Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni
Personu pārbaudi sankciju sarakstos veic, augšupielādējot .xls vai .xlsx datni, kurā pirmajā kolonnā secīgi
ir norādīti personu reģistrācijas numuri. Ir uzlikts ierobežojums - vienas pārbaudes pieprasījumu limits ir
50 ieraksti.
Augšupielādes skatā iespējams norādīt, par kurām, ar uzņēmumu saistītajām, personām veikt pārbaudi.
Pēc noklusējuma tiek pārbaudīti visi saistīto personu ieraksti: Amatpersona, Īpašnieks, Patiesais labuma
guvējs, PLG kontroles ķēdēs esoša persona un Prokūrists. Ja nav nepieciešams pārbaudīt kādu no saistīto
personu veidiem, var izņemt pazīmi.

Personu pārbaude tiek veikta pēc noklusējuma šādos sankciju sarakstos: Apvienoto Nāciju, Apvienotās
Karalistes, Eiropas Savienības, Latvijas Nacionālajā un OFAC. Iespējams norādīt, kuros sankciju sarakstos
personu nepārbaudīt, izņemot pazīmi.

Lai veiktu personu pārbaudi, jānospiež poga Pārbaudīt personas. Uz pogas redzama pakalpojuma cena.
Attēlotā pakalpojuma cena ir norādīta paraugam, tā neatbilst Produkcijas vidē ieviestiem apmaksas
nosacījumiem.
Par pakalpojuma maksu lūdzam konsultēties ar Lursoft klientu konsultantu,
kontaktinformāciju skat. šeit.

Pēc pārbaudes veikšanas tiek parādīts pārbaudes rezultātu skats.
Zem virsraksta ir informatīvs bloks par atrasto atbilstību skaitu un pārbaudīto ierakstu skaitu, pārbaudītie
saistīto personu ierakstu veidi un sankciju saraksti, kuros veiktas pārbaudes.

Rezultāti tiek attēloti tabulas formā. Tos iespējams filtrēt – kolonnā Pārbaudīts meklēt pēc atslēgvārdiem,
kolonnā Veids filtrēt pēc konkrēta personas veida, kolonnā Saistība filtrēt pēc konkrēta personas saistību
veida, kolonnā Atbilstība filtrēt pēc atbilstības veida (Ir, Nav, Precīza sakritība, Daļēja sakritība) un kolonnā
Saraksti filtrēt pēc konkrēta saraksta.

Kolonnā Pārbaudīts redzams, kādi parametri ir pārbaudīti – vārds, uzvārds/nosaukums, reģistrācijas
numurs/dzimšanas datums un valsts.
Kolonnā Veids redzams personas veids – juridiska persona vai fiziska persona.
Kolonnā Saistība redzams, kāda veida saistība ir ar pārbaudīto personu un kāds ir pārstāvības apjoms.

Kolonnā Atbilstība redzams, vai ir/nav atbilstība sankciju sarakstos. Iespējama daļēja un precīza sakritība.
Daļējā sakritība ir gadījumos, kad sakrīt vārds, uzvārds/nosaukums, valsts un personas veids. Savukārt
precīza sakritība ir gadījumos, kad sakrīt vārds, uzvārds/nosaukums, valsts, personas veids un
identifikācijas dokuments (reģistrācijas numurs).

Kolonnā Saraksti redzams, kādā sarakstā/sarakstos ir atrasta sakritība.
Nospiežot pogu PDF, tiks lejupielādēta .pdf datne par konkrēto personu.
Rezultātu skatā zem rezultātu tabulas ir iespēja lejupielādēt visu pārbaudīto personu .zip datni, kurā
katram personas ierakstam ir atbilstošs rezultāts PDF datnē.

Rezultātu kopskatu iespējams arī lejupielādēt .pdf datnē vai izveidot izdruku.

PDF datnē redzams pārbaudītās personas vārds, uzvārds/nosaukums, dzimšanas datums, reģistrācijas
numurs, valsts, personas veids un saistība. Ja nav sakritības, tad redzama informācija Subjekts sankciju
sarakstos nav atrasts. Ja sakritība ir atrasta, tad rezultāts tiek parādīts tabulas veidā - vārds,
uzvārds/nosaukums, adreses, saraksts, kurā atrasta atbilstība, un programma.
PDF datnē redzams datums un laiks, kad veikta pārbaude sankciju sarakstos.

Lai veiktu jaunu pārbaudi, nepieciešams nospiest pogu Veikt jaunu pārbaudi.

