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Kingfish versijas 
apraksts 

 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 
Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs.  

Uzlabota saskaņošanas plūsmas attēlošana - sākot ar 540. versiju tiek izmantots           
Horizon saraksts “Saskaņošanas vēsture”.  

Uzlabota lietotne “Mani izdevumi”, kā arī vizuālas izmaiņas lietotnēs “Ārējās saites”,           
“Brīvas formas pieteikumi”, “Mana alga”, “Mani darbinieki”, “Darba dati”. 

 

Platforma 
Aktīvo un izpildīto uzdevumu sarakstos, kā arī visos HoP pieteikumu sarakstos,           
mainīta saskaņošanas plūsmas attēlošana.  
Iepriekš saskaņošanas plūsma tika attēlota, izmantojot Horizon sarakstu “Rezolūciju         
vēsture”, bet, sākot ar 540. versiju, tiek izmantots Horizon saraksts “Saskaņošanas           
vēsture”. Par Horizon izmaiņām lasiet vairāk ŠEIT versijas apraksta sadaļā          
“Saskaņošana”.  
 
SVARĪGI! Pēc Horizon versijas maiņas, HoP pieteikumiem, kas veidoti un          
saskaņoti iepriekšējās versijās, būs iespēja apskatīt tikai rezolūcijas        
(saskaņošanā, apstiprināts, noraidīts). 

 
Personāls 

● Mani izdevumi 
○ Sadaļai “Avansa norēķini” mainīts nosaukums uz “Saimnieciskie       

izdevumi”. 
○ Čeku ievadformā lauks “Summa” pārsaukts par “Kopsumma”. 
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https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Publiceta-540-versija/ta-p/228764


○ Saimniecisko izdevumu aktīvo un vēsturisko uzdevumu sarakstā       
pievienota apstiprināšanas forma. 

 

○ Lietotnē “Uzstādījumi” iespējams norādīt failu glabātuvi      
saimnieciskajiem izdevumiem. 

 
○ Tagad saraksta filtri “Saimnieciskie izdevumi” un “Komandējumi” pēc        

noklusējuma ir ieslēgti. 
○ Turpmāk avansa aprēķina atlikums no grāmatvedības datiem       

lietotājam tiks rādīts arī gadījumā, ja komandējuma dimensija nav         
nokonfigurēta Horizon. 

○ Labota kļūda, ka pievienojot komandējumu atskaitei čekus un spiežot         
“Pieteikt”, komandējuma atskaites dokumenta statuss netiek nomainīts       
uz statusu “Pieteikts”. 
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○ Sarakstā pievienots kopsavilkuma panelis komandējumiem un avansa       
norēķiniem. 

 
○ Lietotnes “Mani izdevumi” saraksta skats papildināts ar detalizētas        

informācijas logu komandējumiem un saimnieciskajiem izdevumiem. 
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● Mani pieteikumi 
○ Labota kļūda lietotnēs “Brīvas formas pieteikumi” un “Vienreizējās        

samaksas pieteikumi” - ja WEB lietotājam ir piesaistītas vairākas         
firmas, atverot lietotni firmā, kurā lietotājam nav personas kartītes,         
tiesisko attiecību un personas amata datu, tiek parādīts kļūdas         
paziņojums. 

● Mani atvaļinājumi 
○ Labota kļūda, ka gadījumā, ja ir vairākas tiesiskās attiecības, nav          

iespējams atvaļinājuma pieteikumam piesaistīt iestādi, kura nav       
norādīta kā noklusētā iestāde. 

 

Rēķini 
 
Ja lietotājam ir pieejams tikai Rēķinu modulis, novērsta problēma, ka nav pieejamas            
masveida saskaņošanas darbības. 
 

Materiālo resursu kustība 

● Materiālo resursu sarakstā pamatlīdzekļu apskates kartītē ir pievienota saite         
uz Horizon pamatlīdzekļu kartītei pievienotajiem failiem. 
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● Materiālo resursu sarakstam pievienota jauna kolonna “Kadastra numurs”. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

● Labota kļūda, ka netika ņemta vērā HoP uzstādījumos norādītā Materiālo          
resursu failu glabātuve. 

● Inventāra iekšējās kustības pieteikumā pievienota iespēja norādīt, vai        
inventārs tiek atgriezts no lietošanas. Iespēja pieejama sākot ar Horizon 535.           
Versiju. 
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Horizon savietojamībai ieteicamie minimālie laidieni 

530. versija 535.versija 540.versija 

Jaunākais vai sākot ar 530.4 Jaunākais vai sākot ar 535.4 Jaunākais vai sākot ar 540.5 

 
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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