
 
 
VISMA HoP 

 
Icefish versijas 
apraksts 

 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 

Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota WEB            
lietotāju sinhronizācija: jaunu lietotāju pievienošana un lietotāja vārda        
sinhronizēšana. Turpmāk lietotājus HoP būs iespēja pievienot automātiski. 

 

Platforma 
● Lietotāju pārvaldība 

○ Izveidota WEB lietotāju sinhronizācija: jaunu lietotāju izveidei HoP un 
lietotājvārda sinhronizācijai. Ja Horizon WEB lietotājiem ir pievienota 
pazīme “WEB lietotāju sinhronizēt ar HoP”, tad lietotāji automātiski tiks 
pievienoti HoP. Par sinhronizāciju vairāk lasīt ŠEIT 5. lpp.  Izmaiņas 
pieejamas no Horizon 530.versijas. Par Horizon izmaiņām vairāk šeit. 
 

● Uzstādījumi  
○ “Meklēt kolēģi” uzstādījumos tagad tiek ņemti vērā firmas uzstādījumi.         

Ja tie nav norādīti, tad - firmu kopējie uzstādījumi. 
○ Sadaļā “Pieejamās lietotnes” laboti lietotņu nosaukumi. 
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● Labots paziņojums - ja lietotājs nav ievadījis pareizu lietotājvārdu vai paroli           
tagad parādās - “Nepareizs lietotājs vai parole”. 

● Pārslēdzoties uz HoP angļu valodā, mainīts attēlojamais datuma formāts no          
mm/dd/yyyy uz  dd/mm/yyyy. 

● Pirmreizējai sistēmas instalācijai pie failu paplašinājumu noklusētajām       
vērtībām pievienots edoc formāts, lai klientiem šis failu formāts nav jāpievieno           
konfigurācijā manuāli un šāda veida failus varētu pievienot pieteikumiem. 

● Pievienota pārbaude, vai lietotājam ir saglabāti pieslēgšanās dati HoP. Ja dati           
ir saglabāti, tad poga Pieslēgties ir aktīva. 

● Ja HoP lietotāju autentifikācijai izmanto IWA (Integrētā Windows        
autentifikācija), tad gadījumā, ja neizdodas autentificēt lietotāju ar IWA,         
sistēma nemēģina uzreiz autentificēt ar pārējām autentifikācijas metodēm, bet         
parāda paziņojumu un ļauj lietotājam ievadīt paroli, un tikai pēc tam mēģina            
autentificēt ar pārējiem autentifikācijas veidiem. 

● Veikta migrācija no Microsoft .Net Framework uz jaunāku versiju .Net Core 2.            
Tas ļaus izmantot jaunajā versijā ieviestos sistēmas uzlabojumus, un ir viens           
no priekšnosacījumiem Linux operētājsistēmas atbalstam, kas ļaus attīstīt        
HoP kā mākoņpakalpojumu.  
SVARĪGI! 
Pirms HoP atjaunināšanas jāuzinstalē Microsoft .Net Core sistēmas faili (.Net          
Core 2.1 Runtime). Klientiem, kuri izmanto HoP instalāciju uz savas          
infrastruktūras, atjaunināšana notiek, izmantojot HoP on-prem instalatoru       
(HoP.Setup.exe) un šie sistēmas faili tiks uzinstalēti automātiski. 
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Mākoņpakalpojuma gadījumā, kad pie klienta atrodas tikai HoP aģents         
(mikroserviss H2O.App.FTG), .Net Core sistēmas faili jāuzinstalē manuāli,        
palaižot .Net Core Runtime instalāciju pirms HoP aģenta instalācijas. 
 
Šajā gadījumā .Net Core Runtime instalāciju var lejuplādēt vai nu no Visma            
servera, izmantojot šo saiti, vai arī no Microsoft, izmantojot šo saiti (atvērtajā            
tabulā jāizvēlas saite "Runtime & Hosting Bundle" kolonnā "Run apps -           
Runtime" ). 

 
Personāls 

● Prombūtnes kalendārs 
○ Labota kļūda prombūtņu kalendārā - ja uzņēmumā netiek izmantots         

dalījums struktūrvienībās, prombūtnes kalendāra filtrā tika atlasīts tikai        
tiešais vadītājs, nevis visi uzņēmuma darbinieki. Tagad atlasa visus         
darbiniekus. 

○ Novērtas kļūdas prombūtņu kalendārā, kas saistītas ar prombūtņu        
attēlošanu. 

○ Prombūtnes kalendārā papildināta struktūrvienību atlasīšanas filtrā. Ar       
meklēšanas rīku tagad iespējams atlasīt ne tikai struktūrvienības, bet         
arī struktūrvienību virsgrupas, kas iekļauj apakšstruktūrvienības - var        
meklēt un atlasīt, piemēram, uzņēmumu, un tiks izvēlētas arī visas          
struktūrvienības, kas atrodas zem šī uzņēmuma. 
 

● Mani atvaļinājumi 
○ Labota kļūda, ka darbiniekiem, kuriem kādreiz bijis darba līgums, taču          

tagad noslēgts uzņēmuma līgums, tiek rādīts atvaļinājuma dienu        
uzkrājums. Tagad atvaļinājumu dienu uzkrājums netiek attēlots. 

○ Ir novērstas nesakritības starp darbiniekam un viņa vadītājam        
redzamajām uzkrātajām atvaļinājuma dienām, ja uzskaitē tika izmantoti        
“vecie” atvaļinājumu rezerves fondu aprēķini. 

○ Atvaļinājuma dienu kopsavilkumā tiek rādītas “Pieejamās dienas”.       
“Uzkrātās dienas uz šodienu” var apskatīt izvērstajā skatā. 
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○ Atvaļinājumu apstiprināšanas uzdevumu vēstures skatā tiek rādīti visi        

uzdevumi arī tad, ja vienai personai ir vairāki uzdevumi vienam          
pieteikumam. 

○ Piesakot atvaļinājumu un norādot kontaktpersonas atvaļinājuma laikā,       
turpmāk vairs netiks uzrādīts kolēģa prombūtnes veids. 

○ Ja lietotājam ir tikai viens atvaļinājuma uzkrājuma periods, turpmāk var          
apskatīt izvērsto skatu, kur redzamas pieejamās un uzkrātās        
atvaļinājuma dienas. 
 

● Meklēt kolēģi un Mani darbinieki 
○ Meklēšana papildināta ar  filtru /prom_šodien, kas atlasa informāciju 

par kolēģiem, kas ir prombūtnē šodien.

 
 

● Vienreizējās samaksas pieteikumi 
○ Papildināta pieteikumu kontrole, ka lietotājam, kas ir norādīts kā         

vadītājs, aizpildot pieteikumu, summas lauks nav pieejams. 
 

● Brīvas formas pieteikumi 
○ Veiktas izmaiņas vairākiestāžu uzskaites gadījumā - ja vadītājs veido         

pieteikumu darbinieka vietā, tiek izmantota darbiniekam piesaistītā       
iestāde. Iepriekš tika izmantota vadītāja iestāde, un ja vadītājam nebija          
tiesisko attiecību šajā darbinieka iestādē, tad pieteikumu nevarēja        
izveidot. 

● Mani dati 
○ Sadaļā “Identifikācijas dokumenti” tiek attēloti tikai spēkā esošie        

dokumenti. 
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○ Vadītājam turpmāk nebūs iespēja apskatīt darbinieku Horizon       
autentifikācijas ierakstus. 
 

● Mani darbinieki 
○ Darbinieku sarakstā tiek korekti attēloti personas amata dati - rādot          

šobrīd aktuālos datus. 
 
Rēķini 
 

● Ja rēķina apstiprināšanas uzdevums, ko lietotājs ir saņēmis kā aizvietotājs, ir           
apstiprināts, tad spiežot uz e-pastā atsūtīto rēķina uzdevuma saiti, turpmāk          
tiks parādīts paziņojums, kas informē, ka uzdevums jau ir apstiprināts. 

● Veidojot rēķinu, turpmāk iespējams izvēlēties arī līgumus, kas nav piesaistīti          
nevienam klientam. 

● "Mani uzdevumi" sadaļā netiek rādīts saskaņotājs, ja attiecīgais        
saskaņošanas uzdevums nav statusā "Aktīvs". 

● Rēķinu rindiņās pieejamas divas jaunas kolonnas - "Datums no" un "Datums           
līdz", kurās var norādīt pakalpojuma sniegšanas periodu. 

● Rēķina rindu importam/eksportam ar Excel pievienota objekta dimensiju        
ielasīšana. Izmaiņa pieejama no Horizon 530.versijas. 

● Ja Horizon lietotājam nav piekļuves labot un dzēst rēķinu pielikumus, tad arī            
no HoP nebūs iespējams dzēst un labot šos pielikumus. 

● HoP saskaņošanas senāriju etapi tiks attēloti atbilstoši numerācijai nevis         
ievades secībai. 

● Papildināta iespēja Nosūtīt saskaņošanai - izvēloties scenāriju, lauks Etaps         
tiek automātiski aizpildīts ar pirmā saskaņošanas scenārija etapa vērtību. 

● Novērsta kļūda, ja lietotājs izmantoja interneta pārlūku Explorer 11, tad,          
nosūtot rēķinus saskaņošanai, scenāriju izvēles logā pie etapa izvēles tika          
attēlota viena vērtība, nevis visu pieejamo scenārija etapu saraksts. 

● Rēķinu saraksta sadaļā "Mani uzdevumi", kolonnā "Summa apmaksai" tiek         
atspoguļots links uz izlecošo logu, kas radā veiktos maksājumus par šo           
rēķinu. Iespēja pieejama no Horizon versijas 520.17, 525.8. 
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Materiālo resursu kustība 

● Materiālie resursi 
○ Materiālo resursu sarakstā tagad tiek uzrādīts arī inventārs, kas         

lietotājam ir izsniegts lietošanā, taču neatrodas lietotāja atbildībā. 
○ Visu materiālo resursu skaits sarakstā tiek parādīts korekti, atkarībā no          

tā, vai tiek atlasīti arī likvidētie resursi. Likvidētos resursus skaitā attēlo           
tad, ja ir ieslēgts filtrs “Rādīt likvidētos”. 

○ Materiālo resursu un krājumu norakstīšanas pieteikumu      
apstiprināšanas uzdevumiem pievienota saskaņošanas plūsma, lai      
lietotājs varētu apskatīt iepriekšējos saskaņotājus un rezolūcijas. 

○ Papildināts iekšējās kustības pieteikums inventāram - ja pieteikumā        
nenorāda jauno inventāra lietotāju, tad sistēma lauku aizpilda ar esošo          
vērtību. 

○ Aktīvo uzdevumu sarakstā pielikuma ikona tiek rādīta tikai tiem         
materiālo resursu pieteikumiem, kuriem ir pievienots pielikums. 

○ Materiālo resursu iekšējās kustības un norakstīšanas pieteikumos       
pievienota iespēja kārtot pieteikuma rindas pēc izskatā esošajām        
kolonnām. 

○ Pievienota iespēja izveidot saiti epasta šablonos uz aktīvo materiālo         
resursu apstiprināšanas uzdevumu, lai lietotājs no epasta uzreiz var         
atvērt saskaņojamo dokumentu. 
Piemērs:  
https://hop-stage.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«PLIzmPIK.Pamatlīdzekļ
u izmaiņu pieteikuma ID»/«PLIzmPIK.DokPamv.Pamatveida ID» 
SVARĪGI! Iespēja pieejama no Horizon versijas 515.30, 520.19.,        
525.9. 
 

● Krājumu norakstīšana 
○ Novērsta kļūda, ka nebija iespējams saglabāt norakstīšanas       

pieteikumu, ja kādai no pieteikumā iekļautajām nomenklatūrām sakrita        
atlikums beigās ar pieejamo daudzumu norakstīšanai un tika norakstīts         
viss pieejamais daudzums uzreiz. 
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○ Novērsta kļūda, ka krājumu norakstīšanas pieteikuma apskates formā 
netika attēlots pamatojuma teksts. 
 

Publicētās atskaites 
 

● Novērsta kļūda, ka publicētajai atskaitei Dokumenti -> Virsgrāmata ->         
Grāmatojumi kolonnās grāmatošanas datumi tika attēlotas nekorektas       
vērtības. 

● Ja lietotājam ir pieejamas publicētās atskaites vairākās firmās, tad tagad          
lietotājam ir pieejamas  tās firmas atskaites, kurā lietotājs ir ielogojies.  

 
Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni 

520.versija 525.versija 530.versija 

Jaunākais vai sākot ar 520.22 Jaunākais vai sākot ar 525.18 Jaunākais vai sākot ar 530.7 

 

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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