Visma HoP
Needlefish
versijas apraksts
● Svarīgi! -Sākot no HoP versijas Octopus (jūnija versija), vairs netiks atbalstīti
SSL, TLS 1.0 un TLS 1.1 protokoli. Līdz šīs versijas iznākšanai HoP klientiem
jāpārliecinās, ka uz servera, kur uzinstalēts HoP (mākoņklientiem - tikai FTG
mikroserviss), operētājsistēmas līmenī ir ieslēgts atbalsts TLS 1.2 protokolam.
Pēc noklusējuma TLS 1.2 atbalsts ir ieslēgts visās Windows operētājsistēmās
sākot no Windows 8 un Windows Server 2012.
● Svarīgi! HoP klientiem, kuri izmanto LDAP autentifikācijas metodi un ir
veikuši Microsoft rekomendēto pāreju no LDAP protokola un LDAPS (LDAP
over SSL), jāpārliecinās, ka FTG mikroservisa konfigurācijas parametram
LdapUseSsl ir uzstādīta vērtība True. Ja tiek izmantots FTG mikroservisa
parametrs AdditionalLdapSettings, tad jāpārliecinās, ka LdapUseSsl vērtības ir
True visur šī mainīgā JSON struktūrā.

Platforma
● Labota kļūda, ka, ievadot nepareizu lietotājvārdu vai paroli, parādās nepareizs
kļūdas paziņojums.
● Uzlabota sistēmas drošība.

Personāls
● Mani atvaļinājumi
○ Ja tiek izmantots Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīms,
lietotājiem, kuriem tiesiskās attiecības ir vairākās iestādēs,
atvaļinājuma dienas tiek rādītas pa iestādēm:
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● Mācību pieteikumi
○ Uzlabots datu ielādes ātrums pieteikuma ievadformā laukam
“Organizators”.
○ Labota kļūda, ka, saskaņojot mācību pieteikumu, netiek ņemtas vērā
saskaņošanas rezolūciju grupas.
● Mani izdevumi
○ Uzlabots pieteikuma ievades formas izskats.
○ Novērsta problēma, ka lietotājam, kuram nav iepriekš veidoti
saimnieciskie izdevumi, tika rādīta datu ielādes ikona.
○ Uzlabota ātrdarbība saimniecisko izdevumu ievadformā laukiem, kuru
vērtības tiek ņemtas no klasifikatoriem.
○ Saimniecisko izdevumu un komandējumu saraksts tiek kārtots pēc
pēdējām statusa izmaiņām.
○ Noņemta iespēja pievienot jaunu saimniecisko izdevumu komplektu, ja
Horizon konfigurācijā nav neviena aktīva dokumenta tipa dokumenta
pamatveidam “Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu
komplekts”.
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○ Komandējumu
izdevumu pieteikumiem un saimnieciskajiem
izdevumiem sarakstā “+” poga čeku pievienošanai aizstāta ar pogu
“Pievienot čekus” pieteikuma detalizācijas skatā.

Komandējumi
○ Uzlabots komandējuma pieteikuma ievades formas izskats.
○ Komandējuma pieteikuma valstu rindās, plānoto izdevumu sadaļā un
komandējuma atskaites valstu rindās palielināts izskatā rādāmo
kolonnu skaits līdz 10 kolonnām.
○ Komandējuma pieteikums papildināts ar iespēju norādīt dimensijas
pieteikuma kopīgajā daļā, valstu rindās un sadaļā “Plānotie izdevumi”,
atbilstoši Horizon konfigurācijai.
○ Komandējuma pieteikuma forma papildināta ar dienas naudas avansu
pieteikumu sadaļu, ja Horizon konfigurācijā iespējots parametrs
“Dienas naudas avansa pieteikums netiek veidots automātiski”.
○ Komandējuma pieteikuma saskaņošanas forma papildināta ar iespēju
labot pamatinformāciju, valstu rindas, plānotos izdevumus un dienas
naudas avansus, ja ir attiecīgā Horizon konfigurācija.
○ Komandējuma atskaites saskaņošanas forma papildināta ar iespēju
labot atskaites pamatinformāciju, valstu rindas un izdevumus, kuru
attaisnoto izdevumu pieteikumi ir statusā “Sagatave”.
○ Komandējuma pieteikuma forma papildināta ar iespēju laukus “Mērķis”
un “Pamatojums” aizpildīt ar sagatavēm, ja tās ir konfigurētas Horizon.
○ Lietotājam, kam ir noraidīta iesniegtā komandējuma atskaite, tagad
var to iesniegt atkārtoti.
○ Lietotājs, kuram ir noraidīts komandējuma pieteikums, tagad to var
iesniegt atkārtoti.
○ Komandējumu atskaitei pievienota jauna sadaļa - Lietderības atskaite:
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Rēķini
● Labota kļūda, ka nav iespējams apskatīt līguma summas atlikumu, ja līguma
kartītes pamatveids ir “Iepirkums bez līguma”.
● Labota kļūda, ka rēķinu saraksta tabulā poga “Dzēst filtru” nodzēš visus, ne
tikai tabulai piemērotos filtrus.

Materiālie resursi
● Labota kļūda, ka, nospiežot sākumlapas pogu, kamēr nebija ielādēta lietotne
“Materiālie resursi” vai “Materiālo resursu pieteikumi”, tika parādīts kļūdas
paziņojums.
● Mainīta informācija materiālo resursu saraksta kolonnā “Ekspluatācijā no”
inventāram.
Iepriekš dati tika attēloti no Horizon atskaites inventāra atlikumi lauka
“Inventāra izsniegšana lietošanā”, turpmāk dati tiks attēloti no Horizon
atskaites “Inventāra atlikumi” lauka “Izveides datums”.
● Materiālo resursu sarakstā informācija turpmāk tiks attēlota no no Horizon
atskaites - Inventāra atlikumi uz nākamo dienu, nevis uz šodienu, kā līdz šim.
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Horizon savietojamībai ieteicamie laidieni
545. versija

550.versija

555.versija

Jaunākais vai sākot ar
545.27.

Jaunākais vai sākot ar
550.17.

Jaunākais vai sākot ar
555.5.

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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