
Visma HoP

Tuna  versijas
apraksts

HoP Tuna versijā Komandējumu modulī izveidota jauna funkcija - iespēja veidot
komandējumu grupu pieteikumus. Lietotāji, kuriem ir atbilstošās Horizon
apstiprinātāju lomas, varēs pieteikt vienlaicīgi vairākus komandējumus ar vienādu
informāciju.

Papildus veikti vairāki uzlabojumi esošajās lietotnēs.

Platforma
Svarīgi! No šīs HoP versijas vairs netiks atbalstīts interneta pārlūks Internet
Explorer 11.

Personāls
● Mani dati

○ Sadaļa “Papildizglītības un sertifikāti” papildināta ar iespēju apskatīt
pievienotos failus:
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○ Pievienota jauna iespēja lietotājam izvēlēties, vai kolēģiem rādīt savu
fotogrāfiju un svētku datumus.

Iespēja pieejama no Horizon 580.v. 4.laidiena un ar nosacījumu, ka
sistēmas uzstādījumos sadaļā “Meklēt kolēģi” ir atļauts rādīt
fotogrāfijas un svētkus.

● Prombūtnes kalendārs
○ Lai iegūtu labāku pārskatu par darbinieku prombūtnēm, izveidota

iespēja “Rādīt visas tiesiskās attiecības”. To aktivizējot, kalendārā tiek
parādīta informācija par visām darbinieku tiesiskajām attiecībām un
prombūtnēm.
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○ Filtrs “Rādīt tikai prombūtnes” pārvietots no prombūtnes kalendāra
galvenā skata uz meklēšanas lauku:

● Mani atvaļinājumi
○ Kad lietotājs ir izveidojis atvaļinājuma pieteikumu, tam var izveidot

saskaņošanas papilduzdevumus, kas nodrošina iespēju pieteikumu
saskaņot (apstiprināt vai noraidīt) arī kolēģiem, kas nav iekļauti
saskaņošanas scenārijā:

Papilduzdevumus var veidot arī no atvaļinājumu pieteikumu saraksta,
apskatot konkrēto pieteikumu:
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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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● Mācību pieteikumi
○ Mācību pieteikumiem pievienota iespēja izvēlēties, uz kuru

saskaņošanas soli pieteikumu atgriezt:

● Komandējumi
○ Komandējumu modulī izveidota jauna iespēja - komandējumu grupu

veidošana. Lietotājs varēs veidot vairākus vienādus komandējumu
pieteikumus vienlaicīgi. Iespēja pieejama no Horizon 580. versijas 4.
laidiena.

Ja darbiniekam ir piešķirta kāda no Horizon apstiprinātāju lomām
(vadītājs, papildu, komandējumu pieteikšanai), tad komandējumu
sarakstā tiek attēlota jauna iespēja.

Vairāk par iespēju >>

Materiālie resursi

○ Pievienota iespēja krājumu norakstīšanas, pamatlīdzekļu un inventāra
iekšējās kustības un norakstīšanas pieteikumos norādīt pirmo
saskaņotāju, ja tas ir atļauts saskaņošanas scenārijā.
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Novērstās problēmas

● Platforma
Labots:

○ Samazināts periodiski veicamo, lietotāju sesiju atjaunināšanai
nepieciešamo pieprasījumu skaits no HoP uz Horizon REST serveri.

○ Optimizēta sesiju informācijas glabāšana HoP.
○ Sistēmā nevarēja atvērt failus, kuru nosaukums sākas ar simbolu “#”.
○ Reizēm uzstādījumu sadaļā “Pieejamās lietotnes” tika rādīta kļūdaina

informācija par lietotņu pieejamību.
○ Turpmāk būs iespējams lietot HoP vēl mēnesi pēc Horizon licences

beigu termiņa.
○ Optimizēta datu izgūšana no Horizon REST interfeisa, palielinot lielu

datu apjomu izgūšanas ātrumu.

● Personāls
Labots:

○ Mana darba vieta : netika attēloti pareizi darba vietas dati, ja HoP
lietotājs izveidots no jauna ar iepriekš izmantotām tiesiskajām
attiecībām.

○ Mācību pieteikumi: papildināts kļūdas paziņojums gadījumos, kad,
piesakot mācību pieteikumu, nav iespējams noteikt saskaņošanas
scenāriju.

○ Mani darbinieki: mainīta datu atlasīšanas kārtība, lai uzlabotu
atvaļinājumu dienu uzkrājuma attēlošanu.

○ Mani izdevumi: veikti labojumi, lai saimniecisko izdevumu
saskaņošanas uzdevumus varētu attēlot uz dažādu izmēru ekrāniem.

○ Mani izdevumi: nebija pieejami tulkojumi pieteikumu veidiem.
○ Prombūtnes kalendārs: netika attēloti prombūtnes veidi visiem

lietotājiem ar lomu “vadītājs”.
○ Komandējumi: saskaņošanas uzdevumā netika rādīta avansā

pieprasītā summa.
○ Komandējumi: nebija pieejami valstu tulkojumi.
○ Komandējumi: norādot dienas naudas veidu, bija pieejami neaktīvi

izdevumu veidi.
○ Komandējumi: nevarēja masveidā saskaņot komandējumu

pieteikumus un atskaites.
○ Komandējumi: jaunās komandējumu atskaites ievadformas sadaļa

“Plānotie izdevumi” papildināta ar informāciju par komandējuma
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pieteikumā norādītajiem plānotajiem izdevumiem:

○ Komandējumi: tagad atverot jauno komandējumu atskaites
ievadformu, pirmā tiek atvērta sadaļā “Izdevumi”, lai lietotājs, kuram
nav nepieciešams veikt labojumus pirmajās atskaites sadaļās, var
uzreiz ievadīt izdevumus un iesniegt atskaiti.

○ Komandējumi: veiktas izmaiņas komandējuma pieteikuma
kopsavilkumā:

○ Komandējumi: ja Horizon konfigurācijā nebija norādīts noklusētais
papildu apstiprināšanas uzdevuma dokumenta tips, tad netika ielasīts
komandējumu pieteikumu saraksts.

Atskaites
Labots:

○ Atskaitēs netika attēloti pievienotie faili.

Materiālie resursi
Labots:

○ Reizēm nevarēja attēlot pieteikuma informāciju pēc materiālo resursu
izvēles.
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○ Netika atvērti krājumu norakstīšanas pieteikumu saskaņošanas
uzdevumi aktīvo uzdevumu sarakstā.

Rēķini
Labots:

○ Pārlūkā Internet Explorer 11 netika ielasīti dati par pakalpojumu
veidiem un nomenklatūrām.

○ Netika attēlota iespēja importēt rēķina rindas ar excel failu.

Horizon savietojamībai ieteicamie laidieni

570. versija 575. versija 580. versija

570.8. vai jaunāks 575.4. vai jaunāks 580.4. vai jaunāks

Par HoP piegādēm
HoP nošķir divu veidu piegādes:

● versija: piegādes tiek veidotas reizi ceturksnī. Šādai piegādei tiek piešķirts
nosaukums (piemēram, Electric Eel, Fugu) un datums;

● starpversija: ļauj piegādāt izmaiņas biežāk, nodrošinot ātru reakciju uz HoP
lietotāju atgriezenisko saiti, kas ir sevišķi svarīgi produkta dzīves cikla
sākumā. 
Starpversijas tiek izmantotas arī, lai piegādātu kļūdu labojumus (Horizon
laidiens ir piegāde ar kļūdu labojumiem, savukārt  HoP starpversija ir piegāde
ar jaunu funkcionalitāti un kļūdu 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:
https://drive.visma.lv/Drive/HoP/Release_Notes.pdf
Biežāk uzdotie jautājumi: https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf
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