ([A-Z|0-9]) Saņēmēja bankas korespondentbankas SWIFT 
kods. 

<CBCode> O 0 66 SwiftString Saņēmēja bankas korespondentbankas kods.  Kā 
atribūts CodeType obligāti jānorāda bankas koda 
tips. 
Piemēram, <CBCode 
CodeType="CHIPS">CHxxxxxx</CBCode> 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Digifirma ignorē šo lauku, ja lauks <CBSwift> ir 
aizpildīts. 

<BudgCode> O 0 10 SwiftString Budžeta ieņēmumu kods. 

Piezīme. Šī lauka vērtība tiek pievienota 
<PmtInfo> un tiek atdalīta ar /COD/.  Ja 
<<PmtInfo> kopā ar <BudgCode> un atdalošo 
/COD/ pārsniedz 140 rakstzīmes, Digifirma 
lokālajā datu bāzē tiek saglabātas tikai pirmās 140 
rakstzīmes. 

<AmkSet> O     
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<Opc> M 3 3 ([0-9])* Ārējā maksājuma kods (ĀMK) saskaņā ar Latvijas 
Bankas apstiprināto "Ārējo maksājumu 
klasifikatoru". 

Piezīmes: 
Laukam jābūt obligāti aizpildītam, ja tikai viena no 
maksājuma pusēm (maksātājs vai maksājuma 
saņēmējs) ir LR rezidents. 

Ja maksājums satur vairākus ārējo maksājumu 
kodus, Digifirma ielasa tikai pirmo. 

<Amt> O 1 12 xs:decimal Ārējā maksājuma koda (ĀMK) summa.  
Decimāldaļa atdalīta ar punktu. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

</AmkSet>      

<Extension> O    Lauks papildu elementu izvietošanai. 

</BenSet>      

<Extension> O    Lauks papildu elementu izvietošanai. 

<SalaryFlg> O 0 1 Y|N Algu maksājuma pazīme.  “Y” – algu maksājums, 
“N” – parasts maksājums. 

Piezīme.  Digifirma starptautiskiem maksājumiem 
šo lauku ignorē. 

<PostingDate> O 10 10 xs:date Maksājuma uzdevuma izpildes datums bankas 
sistēmā. 

Piezīme.  Ja datums neatrodas atļautajās 
robežās, maksājumu var importēt sistēmā 
Digifirma, bet nevar parakstīt. 

<Extension> O    Paplašinājumu izmanto, lai sistēmā Digifirma 
varētu importēt maksājumus, kurus klients veic 
trešās personas (angl. ordering customer) vārdā. 

<OrigCust> O 0 70 EksString Maksājuma iniciatora (trešās personas) 
nosaukums vai vārds un uzvārds. 

<OrigCustId> O 0 13 SwiftString Maksājuma iniciatora (trešās personas) nodokļu 
maksātāja kods vai personas kods.  Nodokļu 
maksājumiem šī lauka vērtība tiek sūtīta kā 
nodokļu maksātāja kods. 

Piezīmes: 
Ja maksājums nav nodokļu maksājums, lauka 
vērtība tiek ignorēta. 

<OrigCustRes> O 0 2 Country Maksājuma iniciatora (trešās personas) 
rezidences valsts kods – valsts divu burtu 
apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu 
ISO 3166. 

<OrigAccNo> O 0 34 SwiftString Maksājuma iniciatora (trešās personas) konta 
numurs. 

</Extension> O     
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Importa faila struktūras grafisks attēlojums (FiDAViSta\v1-2) 
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Maksājumu importa faila piemērs (FiDAViSta\v1-2) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100017/fidavista/v1-2"> 
 <Header> 
  <Timestamp>20030905175959000</Timestamp> 
  <From>me</From> 
 </Header> 
 <Payment> 
  <ExtId>1234567890</ExtId> 
  <DocNo>IMPORT-EUR</DocNo> 
  <RegDate>2003-09-08</RegDate> 
  <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg> 
  <Ccy>EUR</Ccy> 
  <PmtInfo>Šeit ir maksājuma detaļas</PmtInfo> 
  <PayLegalId>01234567890</PayLegalId> 
  <PayAccNo>LV41PARX0000020011034</PayAccNo> 
  <DebitCcy>EUR</DebitCcy> 
  <BenSet> 
   <BenExtId>321</BenExtId> 
   <EndToEndId>Tas pats DocNo</EndToEndId> 
   <Priority>N</Priority> 
   <Comm>OUR</Comm> 
   <Amt>1.45</Amt> 
   <BenAccNo>LV20HABA000151A112113</BenAccNo> 
   <BenName>Ahmed Muhamed Abdula</BenName> 
   <BenLegalId PersType="PRIV">11223344556</BenLegalId> 
   <BenAddress>Šeit ir saņēmēja adrese 
Saņēmēja pilsēta</BenAddress> 
   <BenCountry>LV</BenCountry> 
   <BBName>Haba</BBName> 
   <BBSwift>HABALV22</BBSwift> 
   <AmkSet> 
    <Opc>010</Opc> 
   </AmkSet> 
  </BenSet> 
 </Payment> 
</FIDAVISTA> 
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Rīkojumu skaidras naudas izmaksai importa faila formāts 
Rīkojumu skaidras naudas izmaksai importam sistēmā Digifirma par pamatu tiek ņemts faila 
formāts FiDAViSta XML (tikai Digifirma klientiem Latvijā). 

Piezīme. Jums instalētajā Digifirma versijā izmantoto importa faila XML shēmu ir 
iespējams apskatīt: …\DigiFirma\FiDAViSta0101.xsd. 

Katrs rīkojuma skaidras naudas izmaksai importa *.xml fails sastāv no “Header” sekcijas (nav 
obligāta) un vienas vai vairākām “Payment” sekcijām.  Tabulā “Header” un “Payment” (sk. zemāk) 
dots detalizēts SNIP importa faila sekciju apraksts.  

Uzmanību! FiDAViSta Payment sekcijas laukus, kuri nav aprakstīti “Payment” tabulā, Digifirma 
ignorē. 

Importējot rīkojumus skaidras naudas izmaksai sistēmā Digifirma, lietotājs var norādīt, kuru no 
pārbaudes veidiem veikt: 

 stingro, kas satur divu līmeņu validāciju un pārbauda, vai importa fails atbilst 
FiDAViSta *.xml faila formātam un vai failā esošie rīkojumi atbilst Digifirma rīkojumu 
validācijas kritērijiem; 

 standarta, kas pārbauda tikai importa failā esošo rīkojumu atbilstību Digifirma 
rīkojumu validācijas kritērijiem. 

Tabulās ir aprakstītas gan FiDAViSta, gan specifiskās Digifirma prasības.  Digifirma specifika 
kolonnā "Apraksts" ir atzīmēta kā piezīmes. 

Ja veic stingro pārbaudi, tad kā taga <FIDAVISTA> atribūts obligāti jānorāda "namespace", kas 
identificē XML shēmas versiju  
<FIDAVISTA xmlns=”http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd”>. 

Digifirma atpazīst rīkojuma skaidras naudas izmaksai importa failu pēc šādām pazīmēm (jābūt 
visām pazīmēm): 

1. ir lauks <Extention><SNIP>; 
2. nav lauka <BenAccNo>; 
3. lauks <BBSwift> ir aizpildīts ar „PARXLV22”. 

 
Tabulās lietoti šādi apzīmējumi un termini: 

xs:string − XML teksta simboli. 

SwiftString − ([0-9|A-Z|a-z|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, t.i., 
rakstzīmes, kas atbilst SWIFT X  simbolu kopai: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Space  - tukšumzīme 
/ - ? : ( ) . , ' + 
CrLf  - vadības rakstzīmes: 
      Cr - rakstatgrieze (angl. carriage return), 
      Lf - rindpadeve (angl. line feed). 
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EksString − ([0-9|A-Z|a-z|Ā-Ž|ā-ž|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, t.i., 
rakstzīmes, kas atbilst SwiftString, kā arī latviešu burti: 
Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž 
ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž 
Uzmanību! Latviešu burtiem importa failā jābūt attēlotiem tieši tādā 
kodējumā, kas norādīts faila atribūtā encoding.  Iespējamās vērtības: 
UTF-8 vai Windows-1257.  Piemēram: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257”?> 

xs:date − ANSII standarta datuma formāts: YYYY-MM-DD 

O − tags nav obligāts (angl. optional). 

M − tags ir obligāts (angl. mandatory). 

 

Header 

Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<Timestamp> O 17 17 ([0-9])* Faila sagatavošanas datums un laiks, formātā 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<From> O 0 70 xs:string Faila sagatavotāja identifikators. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<Extension> O    Lauks papildu elementu izvietošanai.  

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

 

Payment 

Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<ExtId> O 0 10 SwiftString Rīkojuma skaidras naudas izmaksai unikāls 
identifikators grāmatvedības sistēmā.  Pēc šī 
identifikatora kontu pārskata eksporta failā var 
atrast transakcijas sasaisti ar sistēmā Digifirma 
importēto SNIP. 

Piezīme. Digifirma nav atļauts simbols "?". 

<DocNo> M 1 10 SwiftString Rīkojuma skaidras naudas izmaksai numurs, kuru 
piešķir lietotājs grāmatvedības sistēmā. Šīs 
numurs ir jāuzrāda Bankā, lai saņemtu naudu.  

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Ja neveic stingro pārbaudi, sistēmā Digifirma var 
importēt rīkojumus skaidras naudas izmaksai ar 
numuru līdz 16 zīmēm ieskaitot. 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<RegDate> O 10 10 xs:date Rīkojuma skaidras naudas izmaksai reģistrācijas 
datums grāmatvedības sistēmā. 

Piezīme. Digifirma ignorē šo lauku. 

<TaxPmtFlg> M 0 1 Y|N Nodokļu maksājuma pazīme: 
N – “parasts“ maksājums. 

Piezīmes: 
Importējot rīkojumus skaidras naudas izmaksai 
sistēmā Digifirma, tukša lauka vērtība tiek aizstāta 
ar “N”. 

Digifirma ignorē šo lauku. 

<Ccy> M 3 3 ([A-Z])* Rīkojuma skaidras naudas izmaksai valūtas kods 
- valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko 
standartu ISO 4217. SNIP valūtai jāsakrīt ar konta 
valūtu. 

<PmtInfo> M 0 140 EksString Rīkojuma skaidras naudas izmaksai mērķis 
(pamatojums). 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

<BankInfo> O 0 140 xs:string Informācija bankai. 

Piezīme. Digifirma nav atļauts simbols "?". 

<PayAccNo> M 1 34 SwiftString Debeta konta numurs. 

<DebitCcy> O 3 3 ([A-Z])* Debeta valūtas kods - valūtas apzīmējums 
saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217. 

Piezīmes: 
Vienvalūtas konta gadījumā vērtība pēc 
noklusējuma ir konta valūta. 

Daudzvalūtu konta gadījumā debeta valūta 
jāuzrāda obligāti.

<BenSet> M     

<BenExtId> O 0 5 SwiftString Saņēmēja unikāls identifikators rīkojuma skaidras 
naudas izmaksai robežās. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

Šī lauka vērtība tiek pievienota <ExtId> un tiek 
atdalīta ar punktu.  Ja <ExtId> kopā ar 
<BenExtId> un atdalošo punktu pārsniedz 16 
rakstzīmes, Digifirma lokālajā datu bāzē tiek 
saglabātas tikai pirmās 16 rakstzīmes. 

<Priority> M 0 1 N|U|X Rīkojuma skaidras naudas izmaksai izpildes 
ātrums: 
N – standarta (normal). 

Piezīmes: 
Importējot rīkojumus skaidras naudas izmaksai 
sistēmā Digifirma, tukša lauka vērtība tiek aizstāta 
ar “N”. 
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Lauka garums
Tags O/M 

Min Max 

Lauka tips/ 
atļautās 
vērtības 

Apraksts 

<Comm> M 0 3 OUR|BEN| 
SHA 

Komisijas sedz: 
OUR – maksātājs. 

Piezīmes: 
Importējot SNIP sistēmā Digifirma, tukša lauka 
vērtība tiek aizstāta ar “OUR”. 

<Amt> M 1 12 xs:decimal SNIP summa.  Decimāldaļa atdalīta ar punktu. 

<BenName> M 1 105 EksString Saņēmēja nosaukums. 

Piezīmes: 
Digifirma nav atļauts simbols "?". 

<BenLegalId> M 0 20 SwiftString Saņēmēja personas kods vai personas 
identifikācijas dokumenta numurs. 

Piezīme: 
Digifirma nav atļauti simboli "?", ":" un "/". 

<BenCountry> M 2 2 ([A-Z])* Saņēmēja rezidences valsts kods - valsts divu 
burtu apzīmējums saskaņā ar starptautisko 
standartu ISO 3166. 

<BBSwift> M 8 11 ([A-Z|0-9])* Saņēmēja bankas SWIFT kods – PARXLV22. 

<AmkSet> O     

<Opc> M 3 3 ([0-9])* Ārējā maksājuma kods (ĀMK) saskaņā ar Latvijas 
Bankas apstiprināto "Ārējo maksājumu 
klasifikatoru". 

Piezīmes: 
Laukam jābūt obligāti aizpildītam, ja tikai viena no 
maksājuma pusēm (maksātājs vai maksājuma 
saņēmējs) ir LR rezidents. 

Ja rīkojums skaidras naudas izmaksai satur 
vairākus ārējo maksājumu kodus, Digifirma ielasa 
tikai pirmo. 

<Extension> M     

<SNIP> M    Taga <SNIP> atribūtā „ExpirationDate” obligāti 
jānorāda rīkojuma skaidras naudas izmaksai 
derīguma termiņš – datums (ieskaitot), līdz kuram 
nauda jāizņem Bankā. Datumam jābūt intervālā 
no tekošās dienas plus 10 kalendārās dienas. 

Datuma formāts: GGGG-MM-DD. 
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Rīkojumu skaidras naudas izmaksai importa faila piemērs (FiDAViSta0101) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com) by Ieva Lace (Citadele bank) --> 
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FiDAViSta0101.xsd"> 
 <Header> 
  <Timestamp>20030905175959000</Timestamp> 
  <From>me</From> 
 </Header> 
 <Payment> 
  <ExtId>1234567890</ExtId> 
  <DocNo>P123456789</DocNo> 
  <RegDate>2009-05-25</RegDate> 
  <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg> 
  <Ccy>EUR</Ccy> 
  <PmtInfo>Samaksa saskaņā ar līgumu nr. 7589AP</PmtInfo> 
  <PayAccNo>LV14PARX0000112233445</PayAccNo> 
  <DebitCcy>EUR</DebitCcy> 
  <BenSet> 
   <BenExtId>321</BenExtId> 
   <Priority>N</Priority> 
   <Comm>OUR</Comm> 
   <Amt>1500.99</Amt> 
   <BenName>Ieva Lace</BenName> 
   <BenLegalId>010579-10222</BenLegalId> 
   <BenCountry>LV</BenCountry> 
   <BBSwift>PARXLV22</BBSwift> 
   <AmkSet> 
    <Opc>010</Opc> 
   </AmkSet> 
   <Extension><SNIP ExpirationDate='2009-06-01'/></Extension> 
  </BenSet> 
 </Payment> 
</FIDAVISTA> 
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Kontu pārskata eksporta faila formāts FiDAViSta XML 
Katrs kontu pārskata eksporta *.xml fails sastāv no “Header” sekcijas un “Statement” sekcijas, kas 
savukārt sastāv no vienas pārskata perioda sekcijas, bankas informācijas sekcijas, klienta sekcijas 
un no vienas vai vairākām kontu sekcijām atbilstoši izvēlētajiem kontu pārskata atlases kritērijiem 
sistēmā Digifirma.  Tabulās (sk. zemāk) dots detalizēts eksporta faila sekciju apraksts. 

Piezīme. Eksporta faila formāts FiDAViSta XML ir pieejams tikai Digifirma klientiem Latvijā. 

Tabulās lietoti šādi apzīmējumi: 

xs:string − XML standarta teksta simboli; 

xs:date − ANSII standarta datuma formāts: YYYY-MM-DD 

O − tags tiek iekļauts eksporta failā atkarībā no sistēmā Digifirma pieejamās 
informācijas (klienta datiem, transakcijas veida u.c.); 

M − tags vienmēr tiek iekļauts eksporta failā. 

 

Eksporta faila struktūras grafisku attēlojumu, kā arī piemēru sk. tālāk. 

 

Header 

Tags O/M Garums Lauka tips Apraksts 

<Timestamp> M 17 Timestamp Faila sagatavošanas laiks, formātā 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

 

Statement 

Tags O/M Garums Lauka tips Apraksts 

<Period> M    

<StartDate> M 10 xs:date Pārskata perioda sākuma datums. 

<EndDate> M 10 xs:date Pārskata perioda beigu datums. 

<PrepDate> M 10 xs:date Datums, kad pārskats ir sagatavots. 

</Period>     

<BankSet> M   Šajā sekcijā tiek iekļauti dati par Citadele banku. 

<Name> M 140 xs:string Bankas nosaukums. 

<LegalId> M 20 xs:string Bankas reģistrācijas numurs. 

<Address> M 70 xs:string Bankas adrese. 

</BankSet>     

<ClientSet> M   Šajā sekcijā tiek iekļauti dati par konta īpašnieku, 
kuram veidots kontu pārskata eksporta fails. 

<Name> M 140 xs:string Klienta nosaukums vai vārds un uzvārds. 

<LegalId> M 20 xs:string Klienta reģistrācijas numurs vai personas kods. 

<Address> O 70 xs:string Klienta adrese. 
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Tags O/M Garums Lauka tips Apraksts 

</ClientSet>     

<AccountSet> M    

<IBAN> O 21 xs:string Konta IBAN, par kuru ir pārskats. 

<AccNo> O 34 xs:string Konta numurs, par kuru ir pārskats. 

Piezīme.  Ja atvērts konta IBAN, tiek norādīts IBAN, 
ja konta IBAN nav atvērts, tiek norādīts vecais konta 
numurs. 

<SubAccNo> O 34 xs:string Subkonta numurs, par kuru ir pārskats. 

<AccType> M 70 xs:string Konta kategorija. 

<AccHolder> M    

<Name> M 140 xs:string Konta vai subkonta nosaukums. 

<LegalID> O 20 xs:string Reģistrācijas numurs subkontam. 

</AccHolder>     

<CcyStmt> M    

<Ccy> M 3 ([A-Z])* Konta valūta - valūtas kods saskaņā ar starptautisko 
standartu ISO 4217. 

<OpenBal> M 12 xs:decimal Konta atlikums pārskata perioda sākumā. 

<CloseBal> M 12 xs:decimal Konta atlikums pārskata perioda beigās. 

Piezīme.  Summa var būt neprecīza, ja sistēmā 
Digifirma ir pieprasīta informācija par darījumiem 
pirms datu apmaiņas sākuma datuma vai arī pēc 
pārskata perioda beigu datuma nav veikta datu 
apmaiņa starp sistēmu Digifirma un banku.  
Piemēram, konta pārskats ir nepilnīgs, pieprasot 
informāciju par šodienu. 

<TrxSet> M   Šajā sekcijā tiek iekļautas transakcijas konta vai 
subkonta valūtā. 

<TypeCode> O 4 xs:string Operācijas tipa/darījuma veida kods: 

OUTP – izejošais klienta maksājums; 
INP – ienākošais klienta maksājums; 
INTR – maksājums viena klienta kontu ietvaros 
(tikai iekšbankas); 
MEMD – memoriālais orderis, bankas maksājums 
debitējot kontu; 
MEMC – memoriālais orderis, bankas maksājums 
kreditējot kontu; 
CHIN – skaidras naudas iemaksa; 
CHOU – skaidras naudas izmaksa; 
OTHR – pārējie darījumi. 

<TypeName> O 70 xs:string Operācijas tipa/darījuma veida nosaukums. 

<RegDate> O 10 xs:date Ja maksājums importēts sistēmā Digifirma no 
uzņēmuma grāmatvedības sistēmas, laukā tiek 
iekļauts lauka <RegDate> saturs no importa faila. 

<BookDate> M 10 xs:date Transakcijas grāmatojuma datums bankas 
informācijas sistēmā. 
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Tags O/M Garums Lauka tips Apraksts 

<ValueDate> O 10 xs:date Transakcijas valutēšanas datums.  Tiek iekļauts, ja 
atšķiras no transakcijas grāmatojuma datuma, t.i., 
no lauka <BookDate> vērtības. 

<ExtID> O 10 xs:string Ja maksājums importēts sistēmā Digifirma no 
uzņēmuma grāmatvedības sistēmas, laukā tiek 
iekļauts lauka <ExtID> saturs no importa faila. 

<BankRef> M 25 xs:string Transakcijas numurs. 

<DocNo> O 25 xs:string Maksājuma dokumenta numurs. 

<CorD> M 1 C|D Debeta/kredīta operācijas pazīme. 

<AccAmt> M 12 xs:decimal Transakcijas summa konta valūtā.  Decimāldaļa 
atdalīta ar punktu. 
Piezīme.  Ja par maksājumu tiek ieturēta komisija, 
maksājuma un komisijas summas tiek parādītas kā 
divas atsevišķas transakcijas (divas sekcijas 
<TrxSet>) ar vienādu transakcijas numuru un 
aizpildītu lauku <AccAmt>. 

<FeeAmt> O 0 xs:decimal Lauks netiek izmantots. 

<PmtInfo> O 200 xs:string Darījuma mērķis/pamatojums. 

Piezīme. Eksportējot konta pārskatu FiDAViSta 
formātā, ja lauks <PmtInfo> ir tukšs, tad tas tiek 
aizpildīts ar lauka <TypeName> vērtību.  

<CPartySet> O   Šajā sekcijā tiek iekļauti dati par darījumā iesaistīto 
pretējo pusi. 

<AccNo> O 34 xs:string Darījumā iesaistītās pretējās puses konta numurs. 

<SubAccNo> O 34  Darījumā iesaistītās pretējās puses subkonta 
numurs. 

<AccHolder> O    

<Name> O 140 xs:string Darījumā iesaistītās pretējās puses nosaukums vai 
vārds un uzvārds. 

<LegalID> O 20 xs:string Darījumā iesaistītās pretējās puses reģistrācijas 
numurs vai personas kods. 

</AccHolder>     

<BankCode> O 20 xs:string Darījumā iesaistītās pretējās puses bankas kods. 

<BankName> O 140 xs:string Darījumā iesaistītās pretējās puses bankas 
nosaukums. 

<Ccy> O 3 ([A-Z])* Darījuma pretējās puses valūta (maksājuma 
valūta) - valūtas kods saskaņā ar starptautisko 
standartu ISO 4217.  Tiek iekļauta, ja tā atšķiras no 
konta valūtas. 

<Amt> O 12 xs:decimal Darījuma pretējās puses summa.  Decimāldaļa 
atdalīta ar punktu.  Tiek iekļauta, ja maksājuma 
valūta atšķiras no konta valūtas. 

<CurRate> O 9 xs:decimal Valūtas maiņas kurss. Decimāldaļa atdalīta ar 
punktu. 

</CPartySet>     
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Tags O/M Garums Lauka tips Apraksts 

<Extention> O   Paplašinājumu izmanto, lai no sistēmas varētu 
eksportēt transakcijas, kur maksājuma iniciators vai 
saņēmējs ir trešā persona, nevis klients. 

<OrigCust> O 70 EksString Maksājuma iniciatora/saņēmēja (trešās personas) 
nosaukums vai vārds un uzvārds. 

<OrigAccNo> O 34 Account Maksājuma iniciatora/saņēmēja (trešās personas) 
konta numurs. 

<TrxUniqueId> O 40 xs:string Transakcijas unikāls identifikators. 

</Extention> O    

</TrxSet>     

</CcyStmt>     

</AccountSet>     
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Eksporta faila struktūras grafisks attēlojums 
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Kontu pārskata eksporta faila piemērs 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FIDAVISTA xmlns="http://bankasoc.lv/fidavista0101.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation='FIDAVISTA0101.xsd'> 
<Header> 
 <Timestamp>20031111165318292</Timestamp> 
</Header> 
<Statement> 
 <Period> 
  <StartDate>2000-11-01</StartDate> 
  <EndDate>2000-11-01</EndDate> 
  <PrepDate>2003-11-11</PrepDate> 
 </Period> 
 <BankSet> 
  <Name>AS ''CITADELE BANKA'' </Name> 
  <LegalId>40103303559</LegalId> 
  <Address>REPUBLIKAS LAUKUMS 2A RĪGA, LV-1010, LATVIJA </Address> 
 </BankSet> 
 <ClientSet> 
  <Name>SIA OZOLS</Name> 
  <LegalId>000567389</LegalId> 
  <Address>BRĪVĪBAS 116-85</Address> 
 </ClientSet> 
 <AccountSet> 
  <IBAN>LV89PARX0000100150018</IBAN> 
  <AccNo>LV89PARX0000100150018</AccNo> 
  <AccType>Norēķinu konts</AccType> 
  <AccHolder> 
   <Name>OZOLS</Name> 
  </AccHolder> 
  <CcyStmt> 
   <Ccy>EUR</Ccy> 
   <OpenBal>94103.12</OpenBal> 
   <CloseBal>93903.12</CloseBal> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>OUTP</TypeCode> 
    <TypeName>IZEJOŠAIS MAKSĀJUMS</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>FT0030500473</BankRef> 
    <DocNo>7</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>200.00</AccAmt> 
    <PmtInfo>Saskaņā ar Līgumu Nr. A/12-Z DFFT164368</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccNo>0000300012</AccNo> 
     <AccHolder> 
      <Name>SIA Lido</Name> 
      <LegalId>403155555</LegalId> 
     </AccHolder> 
     <BankCode>PARXLV22</BankCode> 
     <BankName>CITADELE BANKA REPUBLIKAS LAUKUMS 2A  

RIGA LATVIA </BankName> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675232.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
  </CcyStmt> 
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  <CcyStmt> 
   <Ccy>EUR</Ccy> 
   <OpenBal>1006296.27</OpenBal> 
   <CloseBal>1006261.09</CloseBal> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>OUTP</TypeCode> 
    <TypeName>IZEJOŠAIS MAKSĀJUMS</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>FT0030500491</BankRef> 
    <DocNo>16</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>5.13</AccAmt> 
    <PmtInfo>Rēķ. Nr. 123 DFFT164462</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccNo>20031019</AccNo> 
     <AccHolder> 
      <Name>Priede</Name> 
      <LegalId>003072003</LegalId> 
     </AccHolder> 
     <BankCode>PARXLV22</BankCode> 
     <BankName>CITADELE BANKA REPUBLIKAS LAUKUMS 2A  

RIGA LATVIA</BankName> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675332.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>CHOU</TypeCode> 
    <TypeName>SKAIDRAS NAUDAS IZŅEMŠANA</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>TT0030500535</BankRef> 
    <DocNo>OZ-2-AA</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>30.00</AccAmt> 
    <PmtInfo>Sīkiem izdevumiem DFTT164706</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccHolder> 
      <Name>Anna Vanaga</Name> 
      <LegalId>22087112345</LegalId> 
     </AccHolder> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675445.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
  </CcyStmt> 
 </AccountSet> 
</Statement> 
</FIDAVISTA> 
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