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Electric eel 
Piegādes apraksts 

 
Ceturkšņa piegāde atbilstoši produkta ceļa kartei. Galvenās izmaiņas        
kopš 10.10.2017. 

Šī versija satur kļūdu labojumus un uzlabojumus esošās lietotnēs, kā arī jaunu            
moduli “Materiālie resursu kustība”. 

Lietotne "Materiālo resursu kustība" ir paredzēta      
personas atbildībā, lietošanā vai pārvaldībā     
esošo pamatlīdzekļu un inventāra iekšējās     
kustības vai norakstīšanas veikšanai. 

Lietotnē pieejams pamatlīdzekļu un inventāra     
saraksts. Tajā var veikt datu atlases darbības, no        
saraksta veidot pieteikumus, ko pēc tam var       
saskaņot. Vairāk informācijas ar iespējām     
meklējiet BUJ sadaļā. 
Modulis ir pieejams, sākot ar Horizon versiju       
510.6. 

Platforma 
● Uzdevumu saraksta vērsturē, uzklikšķinot uz uzdevuma, var apskatīt        

dokumenta pilnu saturu; 
● Iespēja veikt saskaņošanas darbības vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi; 
● HoP drošības testi un pilnveidojumi, vairāk informācijas dokumentā “Is HoP          

secure?” 
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/HoP_Documentation/Is-HoP-Secure-3010201
7.pdf 

 

 
 

https://drive.visma.lv/Drive/HoP/HoP_Documentation/Is-HoP-Secure-30102017.pdf
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/HoP_Documentation/Is-HoP-Secure-30102017.pdf


Personāls 

● Mani dati un Manu darbinieku dati 
○ Mani darbinieki: vairs netiek attēlota darbinieka adrese. 

 
○ Darba datos tagad uzrādās gan pastāvīgās piemaksas, gan 

piemaksas periodā. 
 

○ Darba datos, lietotājs neredzēs citu darbinieku likmes un        
pastāvīgas piemaksas, ja darbinieku amata dati reģistrēti uz        
struktūrvienību, par kuru šis lietotājs nav atbildīgs.  
 
Piemērām, vadītāji redzēs tikai savu padoto algu datus savu         
struktūrvienību ietvaros (t.sk. apakšstruktūrvienības); arī redzēs,      
ka viņa padotais strādā citā struktūrvienībā, bet neredzēs algu         
datus. 
 

○ Darbinieks var apskatīt savus rīkojumus. Katra darbinieka profila        
arī ir pieejams rīkojumu saraksts. Līdzīgi kā ar algu datiem,          
vadītājs neredzēs rīkojumus par struktūrvienību, par kuru viņš nav         
atbildīgs. 
 

● Mani atvaļinājumi 
○ Pieejamo dienu aprēķins tagad ņem vērā pieteiktas un vēl         

neapstiprinātās dienas. Kā nodrošināt pieteikumu un fondu       
sasaisti skatīt Horizon ARF instrukcija (12.nodaļa:      
https://horizon.lv/data/support_files/295%205%20LDO.12.17_HO
R_Jaunie_atvalinajumu_rezerves_fondi.pdf): 

 

. 

● Prombūtņu kalendārs 

https://horizon.lv/data/support_files/295%205%20LDO.12.17_HOR_Jaunie_atvalinajumu_rezerves_fondi.pdf
https://horizon.lv/data/support_files/295%205%20LDO.12.17_HOR_Jaunie_atvalinajumu_rezerves_fondi.pdf


○ Prombūtnes kalendārā tagad var apskatīt prombūtnes par       
pagātni. 
 

● IIN 
○ Iespēja izvēlēties deklarācijas par dažādiem ienākumu veidiem, ja        

darbiniekam ir vairākas tiesiskas attiecības ar dažādiem       
ienākumu veidiem. 

 
Rēķini 

● Pilnveidota rēķinu saraksta, ievades formas un saskaņošanas       
lietojamība; 

● Rēķina formā var apskatīt papildu informāciju par izvēlēto līgumu:         
Līguma termiņš, Līguma summa, Līguma priekšmets, Līguma statuss        
un Līguma atbildīgais. 
 

Detalizētāks saraksts ar HoP starpversijām pieejams: 
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/Releasenotes.pdf 
 
Biežāk uzdotie jautājumi pieejami: https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf 

 
Par HoP piegādēm 
 
HoP nošķir divu veidu piegādes: 

● versija - piegādes tiek veidotas reizi ceturksnī. Šādai piegādei tiek         
piešķirts nosaukums (anchovy, barracuda, coral) un datums; 
 

● starpversija - ļauj piegādāt izmaiņas biežāk, kas nodrošinu ātru         
reakciju uz HoP lietotāju atgriezenisko saiti, kas sevišķi ir svarīgi          
produkta dzīves cikla sākumā.  
 
Starpversijas tiek izmantotas arī, lai piegādātu kļūdu labojumus (Horizon         
laidiens ir piegāde ar kļūdas labojumu, savukārt  HoP starpversija ir          
piegāde ar jauno funkcionalitāti un kļūdas labojumiem). Piegādes        
identifikators satur datumu. Lēmumu par starpversijas izlaišanu pieņem        
Visma Enterprise. Ņemot vērā straujo produkta attīstību, šobrīd tiek         
veidot vismaz viena starpversija 2 nedēļās. 

https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf


Klientiem, kas izmanto mākoņpakalpojumu, HoP tiek atjaunots ar katru         
pieejamo starpversiju. Instalāciju (on-prem) klienti paši pieņem lēmumu vai likt          
kārtēju starpversiju vai gaidīt piegādi ceturkšņa beigās. 
 


