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Jūsu juridiskais statuss Uzņēmuma vadītājs 37 (26,2%)

12 (8,5%)

57 (40,4%)

32 (22,7%)

48 (34,0%)

22 (15,8%)

2 (1,4%)

2 (1,4%)

58 (51,7%)

20 (14,4%)

55 (39,6%)

6 (4,3%)

3 (2,2%)

3 (2,2%)

2 (1,4%)

49 (35,0%)

16 (11,4%)

81 (57,9%)

91 (65,0%)

42 (29,8%)

43 (30,5%)

75 (53,2%)

2 (1,4%)

26 (18,7%)

111 (79,9%)

53 (37,6%)

83 (58,9%)

68 (48,2%)

77 (54,6%)

74 (52,9%)

22 (15,7%)

43 (30,7%)

70 (52,2%)

2 (1,5%)

6 (4,5%)

18 (13,4%)

76 (54,3%)

33 (23,6%)

25 (17,9%)

35 (25,0%)

76 (54,3%)

44 (31,4%)

28 (20,0%)

22 (15,7%)

Horizon

Pievilcīga cena

Atbilstoša funkcionalitāte
Zema abonēšanas maksa

Vienkārša un saprotama lietvedība

Uzņēmuma īpašnieks

Pietrūkst specifisku zināšanu, lai spriestu

Jā, esam saskārušies

Jā, ir noslēgts līgums par piegādi
Nē, nav līguma, ir tikai licence

Vismaz reizi 3 mēnešos

Jā, atbalstām

Atbalstām, ka to uztur VID
Nē, uzskatām, ka bez reģistra var iztikt

Atbalstām, ka to uztur sertifikācijas centrs

Nav attālinātā pieslēguma

Jā, atbalstām

Atbalstām, ka to veic VID
Atbalstām, ka to veic sertifikācijas centrs

Nē, uzskatām, ka bez pārbaudes var iztikt

Vismaz 1–3 reizes nedēļā
Vismaz 1–3 reizes dienā

Vismaz 1–5 reizes mēnesī

Retāk nekā reizi 3 mēnešos
Tikai attiecīgo normatīvo aktu

Nē, neesam saskārušies

Neesam novērojuši neatbilstības

Uzņēmuma vadība
Grāmatvedis (–e)

Es pats

Accorprofi

Zalktis

Ozols

SAP

Kentaurs Pro

1C

Navision

Moneo

Jumis Pro (Tildes Jumis)

IK, SDV, pašnodarbinātā persona
Grāmatvedis (–e) uzņēmumā

Ārpakalpojuma grāmatvedis (–e)
Grāmatvedis (–e) ārpakalpojuma grāmatvedībasuzņēmumā

Kādu  
grāmatvedības 

datorprogrammu  
jūs lietojat?

Kas pieņēma lēmumu 
par grāmatvedības 

datorprogrammas izvēli?

Vai jūs esat pilnībā pārliecināti 
par programmu atbilstību  

LV normatīvo aktu prasībām?

Vai esat saskārušies ar 
programmas kļūdām, 

neatbilstībām aprēķinos u.tml.?

Vai jūs atbalstāt 
grāmatvedības 

datorprogrammu  
vienotu reģistru?

Vai jūs atbalstāt 
grāmatvedības 

datorprogrammu  
atbilstības pārbaudi?

Cik bieži jūs  
attālināti nevarat  

pieslēgties  
datorprogrammai?

Vai jums ar programmas 
piegādātāju ir noslēgts līgums?

Cik bieži jūs  
saņemat programmas 

atjauninājumus?

Kas bija jūsu izvēles 
pamatā, kad iegādājāties 

grāmatvedības 
datorprogrammu?


