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Jaunumi



Jaunumi - īsumā

1. Aizvietošana
Saskaņotāja prombūtnes laikā apstiprināšanas uzdevumus var apstrādāt arī Saskaņotāja 

aizvietotājs, kuru sistēma nosaka gan izmantojot Algu un Personāla modulī jau ievadīto informāciju, gan 
informāciju no Saskaņošanas moduļa prombūtņu reģistra

2. Scenārija pārbaude
Ar vienas pogas  palīdzību iespējams pārbaudīt visus scenārija etapus pirms konkrēta pieteikuma 

vai dokumenta nodošanas saskaņošanā



Aizvietošana - Uzstādījumi
● Sistēmas uzskaites parametros 

norādāms, vai Aizvietotāja 
noteikšanā izmantojama informācija 
par apstiprinātiem Personāla 
moduļa prombūtnes pieteikumiem 
un Algu moduļa prombūtnes 
dokumentiem

● Noklusēti šis parametrs ir “izslēgts”



● Saskaņošanas moduļa 
saraksts, kur uzkrāt informāciju 
par saskaņotāju prombūtnēm, 
to periodiem un aizvietotājiem 
neatkarīgi no Personāla un 
Algu moduļiem

● Datus var ievadīt manuāli vai 
importēt no excel veidnes

Aizvietošana - Saskaņotāju prombūtnes



● Saraksts attēlo: 
○ apstiprinātus prombūtnes pieteikumus no personāla moduļa (nav labojami)
○ apstiprinātus prombūtnes dokumentus no algu moduļa (nav labojami)
○ saskaņošanas prombūtnes dokumentus (ir labojami)

● Kolona “Aizvietotājs” rāda personāla/algu dokumenta Kontaktpersonas
● Darbība “Kopēt prombūtnes datus” no algu/personāla ierakstiem veido 

saskaņošanas prombūtni, kur var precizēt aizvietotāju, periodu u.c.

Aizvietošana - Visas prombūtnes



● Aizvietotāju sistēma vienmēr 
nosaka automātiski, šis lauks 
nav manuāli labojams

Aizvietotājs apstiprināšanas uzdevumā

● Aizvietotāja noteikšanai sistēma veic vairākas secīgas darbības:
○ Primāri tiek skatīts saskaņotāju prombūtņu saraksts, un tam vienmēr ir augstāka prioritāte
○ Tālāk tiek analizēts visu prombūtņu saraksts, ja uzstādījumos tas norādīts
○ Ja prombūtnē aizvietotājs tukšs, tad tiks norādīta Noklusētā persona
○ Ja prombūtnē aizvietotājs tukšs, un Loma “pēc prioritātes”, tad - zemākās proritātes persona
○ Ja arī aizvietotājs ir prombūtnē, tad analizē arī tā prombūtnes (skata līdz trešajam 

aizvietotājam)

● Aizvietotājam ir tādas pašas tiesības apstrādāt uzdevumu kā Saskaņotājam



● Darbību nepieciešams izpildīt, 
ja veiktas tādas izmaiņas 
prombūtņu reģistros, kas 
ietekmē aktīvus uzdevumus

● Ja aizvietotāju un prombūtņu 
periodu maiņa ir bieža, tad 
iespējams uzstādīt 
automatizēto darbu, kas šo 
darbību regulāri izpilda

Mainīt aizvietotāju apstiprināšanas uzdevumiem



Norāda e-pasta šablonu, lai Personas tiktu 
informētas, ja kādā uzdevumā tās ir norādītas 
par Aizvietotājiem.

E-pastu konfigurācija aizvietotājam



Darbībai 
“Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” 
pieejama jauna poga “Pārbaudīt”,
kas piedāvā, pirms scenārija 
piesaistes, pārbaudīt etapu 
konfigurāciju uz konkrēto pieteikumu 
vai dokumentu.

Scenārija pārbaude 



● Sistēma attēlo scenārija izpildi un paziņojumus, ja kādā no etapiem 
iespējama kļūda, piemēram lietotāju piekļuves tiesībās vai tml.

● Pārbaudi iespējams veikt arī uz citu datumu, lai pārbaudītu, piemēram 
Aizvietotāju piemeklēšanu

Scenārija pārbaudes rezultāts 



Informācija

1. Atbilstoši veiktajām izmaiņām atjaunots arī Horizon “Palīgs”, kas pieejams 
sistēmā nospiežot taustiņu F1

2. Pieejama Lietotāja dokumentācija Horizon atbalsta lapā


