
 
 
VISMA HoP 

 
Hawkfish versijas 
apraksts 

 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 

Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota           
integrācija ar Horizon WEB moduli “Darba laika plānošana”, kas lietotājiem ļauj           
izmantot moduli HoP, nepārslēdzoties starp dažādām sistēmām. Integrācija        
nodrošina, ka uzdevumu sarakstā var saskaņot darba laika plānošanas dokumentus.          
Integrācija pieejama no Horizon 525.4.versijas. 

 

Platforma 

● Izveidota integrācija ar Horizon WEB moduli “Darba laika plānošana”.         
Darba laika plānošanas dokumentus - Darba laika grafiks un Darba laika           
uzskaites fakts - var saskaņot HoP aktīvo uzdevumu sarakstā. 

 

SVARĪGI! Izmantojot Horizon WEB integrāciju, jāņem vērā, ka HoP         
mākoņpakalpojuma izmantošanas gadījumā Horizon WEB moduļiem ir       
jāatrodas klienta infrastruktūrā. 
 

● HoP uzlabota informācijas attēlošana angļu valodā, papildināti tulkojumi        
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esošajai funkcionalitātei, kā arī izveidota iespēja ielasīt papildus valodās         
aizpildītos klasifikatorus Personāla modulī. Vairāk informācijas šeit:       
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pievienot-papildu-valodas-
personala-klasifikatoriem-525/ta-p/171238  
 

○ HoP Atskaitēs arī tiek ielasīti tulkojumi, ko norāda Horizon publicēto          
atskaišu nosaukumā.  

 

○ Horizon ir ieviesta iespēja pielikt nosaukumus papildus valodā arī         
dokumentu tipiem, kas nozīmē, ka HoP pieteikumi atspoguļos        
papildus valodā ievadīto informāciju. 
 
SVARĪGI! Lai dati angļu valodā tiktu ielasīti pareizi, Horizon         
papildus valodām OBLIGĀTI jāizmanto kods EN! 
 

 
 
 Iespēja norādīt tulkojumus pieejama no Horizon versijas 525.4. 
 

● Pie paroles atjaunošanas HoP pievienota reCaptcha pārbaude, kas liek         
lietotājam sekot tās instrukcijām un attiecīgi veikt drošības pārbaudi pirms          
paroles atjaunošanas. 
 

2 

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pievienot-papildu-valodas-personala-klasifikatoriem-525/ta-p/171238
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pievienot-papildu-valodas-personala-klasifikatoriem-525/ta-p/171238


● Papildināts paziņojums autorizācijas logā pēc veiksmīgas paroles       
nosūtīšanas vai atjaunošanas - “Ja vēlies ienākt sistēmā, spied šeit”.          
Nospiežot uz saites, lietotājs tiek novadīts uz autentifikācijas formu. 
 

 
 

● SVARĪGI! Mainīti HoP administratoru lomu nosaukumi. 
○ Elmar - > Administrators 
○ Antra -> Pārvaldnieks 
○ Firmas Antra -> Firmas pārvaldnieks 

 
● Pievienota iespēja, ka lietotājs ar lomu Firmas pārvaldnieks (Firmas Antra) var           

piešķirt/ noņemt lietotājiem lomas (izņemot Pārvaldnieka un Firmas        
pārvaldnieka lomas). 
 

● Uzstādījumi 
 

○ Izveidota jauna sadaļa "Krājumu norakstīšana", kurā iespējams mainīt        
failu glabāšanas repozitoriju. 
 

○ Izveidota jauna sadaļa “Pieejamās lietotnes”, kur lomas Pārvaldnieks        
vai Firmas pārvaldnieks var aktivizēt/ deaktivizēt lietotājiem pieejamās        
lietotnes. 
 
Lietotnes var sakārtot, kādā secībā tās tiks attēlotas uz ekrāna. 
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● Pievienota izlogošanās iespēja integrētās Windows autentifikācijas (IWA)       
gadījumā. 
 

● Ārējās saites 
○ Ārējās saites tiek vizuāli atdalītas no HoP aplikācijām. 
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Personāls 

 

SVARĪGI! Ar HoP Hawkfish versiju lietotne “Mani pieteikumi” ir sadalīta divās           
atsevišķās lietotnēs - Brīvas formas pieteikumi un Vienreizējās samaksas         
pieteikumi. 
 
Vienreizējās samaksas pieteikumi lielākoties tiek izmantoti pabalstu un        
kompensāciju pieteikšanai. No šiem pieteikumiem Horizon iespējams ģenerēt        
vienreizējās samaksas dokumentus.  
Ar Brīvas formas pieteikumiem darbinieks/ vadītājs var reģistrēt/ saskaņot dažāda          
satura iesniegumus (par personas datu izmaiņām, izglītības iegūšanu, amata datu          
izmaiņām, limita pārsnieguma attaisnošana mobilajiem pak./ transportam utt.)  

● Mani dati 
 

○ Sadaļa Papildizglītības un sertifikāti papildināta ar informāciju par        
mācību norises laiku. 
 

○ Novērsta kļūda, ka informāciju par lietotāja autentifikācijas datiem ņem,         
nevis Horizon lietotājvārdu un autentifikācijas metodi, bet Horizon WEB         
lietotāja datus. 
 

● Mani darbinieki un Meklēt kolēģi 
 

○ Meklēšanas logā pievienots filtrs “/vadītāji”, lai varētu atlasīt datus par          
visiem vadītājiem (tiek atlasītas personas, kas Horizon ievadīti kā         
Apstiprinātāji ar tipu Vadītājs). 
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● Prombūtnes kalendārs 
 

○ Meklēšanas logā pievienots filtrs “/vadītāji”, lai varētu atlasīt datus par          
visiem vadītājiem (tiek atlasītas personas, kas Horizon ievadīti kā         
Apstiprinātāji ar tipu Vadītājs). 
 

○ Pievienota iespēja, ka vadītājs savas struktūrvienības darbinieku       
prombūtnes redz detalizēti (prombūtnes veids: atvaļinājums vai       
slimības lapa), bet citu struktūrvienību darbiniekus - vispārināti. 
 

● Mani atvaļinājumi 
 

○ Pēc atvaļinājuma pieteikšanas, to iespējams automātiski ielikt Outlook        
kalendārā. Tagad Outlook kalendārā automātiski tiek pievienots statuss        
- Aizņemts.  
 
Google kalendārā šādu iespēju nevar realizēt, Google tehnisko        
ierobežojumu dēļ. 
 

○ Aktīvo uzdevumu sarakstā pievienots atvaļinājuma pieteikuma piezīmju       
lauks. Ja piezīmes ir aizpildītas, tad tās tiek attēlotas apraksta apakšā. 

 
○ Papildināti brīdinājumi atvaļinājuma pieteikumā - ja persona, kura        

piesaka atvaļinājumu, ir norādīta citai personai kā kontaktpersona, tad         
lietotājam parādās brīdinājuma paziņojums. 

 
○ Novērstas kļūdas: 

 
○ Saskaņojot atvaļinājuma pieteikumu firmā, kurā lietotājam nav       

tiesisko attiecību, netika atvērts apstiprināšanas uzdevums. 
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○ Atvaļinājuma pieteikumam saskaņotājs nevarēja pievienot un      
dzēst kontaktpersonu un saistīto personu. 
 

● Brīvas formas pieteikumi 
 

○ Novērsta kļūda, ka saskaņotājs, kas ir koplietošanas grupā, nevar         
atvērt Brīvas formas pieteikumu no aktīvo uzdevumu saraksta un to          
apstiprināt/noraidīt. 
 

○ Labots, lai Brīvas formas pieteikumā definētais teksts saskaņošanas        
uzdevumā būtu pareizi noformēts. 
 

● Vienreizējās samaksas pieteikumi 
 

○ Vienreizējās samaksas pieteikumā ieviesta papildu kontrole - ja        
lietotājam ir tiesības veidot pieteikumus citu vietā, tad ir atļauts          
pieteikumā norādīt summu un valūtu. Ja nav, tad lauki - summa un            
valūta - netiek attēloti. 
 

○ Vienreizējās samaksas un brīvās formas pieteikumu saskaņošana       
tagad pieejama arī personai, kas ievadīta Horizon Pamatdati ->         
Uzņēmums -> Personu saraksts. Papildus ieviesti aizliegumi       
pieteikumu veidošanai un sarakstu apskatei. 
 

● Darba dati 
 

○ Novērsta kļūda, ka vadītājs par darbinieku papildslodzē nevarēja        
apskatīt darbinieka pamatdatus un darba datus, kas attiecas uz         
vadītāja struktūrvienību. 
 

Rēķini 

● Rēķinā tiek attēlota līgumā atlikusī summa. Līguma informācijas izliecošā logā          
blakus līguma summai (zaļā) tiek attēlots līguma atlikums (sarkanā).  
 

7 



 
 
Līguma atlikums tiek ņemts no lauka A/R apgrozījuma summas.Līdz (līguma          
valūtā, tāpat ka līguma summa).  
 

● Ja Horizon metarēķina dokumenta tipam ir uzstādīts atribūts "Rindas veids",          
tad, izveidojot jauno rindu HoP rēķinā, tai tiek uzstādīts attiecīgs veids. Ja            
rindas tips nav uzstādīts, tad, veidojot jauno rindu rēķinā, tai tiek uzstādīts            
veids "Nomenklatūra". 
 

● Papildināta rēķinu saraksta kontrole - ja ievadīts neatbilstošs datums         
(pārrakstīšanās; neatļautie simboli; vai ''Periods līdz'' gadījumā, ja tas ir          
mazāks par ''Perioda no"), tas tiek pasvītrots ar sarkanu. 
 

● Rēķinu ievades formā noliktavas laukā iespējams izvēlēties ne tikai         
noliktavas, bet arī noliktavas ar tipu “Uzkrājošās personas.” 
 

● Rēķina rindās ieviesta summu rēķināšana, piemēram, ja lietotājs aizpilda         
daudzumu un cenu, tiek izrēķināta summa.  
 
Ieviesta arī papildu kontrole, ja saglabātam rēķinam maina summas, tad pie           
atkārtotas saglabāšanas ir paziņojums par summu nesakritību. 
 

 
 

● Novērstas kļūdas: 
○ Rēķinu saraksta sadaļā “Mani uzdevumi” saskaņošanas termiņš tika        

attēlots sarkanā krāsā, neatkarīgi no pieteikuma statusa un        
saskaņošanas datuma. Tagad, ja nav neviena aktīva saskaņošanas        
pieteikuma, tad saskaņošanas termiņš netiek attēlots.  
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○ Rēķiniem ar daudz rindiņām tiek nekorekti aprēķināta PVN summa. 
 

○ Izveidojot metarēķinu dokumenta tipu ar piesaistītu reverso PVN        
kategoriju, rēķina kopsummā tika nekorekti pieskaitīta klāt PVN summa         
pie summas apmaksai.  
 

Materiālo resursu kustība 

● Materiālie resursi 
 

○ Materiālo resursu saraksts papildināts ar iespēju apskatīt       
pamatlīdzekļus kartē. Pamatlīdzekļiem, kuriem ir norādītas koordinātas       

materiālo resursu sarakstā, informācijas apskates ikona ir atšķirīga       

no tiem, kuriem koordinātas nav norādītas .  

 
Lai pamatlīdzeklis būtu redzams kartē, Horizon tam ir jāaizpilda         
koordinātu lauki.Koorinātu laukus iespējams aizpildīt Pamatdati ->       
Pamatlīdzekļi-> Pamatlīdzekļu saraksts. 
Iespēja pieejama no 525.v.4.laidiena.  

 
○ Materiālo resursu sarakstā iespējams norādīt un mainīt pamatlīdzekļu        

koordinātas, kā arī pēc koordinātu nomaiņas tiek piedāvāta iespēja         
pamatlīdzekli iekļaut iekšējās kustības pieteikumā, lai reizē ar        
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koordinātām mainītu pamatlīdzekļa atrašanās vietu. 

 

 
 

○ Materiālo resursu - pamatlīdzekļu iekšējās pieteikumi papildināti ar        
funkcionalitāti mainīt koordinātas pamatlīdzeklim. 
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○ Nemateriālajiem ieguldījumiem tagad arī iespējams izveidot      
pieteikumu. Nemateriālie ieguldījumi var atrasties kopā vienā       
pieteikumā ar pamatlīdzekļiem. Pieteikuma veidošanas skatā, ja       
lietotājs vēlas pievienot jaunu rindiņu pieteikumam, materiālo resursu        
klasifikatorā atlasa ne tikai pamatlīdzekļus, bet arī nemateriālos        
ieguldījumus, ko drīkst iekļaut pieteikumā. 
 

● Krājumu norakstīšana 

○ Pievienota iespēja pieteikumus, kas ir statusā "noraidīts", kopēt no         
krājumu norakstīšanas pieteikumu saraksta. Kopējot tiek veidots jauns        
pieteikumus, ko lietotājs var labot, papildināt un pieteikt. 
 

 
 

○ Pieteikumos var pievienot failus, labot piezīmes, dzēst. Failus var         
apskatīt krājumu norakstīšanas saraksta pieteikuma informācijas      
panelī labajā sānā, kā arī aktīvo apstiprināšanas uzdevumu rindās. 
 

○ Pievienota papildu kontrole - nomenklatūru sarakstā, ko atlasa pie         
pieteikuma veidošanas, netiek atlasītas tās nomenklatūras, kurām       
sērijas dokumenta tips ir "Inventārs". 
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Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni 

515. versija 520.versija 525.versija 

Jaunākais vai sākot ar 515.26 Jaunākais vai sākot ar 520.10 Jaunākais vai sākot ar 525.4 

 

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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