
 

 
 
VISMA Horizon 
 
540. versijas apraksts 
 
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 540. versijā: 
Sistēma 

● Sistēma 
○ Atkārtota atskaišu atvēršana. 
○ Saistīto objektu atvēršana no saraksta tabulas. 
○ Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem. 
○ Licences datu atjaunošana. 
○ Pārējie uzlabojumi Sistēmā. 

● Saskaņošana 
○ Saskaņošanas vēsture. 
○ Apstiprināšanas uzdevumu anulēšana un dzēšana. 
○ Saskaņošana bez aizvietotājiem. 
○ Pieteikumu statusa nomaiņas kontrole. 
○ Citas izmaiņas Saskaņošanas modulī. 

Norēķini 
● Apgāde un realizācija 

○ Jauns elektroniskā rēķina standarts - PEPPOL formāts. 

● Apsaimniekošana 
○ NĪP automatizēto darbu papildinājumi. 
○ Jauni sistēmas mainīgie. 
○ Izmaiņas NĪP pieņemšanas - nodošanas akta Excel veidnē. 
○ Līgumu skaitītāju rādījumu reģistrēšanai REST pievienota papildu       

kontrole. 

Algas un personāls 
● Personāls 

○ Lietojamības uzlabojumi personāla modulī. 
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○ Publicētās atskaites. 
○ Pievienotie faili. 
○ Pieteikumu statusa nomaiņas kontrole. 
○ Dienesta pakāpes rīkojumos. 

● Algas 
○ Uzlabojumi ieturējumu kontrolē. 
○ Iesniegums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā        

elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās. 
○ Virsstundu atskaite. 
○ Samaksas periodā. 

 

Saimniecība 
● Loģistika 

○ Dokumentu imports no Excel veidnēm. 
○ Piegādes adreses aizpilde pasūtījumā. 
○ Pasūtījumu eksports XML. 

● Ražošana 
○ Ražošanas uzdevumu saraksta izdruka. 
○ Ražošanas uzdevuma izdruka. 

● Noliktava 
○ Automatizētais darbs saņemšanas pavadzīmju importam. 
○ Piegādes adresei piesaistītās atbildīgās personas dati. 

● Vecāku maksas 
○ Jauns lauks “E-pasts grupā”. 
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Sistēma 
 

Sistēma  
No 540. versijas sistēmā ir vairāki būtiski lietojamības uzlabojumi, kas lietotājam ļaus            
ātri piekļūt nepieciešamajiem datiem, kā arī samazināt peles klikšķu skaitu ikdienas           
darbā ar VISMA Horizon.  

Sistēmā veikti papildinājumi, lai publicēto atskaišu funkcionalitāti varētu izmantot         
lielāks lietotāju skaits. 

Programmā pilnveidoti numeratori, īpašības un lietotāju saraksti.  

Pievienota iespēja atjaunot sistēmas licences datus no Horizon, kas būtiski          
samazinās programmas komplektācijas maiņas gadījumā veicamo darbību skaitu.  

 

  

Atkārtota atskaišu atvēršana 
Iepriekš, ja lietotājs bija atvēris atskaiti un radās vajadzība nomainīt atskaites atlases            
parametrus, bija vēlreiz jāiet uz galveno izvēlni meklēt konkrēto atskaiti un tad to             
atvērt atkārtoti.  

Turpmāk, ja nepieciešams nomainīt atskaites periodu vai citus atskaites atlases          
nosacījumus, vairs nav jāiet uz sistēmas izvēlni - to ir iespējams izdarīt ar vienu              
peles klikšķi no jau atvērtās atskaites. 

Tagad visām atskaitēm ir pieejama jauna poga “Atvērt atkārtoti”, kas ļauj ātri            
iegūt atskaiti ar citām parametru vērtībām.  
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Šī darbība atver atskaites parametru logu un piedāvā ievadīt jaunas parametru           
vērtības. Pēc ievadīto vērtību apstiprināšanas (poga “Labi”) sistēma aizstāj esošo          
pārskata logu ar jaunu.  

Svarīgi! Turot nospiestu taustiņu Shift un nospiežot pogu “Atkārtoti atvērt”, atskaite           
ar jaunajām parametru vērtībām tiks atvērta atsevišķā logā, atstājot uz ekrāna           
pārskata logu, no kura tika izsaukta darbība.  

 

 

 

Saistīto objektu atvēršana no saraksta tabulas 
Bieži lietotāji nonāk situācijas, kad sarakstā rodas vajadzība iegūt sīkāku informāciju           
par noteiktu ierakstu. Iepriekš lietotājam bija jāfiksē ieraksta kods vai numurs un            
jāmeklē attiecīgā objekta saraksts, no kura šo objektu iespējams atvērt. 

Izmantojot jauno saraksta darbību "ATVĒRT...", var ātri piekļūt pie detalizētas          
informācijas par katru saraksta tabulā attēloto objektu - klasifikatoru, kartiņu,          
dokumentu. 

Katrai sarakstā attēlotajai vērtībai var apskatīt tai atbilstošo objektu: dokumenta vai           
pamatdatu kartīti, no kuras šī vērtība tika nolasīta. Šim nolūkam var izmantot            
saraksta datu apstrādes darbību "ATVĒRT...", kuru izsauc no saraksta tabulas ar           
peles labo pogu.  

Darbības nosaukums ir mainīgs - tas veidojas no vārda “ATVĒRT” un atbilstošā            
dokumenta vai klasifikatora pamatveida nosaukuma.  

Piemēram, ja darbību izsauc no ailes, kurā attēlots klienta nosaukums, darbības           
nosaukums būs “ATVĒRT “Klienta kartīte”.  
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Atkarībā no saraksta rindas un kolonnas, sistēma analizē, no kuras lauku grupas            
(tabulas) šī vērtība ir un kāds ir ieraksta identifikators. Tālāk sistēma atver apskates             
režīmā atbilstošo kartīti vai dokumentu. 

Darbība ir pieejama visiem saraksta izskata laukiem, izņemot tos, kuru vērtības           
sistēma nenolasa no datubāzes, bet aprēķina dinamiski (piemēram, pavadzīmju         
saraksta lauks "Ir pievienoti faili" vai Kontu apgrozījuma pārskata lauks "Sākuma           
saldo" u.c.). Tādiem saraksta laukiem jaunā darbība nav pieejama.  

Izmaiņas attiecas uz visiem sistēmas sarakstiem: pamatdatu, dokumentu un         
atskaišu sarakstiem.  

 

 
Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem 
Līdz šim, veidojot publicētās atskaites priekš HoP atskaitēm vai Excel spraudņa,           
nebija iespējams izmantot no lietotāja atkarīgus parametrus. Šī iemesla dēļ,          
atsevišķos gadījumos nācās veidot individuālas atskaites katram lietotājam, vai arī          
publicēto atskaišu izveide praktiski nebija iespējama dēļ daudzo lietotāju skaita. 

Jaunais parametrs “WEB lietotāja objekts” ļaus samazināt publicēto atskaišu skaitu,          
neveidojot vairākas līdzīgas atskaites katram lietotājam.  

Publicētajām atskaitēm, izmantojot filtra nosacījuma parametru “WEB lietotāja        
objekts”, dati tiks atlasīti tieši tādā griezumā, kā nepieciešams konkrētajam          
lietotājam. 

Publicētajās atskaitēs, aprakstot filtru nosacījumus, varēs norādīt ne vien konkrētas          
vērtības, bet arī vērtības no Horizon WEB lietotāja kartītes.  
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Ja filtra nosacījumos ir izvēlēts objekts, kuram ir paredzēta vērtības definēšana WEB            
lietotāja kartītē, sistēma piedāvās izvēlēties parametru “WEB lietotāja objekts”. 

Filtra nosacījumā ar parametru “WEB lietotāja objekts” par operāciju automātiski tiks           
uzstādīts “VIENS NO” un pārskata lietotājs šī parametra vērtību nevarēs mainīt -            
pārskata lietošanas brīdī tā automātiski tiks paņemta no WEB lietotāja kartītes           
(Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji).  

 

Uzmanību! WEB lietotāja kartītē lietotājam ir iespējams norādīt vairākus dažādu          
veidu objektus, kā arī vienam un tam pašam objekta veidam var ievadīt vairākas             
vērtības ar dažādiem periodiem. Publicētās atskaites vienmēr ņems visus uzdotā          
veida objektus, kuri ir aktīvi ŠODIEN (neatkarīgi no atskaites perioda!). 

 

 

Licences datu atjaunošana  
Iepriekš, lai atjaunotu licences sertifikātu (papildus lietotāji, darbinieku skaits, moduļi,          
citas izmaiņas programmas komplektācijā), bija nepieciešams izmantot Horizon        
instalatoru.  

No 540.versijas ir izveidota iespēja licences datu atjaunošanu veikt no Horizon,           
izpildot darbību “Atjaunot licences datus” (Sistēma → Administrēt → Licences           
informācija).  Tagad šīs darbības veikšana ir daudz viekāršāka un ātrāka. 

Darbība nodrošina arī licences datu atjaunošanu (līguma termiņš, apmaksātais         
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periods).  

 

 

Uzmanību! Ja licences izmaiņas iekļauj izmaiņas sistēmas komplektācijā, kurām         
nepieciešama papildu failu kopēšana un uzstādīšana, darbības “Atjaunot licences         
datus” izpildes rezultātā tiks attēlots paziņojums par nepieciešamību izmantot         
sistēmas instalatoru. 

 

Pārējie uzlabojumi Sistēmā 
Esošās funkcionalitātes pilnveidošanai veikti vairāki uzlabojumi.  

Numeratori (Sistēma → Uzstādījumi → Numeratori):  

● Vizuāli uzlabojumi Numeratoru apraksta ievadformā. 
● Pievienota iespēja mainīt nākamo vērtību mēneša un gada skaitītājiem.  
● Pievienota notikumu reģistrēšana, veicot izmaiņas Numeratora aprakstā.  
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Īpašības (Pamatdati → Uzņēmums → Īpašības)  

● Veikti vizuāli uzlabojumi īpašību apraksta ievadformās. 
● Pievienota notikumu reģistrēšana, veicot izmaiņas īpašības aprakstā.  

Lietotāju saraksts (Sistēma → Administrēt → Lietotāji):  

Lietotāju saraksta lauki, kuri agrāk bija pieejami klientiem ar licenci “Paplašinātā           
lietotāju pārvaldība”, tagad ir pieejami arī klientiem ar bāzes komplektācijas licenci.           
Lietotāju saraksta papildu lauki:  

● Pēdējā paroles nomaiņa 
● Pieprasīta paroles nomaiņa 
● Pēdējā pieslēguma laiks 
● Nepareizi ievadītās paroles  

WEB lietotāju saraksts (Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji)  

Sarakstam pievienota darbība "Lauku labošana iezīmētajām rindām". Ar šo darbību          
var aizpildīt lauku "WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP" vienlaikus vairākiem          
lietotājiem (izmaiņas pieejamas  arī ar  530.26 un 535.9).  

Failu glabātuves (dokumenta sadaļa Pievienotie faili; darbība Drukāt ) 

Gadījumos, kad sistēmā ir viena aktīva glabātuve, pievienojot failu, lietotājam vairs           
nav jāaizpilda lauks "Failu glabātuve" (izmaiņas pieejamas sistēmā ar 535. versijas           
10. laidienu) . 
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Saskaņošana 
 

Saskaņošanas vēsture 
Papildus esošajam skatam “Rezolūciju vēsture”, kurā var redzēt saskaņojamā         
dokumenta izpildītus apstiprināšanas uzdevumus, pievienots jauns skats       
“Saskaņošanas vēsture”.  

Jaunajā skatā var redzēt visas darbības, kas tika veiktas dokumenta saskaņošanas           
procesā: apstiprināšanas uzdevumu izveide, pāradresēšana, nosūtīšana uz       
iepriekšējiem etapiem, uzdevumu izpilde vai anulēšana.  

 

Apstrādājot apstiprināšanas uzdevumus, saskaņošanā iesaistītās personas ievada       
papildu komentārus jeb piezīmes. Bieži ievadītais teksts ir pietiekoši garš, lai to            
varētu izlasīt vai nokopēt no saraksta tabulas. Tāpēc jaunā skata labajā panelī            
atsevišķi tiek attēlota vērtība no lauka Piezīmes.  

“Saskaņošanas vēsture” ir pieejams visos Horizon Apstiprināšanas uzdevumu        
sarakstos (Dokumenti → Saskaņošana), kā arī saskaņojamo dokumentu sarakstos         
(sarakstos ar dokumentiem, kuriem var veikt saskaņošanu). Lai atvērtu skatu,          
saraksta Darbību izvēlnē  jāizvēlas darbība “Saskaņošanas vēsture”. 
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Svarīgi! Patlaban skats “Saskaņošanas vēsture” pieejams vienīgi Horizon        
aplikācijā. HoP tas būs pieejams no versijas Kingfish (tiks publicēta 25.06.2019).           
Sistēmā Horizon WEB izmaiņas netiek plānotas!  
 
 

Apstiprināšanas uzdevumu anulēšana un dzēšana 

Sākot ar 540. versiju, mainīti nosacījumi, kādiem lietotājam ir atļauts anulēt vai dzēst             
apstiprināšanas uzdevumus (attiecīgi, saraksta darbības “Anulēt” un “Dzēst”). 

Turpmāk sistēma vairs nekontrolēs lietotāja iesaistīšanos dokumenta saskaņošanas        
procesā (vai persona ir Maršrutētājs, uzdevuma Autors, Saskaņotājs, Aizvietotājs         
utt.).  

Jebkurš lietotājs, kuram piešķirti atbilstoši tiesību punkti, var veikt uzdevumu          
anulēšanu vai dzēšanu!  

Atgādinām! Saskaņošanas procesā tiek veikta secīga apstiprināšanas uzdevumu        
izveide un izpilde. Vienam saskaņojamam dokumentam visi apstiprināšanas        
uzdevumi ir savstarpēji saistīti: katra nākamā uzdevuma izveide un apstrāde ir           
atkarīga no iepriekšējā uzdevuma apstrādes statusa. Tāpēc sistēmā ir vairāki          
ierobežojumi uz apstiprināšanas uzdevumu anulēšanu un dzēšanu: neskatoties uz         
lietotāja tiesībām, šīs darbības ir pieejamas tikai tad, kad to izpilde neietekmēs            
jau  izpildītus uzdevumus un visa procesa datu veselumu. 

 

Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. 
 

Saskaņošana bez aizvietotājiem 
Ja saskaņotājs ir prombūtnē, dokumentus var apstiprināt viņa aizvietotājs. Tomēr ir           
tādi dokumentu pamatveidi, kurus apstiprināt var tikai pats saskaņotājs, piemēram,          
ja jāapstiprina savā atbildībā nododamie materiāli. 

Turpmāk katram saskaņošanas scenārijam (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji)         
var norādīt, vai apstiprināšanas uzdevumus, kuri tiks veidoti pēc šī scenārija, varēs            
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apstrādāt Saskaņotāja aizvietotāji. 
Ja scenārija pazīme “Meklēt aizvietotājus” ir “Nē”, veidojot kārtējo uzdevumu vai           
izpildot darbību “Meklēt aizvietotājus apstiprināšanas uzdevumos”, sistēma       
neaizpildīs aktīva uzdevuma lauku “Aizvietotājs”. Tas netiks aizpildīts arī tad, ja           
saskaņotājam ir reģistrēts prombūtnes dokuments un šajā dokumentā ir norādīta          
kontaktpersona ar periodu, kas atbilst uzdevuma apstrādes datumam.  

 

Uzmanību! Pēc noklusējuma visiem esošajiem scenārijiem, kā arī veidojot jaunu          
scenāriju, pazīme “Meklēt aizvietotājus” ir aktivizēta. 

 

 

Pieteikumu statusa nomaiņas kontrole  
Turpmāk visiem personāla pieteikumiem (Dokumenti → Personāla uzskaite →         
Pieteikumi) būs papildu kontrole manuālai pieteikuma statusa maiņai. Saglabājot         
pieteikumu, kuram tiek mainīta vērtība laukā "Statuss", tiks pārbaudīts, vai          
dokuments ir/nav saskaņošanā. Ja dokumentam būs aktīvi apstiprināšanas        
uzdevumi, tiks attēlots paziņojums:  
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Ja lietotājs apstiprina paziņojumu (izvēlēts "Jā"), dokumentam piesaistītie aktīvie         
apstiprināšanas uzdevumi tiks anulēti. Pieteikuma detalizētajā skatā “Saskaņošanas        
vēsture” tiks reģistrēts ieraksts "Anulēt: Dokuments anulēts saistībā ar dokumenta          
statusa maiņu."  

Svarīgi: Lietotājam, kurš maina statusu pieteikumam, kas ir nodots saskaņošanā,          
jābūt piešķirtam tiesību punktam "Dokumenti → Apstiprināšanas uzdevumi →         
Anulēt/Atcelt anulēšanu". 

Ja lietotājs neapstiprina aktīvu uzdevumu anulēšanu (izvēlēts "Nē"), laukā "Statuss"          
tiks attēlota sākotnējā vērtība (pirms labojuma), saglabāšana turpināsies, bet beigās          
parādīsies informatīvs paziņojums:  

12 



 

 

 

Atgādinām! Ja pieteikumam anulēti aktīvi apstiprināšanas uzdevumi, saskaņošanas        
process ir beidzies!  

 

 

Citas izmaiņas Saskaņošanas modulī  
Apstiprināšanas uzdevumu saraksti:  

● Turpmāk apstiprināšanas uzdevumi ar pamatveidu "Papildu apstiprināšanas       
uzdevumi" būs pieejami visos Apstiprināšanas uzdevumu sarakstos (kopīgā        
un pa saskaņojamo dokumentu pamatveidiem).  

● Darbība "Papildu AU saraksts" tagad pieejama jebkuram uzdevumam ar         
pamatveidu "Apstiprināšanas uzdevums", neskatoties uz šī uzdevuma       
statusu.  

● Apstiprināšanas uzdevumu saraksti "Vienkāršie nosacījumi" papildināti ar       
iespēju filtrēt uzdevumus pēc pamatveida: Apstiprināšanas uzdevums/       
Papildu apstiprināšanas uzdevums  
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Saskaņošanas plūsmas piezīmju reģistrēšana: 
● Atrisināta kļūda par komentāru piesaisti uzdevumam: izpildot darbību        

"Pāradresēt", "Atgriezt" vai "Nosūtīt atpakaļ", ievadīto darbības pamatojumu        
(piezīmes) sistēma tagad saglabā pie uzdevuma, kuram izpilda šo darbību          
(agrāk bija pie jaunizveidotā uzdevuma).  

● Sakārtots, lai Apstiprināšanas uzdevuma ievadformā visas piezīmes tiktu        
reģistrētas pēc vienāda šablona: Laiks; Darbības veicējs; Darbības        
nosaukums; Piezīmes. Ja piezīmes ievada uzdevuma ievadformā, darbības        
nosaukums = "Labošana".  

● Uzdevuma ievadformas sadaļā “Visas piezīmes” tiek rādītas visas Darbības ar          
apstiprināšanas uzdevumiem, pat ja, izpildot šo Darbību, netika ievadīts         
komentārs.  

● Nomainīts vizuālais izskats Darbību ievadlogiem. 
● Piezīmju lauka maksimālais  garums mainīts uz  500 simboliem. 
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Scenārija etapa pazīme ”Jānorāda nākamais saskaņotājs”: 

Lai izvairītos no pārpratumiem, kuri radās, interpretējot šīs pazīmes nozīmi,          
nomainīts tās nosaukums. Turpmāk etapa pazīmei ''Jānorāda nākamais        
saskaņotājs'' būs nosaukums “Ļaut mainīt saskaņotāju”.  

Atgādinām! Ja ir aktivizēta scenārija etapa pazīme “Ļaut mainīt saskaņotāju”,          
veidojot šī etapa Apstiprināšanas uzdevumu, lietotājam tiek piedāvāts apstiprināt vai          
nomainīt sistēmas piedāvāto saskaņotāju. 
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Norēķini 
 
Apgāde un realizācija 
 
Jauns elektroniskā rēķina standarts - PEPPOL formāts 
Sākot ar 18.04.2019., stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par           
piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas        
specifikāciju un aprites kārtību.  

Šie noteikumi paredz, ka pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī          
publiskajam partnerim jāspēj pieņemt elektroniskā veidā sagatavotu un izsniegtu         
rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Pan-European Public Procurement On-Line        
(PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas        
specifikācijai (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL        
tīmekļvietnē http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/). 

Saistībā ar izmaiņām, uzlabots Horizon Metarēķinu modulis, lai būtu iespēja importēt           
metarēķinus no XML formāta, kas atbilst iepriekš minētajai PEPPOL BIS Billing 3.0            
elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai.  

Svarīgi! Jāņem vērā, ka PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācija nosaka, ka vienā XML             
failā var būt iekļauta informācija tikai par vienu rēķinu.  

Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. 

 

 

Apsaimniekošana 
Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcionalitātē veikti uzlabojumi NĪP       
automatizētajos darbos, aprēķinu veikšanai izveidoti jauni sistēmas mainīgie, NĪP         
Pieņemšanas-nodošanas aktu Excel veidnei no dokumenta rindiņām pievienota        
lappuse “Leģenda”, un REST integrācijas servisā līgumu skaitītāju rādījumiem         
pievienota kontrole. 
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https://likumi.lv/ta/id/306273-piemerojamais-elektroniska-rekina-standarts-un-ta-pamatelementu-izmantosanas-specifikacija-un-aprites-kartiba
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https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Jauns-elektroniska-rekina-standarts-PEPPOL-formats/ta-p/228609


 

 NĪP automatizēto darbu papildinājumi  
Esošās NĪP automatizēto darbu (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība →          
NĪP Automatizētie darbi) funkcionalitātes pilnveidošanai veikti vairāki uzlabojumi.  

NĪP automatizētajam darbam ar darbības veidu Latentā perioda aprēķins līgumu          
skaitītājiem konfigurācija papildināta ar skaitītāja pamatveidu, tādējādi nodrošinot        
iespēju veikt atbilstošo aprēķinu pēc skaitītāju pamatveida.  

 

NĪP automatizēto darbu sarakstā pievienotas jaunas kolonnas - “Pēdējās izpildes          
ilgums (sek.)” un “Pēdējās izpildes beigu laiks”, lai lietotāji sarakstā varētu aplūkot            
informāciju par NĪP automatizēto darbu pēdējo izpildi.  
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Tāpat ir izveidots atlases nosacījumu vednis, kas tiek attēlots pirms NĪP           
automatizēto darbu saraksta atvēršanas un kurā iespējams norādīt “Pēdējās         
izpildes periodu” un “Horizon serveri”. Rezultātā NĪP automatizēto darbu sarakstā          
tiks attēloti filtrā norādītajam atbilstoši ieraksti. 

 

Pievienota notikumu reģistrēšana, veicot izmaiņas NĪP automatizētajā darbā. Tiek         
fiksētas tādas izmaiņas, kā NĪP automatizētā darba izpildes sākums, izpildes beigas,           
fakts par automatizētā darba rindiņas pievienošanu, dzēšanu vai konfigurācijas         
maiņu. 
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Jauni sistēmas mainīgie 
Lai uzlabotu Aprēķinu funkcionalitāti, pievienoti divi jauni sistēmas mainīgie         
(Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Aprēķiniem → Mainīgie) - “Uzm.           
lieta: Dzīvojamo telpu platība” un “Uzm. lieta: Telpu Skaits”, kas atbilstoši aprēķinos            
ielasa vērtības no telpu grupas kartītes Uzmērīšanas lietas lappuses laukiem          
“Dzīvojamo telpu platība” un “Telpu sk.”.  

Mainīgajam “Uzm. lieta: Dzīvojamā platība” mainīts nosaukums uz "Uzm. lieta:          
Dzīvokļa dzīvojamā platība". 
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 Izmaiņas NĪP pieņemšanas - nodošanas akta Excel veidnē 

Lai aprēķinātu tranzīta pakalpojumu tarifus, sistēmā tiek izmantoti NĪP Pieņemšanas-          
nodošanas akti (Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Apsaimniekošana         
→ Pieņemšanas-nodošanas akti). 

Dokumentus sistēmā ir iespējams importēt ar Excel veidni gan no PNA saraksta             
izvēlnes Darbības, gan importēt tikai rindiņas pašā pieņemšanas nodošanas akta          
dokumenta lappusē “Objekti”.  

Līdz šim Excel veidnē, kas tika sagatavota no NĪP pieņemšanas-nodošanas akta           
rindiņām trūka lappuses “Leģenda” obligātajam laukam “Tips”. Šai veidnei ir veiktas           
izmaiņas, un tai ir pievienota lappuse “Leģenda” ar iespējamām lauka “Tips”           
vērtībām.  

 

Svarīgi! Līdz šim laukā “Tips” bija jāieraksta objekta tipa nosaukums, taču pēc šīm             
izmaiņām sistēma atpazīst tikai konstantes vērtību (šajā gadījumā vērtības 1, 2 un 3             
vai F, N un T). 
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Līgumu skaitītāju rādījumu reģistrēšanai REST pievienota papildu       
kontrole 
Līdz šim, iesūtot līgumu skaitītāju rādījumus caur REST integrācijas servisu, bija           
iespējams reģistrēt rādījumu uz neaktīvu līgumu vai neaktīvu skaitītāja eksemplāru. 

Lai uzlabotu datu kvalitāti un izvairītos no kļūdainu datu reģistrēšanas sistēmā, tagad            
REST integrācijas servisā līgumu skaitītāju rādījumiem      
(/rest/TdmPNSSkaLigRadBL/template) ir pievienota kontrole, ka skaitītāja      
eksemplāram (PK_SKAR) datumā (PER_LIDZ) ir jābūt aktīvam līguma (PK_LIGR)         
aprēķinu skaitītājā. 

Ja REST pieprasījumā dati neatbilst šiem nosacījumiem, pieprasījums atgriež kļūdu,          
un dati netiek ierakstīti Horizon datu bāzē. 
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Algas un personāls 
 

Personāls 
Pieejami vairāki papildinājumi, lai darbs ar personāla uzskaites moduli būtu ātrāks,           
ērtāks, kā arī sistāmā varētu fiksēt plašāku informāciju par darbinieku un tā būtu             
pieejama arī HoP pašapkalpošanās portālā. 

 

Lietojamības uzlabojumi personāla modulī 
Lai paātrinātu datu ievadi, veikti vairāki uzlabojumi personāla uzskaites kartītēs.  

Iepriekš, lai vārdus, uzvārdus, amatus un citus nosaukumus sistēmā pārveidotu          
ģenitīvā, datīvā, akuzatīvā un lokatīvā, bija jānospiež poga “Locīt”. Tagad tas notiks            
automātiski pie kartītes saglabāšanas. 

Uzlabota arī adrešu ievade personas kartītē un administratīvajās struktūrvienībās.         
Turpmāk ievadformā uzreiz var aizpildīt faktisko, deklarēto un darba vietas adresi,           
neatverot adrešu detalizēto logu. Ja nepieciešams turpināt personas kartītē adreses          
ievadīt strukturēti, to ir iespējams norādīt dokumenta tipā. 
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Publicētās atskaites 
Lai HoP būtu pieejama plašaka personāla uzskaites informācija, vairākiem         
sarakstiem ir pievienota iespēja publicēt. Jaunās publicētās atskaites pieejamas         
Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”. 

Pievienota iespēja publicēt atskaites (Atskaites → Personāla uzskaite): 

● Personas dati →  
○ Identifikācijas dokumenti 
○ Izglītības 
○ Papildu izglītības 
○ Valodu prasmes 
○ Stāža jubilejas 

● Personas lieta → Pārbaudes laiks 
● Darba aizsardzība →  

○ Obligātās veselības pārbaudes pārskats 
○ Obligātās veselības pārbaudes plāns 
○ Darba aizsardzības instruktāžu ieraksti 
○ Darbinieki, kuriem nav veikta aizsardzības instruktāža 

Publicēto atskaišu funkcionalitātes apraksts pieejams šeit. 

 

 

Pievienotie faili 
Lai sistēmā varētu glabāt personāla dokumentus, vairākiem objektiem izveidota         
iespēja pievienot failus (failu glabātuve): 

● Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu dati  
○ Izglītības dokumenti 
○ Papildus izglītības/sertifikāti 
○ Identifikācijas dokumenti 

● Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Darbinieka iesniegumu          
reģistrs 

● Dokumenti → Personāla uzskaite → Novērtējuma protokoli  
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Izmantojot sadaļu Pievienotie faili, dokumentiem var pievienot vairākus pielikumus. 

 

 

Pieteikumu statusa nomaiņas kontrole 
Turpmāk visiem personāla pieteikumiem (Dokumenti → Personāla uzskaite → 
Pieteikumi) būs papildu kontrole manuālai pieteikuma statusa maiņai. Vairāk par šo 
funkcionalitāti aprakstīts šeit. 

 

 

Dienesta pakāpes rīkojumos 
Rīkojumu (Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās → Rīkojumi)         
sarakstā un izdrukās pievienota iespēja izskatā izlikt: 

● Kontaktpersonas. 
● Kontaktpersonu, parakstītāju un tiesisko attiecības personas dienesta pakāpi. 
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Algas 
Lai paplašinātu darba samaksas aprēķina konfigurācijas iespējas, papildinātas        
sekojošas funkcijas: 

● Ieturējumu kontrole. 
● Izmantojot elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas, tiks aizpildīta informācija        

par ienākuma nodokļa likmi 23% piemērošanu. 
● Virsstundu aprēķināšana būs pieejama plašākam darbinieku lokam. 
● Uzlabotas kontroles samaksas periodā dokumentā. 

 

Uzlabojumi ieturējumu kontrolē 
Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. 

 

 

Iesniegums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā        
elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās 
Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu funkcionalitāte papildināta, lai darbinieka IIN         
informācijā veiktu ierakstus lpp. “Iesniegums par %”, ja darbinieks VID elektroniskās           
deklarēšanas sistēmā ir atzīmējis, ka viņam ir jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma          
nodokļa likmi 23% apmērā.  

Ieraksti par 23% iesniegumu tiks attēloti tikai pēc izmaiņu veikšanas IIN kartītē. 

 

 

Virsstundu atskaite  
Līdz šim virsstundu atskaitē (Atskaites → Algas → Virsstundas periodā) un           
dokumentā (Dokumenti → Algas → Aprēķina dokumenti → Darba laika uzskaites           
dokumenti → jauns → Virsstundas periodā) uzrādījās tikai tie darbiniekiem, kuriem           
darba laika uzskaites dokumenti tika veidoti ar samaksas veidiem “SUMM          
Mēnešalga proporcionāli stundām” un “SUMM Stundu tarifa likme”. 

Turpmāk gan atskaitē, gan dokumentā uzrādīsies arī tie darbinieki, kuriem darba           
laika uzskaites dokumenti veidoti ar samaksas veidiem: 

● Mēneša alga proporcionāli stundām. 
● Laika darbs ar stundu tarifa likmi. 
● Mēneša alga prop.stundām (sakrīt ar slodzes likmi). 
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 Samaksas periodā  
Dokumentā “Samaksas periodā” (Dokumenti → Algas → Aprēķina dokumenti →          
Samaksa/ieturējumi periodā): 

● uzlaboti paziņojumi, ja vienam darbiniekam pārklājas piemaksas ar vienādiem         
samaksas veidiem. Turpmāk visi darbinieki tiks uzrādīti vienā paziņojumā,         
nevis tiks attēlots paziņojums par katru darbinieku atsevišķi; 

● tiks aizpildīts rindas “Līdz” datums pie darbinieka atbrīvošanas. 
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Saimniecība 
 

Loģistika 
Lai nodrošinātu iespēju vienlaicīgi importēt vairākus loģistikas dokumentus,        
izmantojot Excel, papildināts loģistikas dokumentu imports no Excel veidnēm.  

Veiktas izmaiņas loģistikas pasūtījumu piegādes adreses aizpildīšanas algoritmos un         
datu eksportā uz XML failu. 

 

Dokumentu imports no Excel veidnēm 
Loģistikas dokumentu sarakstos (Dokumenti → Loģistika → Piedāvājumi /         
Pieprasījumi / Pasūtījumi ) pievienota iespēja importēt dokumentus no Excel veidnes           
(Darbības → Ārējo datu ielāde). 

Imports pieejams dokumentu pamatveidiem: 

● Piedāvājums. 
● Cenu piedāvājums. 
● Pieprasījums. 
● Iekšējais pieprasījums. 
● Pasūtījums. 
● Iekšējais pasūtījums. 

Svarīgi! Veicot datu importu no Excel veidnes labošanas režīmā, nav iespējams           
veikt labojumus dokumenta rindiņās. Dokumenta rindiņas ir iespējams tikai         
papildināt. 

Papildinājumi pieejami, sākot ar programmas 535. versijas 10. laidienu. 

 

 

Piegādes adreses aizpilde pasūtījumā  
Loģistikas dokumenta pamatveidam “Pasūtījums” dokumenta tipa (Sistēma →        
Uzstādījumi → Dokumentu tipi) piegādes adrešu aizpildīšanas algoritmi ir papildināti          
ar jaunu algoritmu - “Noliktavas adrese”.  
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Ar šādu algoritmu, veidojot jaunu pasūtījumu un tajā norādot noliktavu, piegādes           
adrese pēc noklusējuma tiks aizpildīta no noliktavas kartītes lappuses “Adrese”. 
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Pasūtījumu eksports XML 
Pasūtījumu eksports (Dokumenti → Loģistika → Pasūtījumi → Darbības → Saraksta           
eksports) tiek nodrošināts ar failu ExpLogPas.dll. 

Veiktas saturiskas izmaiņas pasūtījuma rindu datu eksportēšanā uz XML failu.          
Turpmāk nomenklatūru un pakalpojumu rindās lauku: 

● <Kods> XML failā eksportē laukā <BuyerItemCode>; 
● <Kataloga kods> XML failā eksportē laukā <SupplierItemCode>. 

 
 

Ražošana 
Ražošanas uzdevumu sarakstā izveidota rediģējama saraksta izdrukas forma, kā arī          
pievienota iespēja ražošanas uzdevuma izdrukas formās drukāt dokumentā        
pievienotās īpašības. 

 

Ražošanas uzdevumu saraksta izdruka 
Ražošanas uzdevumu sarakstā (Dokumenti → Ražošanas uzskaite → Ražošanas         
uzdevumi) pievienota rediģējama dokumentu saraksta izdrukas forma. 

 

 

 

Ražošanas uzdevuma izdruka 
Izdruka papildināta, lai ražošanas uzdevumā (Dokumenti → Ražošanas uzskaite →          
Ražošanas uzdevumi) būtu iespējams drukāt arī dokumentā aizpildītās īpašības. 
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Noliktava 
Lai samazinātu manuālās darbības veicot noliktavas dokumentu ievadi sistēmā,         
veiktas izmaiņas sistēmā. 

Uzlabota pārdošanas pavadzīmes izdrukas forma un realizācijas atskaite,        
pievienojot datus par pārdošanas pavadzīmes piegādes adreses atbildīgo personu. 

 

Automatizētais darbs saņemšanas pavadzīmju importam 
Lai automatizētu saņemšanas pavadzīmju ievadi sistēmā, izveidots jauns        
automatizētais darbs saņemšanas pavadzīmju importēšanai no XML failiem.  

Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. 
 

 

Piegādes adresei piesaistītās atbildīgās personas dati  
Pārdošanas pavadzīmes izdrukas formā pievienota iespēja drukāt dokumentā        
norādītās piegādes adreses atbildīgās personas datus. 

Realizācijas atskaites (Atskaites → Noliktava → Realizācijas atskaite) izskatā un          
izdrukas formā pievienota iespēja pievienot/drukāt pārdošanas pavadzīmē norādītās        
piegādes adreses atbildīgās personas datus. 
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 Vecāku maksas 
Vecāku maksas modulī bērnu kartītēs lappusē “Grupa.klase” ir ieviests lauks          
“E-pasts grupā”.  

Papildinājumi noder gadījumiem, kad kvīts par bērna apmeklējumu vienā grupā          
jānosūta vienam maksātājam, bet par apmeklējumu citā grupā - citam maksātājam. 

Sīkāks apraksts ir pieejams ŠEIT. 

 

 

 

 

 

 

Tehniskais atbalsts drošai versijas maiņai 
Jaunāko Horizon versiju izmantošana nodrošina plašāko sistēmas funkcionalitātes        
pieejamību.  

Tomēr versijas maiņa saistās arī ar zināmiem riskiem. Nepiemērota infrastruktūra,          
drošības kopiju neveidošana vai nepilnīga testēšana var sagādāt virkni problēmu          
sistēmas lietotājiem.  

Lai no tām izvairītos, ir vērts uzticēt ar versijas maiņu saistītos darbus            
pieredzējušiem profesionāļiem.  

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu Horizon atbalsta sniedzēju vai           
rakstiet mums uz atbalsts@visma.com.  
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