
Visma HoP

Sprat  versijas
apraksts

HoP versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota
jauna komandējuma pieteikuma un atskaites ievadforma un pievienots jauns Esmu
iepazinies notikuma tips “Instruktāža”.

Platforma
Svarīgi! No nākamās (jūlija) HoP versijas vairs netiks atbalstīts interneta pārlūks
Internet Explorer 11.

Personāls

● Mani atvaļinājumi
○ Atvaļinājumu pieteikumiem pievienota iespēja tos atgriezt iepriekšējos

saskaņošanas soļos:
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○ Sadaļā “Tev pieejamās dienas” papildatvaļinājumiem pievienota
informācija “Derīgs līdz”, kas norāda, cik ilgā laikā papildatvaļinājums
jāizmanto.

● Mani pieteikumi

○ Brīvas formas un vienreizējās samaksas pieteikumiem pievienota
iespēja izvēlēties, uz kuru saskaņošanas soli pieteikumu atgriezt:
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● Prombūtnes kalendārs

○ Pievienota iespēja eksportēt prombūtnes kalendāra datus uz Excel, lai

varētu apkopot datus par darbinieku attālināto darbu.
Nospiežot pogu “Eksportēt”, tiek sagatavots Excel fails, kurā ir
informācija par uz ekrāna atlasīto darbinieku prombūtnēm un darba
vietu.

● Komandējumi
○ Lai nodrošinātu dimensiju ielasīšanas mehānismu, komandējumu

pieteikumam un atskaitei izveidotas jaunas ievadformas.
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Lai izmantotu jauno komandējumu formu izskatu, pirmajā lapā
jānospiež poga “Izmēģināt jaunā izskata formu”:

Tādā pašā veidā lietotājs var pārslēgt atpakaļ arī komandējuma iepriekšējo izskatu.

Svarīgi! Iespēja pārslēgties starp abām formām būs pieejama līdz jūlija versijai,
pēc tam lietotājiem būs pieejamas tikai jaunā izskata ievadformas komandējumos.

Galvenās izmaiņas komandējuma pieteikumā:
1. Informācija no sadaļas “Papildinformācija” ir pārnesta uz pirmo

sadaļu “Pamatinformācija”.

2. Komandējuma sadaļa “Valstis” ir pārcelta uz sadaļu plānotie
izdevumi.
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Galvenās izmaiņas komandējuma atskaitē:
1. Atskaite papildināta ar sadaļu plānotie izdevumi, kurā šobrīd ir

informācija par valstīm, bet nākamajās versijās tiks pievienota
informācija arī par komandējuma pieteikumā norādītajiem
plānotajiem izdevumiem.

.
○ Komandējumos veikti uzlabojumi dimensiju aizpildei, norādot

dimensijas pirmajā lapā, tās tiek aizpildītas arī pārējās komandējumu
pieteikuma sadaļās: Valstis, Dienas naudas pieteikumi, Plānotie
izdevumi. Izmaiņas pieejamas tikai jaunajā komandējuma pieteikuma
ievadformā.

○ Komandējuma pieteikumā iespējams norādīt “Dienas naudas
kategorijas”, tas nozīmē, ka dienas naudas aprēķins tiks veikts pēc
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kategorijai norādītās likmes. Šīs likmes konfigurē Horizon Pamatdati ->
Komandējumi -> Dienas nauda. Iespēja pieejama tikai jaunajā
komandējuma pieteikuma ievadformā un no Horizon 575.3. versijas.

○ Komandējuma pieteikumam un atskaitei ir iespēja veidot
saskaņošanas papilduzdevumus. Kad komandējuma pieteikums vai
komandējuma atskaite ir pieteikti, tad komandējumu sarakstā
pieteiktajam dokumentam tiek attēlota poga “Veidot
Papilduzdevumus”

Nospiežot pogu lietotājs var norādīt papilduzdevuma saņēmējus:

Kad papilduzdevumi ir izveidoti, tie tiek nosūtīti saskaņošanai. Kamēr
papilduzdevumi nav izpildīti (apstiprināti vai noraidīti), tikmēr lietotājs, pie kura ir
galvenais saskaņošanas uzdevums, to nevar izpildīt.
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Rēķini

○ Rēķinu saraksts papildināts ar jaunu kolonnu - Rēķina autors.

○ Sadaļā “Mani uzdevumi” lietotājs turpmāk redzēs arī tos rēķinus, kurus
ir izveidojis.

Esmu iepazinies

● Pievienots jauns notikuma tips “Instruktāža”. Notikuma tipam “Instruktāža” ir
pieejamas jaunas atskaites likuma noteiktajā formā par ugunsdrosības un
darba aizsardzības žurnālu.

● Veidojot jaunu notikumu ar tipu “Instruktāža” iespējams izveidot trīs
apmācības veidus - “Ievadapmācība”,  “Instruktāža”, “Ugunsdrošība”.
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● Instruktāžas atskaiti ir iespējams lejupielādēt kā excel atskaiti. Pieejamas trīs
atskaites - “Darba aizsardzības ievadapmācība”, “Darba aizsardzības
instruktāža darba vietā”, “Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls”.
“Darba aizsardzības ievadapmācība” un “Darba aizsardzības instruktāža
darba vietā” atskaites ir veidotas atbilstoši MK noteikumiem Nr.749
“Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”.
“Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls” atskaite ir veidota atbilstoši
MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

● Pievienota iespēja darbiniekiem redzēt “Esmu iepazinies” arī  mobilajā skatā.
● Notikumu atskaitei ir pievienotas trīs jaunas kolonnas - “Darbinieka personas

kods, vai ārvalstnieka darba atļaujas numurs”, “Profesija, amats”, un
“Izsūtīšanas datums”. Jaunās kolonnas ir izveidotas, lai varētu nodrošināt
likumā noteikto prasību par ugunsdrošības un darba aizsardzības žurnālu.

● Pievienota iespēja lietotājiem lejupielādēt failu, kas ir pievienots notikumam.

● Notikumu atskaitei ir pievienots kolonnu filtrs.
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● Pievienota iespēja lietotājam izvēlēties, vai notikums ir svarīgs. “Svarīgs
notikums” norāda uz to, ka darbinieka saņemtais notikums būs izcelts un, ja ir
ieslēgti uzstādījumi par paziņojumu saņemšanu, tad tas tiks uzrādīts
paziņojumu sarakstā.

● Izveidoti Esmu iepazinies uzstādījumi - “Fona darbu lietotājs”, “Rādīt svarīgu
notikumu paziņojumu sarakstā”, “Rādīt svarīgu notikumu modālajā logā”.
“Fona darbu lietotājs” - iespēja konfigurēt, kurš Horizon lietotājs tiks
izmantots, lai varētu izsūtīt notikumus. Lietotājam ir jābūt personas kartiņai
un ir jābūt pievienotam attiecīgai firmai.
“Rādīt paziņojumus sarakstā” - ja uzstādījums būs ieslēgts, tad lietotājs
saņems paziņojumu par svarīgu notikumu esamību paziņojumu sarakstā.
“Rādīt paziņojumus modālajā logā” - ja uzstādījums būs ieslēgts, tad lietotājs
saņems paziņojumu par svarīgu notikumu esamību uznirstošajā logā pēc
autorizācijas. Šo uzstādījumu iespējams mainīt tikai tad, ja ir ieslēgta
paziņojumu rādīšana sarakstā.
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Paziņojumi

● Paziņojumu sarakstā ir pievienots jauns paziņojums par svarīga notikuma
esamību. Lai saņemtu paziņojumus, jāmaina “Esmu iepazinies” uzstādījumi.
Uzzināt vairāk  >>

Novērstās problēmas

● Platforma
Labots:

○ Lietotāju pārvaldība: novērsts, ka netika attēloti lietotāja pēdējās
pieslēgšanās laiks.

○ Novērsta problēma ar lietotāja sesijas pārtraukšanu pirms ir iestājies
maksimāli pieļaujamais vienas  sesijas laiks.

● Personāls
Labots:

○ Aktīvo uzdevumu sarakstā informācija par pievienotajiem
failiem tiek attēlota tikai tiem pieteikumiem, kam tie ir pievienoti.

○ Komandējumi: novērsts, ja tiek dzēsta dimensiju vērtība, ka
komandējumu nebija iespējams pieteikt.
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○ Mācību pieteikumi: labots, ka netika saglabāts mācību
organizators, ja tika ievadīta jauna vērtība.

● Esmu iepazinies
Labots:

○ Noņemts jautājumu ierobežojums pārbaudes testu jautājumu skaitam.
○ Notikumu atskaite ir vizuāli uzlabota, izceļot tekstu saturu treknrakstā.
○ Aktīvam notikumam adresātu pievienošana mobilajā skatā vairs nav

pieejama.
○ Notikumu atskaitei pārsaukts lejupielādes nosaukums uz -

“Lejupielādēt adresātu sarakstu”. Atskaitē ir redzams pilns saraksts ar
darbiniekiem, kuri ir apstiprinājuši dokumentu.

○ Notikuma aprakstā novērsta problēma, ka garš teksts var neiekļauties
teksta logā.

○ Izveidots mehānisms, lai pārliecinātos, ka notikums ir izsūtīts. Ja
notikums netiek izsūtīts, tad uzrādās konfigurācijas kļūda un notikums
tiek saglabāts kā sagatave.

○ Excel atskaitēs ir mainīts datuma formāts uz dd.MM.yyyy

● Rēķini
Labots:

○ Uzlabota rēķinu atvēršanas ātrdarbība.
○ Rēķinu sarakstā tagad tiek attēloti visi atlasītie rēķini.
○ Ja Horizon lietotājam ir izslēgts tiesību punkts “Pāradresēt jebkuru

apstiprināšanas uzdevumu”, tad lietotājs vairs nevar pāradresēt rēķinu
sev.
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Horizon savietojamībai ieteicamie laidieni

565. versija 570.versija 575.versija

Jaunākais vai sākot ar
565.13.

Jaunākais vai sākot ar
570.8.

Jaunākais vai sākot ar
575.4.

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