VISMA HoP

Goldfish versijas
apraksts
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi
Versijā pieejama jauna lietotne “Krājumu norakstīšana”, risinājums ir iekļauts
modulī “Materiālo resursu kustība”.
Lietotne “Krājumu norakstīšana” ir paredzēta
noliktavā
esošo
krājumu
norakstīšanas
iniciēšanai. Lietotnē var redzēt lietotāja pārziņā
esošās nomenklatūras un to atlikumus, un
veidot norakstīšanas pieteikumus par tām un
veikt šo pieteikumu saskaņošanu.
Vairāk informācijas ar iespējām meklējiet BUJ
sadaļā.
Lietotne ir pieejama, sākot ar Horizon versiju
520.4
Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota
integrācija ar Horizon WEB moduļiem “Komandējumi” un “Darba laika
uzskaite”, kas lietotājiem ļaus lietot šos moduļus no HoP un vairs nebūs
jāpārslēdzas starp dažādām sistēmām. Integrācija nodrošina, ka uzdevumu sarakstā
varēs saskaņot moduļu pieteikumus un dokumentus.

Platforma
● Izveidota integrācija ar Horizon WEB moduļiem “Komandējumi” un
“Darba laika uzskaite”
○ Komandējumu un saistītos pieteikumus iespējams saskaņot uzdevumu
sarakstā. Lietotnē “Komandējumi” ir pieejama informācija par
komandējuma pietiekumiem un atskaitēm. Vairāk informācijas par
iespējām meklējiet BUJ sadaļā. Risinājums ir pieejams sākot ar
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Horizon versiju 515.13, klientiem, kuri ir iegādājušies HoP moduli
“Komandējumi” vai abonē HoP “Personāls” moduļu paku.
○ Darba laika uzskaites dokumentus iespējams saskaņot uzdevumu
sarakstā. Lietotnē “Darba laika uzskaite” ir pieejama informācija par
darba laika tabelēm. Vairāk informācijas par iespējām meklējiet BUJ
sadaļā. Risinājums ir pieejams sākot ar Horizon versiju 520.14
klientiem, kuri ir iegādājušies HoP moduli “Darba laika uzskaite” vai
abonē HoP “Laika uzskaite” moduļu paku.
SVARĪGI! Izmantojot Horizon WEB integrāciju ir jāņem vērā šādi
ierobežojumi:
○ HoP mākoņpakalpojuma izmantošanas gadījumā, ir jāņem verā, ka
Horizon WEB moduļiem ir jāatrodas klienta infrastruktūrā
○ Ir apzināta problēma, ka lietotņu “Komandējumi” un “Darba laika
uzskaite” atvēršanas laiks ir pārāk ilgs. Problēma tiks novērsta tuvākajā
laikā.
HoP sākuma lapā lietotājam ar lomu “Elmar” ir iespējams nomainīt fona attēlu
un ievietot sava uzņēmuma logo. Šāda iespēja nav pieejama klientiem, kuri
izmanto mākoņpakalpojumu. Vairāk informācijas HoP administratora
rokasgrāmatā.
Izveidota iespēja nomainīt paroli, ja Horizon tiek pieprasīts, ka lietotājam
nepieciešams to nomainīt, kā arī papildināta kontrole pie paroles
nomainīšanas. Tagad HoP ņem vērā Horizon norādīto simbolu skaitu parolei,
kas tiek norādīts Horizon WEB drošības uzstādījumos.
Izveidota iespēja atjaunot paroli, ja lietotājs to ir aizmirsis. Paroles
atjaunošanai izmanto epastu, kas norādīts pie Web lietotāja. Ja e-pasts nav
norādīts, paroli atjaunot nevar. Papildu ierobežojums: ja lietotājam nevar
identificēt piederību konkrētai firmai, piemēram, lietotājam ir piekļuve
vairākām firmām, vai arī, ja uzņēmumā ir vairāki darbinieki ar vienādu vārdu,
uzvārdu, tad paroli var nomainīt tikai administrators.
Mainīts HoP lietoto burtu izmērs, lai vienādotu attēlošanu dažādos interneta
pārlūkos.
Papildināta HoP lietotāja darbību reģistrēšana ar informāciju par
piešķirtām/noņemtām:
1. lomām,
2. moduļu grupām,
3. Uzstādījumiem.
Uzdevumu sarakstā iespējams redzēt, ja saskaņošanas darbības lietotājs veic
kā aizvietotājs.
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Lietotāju pārvaldība
● Novērsta ātrdarbības problēma pie lietotāju saraksta ielādes lietotnē “Lietotāju
pārvaldība”.
● Lietotnē “Lietotāju pārvaldība” ir izveidota atskaite par lietotājiem (dati tiek
eksportēti uz Excel).
Pieejamas četru veidu atskaites formas:
1. Lietotāju saraksts (Bez filtra) - tiek eksportēti dati par visiem lietotājiem.
2. Lietotāju saraksts (Ar filtru) - tiek eksportēti tikai lietotāja atfiltrētie dati
par lietotājiem (piem., meklēšanas logā norāda /antra )
3. Lietotāju moduļu saraksts (Bez filtra) - tiek eksportēti visi dati par
lietotājiem piešķirtajiem moduļiem
4. Lietotāju moduļu saraksts (Ar filtru) - tiek eksportēts filtrēts saraksts par
lietotājiem piešķirtajiem moduļiem.

Licences pārvaldība
● Novērsta problēma - ja tika piešķirts vairāk licenču par pieejamajām licencēm
(piemēram licenču skaits samazinājies), tad neviens vairs nevarēja ielogoties
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HoP, lai noņemtu liekās licences. Šobrīd ir atļauts ielogoties lietotājam ar
“Antra” lomu.

Personāls
● Mani atvaļinājumi:
○ SVARĪGI! Veikti Horizon uzlabojumi atvaļinājumu dienu attēlošanai,
kas ir pieejami no Horizon 515.v.13.l.
Ja Horizon nav atjaunots uz šo laidienu, tad atvaļinājumu dienu
attēlošana un atvaļinājumu kalkulators HoP nav pieejams.
○ SVARĪGI! Sākot ar Horizon 510 12. laidienu web lietotājam
piesaistītajam Horizon lietotājam jāpieliek tiesību punkts - Dokumenti >
Personāla uzskaite > [Jauns] atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem
> Pievienot un labot, lai tiktu attēlots atvaļinājuma uzkrājums.
○ Pievienota iespēja izveidot saiti uz atvaļinājuma pieteikumu. Saite
šablonam: https://hop-stage.visma.lv/#!/HOP/vacation/ «Dokumenta
numurs».
Ja pēc dokumenta numura tiks atrasts pieteikums, tad lietotājam
atvaļinājumu pieteikumu sarakstā labajā pusē tiks atvērta dokumenta
informācija.

○ Veidojot atvaļinājuma pieteikumu, lietotājam jānorāda atvaļinājuma
naudas izmaksas veids. Kamēr tas nav izdarīts, poga “Pieteikt” nav
aktīva. Jāņem vērā, ka atvaļinājuma naudas izmaksas veida
obligātums tiek norādīts Horizon dokumenta tipā, piemēram, ja ir
norādīta vērtība “Nē”, tad atvaļinājuma naudas izmaksas veids nebūs
jānorāda.
○ Novērsta problēma, ka atvaļinājumu nevarēja pieteikt darbinieki, kam ir
spēkā esošas tiesiskās attiecības ar ienākumu veida papildkodiem:
1018, 15 vai 19 (iepriekš varēja pieteikt tikai tie darbinieki, kam bija
spēkā esošas tiesiskās attiecības ar ienākumu veida papildkodu 1001).
● Prombūtnes kalendārs
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○ SVARĪGI! Lai HoP lietotājiem attēlotu informāciju par spēkā esošo
amatu visās HoP sadaļās, ir veiktas izmaiņas datu atlasē, turpmāk
administratīvo filtru veidošanai jāizmanto Horizon saraksts - “14064,
Darbinieki periodā”, ja tiks izmantots iepriekšējais Horizon saraksts, tad
administratīvie filtri nestrādās.
○ Uzlabots kalendāra vizuālais izskats, tagad neatkarīgi no tā, kur
konkrētais darbinieks sarakstā atrodas (augšpusē vai lejas daļā)
vienmēr ir redzami kalendāra datumi.
○ Uzlabota prombūtnes kalendāra ātrdarbība.

● Mani dati
○ Sadaļā pieejama informācija par lietotāja autentifikācijas vēsturi.

● Meklēt kolēģi:
○ SVARĪGI! Lai HoP lietotājiem attēlotu informāciju par spēkā esošo
amatu visās HoP sadaļās, ir veiktas izmaiņas datu atlasē, turpmāk
administratīvo filtru veidošanai jāizmanto Horizon saraksts - “14064,
Darbinieki periodā”, ja tiks izmantots iepriekšējais Horizon saraksts, tad
administratīvie filtri nestrādās.

● Mana alga:
○ Sadaļa “Apgādājamie” pārsaukta par “Atvieglojumi” un tajā pievienota
informācija par neapliekamo minimumu.

Rēķini
● Rēķinu saskaņošanā ieviesta papildu kontrole - saskaņošanai nav iespējams
nosūtīt nesaglabātu dokumentu.
● Ja rēķinu saskaņošanai ir definēts viens scenārijs, tad pie nosūtīšanas
saskaņošanai vairs nav jānorāda scenārijs un etaps - tā tiek sākta
automātiski.
● Uzlabota pielikumu attēlošana - pievienota iespēja mainīt attēlojamā
pielikuma izmēru.

Materiālie resursi
● Materiālo resursu sarakstā izveidota iespēja pamatlīdzekļiem pievienot attēlu
, ja attēls jau ir pievienots
, to ir iespējams apskatīt. un mobilajās
ierīcēs iespējams pievienot tikko nofotogrāfētu attēlu.
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Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni
515. versija

520. versija

Jaunākais vai sākot ar 515.13

Jaunākais vai sākot ar 520.4

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/Releasenotes.pdf
Biežāk uzdotie jautājumi pieejami: https://drive.visma.lv/Drive/HoP/BUJ.pdf
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