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Jellyfish versijas 
apraksts 

 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 

Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs, kā arī izveidota jauna            
lietotne “Mani izdevumi”, kas nodrošina     
komandējumu un saimniecisko avansa    
izdevumu ievadi un saskaņošanu. “Mani     
izdevumi” HoP Personāls klientiem pieejama     
bez papildu maksas. 

Lietotne aizstāj Horizon WEB sadaļu     
“Komandējumu atskaite” - attaisnoto izdevumu     
pievienošanu un saskaņošanu.  

Šobrīd komandējumu pieteikumi joprojām tiek     
veidoti Horizon WEB, savukārt atskaiti par      

izdevumiem var iesniegt, izmantojot jauno lietotni. 
Lietotne pieejama no Horizon 535.4. Versijas. Vairāk informācijas par lietotni          
pieejama ŠEIT.  

 

Platforma 

● SVARĪGI! Atgādinām, ka vecākā atbalstītā Windows operētājsistēmas versija        
ir Windows 2012 R2. Ir novērotas nopietnas veiktspējas problēmas uz          
vecākām Windows versijām, kā arī atsevišķos gadījumos nav iespējams veikt          
HoP instalēšanu un jaunināšanu uz serveriem, kam ir vecāka Windows versija           
nekā norādīts tehniskajās prasībās. 

Minimālā sākotnējā konfigurācija:  

Operētājsistēma: Microsoft Windows server 2012R2, 2016, 2019 
Procesors: 2xVCPU 
Atmiņa: 10Gb 
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Diska vieta: 50Gb 

● Papildināta funkcionalitāte “Ja konstatē kļūdu” , lai       
uzlabotu pieteikumu risināšanas ātrumu un retāk būtu jājautā klientiem log          
faili.  

Turpmāk, nospiežot "Ja konstatē kļūdu" un sagatavojot atbalsta failu,         
sagatavotajā .zip failā būs pieejami .txt logfailiem no mikroservisiem, kuri          
saturēs žurnalēšanas ierakstus par tekošā lietotāja darbībām. 
 

● Uzlabota HoP veiktspēja. 
 

● Formās, kurās var izlikt kolonnas, turpmāk pirms pogas “Saglabāt”         
nospiešanas tiek paziņots, ja ir sasniegts maksimālais izliekamo kolonnu         
skaits.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

● Pēc jaunas piegādes uzlikšanas turpmāk saglabāsies pēdējais logo un fona          
attēls, kas ticis definēts lietotnē Platformas stils. 
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● Uzlaboti HoP angļu valodas versijas tulkojumi. 
 
Licenču pārvaldība 

● HoP lietotājs ar lomu “Pārvaldnieks” daudzu firmu režīmā tagad var piešķirt           
licences arī firmām, kurām nav piesaistīts viņa WEB lietotājs.  

 

Aktīvie uzdevumi 
● Labota kļūda, ka netika rādīts brīdinājuma paziņojums, ja nākamajam         

saskaņotājam ir prombūtne bez beigu datuma. 
 

Ārējās saites 
● Daudzu firmu režīmā tagad ir iespējams definēt katrai firmai savas ārējās           

saites. HoP lietotājs ar lomu “Pārvaldnieks” daudzu firmu režīmā var pievienot           
ārējās saites jebkurai firmai vai visām firmām. 
 

● Ārējās saites - saites statuss pēc aktivizācijas vai deaktivizācijas turpmāk tiek           
izmainīts uzreiz, nevis pēc formas pārlasīšanas. 

 
Lietotāju pārvaldība 

● Labota kļūda, ka pie lietotāja informācijas bija redzamas firmas, kurām          
norādītā “Datums līdz” vērtība ir pagātnē. 
 

Personāls 
● Mobilajā skatā sadaļās “Vienreizējās samaksas pieteikumi” un “Brīvās formas         

pieteikumi” vairs pēc noklusējuma netiek atvērts pirmais pieteikums, bet gan          
saraksts. 

 
● Mana alga 

○ Papildināts, ka darbinieks var redzēt savu algu no iepriekšējām         
tiesiskajām attiecībām tajā pašā uzņēmumā. 
 

● Prombūtnes kalendārs 
○ Veikti uzlabojumi datu atlasīšanai, izmantojot filtru “Visas       

struktūrvienības”. 
○ Novērsta problēma, ka netika nodrošināta pareiza pārslēgšanās starp        

mēnešiem prombūtnes kalendārā. 
 

● Brīvās formas pieteikumi 
○ Uzlabota ļoti garu pieteikumu attēlošana. Tagad tekstu var apskatīt         

bīdot sarakstu uz augšu vai uz leju. 
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● Vienreizējās samaksas pieteikumi 
○ Turpmāk vadītājiem vienreizējās samaksas pieteikumu sarakstā ir       

redzami tikai pieteikumi par saviem darbiniekiem. 
 

Rēķini 
● Labota kļūda, ja rēķina saskaņotājam ir aizvietotājs un šis aizvietotājs rēķinu           

apstiprina, saraksta laukā “Saskaņotājs” joprojām rādījās brīdinājuma       
trīsstūris ar aizvietotāja vārdu. 

● Labota kļūda, kas liedza rēķinu pielikumu apskati formā. 
 

Materiālo resursu kustība 

● Pie materiālo resursu norakstīšanas jaunās atbildīgās personas, jaunā        
lietotāja un jaunās atrašanās vietas lauki padarīti garāki vieglākai lasāmībai          
un datu izvēlei no klasifikatora. 

 
Publicētās atskaites 

● Uzlabota ātrdarbība klientu atlasē atskaitēm, kurās ir liels daudzums klientu.          
Turpmāk pēc noklusējuma tiek rādīti pirmie 100 ieraksti, pēc tam jānospiež           
poga “Ielādēt vēl...”, lai ielādētu nākamos 100 ierakstus. 

 

 

 
Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni 

525. versija 530.versija 535.versija 

Jaunākais vai sākot ar 525.8 Jaunākais vai sākot ar 530.4 Jaunākais vai sākot ar 535.4 
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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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