Visma HoP
Mandarinfish versijas
apraksts
Svarīgi! Horizon 550.versijā ir mainīts komandējumu atskaites
saskaņošanas mehānisms! Vairāk informācijas Horizon 550. versijas
aprakstā.
550.versija ir saderīga tikai ar HoP versiju Mandarinfish.
Iesakām 550.versijas maiņu saskaņot ar savu konsultantu!

HoP versijā veikti uzlabojumi un kļūdu
labojumi esošajās lietotnēs, kā arī
izveidota jauna lietotne “Komandējumi”.
Lietotnē tiek nodrošināta iespēja veidot
komandējuma pieteikumus, kā arī
iesniegt atskaiti par komandējumu.
Saglabāta
iespēja
atskaiti
un
komandējuma izdevumus iesniegt HoP
lietotnē “Mani izdevumi”.
“Mani izdevumi” šiem mērķiem var
izmantot,
ja
nav
mainījušies
komandējuma dati, piemēram, datums
no/līdz un valstis.
Komandējuma atskaišu attēlojums ir atšķirīgs atkarībā no Horizon versijas:
-

ja izmanto Horizon 545.versiju, tad komandējuma atskaites HoP turpina
attēlot, izmantojot integrāciju ar Horizon WEB;
ja izmanto Horizon 550.versiju, tad komandējuma atskaites iesniegšanai tiek
izmantots HoP.
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Lietotne “Komandējumi” šobrīd tiek vēl aktīvi izstrādāta, tāpēc ar katru nākamo
starpversiju tā tiks papildināta ar jaunu funkcionalitāti:
●
●
●
●

Iespēja apskatīt un labot komandējuma atskaites saskaņošanas formu;
Iespēja labot komandējuma pieteikuma saskaņošanas formu;
Dimensiju pievienošana komandējumu pieteikumā;
Komandējumu atskaite tiks papildināta ar jaunām sadaļām - Lietderības
atskaite un kopsavilkums.

Par esošo funkcionalitāti uzzināt vairāk ŠEIT.

Platforma
● Labota kļūda, ka atverot sarakstus ar vairāk kā 30 ierakstiem uz viedtālruņa ar
Android operētājsistēmu un Chrome pārlūku, netiek parādīti visi ieraksti.

Personāls
● Mani atvaļinājumi
○ Sākot no Horizon 545. versijas pievienoti brīdinājumi, ja atvaļinājumi
tiek izlietoti nepareizā secībā, piemēram, vispirms lietotājs vēlas
izmantot papildatvaļinājuma dienas, bet ir vēl palikušas neizmantotas
ikgadējā atvaļinājuma dienas, tādā gadījumā lietotājs
saņem
brīdinājumu un var pieņemt lēmumu, vai mainīt atvaļinājuma veidu.
● Vienreizējās samaksas pieteikumi
○ Labota kļūda, ka nebija iespējams pieteikt vienreizējās samaksas
pieteikumu, ja Horizon konfigurācijā nav vairāku nodokļu maksātāju
režīma.
● Mācību pieteikumi
○ Labota kļūda, ka iekšējam mācību pieteikumam no Horizon netiek
ielasīts mācību kursa kopējais ilgums, ja ilgums stundās ir
decimāldaļskaitlis.
○ Labota kļūda, ka netiek parādīts paziņojums, ja tiek mēģināts
pieteikumam pievienot pielikumu, kura nosaukums ir identisks ar kādu
citu failu, kas atrodas failu sistēmas failu glabātuvē.
○ Pievienota iespēja apskatīt mācību pieteikuma pielikumu no
apstiprināšanas uzdevuma formas.
○ Turpmāk pēc mācību pieteikuma pieteikšanas tiks piedāvāta opcija
pievienot pieteiktās mācības savam Google, Yahoo vai Outlook
kalendāram.
2

○ Pēc mācību pieteikuma apstiprināšanas lietotājam ir iespēja
pieteikumam pievienot failu un aizpildīt atsauksmes par mācībām.
● Mani izdevumi
○ Ja klientam nav pieejama komandējumu licence, sarakstā netiks
uzrādīts informācijas panelis “Tavi komandējumi”.
○ No Horizon 540. versijas saimniecisko izdevumu dokumenta
nosaukumam noņemts 50 rakstzīmju ierobežojums.
○ Klientiem, kuri HoP lieto kā mākoņpakalpojumu, izmēģinājumā tiek
nodota iespēja atpazīt čeku saturu. Ņemot vērā, ka netiek garantēta
100% atpazīšanas kvalitāte, klientiem ir nodrošināta iespēja pieņemt
lēmumu par servisa izmantošanu, to norādot lietotnē Uzstādījumi:

Kad iespēja ir ieslēgta un lietotājs ir pievienojis čeku, tiek aktivizēta
čeku atpazīšanas poga, kuru nospiežot tiek atpazīti čeka dati datums, numurs, piegādātājs un summa.

Šobrīd iespēja pieejama tikai saimnieciskajiem izdevumiem.
Izdevumiem par komandējumiem iespēja tiks pievienota nākamajās
starpversijās. Tāpat nākamajās starpversijās atpazīšanas poga tiks
noņemta un atpazīšanas funkcija tiks veikta bildes pievienošanas brīdī.
Atpazīšanas algoritmu uzlabošanas nolūkā tiks apstrādāti atpazīšanas
rezultātu dati.

Komandējumi
● Pievienota iespēja labot komandējuma pieteikumus statusā “Sagatave”.
● Vizuāli uzlabota komandējuma ievades forma pārlūkiem Edge un Firefox.
● Apstiprināšanas uzdevuma formā veikti vizuāli uzlabojumi.
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● Komandējumu pieteikumu sarakstā pie detalizētās pieteikuma informācijas
turpmāk iespējams apskatīt pieteikuma saskaņošanas vēstures informāciju.

Horizon savietojamībai ieteicamie laidieni
540. versija

545.versija

550.versija

Jaunākais vai sākot ar
540.7.

Jaunākais vai sākot ar
545.5.

Jaunākais vai sākot ar
550.4.

Par HoP piegādēm
HoP nošķir divu veidu piegādes:
● versija - piegādes tiek veidotas reizi ceturksnī. Šādai piegādei tiek piešķirts
nosaukums (electric eel, fugu) 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 veidota vismaz viena
starpversija 2 nedēļās.
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.
Detalizētāks saraksts ar HoP starpversijām pieejams:
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/Release_Notes.pdf
Biežāk uzdotie jautājumi pieejami: h
 ttps://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf
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