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1. Ievads 
Turpinot vienkāršot klientu apkalpošanu, Visma pakāpeniski pāriet no līdzšinējās klientu atbalsta           
sistēmas JIRA uz jaunu klientu atbalsta sistēmu Service Cloud. Service Cloud ir viens no              
vadošajiem rīkiem pasaulē klientu apkalpošanā. Vairāk informācija ŠEIT  

Kā galvenās klientu priekšrocības Service Cloud sistēmā saskatām: 

● Vienkāršāka pieteikumu veidošana;  
● Iespēja pieteikt pieteikumus, rakstot e-pastu uz norādītām produkta e-pasta adresēm; 
● Vienkāršāka meklēšana; 
● Saskarnē pieejama tikai pati svarīgākā informācija;  
● Service Cloud kā platforma paver plašas iespējas attīstīt klientu apkalpošanu nākotnē. 

Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt klientiem lietot Visma klientu atbalsta sistēmu ikdienā. 

Ja instrukcijā neatrodat vajadzīgo informāciju, lūdzu rakstiet uz atbalsts@visma.com  

 

2. Kā pieslēgties sistēmai? 
1.Atveriet internetpārlūku un ievadiet saiti https://visma.force.com  
2. Parādīsies logs un spiediet pogu <Pieslēgties atbalsta sistēmai> 

 
 
3. Ja pieslēdzaties sistēmai pirmo reizi, lai iegūtu paroli, nospiediet “Forgot Your            
Password?” 

 

https://jira.visma.lv/secure/Dashboard.jspa
https://jira.visma.lv/secure/Dashboard.jspa
https://visma.force.com/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/overview/
mailto:atbalsts@visma.com
https://visma.force.com/


 
 
2. Zemāk redzamajā loga laukā Username ievadiet savu e-pasta adresi un spiediet            
Continue.  
 

 
 

 



3. Klientu atbalsta sistēmā iespējams reģistrēt tikai tādu e-pastu, kas ir reģistrēts kā             
kontakts.  
Ja pēc e-pasta apstiprināšanas saņemat uz ekrāna ziņu “User is now created, please repeat              
to reset the password”, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts paroles apstiprinājums. 
Ja uz ekrāna saņemat ziņu “An email has been sent to you with your temporary password”,                
lūdzam rakstīt uz atbalsts@visma.lv, mēs palīdzēsim izveidot apstiprināmu e-pastu.  
 
4. Saņemot savā e-pastā vēstuli ar saiti, nospiediet uz tās. Ievadiet vēlreiz savu e-pastu un               
pogu “Forgot Your Password?” un Jūs saņemiet paroles uzstādīšanas e-pastu. Sekojiet           
linkam e-pastā un definējiet savu paroli, atbilstoši paroles uzstādījumiem abos paroles           
laukos. 
Parolei jāsatur vismaz 10 simboli, no kuriem vismaz viens ir Lielais burts un vismaz viens ir                
mazais burts un vismaz viens ir cipars. 
Apstipriniet paroli ar pogu “Change Password”. 
 

 
 

 

mailto:atbalsts@visma.lv


5. ĪPAŠI SVARĪGI!!! Pēc paroles uzstādīšanas un veiksmīgas pieslēgšanās sistēmai,          
lūdzam doties uz sadaļu Iestatījumi un izņemt atzīmi par noklusēto pieteikumu privātumu.            
Ja atzīme nebūs izņemta, tad citiem Jūsu organizācijas lietotājiem nebūs pilna piekļuve            
visiem Jūsu reģistrētiem pieteikumiem. 
 

 
 
Ja pieslēdzaties sistēmai atkārtoti, tad zemāk redzamajā logā ievadiet lietotājvārdu, proti,           
Jūsu e-pasta adresi, paroles laukā norādiet patstāvīgi izveidoto paroli. 
 

 

 



 3. Ko es redzu sākuma ekrānā? 
Jums būs redzamas šādas sadaļas: 
 

 
 
Zināšanas un Dokumenti: Šīs sadaļas domātas instrukciju, biežāko jautājumu u.c. atbalsta           
informācijas publicēšanai. Šo sadaļu aktīva lietošana sākotnēji nav plānota. 
Iestatījumi: Iespēja lietotājam pastāvīgi definēt nākamo reģistrēto pieteikumu privātumu. 
 
Zem sadaļas Pieteikumi atradīsiet Jūsu un/vai Jūsu organizācijas reģistrētos pieteikumus,          
meklēšanas rīkjoslu, kā arī iespēju reģistrēt jaunu pieteikumu. 
 

 
 
Apakšsadaļa Filtrs: Pieteikumu meklētājs un pieteikumu atlases uzstādījumi.  
Apakšsadaļa Pieteikumi: Mani un/vai manas organizācijas pieteiktie pieteikumi, atbilstoši         
meklēšanas un atlases uzstādījumiem. 
Poga Reģistrēt jaunu pieteikumu: iespēja reģistrēt jaunu pieteikumu. 

 



4. Kā meklēt pieteikumu/-us? 
Pieteikumus var kārtot pēc šādiem uzstādījumiem (Izvēlnē “Meklēšanas nosacījums”         
izvēloties atbilstošo). Sakārtojums pieteikumu sadaļā notiks augošā secībā. 

1. Pieteikuma numurs 
2. Pieteikuma tēma (pieteikuma nosaukums) 
3. Produkts 
4. Statuss 
5. Kontaktpersonas 
6. Pēdējās izmaiņas 

 
Pieteikumus var meklēt pēc šādiem kritērijiem: 
 

1. Pēc produkta - Horizon, MicroStrategy, EasyCruit 
2. Pēc statusa - visi pieteikumi, atvērtie vai slēgtie pieteikumi 
3. Pēc pieteikuma numura vai pieteikuma detaļām (nosaukuma, kontaktpersonas, 

pieteikuma īpašnieka, kategorijas) 
4. Tikai paša veidotie pieteikumi (atzīmes izvēlne) 
5. Tikai vērotie pieteikumi (atzīmes izvēlne) 
6. Izmaiņu pieprasījumi (atzīmes izvēlne) 

 
Pieteikumu sarakstā tiek atlasīti pieteikumi, kas atbilst norādītajiem kritērijiem.  
 
Ja ir vēlme redzēt visus iestādes pieteikumus, tad norāda šādas atzīmes: 

 
 

5. Kā reģistrēt jaunu pieteikumu? 
Sākuma logā jānospiež poga Reģistrēt jaunu pieteikumu. 
 

 

 



 
Reģistrējot pieteikumu, nepieciešams aizpildīt prasīto informāciju: 

1. Produkts, par kuru tiek veidots pieteikums (izvēlne no saraksta) 
2. Produkta kategorija (izvēlne no saraksta, uz kuru no produkta komponentēm          

pieteikums attiecas) 
3. Produkta versija, kuru skar pieteikums (izvēlne no saraksta atbilstoši produktam) 
4. Pieteikuma tēma (nosaukums) 
5. Pieteikuma apraksts, kurā detalizētāk aprakstīta pieteikuma būtība 

 
Ieteikums atbildēt precīzi un izsmeļoši uz šādiem jautājumiem: 

- Kāda ir pieteikuma būtība? 
- Kādas darbības tiek veiktas? 
- Kāds ir vēlamais risinājums? 

 
6. Pieteikuma tips (izvēlne no saraksta - Kļūda, Konsultācija vai Izmaiņu pieprasījums -            

definīciju aprakstu skatīt 11.punktā) 
7. Izvēloties pieteikuma tipu “Konsultācija”, jānorāda arī konsultācijas veids - On Site /            

Klātienē, Remote / Attālināti 
8. Pieteikuma prioritāte (izvēlne no saraksta - Zema, Vidēja, Augsta - definīciju aprakstu 

skatīt 11.punktā) 
 

 

 



 
Pēc pieteikuma saglabāšanas tiks izdots pieteikuma saglabāšanas aptiprinājuma logs, kura          
būtība ir lūgt Jums pārliecināties vai pieteikums aprakstīts pilnīgi un nesatur konfidenciālu            
informāciju, attiecīgi to apstiprinot vai atgriežoties uz pieteikšanas logu, to koriģēt un            
saglabāt atkārtoti. 
 

 
 
Uz Jūsu epastu atnāks apstiprinājums par izveidoto pieteikumu un tā numuru klientu atbalsta 
sistēmā.  
 

6. Kā pievienot komentārus, pielikumus? 
Pēc pieteikuma saglabāšanas iespējams pievienot komentārus un pielikumus. 
Atveriet konkrēto pieteikumu un spiediet pogu Jauns komentārs 
 

 
 
Atvērsies logs, kurā varat pievienot komentāru un/vai pievienot iepriekš saglabātu datni.           
Pielikuma aprakstā var detalizētāk aprakstīt pievienoto pielikumu. 
Ar pogu Saglabājiet tiks saglabāts komentārs un/vai pievienotais pielikums.  

 



Ar pogu Saglabāt un slēgt pieteikumu tiks saglabāts komentārs un/vai pievienotais           
pielikums un pieteikums slēgts. 
 

 
 
Atbildes uz Visma komentāriem iespējams sniegt arī atbildot uz e-pastiem, kas saņemti no             
Visma klientu atbalsta sistēmas. Tie automātiski tiks saglabāti arī Visma klientu atbalsta            
sistēmā pie attiecīgā pieteikuma.  
 

7. Kā varu sekot līdzi pieteikuma gaitai? 
Pieejami 3 veidi, kā sekot līdzi pieteikuma risināšanas gaitai: 

a) Saņemot ziņas e-pastā; 
b) Pieslēdzoties Visma klientu atbalsta sistēmai; 
c) Vērojot pieteikumu. 

 
Ziņas e-pastā saņems pieteikuma pieteicējs un vērotājs šādos gadījumos: 
*) pievienots komentārs; 
*) pieteikuma statuss mainīts uz Atrisināts.  
 

 



Pieslēdzoties Visma klienta atbalsta sistēmai ar meklēšanas iespēju, var atrast interesējošo           
pieteikumu un redzēt tā risināšanas gaitu (notikumu reģistrs) un statusu (definīciju aprakstu            
skatīt 11 punktā).  
 
Visi pieteikuma komentāri pieejami pieteikuma sadaļā Notikumi. 
Ja pieteikumam ir pievienots komentārs no klienta puses, pieteikuma statuss mainās uz            
“Papildināts”. 
 

 
 
Iespēja vērot pieteikumus ir noderīga gadījumos, ja neesat pieteikuma autors, taču Jums ir             
interese par pieteikuma gaitu. Vērotājs saņems ziņas e-pastā, ja būs pievienots komentārs. 
Pieteikties par vērotāju varat šādi. Atrodiet Jūs interesējošo pieteikumu un ieejiet tajā.  
 
Nospiediet labajā pusē pogu “Vērot pieteikumu”. Tāpat var vērošanu arī noņemt. 

 



 
 
Lai pie pieteikuma Jūs norādītu kādu citu personu kā vērotāju, nospiediet kreisajā pusē pogu              
Jauns vērotājs. 
 

 
 
Nākamā logā parādīsies Jūsu organizācijas reģistrētie Visma klientu atbalsta sistēmas          
lietotāji (iespējams pirmajā reizā jānospiež Meklēt poga). No saraksta izvēlaties, kuru           
personu gribat pievienot par vērotāju. 
 

 
 
Ja vēlaties sevi vai citu lietotāju izņemt no vērotāju loka, spiediet pogu Noņemt pie attiecīgā               
vērotāja.  
Lai pievienotu atkārtoti, jāspiež poga Jauns vērotājs. 
 
 
 

 



8. Kā varu atsaukt/slēgt pieteikumu? 
Atrodiet konkrēto pieteikumu un nospiediet pogu Slēgt pieteikumu.  

 
 
 
Nākamajā logā jāapstiprina vēlme slēgt pieteikumu, kas nozīmē, ka šim pieteikumam nebūs            
iespējams vairs pievienot komentāru. 

 
 
Pieteikuma statuss mainīsies atkarībā no statusa tā slēgšanas brīdī: 

1. Ja pieteikuma statuss bija “Reģistrēts”, tas tiks mainīts uz “Slēgts/Dublikāts”; 

 



2. Ja pieteikuma statuss bija jebkurš cits, nevis “Reģistrēts”, tad tas tiks mainīts uz             
“Klients vēlas slēgt” un Visma klientu atbalsts to slēgs pilnībā. 

 
Konkrētais pieteikums tiks papildināts ar vienu no zemākajiem notikuma ierakstiem: 

 
 

9. Kā varu akceptēt/saskaņot pieteikuma 
risinājumu? 
Gadījumos, kad būs nepieciešama atgriezeniskā saite no klienta par pieteikuma risinājumu           
vai akceptēšanu, Visma attiecīgā pieteikuma statusu mainīs uz “Gaida klienta atbildi” vai            
“Akceptēšanā”. 
Pieteikuma autors saņems paziņojumu e-pastā, ka tiek gaidīta atbilde, kā arī pēc 3 un 5               
dienām atgādinājumus, ja atbilde nebūs saņemta.  
Paziņojumi, kas saņemti e-pastā tiks pievienoti arī pieteikumam Visma Klientu atbalsta           
sistēmā. 
Klients atbildi sniedz, atbildot uz e-pastu, vai Visma klientu atbalsta sistēmā pievienojot            
jaunu komentāru konkrētajam pieteikumam. 
Ja klients piekrīt pieteikuma slēgšanai, skatīt 8 punktā aprakstītās darbības. 
 
Visma ir tiesības slēgt pieteikumu, ja klients uz to nav sniedzis atbildi vai piekritis statusa               
maiņai: 

a) Microstrategy produkta pieteikumu gadījumā 7 dienas pēc statusa Akceptēšanā         
piešķiršanas; 

b) Horizon produkta konsultāciju un izmaiņu pieprasījumu pieteikumu gadījumā 14         
dienas, kļūdu pieteikumiem - 6 mēnešu laikā pēc statusa Akceptēšanā piešķiršanas. 

 

 

  

 



10. Pieteikuma detaļas 
Zemāk sniedzam skaidrojumu pieteikumā redzamajiem laukiem: 
 

 
 
 

Npk. Nosaukums Skaidrojums 

1 Pieteikums: xxx Unikāls reģistrācijas numurs 

2 Klients Organizācija, kuras vārdā pieteikums reģistrēts 

3 Kontaktpersona Pieteikuma pieteicējs 

4 Pieteikuma īpašnieks Visma pārstāvis, kurš atbild par pieteikuma risināšanu. 
Ja vērtība nav konkrēts Visma darbinieks, tas nozīmē, 
ka vēl nav nozīmēts atbildīgais no Visma puses 

5 Produkts Produkts, uz kuru attiecas pieteikums  
(Horizon, Microstrategy vai EasyCruit) 

6 Pieteikuma tips Kļūda / User Support, Izmaiņu pieprasījums / Request of 
Change vai Konsultācija / Consultancy 
(skatīt definīcijas 11.punktā) 

7 Statuss Aktuālais pieteikuma statuss  
(skatīt definīcijas 11.punktā) 

8 Ietekmētā versija Pieteikuma versija, kurā pieteikta kļūda (lauks pieejams 
Horizon produktam, ja pieteikuma tips ir Kļūda) 

9 Kategorija Produkta komponente, uz kuru attiecas pieteikums 

 



10 Konsultācijas veids Attiecas tikai uz konsultāciju pieteikumiem.  
Precizē veidu, kā konsultācija tiks sniegta. 
On site nozīmē Klātienes konsultācija 
Remote nozīmē Attālināta konsultācija 

11 Maksas stundas Attiecas tikai uz maksas darbiem.  
Norāda laiku, par kādu tiks izrakstīts rēķins klientam. 

12 Labojuma versija Versija, kurā pieteikums ir atrisināts (lauks pieejams 
Horizon produktam uz kļūdas pieteikuma tipu) 

13 Pieteikuma tēma Pieteikuma nosaukums 

14 Pieteikuma apraksts Pieteikuma saturs 

15 Privāts Ja ķeksis ir aizpildīts, tad citi klienta organizācijas        
pārstāvji šī pieteikuma detaļas neredzēs, nevarēs vērot       
un komentēt. 
Ķeksis aizpildās automātiski tā izveidošanas brīdī,      
balstoties uz lietotāja iestatījumiem. 

 

11. Definīcijas 

11.1 Pieteikumu tipu skaidrojumi Horizon produktam 

Pietikuma tips Skaidrojums*) 

Kļūda / User Support Problēmas programmatūrā, kas apstādina, negatīvi ietekmē, 
rada neērtības sistēmas lietošanā. Tipiski šie pieteikumi tiek 
atrisināti ar jaunas versijas/laidiena piegādi. 

Izmaiņu pieprasījums / 
Request of Change 

Izmaiņas programmatūrā, kas maina vai paplašina esošās       
sistēmas funkcionalitāti.  
Horizon produkta izmaiņu pieprasījuma dzīves cikls Visma       
Klientu atbalsta sistēmā ir no tā reģistrēšanas brīža līdz         
lēmumam par izmaiņu pieprasījuma realizāciju. Pēc lēmuma, vai        
izmaiņu pieprasījums tiks realizēts vai netiks realizēts,       
pieteikums tiek slēgts. 

Konsultācija / 
Consultancy 

Pieteikumi, kas saistīti ar neskaidrībām vai nepieciešamo       
atbalstu par to, kā izmantot sistēmu. Tipiski, ka šie pieteikumi          
tiek atrisināti bez jaunas versijas/laidiena piegādes un nav        
radušies sistēmas ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ. 

*) vai atbilstoši klienta un Visma savstarpēji noslēgtā līguma definīcijām 

 



11.2 Pieteikumu tipu skaidrojumi MicroStrategy produktam 

Pietikuma tips Skaidrojums*) 

Kļūda / User Support Neatbilstība sākotnējām BI risinājuma prasībām.  

Konsultācija / 
Consultancy 
 
Izmaiņu pieprasījums / 
Request of Change 

Pieprasījumi, kas ir konsultācijas par BI risinājuma lietošanu, 
nelieli izmaiņu pieprasījumi, papildinājumi vai konfigurācijas 
darbi, lai uzlabotu klienta BI risinājuma lietojamību. 

*) vai atbilstoši klienta un Visma savstarpēji noslēgtā līguma definīcijām 

 11.3 Pieteikumu prioritāšu skaidrojumi 

Pieteikuma 
tips 

Prioritāte**) 

 Kritiska***) Augsta Vidēja Zema 
 

Kļūda Nestrādā sistēma 
vai tās kritiska 
daļa; sistēmas 
vainas dēļ zaudēti 
dati. Klienta 
pamatdarbība ir 
apturēta. Sistēmas 
lietošana nav 
iespējama līdz 
problēmas cēloņu 
novēršanai 

Ir negatīvi 
ietekmēta 
sistēmas būtisku 
funkciju izpilde, 
nav zināms 
problēmas 
pagaidu risinājums 

Ir negatīvi 
ietekmēta 
sistēmas 
funkciju izpilde, 
taču ir zināms 
problēmas 
pagaidu 
risinājums, vai  

Ir neērtība darbā 
ar sistēmu 
(piemēram, 
neprecīzi 
paziņojumi, 
pareizrakstības 
kļūdas u.c.) 

Izmaiņu 
pieprasījums 

 Pieteicējs 
vajadzību vērtē kā 
kritiski 
nepieciešamu.  

Pieteicējs 
vajadzību vērtē 
kā ļoti 
nepieciešamu.  
 

Pieteicējs 
vajadzību vērtē 
kā vidēji 
nepieciešamu. Konsultācija 

**) vai atbilstoši klienta un Visma savstarpēji noslēgtā līguma definīcijām 
***) Kritisku prioritāti var uzstādīt Visma. Ja uzskatāt, ka Jūsu pieteikums atbilst Kritiskas 
prioritātes saturam, tad lūdzu Pieteikuma aprakstā to norādiet. Visma mainīs prioritāti uz 
Kritiska, ja pieteikuma saturs atbildīs Kritiskas prioritātes apstākļiem. 

11.4 Pieteikuma statusi 

Statuss Skaidrojums 

Reģistrēts / Open Pieteikums ir pieteikts sistēmā 

 



Risināšanā / In progress Visma ir uzsākusi pieteikuma risināšanu 

Nodots izstrādei / Escalated to 
R&D 

Nodots risināšanai izstrādei 

Informācija no izstrādes / 
Updated from R&D 

Saņemta atbilde vai papildu jautājums no izstrādes 

Gaida klienta atbildi / Waiting 
for Customer Replay 

Nepieciešama atbilde no klienta uz Visma uzdotu 
jautājumu 

Gaida 3.puses atbildi / Waiting 
for 3.party Reply 

Nodots jautājums 3. puses izstrādātājam, piemēram, ja 
konstatēta problēma MicroStrategy programmatūrā un 
nodots risināšanai MicroStrategy izstrādātājam. 

Papildināts / Updated Klients ir komentējis pieteikumu 

Akceptēšanā / Waiting for 
Customer Approval 

Ir piedāvāts risinājums un nepieciešams, lai pieteicējs to 
akceptē 

Atrisināts / Solved Pieteikuma apstrāde ir pabeigta, pieteikums slēgts no 
Visma puses 

Klienta slēgts pieteikums / 
Solved - Customer Close 

Pieteikuma apstrāde ir pabeigta, klients piekritis 
pieteikuma slēgšanai. 

Klients vēlas slēgt / Customer 
Close Request 

Klienta pieprasīta pieteikuma slēgšana 

Slēgts/dublikāts / 
Closed/Duplicate 

Pieteikums slēgts, jo ir reģistrēti divi pieteikumi par 
vienu un to pašu jautājumu 

 

11.5 Produktu pieteikumu e-pasta adreses 
Rakstot e-pastu uz norādītām produkta adresēm, pieteikums Visma Klientu atbalsta sistēmā 
reģistrēsies Jūsu vārdā. 

- Horizon / support.horizon@visma.com 
- MicroStrategy / support.microstrategy@visma.com 
- EasyCruit / support.easycruit.lv@visma.com 

 

 

mailto:support.horizon@visma.com
mailto:support.microstrategy@visma.com
mailto:support.easycruit.lv@visma.com

