
 
 
VISMA HoP 

 
Fugu versijas 
apraksts 

 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 

Versija satur kļūdu labojumus un uzlabojumus esošajās lietotnēs, kā arī integrāciju 
ar Horizon WEB  moduli  “Līgumi”, kas turpmāk ļaus uzdevumu sarakstā saskaņot 
līgumus. 
 

Platforma 

● Lietotnē "Līgumi" tiek nodrošināta esošā funkcionalitāte un vizuālais        
izskats, izmantojot integrāciju ar Horizon WEB.  
 
Līgumus iespējams saskaņot uzdevumu sarakstā. Vairāk informācijas ar        
iespējām meklējiet BUJ sadaļā. Modulis ir pieejams, sākot ar Horizon versiju           
515.8 tiem klientiem, kuriem ir HoP rēķinu saskaņošanas risinājums. 
 

● HoP administratīvajam lietotājam (Elmar) būs jāmaina paroli pēc noteikta         
perioda, ko ir iespējams konfigurēt mikroservisa H2O.App.Elmar       
konfigurācijas failā H2O.App.Elmar.exe.config, ar parametru     
ElmarPasswordValidDays, pēc noklusējuma tās ir 90 dienas. 
 

Lietotāju pārvaldība 
● Lietotājiem ar lomu “firmas Antra” ir piekļuve tikai piešķirtajām firmām          

un iespēja pievienot/noņemt moduļus tikai savās firmās.  
 
Tātad, ja lietotājam ir piešķirtas vairākas firmas, tad var izvēlēties vajadzīgo,           
savukārt, ja ir piešķirta viena firma, tad tiek attēlota konkrētā firma bez            
iespējas izvēlēties citu. 
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Licences pārvaldība 
● Automātiskā moduļa piešķiršana - lietotājam ar lomu ”Antra” licences         

pārvaldībā iespējams katram licences modulim atsevišķi norādīt pazīmi        
“Automātiski piešķirt moduli jaunam lietotājam” (lietotājam, kurš pirmo reizi         
ielogojies sistēmā).  
 
Iepriekš šo pazīmi varēja uzstādīt uz visiem moduļiem vienlaicīgi. Automātiski          
piešķirtais modulis lietotājam tiks uzstādīts ar nosacījumu ‘bez firmu         
ierobežojuma’.  
 

Ja iepriekšējā versijā bija ieslēgta licences automātiskā piešķiršana         
jaunajiem lietotājiem, tad ir obligāti jāpārskata jaunās pazīmes. Ja modulim          
nekad nav mainīti uzstādījumi, tad pazīme nebūs automātiski iespējota. 

 
 

● “Firmas Antra” lomas uzlabojumi - lomai “firmas Antra” iepriekšējā versijā          
tika konstatēta kļūda, ka nav iespējams labot moduļu grupas. Kļūda ir           
novērsta un ieviests papildus nosacījums moduļa piešķiršanai.  
 
Ja modulis ir piešķirts bez firmu ierobežojuma, tad lietotājam ar lomu “firmas            
Antra” nav iespējams piešķirt vai noņemt lietotājam šo lomu.  
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Šo tiesības punktu iespējams izdarīt tikai lietotājam ar lomu “Antra”. Uzejot uz            
atspējotas izvēles rūtiņas, tiek parādīts paziņojums, ka moduļa labošana         
pieejama lietotājam ar lomu “Antra”. 
 

 

 

Personāls 

● Mani atvaļinājumi: 
○ Atvaļinājuma pieteikumos pēc noklusējuma pie "Atvaļinājuma naudu       

vēlos saņemt" ir atzīmēta pirmā iespēja. 
○ Ja darbiniekam ir aktīvs tikai viens darba gads (t.i, no visiem           

iepriekšējiem darba gadiem visas atvaļinājuma dienas ir iztērētas), tad         
darbinieks redz šī vienīgā darba gada datumus.  
 
Savukārt, ja darbiniekam ir viens periods, tad uzreiz redz perioda          
datumus, par kuru pieejamas atvaļinājuma dienas. 

○ Ja atvaļinājuma pieteikuma dokumenta tipā ir ievadīta noklusētā        
vērtība piezīmju laukam, tad tā tiek attēlota, piesakot atvaļinājumu. 

○ Pieejamajām dienām uzrāda kopīgo dienu skaitu - neatkarīgi no darba          
gada periodu ierobežojuma. Atverot detalizētu informāciju, kopsumma       
var atšķirties, jo kopīgās pieejamās dienas tiek summētas kopā pa          
periodiem. 

3 



 
● Mani pieteikumi: 

○ Vienreizējo samaksu pieteikumu sarakstā saskaņotājs redz pieteicēja       
vārdu, uzvārdu, nevis iepriekšējā saskaņotāja vārdu, uzvārdu. 

 
Rēķini 
 

● Rēķinu ievadformā pievienota iespēja dzēst norādītās vērtības. 
● Rēķinu sarakstā tiek attēlots, ka šobrīd rēķinu saskaņo aizvietotājs. 
● Rēķinu sarakstā un formā poga "Nosūtīt saskaņošanā" atver izvēlni ar divām           

darbībām: 
○ Izvēlēties scenāriju - atver dialogu scenārija, etapa un saskaņotāja (ja          

definēts etapā) izvēlei; 
○ Nosūtīt - notiek automātiskā scenārija piemeklēšana, ja ir jānorāda         

saskaņotājs, tiek atvērts attiecīgs dialogs. 
● Uzlabots rēķinu saraksta sadaļas “Mani uzdevumi”  filtrs: 

○ Sarakstā tiek attēloti aktīvie rēķina apstiprināšanas uzdevumi; 
○ Ja rēķinam nav neviena aktīva apstiprināšanas uzdevuma, bet ir         

izpildītie - parādās pēdējais izpildīts (pēc izpildes datuma). 
● Novienādota pielikumu attēlošana sarakstā un rēķinu formā - abās vietās          

ārējās saites veras jaunos logos. Noklusēti tiek atvērta saiti, kas ir uz ārēju             
avotu.  

 

Materiālie resursi 
 

● Pilnveidota materiālo resursu saraksta, ievades formu un saskaņošanas        
lietojamība, lai nodrošinātu labāku klasifikatoru atlasi. 
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● Uzlabota lietojamība mobilajās ierīcēs.  
● Mainīts materiālo resursu pieteikumu grupēšanas vizuālais izskats un        

grupēšanas mehānisms.  
 
Tagad, ja no saraksta izvēlas materiālos resursus ar dažādiem atbildīgajiem          
un dažādiem lietotājiem, sistēma izveido atbilstošus pieteikumus. 

 
● Izveidota jauna iespēja - pieteikumā iekļautajiem materiālajiem resursiem        

iespējams visiem reizē nomainīt atrašanās vietu. 

 
 

● Ja saskaņošanas laikā materiālo resursu pieteikums tiek noraidīts, to ir          
iespējams pieteikt vēlreiz no lietotnes “Materiālo resursu pieteikumi”,        
izmantojot pogu “Kopēt”, kas kļūst aktīva tikai noraidītiem pieteikumiem. 

● Pievienota iespēja, ka lietotājam var pievienot citu atbildīgo personu, kuras          
vietā var veidot materiālo resursu pieteikumus. 

 
Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni 

510. versija 515. versija 

Jaunākais vai sākot ar 510.29 Jaunākais vai sākot ar 515.8 
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Par HoP piegādēm 
 
HoP nošķir divu veidu piegādes: 

● versija - piegādes tiek veidotas reizi ceturksnī. Šādai piegādei tiek         
piešķirts nosaukums (anchovy, barracuda, coral) 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         
veidot 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/Releasenotes.pdf 
 
Biežāk uzdotie jautājumi pieejami: https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf 
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