Visma HoP
Octopus
versijas apraksts

Hop versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota
jauna lietotne “Esmu iepazinies”.
Lietotnē iespējams pievienot dokumentus, izveidot notikumus, paziņojumus, ar
kuriem darbiniekiem ir jāiepazīstas. Par katru notikumu pieejama arī atskaite par
darbiniekiem, kas ar to iepazinušies un apstiprinājuši.

Lietotne “Esmu iepazinies” šobrīd tiek attīstīta.
Nākamajās HoP versijās lietotni plānots papildināt
ar šīm funkcijām:
● iespēja
notikumiem
pievienot
tādus
kontroles mehānismus, kā testu un laika
ierobežojumu;
● automātiska notikumu nosūtīšana jaunajiem
darbiniekiem;
● notikuma svarīguma pakāpes definēšana,
kura atļaus ieviest augstāk minētos ierobežojumus;
● administratora panelī uzlabota atskaite par darbiniekiem.
Vairāk informācijas par “Esmu iepazinies” ŠEIT.

Platforma
● Uzlabota sistēmas drošība.
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Personāls
● Tavas prombūtnes
○ Sadaļā
Tavas
prombūtnes
informāciju
par
atvaļinājuma
kompensācijām rāda tikai tad, kad tās ir statusā apstiprināts.
○ Mainīts Horizon saraksts, no kura tiek attēlota informācija par
prombūtbēm, tagad tiek izmantots Dokumenti> Algas > Aprēķina
dokumenti > Prombūtne
● Komandējumi
○ Vizuāli uzlabota klasifikatoru attēlošana.
○ Komandējumu atskaites komandējumu atskaites saskaņošanas formā
pievienota jauna sadaļa - “Lietderības atskaite”.

○ Komandējumu pieteikumā kolonnu konfigurācijā uzlikts ierobežojums,
ka nedrīkst noņemt kolonnas, kas ir obligātie lauki pieteikumā.
○ Komandējumu pieteikumā no Horizon dokumenta tipa tagad tiek
ielasītas vērtības laukiem “Piezīmes” un “Dienas naudas veids”.
● Mani izdevumi
○ Pievienota saimniecisko izdevumu apstiprināšanas forma mobilajā
skatā.
○ Uzlabota Piegādātāju atlases ātrdarbība saimniecisko izdevumu
ievadformā.
○ Pievienota iespēja apskatīt pievienotos failus no pieteikuma
detalizācijas skata:
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Novērstās problēmas
● Platforma
Labots:
○ Dažos gadījumos nebija iespējams nomainīt paroli.
○ Apstiprināšanas uzdevumos tika piedāvātas rezolūcijas, kas vairs nav
pieejamas.
○ Ievadot nepareizu lietotājvārdu vai paroli, parādās nepareizs kļūdas
paziņojums.
● Personāls
Labots:
○ Dažos gadījumos nebija iespējams nomainīt paroli.
○ Apstiprināšanas uzdevumos tika piedāvātas rezolūcijas, kas vairs nav
pieejamas.
○ Ievadot nepareizu lietotājvārdu vai paroli, parādījās nepareizs kļūdas
paziņojums.
○ Vienreizējās samaksas pieteikumi: nebija iespējams pieteikt
vienreizējas samaksas pieteikumu gadījumā, ja Horizon ir konfigurēts
vairāku nodokļu maksātāju režīmā.
○ Vienreizējās samaksas pieteikumi: saskaņotājam nebija iespējams
pievienot failu vienreizējas samaksas pieteikumam.
○ Komandējumi: komandējuma pieteikumā, mainot datumus, netika
aprēķinātas kalendārās dienas.
○ Komandējumi: ja Horizon norādīta konfigurācija, ka dienas naudas
avansi tiek ģenerēti automātiski, pieteikuma aizpildīšanas laikā HoP
parāda kļūdas paziņojumu.
○ Komandējumi: nebija iespējams atkārtoti iesniegt noraidītu
komandējuma pieteikumu.
○ Komandējumi: ja komandējuma pieteikuma mērķa valsts rindā tika
norādīta pilsēta, tā nesaglabājās Horizon Komandējuma pieteikuma
laukā “Pilsēta”.
○ Mani izdevumi: novērsta problēma ar pdf formāta failu attēlošanu
saimniecisko izdevumu ievadformā.
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Horizon savietojamībai ieteicamie laidieni
550. versija

555.versija

560.versija

Jaunākais vai sākot ar
550.17.

Jaunākais vai sākot ar
555.5.

Jaunākais vai sākot ar
560.4.

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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