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Ievads

Šajā prezentācija uzzināsiet par izmaiņām Saskaņošanas modulī Horizon 505.v.
Mainītas arī sadaļas: Metarēķini, Pamatdati/Uzņēmums/Personas un Apstiprinātāji

Izmaiņu mērķis
Viegli konfigurējams, ieviešams un uzturams risinājums saskaņošanas plūsmas 
organizēšanai noteiktiem pieteikumiem un dokumentiem

Izmaiņu tvērums
1. Esošā risinājuma pārveide un sakārtošana
2. Jaunas funkcionalitātes izstrāde



Izmaiņu dalījums

Vizuālās izmaiņas

Mainītas izvēlnes, 
pārveidotas esošās 
sistēmas kartītes un 
ievadformas, lauku 

nosaukumi

Loģikas izmaiņas

Būtiski izmainīta un 
papildināta sistēmas 

uzvedība un pieejamās 
iespējas

Jaunumi

Jauna funkcionalitāte - 
Saskaņotājs prombūtnē 

jeb Aizvietošana, 
Scenāriju pārbaude



Vizuālās izmaiņas



Vizuālās izmaiņas - īsumā

1. Galvenās izvēlnes (Dokumenti, Atskaites, Pamatdati) papildinātas ar 
moduļiem “Saskaņošana” un “Metarēķini”

2. Mainītas Saskaņošanas moduļa kartītes (Izpildītāji, Scenāriji, u.c.)
3. Mainītas citas saistītās kartītes sistēmā: Personas, Apstiprinātāji.
4. Atsevišķas konfigurācijas lappuses pārnestas no “Sistēma/Uzskaites 

parametri” uz attiecīgā moduļa sadaļu “Pamatdati”.

Tālāk prezentācijā skatāmi attēli no sistēmas un to paskaidrojumi
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Izvēlne: Dokumenti → Saskaņošana



Izvēlne: Dokumenti → Saskaņošana

● Moduļa izvēlne “Apstiprināšanas uzdevumi” pārsaukta par “Saskaņošana”
● Saskaņojamo pieteikumu/dokumentu apstiprināšanas uzdevumi izvēlnē 

grupēti pa moduļiem
● Mainīti nosaukumi - tie sakrīt ar saskaņojamā pieteikuma/dokumenta 

nosaukumu



Izvēlne: Pamatdati → Saskaņošana

● Moduļa izvēlne “Apstiprināšanas uzdevumi” pārsaukta par “Saskaņošana”
● “Izpildītāji” pārveidoti par “Saskaņošanas lomas”
● “Izpildītāju lomu apraksti” dati atrodami izvēlnē “Saskaņošanas lomas”
● “E-pastu konfigurācija” pārcelta no “Uzskaites parametri” uz “Pamatdati”
● Luksofors turpmāk atrodams izvēlnē Pamatdati → Metarēķini
● Jaunas izvēlnes “Saskaņotāju prombūtnes” un “Visas prombūtnes”



Izvēlne: Atskaites → Saskaņošana

● Pievienots modulis “Saskaņošana”
● Atskaite pakārtota zem moduļa nosaukuma



Izvēlne: Metarēķini



Izvēlne: Metarēķini

● Izvēlnēm Dokumenti / Atskaites / Pamatdati pievienots modulis “Metarēķini”
● “Metarēķinu saraksts” pakārtots izvēlnei “Dokumenti → Metarēķini”
● “Metarēķinu kopsavilkums” pakārtots izvēlnei “Atskaites → Metarēķini”
● “Metarēķinu uzskaites parametri” pārcelti

no “Uzstādījumi → Uzskaites parametri” uz “Pamatdati → Metarēķini”
● “Luksofors” pārcelts

no “Pamatdati → Apstiprināšanas uzdevumi” uz “Pamatdati → Metarēķini”



Izvēlne: Pamatdati → Uzņēmums



Izvēlne: Pamatdati → Uzņēmums

● Izvēlnes sakārtotas/sagrupētas pēc moduļiem un piederības
● “Personas”, “Apstiprinātāji” un citi ar personām saistītie saraksti izvietoti blakus



● Jauna lappuse “Saistītie dati”, kas attēlo personas iesaisti citos datu sarakstos

Kartīte: Pamatdati → Uzņēmums → Personu saraksts



Kartīte: Pamatdati → Uzņēmums → Apstiprinātāji 

● Apstiprinātāja saikne ar saskaņošanas procesiem tiek nodrošināta ar  
“Saskaņošanas lomām”. Kartītē “Apstiprinātājs” šī saite tiek tikai attēlota



Kartīte: Scenārijs

● Sakārtoti lauki scenārija ievadformas “galvā”
● Norādāma tikai viena “Noklusētā persona” (sīkāk sadaļā “Loģikas izmaiņas”)

● Viena tabula etapu konfigurēšanai, kur iespējams arī “vertikālais skats”
● Precizēti un mainīti lauku nosaukumi



Kartīte: Scenārijs - vertikālais skats

● Datu labošana iespējama gan tabulā, gan formas vertikālajā skatā
● Labajā pusē mainot Saskaņotāja tipu attiecīgi mainās arī ar to saistītais 

lauks vērtības norādīšanai - Saskaņotāja loma, Mainīgais vai Persona 
(sīkāk sadaļā “Loģikas izmaiņas”)



Kartīte: Scenārijs - Lauku nosaukumi

Pilnībā mainīti lauku nosaukumi:
● Izpildītājs/Mainīgais ⇒ Saskaņotājs
● Ilgums ⇒ Izpildes termiņš dienās
● Jāapstiprina uzdevuma izveide ⇒ 

Jānorāda nākamais saskaņotājs

Citi nosaukumi ir tikai precizēti:
Etapa Nr., Etapa filtrs



Kartīte: Scenārijs - paziņojumi

Pievienotas papildus pārbaudes 
Etapu konfigurācijai pie scenārija 
saglabāšanas



Kartīte: Apstiprināšanas uzdevums

● Mainīts esošo lauku izkārtojums 
● Jauns lauks “Aizvietotājs”



Kartīte: E-pasta konfigurācija

● “Šablonu uzstādījumi” pārcelti no “Uzskaites parametri” uz “Pamatdati”, kur 
katram pieteikuma/dokumenta veidam ir sava kartīte “E-pasta konfigurācija” 

● Jauns saņēmējs “Aizvietotājs” un jauns notikums “Aizvietotāja maiņa”


