VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Unicode

Ieturējumu kontrole

Pārdošanas nosacījumi

Turpmāk klientiem būs iespēja
Horizon datubāzē saglabāt datus
dažādās valodās. Ar šo versiju ir
ieviests daudzvalodu atbalsts
konkrētos laukos – daļai iespējams
definēt papildu valodu laukus līdz
pat 5 dažādās valodās, daļai –
iespējams pašā laukā saglabāt
informāciju jebkādā valodā,
nodrošinot eksportētājiem iespēju
izdrukās iekļaut informāciju
nepieciešamajā valodā.

Darba samaksas modulis ir papildināts
ar ieturējumu kontroles mehānismiem.
Šīs versijas ietvaros, veicot pilnu algu
aprēķinu tiem darbiniekiem, kuriem ir
kaut viens ieturējums, kas ir iekļauts
ieturējuma kontrolē, programma
pārbauda, vai izmaksājamā summa pēc
nodokļu nomaksas ir atbilstoša
likumdošanā noteiktajai. Ja
izmaksājamā summa ir mazāka par
likumdošanā noteikto, lietotājs saņem
atbilstošu brīdinājumu. Nākamajās
versijās iespējas tiks papildinātas.

Versijā ir iekļautas iespējas veidot
speciālus nosacījumus katram
klientam. Jaunā funkcionalitāte
nodrošina – preču kodu un
nosaukumu uzturēšanu katram
klientam, atsevišķus nosacījumus uz
piegādājamo preču apjomiem un
derīguma termiņa nosacījumus. Šos
pārdošanas nosacījumus ir iespējams
izmantot preču realizācijas dokumentu
izdrukās, kā arī sistēmā, ievadot
noliktavas vai loģistikas dokumentus,
tiek veikta kontrole, vai dokuments
atbilst definētajiem nosacījumiem.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
SISTĒMA
FINANŠU UZSKAITE
NORĒĶINI

PERSONĀLS UN DARBA
SAMAKSA
SAIMNIECĪBA

Versijas un laidieni pieejami lejupielādēšanai mājas lapu www.horizon.lv un www.fms.lv Klientu zonā. Par pāreju uz jaunākām programmatūras
versijām lūdzam sazināties ar Jūsu iestādi vai uzņēmumu apkalpojošo konsultantu/projektu vadītāju vai programmatūras piegādātāju. Ja Klientu
zonas izmantošanas laikā rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam tos sūtīt: fms@fms.lv.

Jūsu FMS
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SISTĒMA
Unicode atbalsts
Sistēmā izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina uzņēmumu vajadzības, veicot dokumentu drukāšanu
svešvalodās, kuras iespējams izmantot tikai ieviešot Unicode laukus sistēmas datubāzē (piem., krievu, vācu valodas).
Līdz šim visi teksta lauki bija aizpildāmi ASCII Baltijas simbolu ietvaros, kas nozīmē, ka netika atbalstīti citu valodu
speciālie simboli.
Lai ievadītu lauku saturu dažādās valodās, vispirms ir jānodefinē valodas. To veic izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi ->
Papildu valodas. Piedāvātajā logā jāievada, kādās papildu valodās vēlas laukus aizpildīt un jānorāda aktivitātes pazīme.
Jāņem vērā, ka valodas nosaukums, ko šeit ievada, nenosaka lauka aizpildes valodu, bet ir tikai informatīva norāde.
Pašlaik iespējams definēt līdz 6 valodām.

Sistēmā pašlaik teksta ievade vairākās valodās definēta noteiktam lauku komplektam, kurš turpmākajās versijās tiks
papildināts.
Tabulā 1. uzskaitītajiem laukiem pieejama vairāku valodu ievade, izmantojot papildlodziņu.
Šī veida laukam pieejama poga

Noklikšķinot uz pogas

, novietojot kursoru uz lauka.

, tiek atvērts papildlodziņš, kurā ir pieejamas tik joslas, cik ir definētas valodas (lodziņu var

atvērt arī nospiežot Shift+F4, ja kursors atrodas uz lauka).

Attiecīgi lodziņā jāievada teksts atbilstošajās valodās un jānospiež poga Labi, lai saglabātu informāciju. Lauki dažādajās
valodās būs pieejami arī attiecīgā saraksta izskatā, izdruku formās – lauku izvēlē un filtros. Šo lauku nosaukumi attiecīgi
sastāvēs no lauka norādes un valodas nosaukuma (piem., Nosaukums | Krievu).
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Tabula 1
Objekts

Lauks

Pamatdati  Klienti
Klienta kartiņa

Nosaukums (ja tips <> Privātpersona)
Vārds (ja tips = Privātpersona)
Uzvārds (ja tips = Privātpersona)

Klienta
Reģistrs

kartiņa

->

Piegādes adreses

Juridiskā adrese (visi lauki)
PVN maksātāja numurs
Iela/māja
Ciems/pagasts
Pilsēta/novads
Pasta indekss
Persona

Klientu bankas rēķini

Rēķins
Pasta adrese
Pasta indekss

Bankas

Kods
Papildkods
Nosaukums
Adrese

Pamatdati  Noliktava
PVN likme

Nosaukums

Pamatdati  Noliktava
Nosaukums
Tehniskais nosaukums
Kartiņām

Nomenklatūru grupas
Apmaksas veids

Nosaukums

Apmaksas veids

Nosaukums

Mērvienība
Mērvienība

Nosaukums

Noliktava
Noliktava

Juridiskā adrese

Pieskaitījums
Pieskaitījums

Nosaukums

Pamatdati  Poligrāfija
Poligrāfija

Autors

Sērija

Nosaukums

Izdevniecība

Nosaukums

Valodas

Nosaukums

Vāku tipi

Nosaukums
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Objekts

Lauks

Finanšu
pārskata
posteņu nosaukumi
Tabulā 2 uzskaitītajos laukos pieejama teksta ievade jebkurā Unicode atbalstītā valodā, rakstot tieši ievadlaukā (pamatā
tie ir dokumentu piezīmju lauki, kā arī brīvā teksta rindas dokumentā).
Tabula 2
Dokumenti
Rēķini un pavadzīmes

Pamatojums
Informācija (lpp Info)
Brīvā teksta rinda dokumentā
Raksturojums
Piezīmes

Loģistikas pasūtījumi

Piezīmes
Rindiņas  Piezīmes

Īpašības
Īpašības

Teksts

Īpašības

Pārskaitījuma vērtības

Sērija

Numurs
RPN

Atskaišu redaktorā teksta laukus iespējams aizpildīt ar Unicode atbalstītiem simboliem. Pieejama lauku izvēle definētajās
valodās.

Horizon ziņas
Atverot Horizon, ievadot lietotājvārdu un paroli, pirms darba uzsākšanas automātiski parādās logs ar neizlasītajām
Horizon ziņām, kas ļauj optimāli un ērti sekot līdzi visiem jaunumiem. Apskatot ziņu un atverot norādīto interneta
vietnes saiti, autorizācija klientu zonā nav nepieciešama, ziņām kā līdz šim iespējams sekot līdzi arī izvēlnē Palīgs ->

Klientu zona.
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Kļūdas fails
Kļūdas fails (BR fails vai bugreporta fails), kurā tiek reģistrēta detalizēta info par Horizon kļūdu, tiek veidots LOG
direktorijā. Fails nepieciešams, lai identificētu kļūdas rašanās iemeslu.

Līdz šim kļūdas failu no konkrētā datora vai FTGservera, kur bija notikusi kļūda, LOG direktorijas vajadzēja manuāli
iekopēt JIRA pieteikumā vai nosūtīt pa e-pastu izstrādātājam. Tagad visi kļūdu faili tiek reģistrēti datubāzē, tiem
iespējams piekļūt no jebkuras darbstacijas Horizon sistēmā. Kļūdu failus var eksportēt, lai tos tālāk izmantotu
iesniegšanai izstrādātājam vai cita veida analizēšanai. Lai to veiktu, jādodas uz kļūdu sarakstu, jāiezīmē viens vai vairāki
kļūdu ieraksti, kuriem gribat eksportēt kļūdu failu, un Darbību izvēlnē jāizmanto darbība „Saglabāt kļūdu”.
Kļūdu saraksta (Sistēma -> Notikumi -> Kļūdas) kolonnā Kļūdas fails redzamā pazīme „Ir” liecina, ka datubāzē
saglabāts kļūdas fails, kuru var eksportēt.

Kļūdu faila novietošanai tiks noklusēti piedāvāta mape Documents -> Horizon (esošā lietotāja failu katalogā).

Pie versijas vai laidiena maiņas tiks dzēsti kļūdu faili kļūdu paziņojumiem, kuri vecāki par 1 mēnesi.

Pieslēguma aktivitātes tips
Saistībā ar nepieciešamību nodrošināt ilgstošu aprēķinu veikšanu un lietotāja darbu sistēmā pēc aprēķina beigām,
pieslēgumu sarakstā (Sistēma -> Administrēt -> Pieslēgumi) iespējams redzēt, vai uz kādas no darba stacijām notiek
ilgstošais aprēķins. Attiecīgās darba stacijas pieslēguma informācijā, laukā Notikuma veids ir redzams aktivitātes tips
Aprēķina process. Parastā gadījumā, ja netiek veikts ilgstošs aprēķins, aktivitātes tips ir Datu apstrāde. Par
ilgstošiem aprēķiniem tiek uzskatīts, piem., finanšu pārskatu aprēķins, PVN deklarācijas un pielikumu aprēķins,
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, u.c.
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Pieslēguma internetam definēšanas uzlabojumi
Pieslēguma definēšana pieejama izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Valūta -> lpp.Pieslēgumi.
Šeit funkcionalitāte papildināta ar iespējām:

Lietot sistēmas uzstādījumus (šī ir vēlamā konfigurācija);

Pieslēgums bez starpniekservera (pieslēgums internetam notiks tieši, neizmantojot starpniekserveri).

Šāda paša veida pieslēguma definēšanu izmanto arī licences informācijas pieprasīšanas konfigurēšanai izvēlnē Sistēma > Administrēt -> Licences informācija. Neatkarīgi no tā, kurā no logiem definē pieslēgumu, abās vietās konfigurācija
būs vienāda.
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Tiesības un lomas
Tiesību punktos (Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Pievienot/Labot -> lappuse Tiesības -> Sistēma -> Administrēt > WEB lietotāji/ WEB lietotāju pārskats) WEB lietotāji atsevišķi izdalītas tiesības Pievienot un Labot. Izveidots jauns
tiesību punkts WEB lietotāju pārskats, kurā iespējams norādīt tiesības Labot un Apskatīt.
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Klasifikatoru labošana no ievadformas
Visā sistēmā klasifikatoru ievadlaukiem izvēlnē, kas pieejama, noklikšķinot peles labo pogu kādā no Horizon
ievadlogiem, tagad pieejama arī labošanas funkcija. Iespēja pieejama tikai gadījumos, ja lietotājam ir tiesības labot
attiecīgo klasifikatoru. Labošanas funkcijas pieejamība nav atkarīga no tā, vai forma, no kuras tiek izsaukta funkcija, ir
labošanas vai apskates režīmā. Labošanas funkciju var izsaukt arī ar Shift+F3, kursoram atrodoties ievadlaukā.

Repozitoriji
Sūtot dokumentus uz failu glabātuvi no drukas loga, tika dots vaicājums par katru dokumentu, kuru nepieciešams
nosūtīt uz failu sistēmu. Tagad vaicājums ir viens un attiecas uz visām iezīmētajām rindām.
1. Drukāšanas logā, izvēloties kādu no iespējām – Eksports failā, Sūtīt uz failu glabātuvi, Drukāt kopā/vienā failā –,
kā arī norādot citus vajadzīgos parametrus, lietotājs nospiež pogu „Drukāt”.
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2. Tiek attēlots pavadzīmei pievienotā faila ievadlogs, kurā norāda failu glabātuvi (iespējams uzstādīt Sistēma ->
Administrēt -> Failu glabātuve), komentāru, redzama faila atrašanās vieta, un ir iespējams izmantot e-parakstu.
Norādītā informācija parādās un attiecas uz visiem iezīmētajiem dokumentiem.

3. Uz glabātuvi nosūtītos failus katram dokumentam (piemēram, Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP
rēķini -> Labot/Skatīt) tāpat kā iepriekš var redzēt lappusē Pievienotie faili.
Funkcionalitāte ir pieejama arī izvēlnēs:

Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini -> Drukāt
Dokumenti -> Metarēķini
Dokumenti -> Algas -> Aprēķinu dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti
Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts
Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Saraksts
Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Ražošanas uzdevumi
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Pirmdokumenti
Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Visi uzdevumi
u.c.
Saskaņošana
Veikta detalizācija e-pastu sūtīšanai par Apstiprināšanas uzdevuma statusa izmaiņām - Uzskaites parametru lappuses
Saskaņošana sadaļā Šablonu uzstādījumi (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse
“Saskaņošana” -> Lappuse “Šablonu uzstādījumi”) kolonna Uzdevuma statusa izmaiņas sadalīta šādos Uzdevuma
statusos, kur E-pasts attiecīgi tiek nosūtīts, ja Apstiprināšanas uzdevums iegūst konkrēto statusu:
- Uzdevuma statuss "Anulēts" - e-pasti tiek sūtīti, ja veic anulēšanu vai nosūtīšanu atpakaļ,
- Uzdevuma statuss "Izpildīts" - e-pasti tiek sūtīti, ja veic saskaņošanu vai apstiprināšanu, vai noraidīšanu,
- Uzdevuma statuss "Aktīvs" - e-pasti tiek sūtīti, ja atceļ anulēšanu vai izpildīšanu, vai veic nosūtīšanu atpakaļ.
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Pašapkalpošanās WEB
Veiktas izmaiņas Horizon WEB Ātrajai saraksta izdrukai – izpildot sarakstā drukāšanas darbību
un izvēloties iespēju
Ātrā saraksta izdruka, laukā Tips lejupkrītošajā izvēlnē tiek piedāvātas šādas iespējas: XLSX fails (tiek piedāvāts
pēc noklusējuma), XLS fails, PDF fails un RTF fails. Izvēloties atbilstošo tipu, tiks veikta saraksta izveide attiecīgajā
faila formātā.
Sarakstos, kuros iepriekš bija pieejamas Excel ikonas

, kas nodrošināja saraksta eksportu uz MS Excel, tās vairs

nav pieejamas, jo šīs funkcionalitātes vietā tagad iespējams izmantot drukāšanas darbību
Ātrā saraksta izdruka (“XLSX fails” vai “XLS fails”).

un izvēlēties iespēju

FINANŠU UZSKAITE
Virsgrāmata
Uzlabota datu atlase atskaitei Kontu apgrozījums (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums). Tiek atlasīti
pilnīgi dati arī gadījumā, ja netiek norādīta dimensijas pazīme „Sadalīt”, bet laukā „Grupēt” norādīta kāda no dimensijas
virsgrupām.
No moduļa Virsgrāmata atskaitēm ir izņemta atskaite „Kontu apgrozījuma korespondence”, un nebūs
pieejamas arī atskaitei izveidotās izdrukas formas (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījuma
korespondence). Šo izvēlni aizstāj atskaite „Kontu apgrozījumi un korespondences”. Ja atskaites „Kontu apgrozījuma
korespondence” izdruku formas ir nepieciešamas, tad pirms versijas uzstādīšanas sazinieties ar konsultantu par izdrukas
formu eksportēšanu.
Finanšu pārskati
Finanšu pārskatu formulu pārbaudes funkcija tagad veic arī:



dimensiju lappusē esošo dimensiju pārbaudi, vai norādītās vērtības ir pieejamas;
posteņu pārbaudi, vai formulās nav ierakstīti neeksistējoši posteņi.

Pārbaudi iedarbina no papildloga Apraksta pārbaude, nospiežot Pārbaudīt.
Pārbaudes funkcija (papildloga izsaukšana) pieejama:
1) Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Darbības -> Apraksta pārbaude;
2) Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Darbības -> Pārskata posteņi -> Skatīt/Jauns/Labot ->

sadaļa Formula vai Budžeta Formula -> poga Pārbaudīt formulu

.

Pēc pārbaudes papildlogā redzami rezultāti. Neatrastajām dimensijām aiz dimensijas koda iekavās tiek norādīts
dimensijas tips (struktūrvienība, finansējums utt.). Rezultātu var kopēt vai izdrukāt, izmantojot pogas, kas pieejamas
papildloga labajā malā.
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Avansa norēķini
1. Kopējot Avansa norēķinu personas
poga ->Kopēt/ Shift + F2), tiek nokopēta
lappusē Saistītie dati, kā arī nospiežot
veikta avansa norēķinu personu kartiņām,

kartiņu (Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas -> peles labā
arī Klientu bankas rēķinu informācija. Bankas rēķinu informācija redzama
labo pogu un izvēloties iespēju Klientu bankas rēķini. Kopēšana netiek
kuru norēķinu valūta ir LVL.

2. Avansa norēķinu apgrozījuma atskaišu sarakstā (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu
apgrozījumi) izskata kolonnām pievienots jauns objekts Budžets, kas ļauj redzēt informāciju par norēķinu personai
piesaistīto budžetu (kodu, nosaukumu, piezīmes, budžeta izpildes kontroli un statusu).

3. Veicot Avansa norēķina personas sinhronizāciju ar personas kartiņas datiem (Pamatdati -> Avansa norēķini
-> Norēķinu personas -> Darbības ->Sinhronizēt ar personas kartiņas datiem), tagad tiek sinhronizēta arī Personas
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kartiņas administratīvā struktūrvienība, kas Avansa norēķina personas datos parādās kā struktūrvienība. Veicot izmaiņas
Personas kartiņas (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartiņas -> Labot) administratīvajā struktūrvienībā,
tiek dots vaicājums, vai sinhronizēt datus ar Avansa norēķinu personām.
4. No uzņēmuma pamatvalūtas konta (EUR) var veikt pārskaitījumu (Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums ->
Izejošais maksājums / Avansu norēķinu maksājuma uzdevums) jebkurā valūtā avansa norēķinu personai, kuras
norēķins ir pamatvalūtā (EUR). Uzskaite norēķinu personai par šo pārskaitījumu tiek veikta EUR valūtā. Maksājuma
sadalījumā redzamo summu pamatvalūtā sistēma aprēķina sekojoši: sagatavei – pēc kursa dokumenta datumā,
izpildītam maksājuma uzdevumam – pēc kursa izpildes datumā. Automātiski tiek grāmatoti arī pelņa un zaudējumi.
Veidojot dokumentu Avansa palielināšana norēķinu personai (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa
norēķini -> Labot/Skatīt -> poga „Saņemšanas dokumenti” -> Pievienot), iespējams ielasīt informāciju no apgādes
5.

rēķina. Lai to veiktu, Avansa palielināšanas norēķinu dokumenta lappusē Sadalījums jānospiež poga „Pievienot
apgādes rēķina informāciju”. Tiek piedāvāts saņemto rēķinu saraksts, kurā jāizveido vai jāizvēlas rēķins, un Avansa
palielināšanas dokumentā tiek iekopēta informācija (klients, summa, dimensijas un pamatojums). Avansa palielināšanas
dokumentam netiek veikta sasaiste ar saņemtajiem rēķiniem par pakalpojumiem, ielasītā informācija ir informatīva.

6. Ir izveidota iespēja Avansa pārveduma dokumentā norādīt pazīmi, vai šī dokumenta informāciju iekļaut Avansa
norēķina izdrukā. Piemēram, šo iespēju var izmantot gadījumos, ja avansa pārvedumu dokumenti tiek veidoti, lai
sakārtotu atlikumus pa dimensijām un starpperiodā nomainītu aizslēgtu dimensiju. Šādi pārvedumi nav jāattēlo avansa
norēķinā, kurš tiek veidots kā norēķina izdevumu dokuments avansa norēķinu personai.
Veidojot Avansa pārvedumu dokumentu (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības -> Naudas
izdevumu dokumenti -> Pievienot -> Avansa pārvedums/ Avansa pārvedums starpperiodā), ievadformā pieejams jauns
lauks, kurā var norādīt šo pazīmi - Iekļaut avansa norēķinā (Jā/Nē).
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Ja laukā norādīts „Jā”, tad Avansa izdevumu dokumenta izdrukas formā parādīsies avansa pārveduma informācija. Tas
nozīmē, ka avansa norēķins veidosies tāpat kā līdz šim.
Ja norādīts „Nē”, tad izdrukas formā avansa pārveduma informācija neparādīsies, bet avansa norēķina atlikumā būs
redzama visu pārvedumu summa.

Pamatlīdzekļi
Horizon sistēmā ir pieejama jauna funkcionalitāte Izveidot rekonstrukcijas dokumentus no Excel (Dokumenti ->
Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Darbības), kas nodrošina sekojošu iespēju – pamatlīdzekļu rekonstrukcijas automatizētu
datu ielasīšanu no Excel failiem, neveicot manuālo ievadi. Šī funkcionalitāte ir pieejama licences Rēķinu apstrādes
paplašinātās iespējas īpašniekiem.
Datu ielasīšanai nepieciešams izmantot Excel veidni ar precīziem kolonnu nosaukumiem (secība nav svarīga):
PLK_NR – pamatlīdzekļu numurs (obligāti norādāms, pēc tā sistēma identificē pamatlīdzekļu kartiņu, kurai
veikt izmaiņas )
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-

SK_IZM – skaita izmaiņas (var norādīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības)
UZSK_IZM – uzskaites vērtības izmaiņas (var norādīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības)
NOL_IZM – nolietojuma izmaiņas (var norādīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības)
PAMAT – pamatojums
ATB_KODS – atbildīgā kods
NUMURS – rekonstrukcijas dokumenta numurs (nav obligāti norādāms, ja rekonstrukcijas dokumenta tipam ir
piekārtots numerators)

Veidojot rekonstrukcijas dokumentus no Excel, ir jāizvēlas viens no definētajiem rekonstrukcijas dokumenta tipiem (ja
ir definēti vairāki).
Pēc dokumenta tipa izvēles atveras ievadforma Datu ielāde, kurā jānorāda parametri:
Excel fails – norādīt pēc parauga izveidoto Excel failu
Dokumenta datums – datums, kāds tiks uzstādīts rekonstrukcijas dokumentam
Maks. rindiņu sk. – maksimālais pieļaujamais rindiņu skaits rekonstrukcijas dokumentā (ja fails satur vairāk
rindiņu, tad tiks veidoti vairāki dokumenti)
Žurnāla direktorija – vieta, kurā pēc rekonstrukciju dokumentu ielādes glabāsies žurnāls Excel faila formātā,
kurā apkopota informācija par apstrādes rezultātiem. Ja apstrādes rezultāti bijuši kļūdaini, piemēram, kādā
rindiņā nepareizi norādīti dati, tad, tos izlabojot šajā pašā žurnāla dokumentā, ir iespēja rekonstrukcijas
dokumentu atkārtoti veidot no žurnāla.

Veiksmīgi apstrādājot datus, izveidosies pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumenti, kuri sadalīti tā, lai vienā
dokumentā būtu viens un tas pats Pamatojums un Atbildīgais, kā arī netiktu pārsniegts parametros norādītais
maksimālais rindiņu skaits.
Komandējumi
Horizon
1. No Komandējuma pieteikuma (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Pievienot/Labot ->
lappuse Saistītie dati) kopējot Attaisnojamo izdevumu pieteikumu rindas uz lappusi Izdevumu precizējumi, dati tiek
apkopoti pēc šādiem laukiem:
Numurs
Datums
Klients
Avansa norēķina persona
Valūta
Izdevuma apmaksas veids
Katrai vienādai datu kombinācijai tiek veidota viena rinda par kopējo summu.
2. Brīdinājuma aprakstu (Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti) saraksts papildināts ar Komandējuma
pieteikumiem (Nr. 26042 – Komandējumu pieteikumi), kas nodrošina iespēju aprakstīt dažādus brīdinājumus,
izmantojot Komandējuma pieteikumu laukos pieejamo informāciju.
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Laukā Filtrs (Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti -> Filtrs -> Pievienot/Labot) ir iespēja izveidot
brīdinājuma filtru pēc dažādiem nosacījumiem, piemēram, komandējuma atskaites statusa, komandējuma atskaites
termiņiem vai citiem komandējuma pieteikuma laukiem.

Brīdinājuma aprakstā ir pieejamas arī e-pasta adreses no komandējuma pieteikuma saskaņošanas informācijas.
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3. Komandējuma pieteikuma (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma pieteikumi -> lappuse Saistītie dati)
saistītajos datos tiek attēloti „Komandējumu saistītie maksājumi”, kur redzami komandējumam piesaistītie Kases
izdevumu orderi, Avansieru kases izdevumu orderi, Kases ieņēmumu orderi, Ienākošie maksājuma uzdevumi, Izejošie
maksājuma uzdevumi, Avansa norēķinu maksājuma uzdevumi un Avansa palielināšanas dokumenti norēķinu personai.
Lai dokumenti šeit parādītos, tajos obligāti jābūt norādītai objektu dimensijai Komandējuma objektu dimensija

(Sistēma -> Uzstādījumi -> Objektu dimensijas).

Izvēlnes, kurās redzami komandējumu saistītie dati:

Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma pieteikumi -> Skatīt/Labot -> lappuse Saistītie dati -> Komandējumu
saistītie maksājumi
Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu pieteikumi -> Darbības -> Komandējumu saistītie maksājumi
Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējumu saistītie maksājumi
4. Komandējuma pieteikumā norādāmo lauku konfigurācija tagad ir pieejama Dokumenta tipos (Sistēma ->
Uzstādījumi -> Dokumenta tipi -> Komandējuma pieteikums). Iepriekš konfigurācija bija pieejama izvēlnē Kontroles un
vides parametri (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri). Tajā var norādīt noklusēti dienas naudas
veidu (piem., Dienas nauda) un izdevumu veidu (piem., Benzīna izdevumi) kā lietotāja definētu vērtību.
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Komandējuma pieteikumos veidojot Darba braucienu (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma pieteikumi > Pievienot -> Darba brauciens), informācija uzrādās automātiski – lappusē „Valsts” parādās Izdevumu veids kā Dienas
nauda un Attaisnojamo izdevumu pieteikumos parādās Izdevumu veids kā Benzīna izdevumi.

Horizon WEB
Horizon Web sadaļā Komandējumu pieteikumi (Horizon Web -> Pieteikumi -> Komandējumu pieteikumi ->
Pieteikums/Atskaite) komandējuma dokumentos redzami Komandējumu saistītie maksājumi, ja attiecīgajos
maksājuma dokumentos (Kases izdevumu orderi, Avansieru kases izdevumu orderi, Kases ieņēmumu orderi, Ienākošie
maksājuma uzdevumi, Izejošie maksājuma uzdevumi, Avansa norēķinu maksājuma uzdevumi un Avansa palielināšanas
dokumenti norēķinu personai) Horizon pusē ir norādīta objektu dimensija Komandējuma objektu dimensija.

Komandējuma pieteikuma dokumentā automātiski tiek attēlots Dienas naudas veids un Izdevumu veids,
atbilstoši tam, kas norādīts komandējuma pieteikuma Dokumenta tipā Horizon pusē.
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Investīciju uzskaite
Investīciju projektiem (Pamatdati -> Projektu uzskaite -> Investīciju projekti -> Pievienot/Labot -> lappuse Saistītie
dati -> Iepirkuma līgumi -> Pievienot/Labot -> lappuse Summas kontrole pa dimensijām) ir iespējams piesaistīt preču
iepirkumu līgumus, ja līgumu kopsumma pārsniedz projekta finansējumu. Saglabājot piesaistītos preču līgumus,
parādās logs Summu izpildes kontrole, kurā redzams trūkstošais finansējums.
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NORĒĶINI

Apgāde un realizācija
1. Apgādes un Realizācijas rēķinu sarakstā (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības ->
Rēķina ģenerācija) caur izvēlni Darbības pieejama jauna funkcija Rēķina ģenerācija, kas sniedz iespēju no
realizācijas rēķina uzģenerēt apgādes rēķinu, un analoģiski no apgādes rēķina ir iespējams ģenerēt realizācijas rēķinu.

Veidojot Rēķinu ģenerāciju, atveras ievadlogs, kurā jānorāda Kopēšanas parametri – Dokumenta tips (pieejami
apgādes vai realizācijas rēķina tipi) un Parametri, kas jānorāda jaunajā rēķinā. Visu korekti aizpildot, tiek ģenerēts
attiecīgā dokumenta tipa rēķins.
2. Atskaites Klientu atlikumi (Atskaites -> Realizācija -> Klientu atlikumi) saraksta izskatā pievienoti jauni objekti
Maksājuma plāns un Maksājuma plāna kopsummas ar laukiem: Vienošanās summa, Neapmaksātā MP summa,
Apmaksātā MP summa u.c., kas nodrošina iespēju izveidot atskaiti par parādnieku līgumiem un rēķiniem, kuri iekļauti
maksājuma plānā.

3. Atskaites Parāda sadalījums (Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Parāda sadalījums) saraksta izskatā pievienots
jauns objekts Norēķinu grupa. Ja klientam norēķinu tips ir norādīts „Pa norēķinu grupām, līgumiem, valūtām” un kāds
no objekta „Norēķina grupas” laukiem redzams saraksta izskatā, tad parāda sadalījums tiek izvērsts pa norēķina
grupām. Ja saraksta izskatā nav izvietots neviens no objekta „Norēķina grupas” laukiem, tad sadalījums paliek izvērsts
„Kopsummās pa valūtām” vai „Pa līgumiem un valūtām”.
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PVN deklarācija
PVN deklarācijas I, II un III daļas pielikumu sarakstos pievienota jauna darbība Dokumentu saraksts (Atskaites ->
Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I, II, III) -> Darbības -> Dokumentu saraksts), kas parāda visus
tos pirmdokumentus, kas iekļauti attiecīgajā pielikumā. Šajā sarakstā neparādās darījumi, kas deklarācijā ievadīti
manuāli.

Papildus Pielikumu saraksta kolonnu izskatā iespējams izlikt objektus no PVN deklarācijas un PVN dokumenta
darījumu formām (piemēram, Darījuma veida kodu vai Attaisnojamā dokumenta veidu).
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Kase un banka
Papildināta MUEXPFIDAVISTA.dll konfigurācija (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports ->
Pievienot/Labot -> lappuse „MU sūtīšanas parametri” -> poga „Eksporta metodes parametri”) ar izvēles rūtiņu "SWIFT
kodu saīsināšana", lai maksājuma eksportā uz banku (Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Darbības > Eksportēt) SWIFT koda 11 zīmju skaits tiktu samazināts uz 8 zīmēm. Noklusēti sistēma kodu nesaīsina, bet, ja izvēles
rūtiņa atzīmēta, tad pēdējās 3 SWIFT koda zīmes uz XML failu netiks eksportētas. Iestādēm, kurām ir bankas rēķini gan
Valsts kasē, gan komercbankās, nepieciešams bankas kodus pagarināt līdz 11 zīmēm (8 zīmju koda beigās pievienojot
XXX) un korekti aprakstīt maksājumu eksporta konfigurāciju uz Valsts kasi (neatzīmējot jauno izvēles rūtiņu) un
komercbankām (atzīmējot jauno izvēles rūtiņu).

Līgumi
Saglabājot jaunu klienta līgumu (Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums -> Klienta līgums) lappuses „Summas
izmaiņas” pirmajā rindiņā tiek fiksētas vērtības no šādiem līguma laukiem: „Līguma summa”, „Līguma summa bez PVN”,
„Līguma sākotnējā apmaksātā izpilde”, „Valūta”. Rindiņas aile „No datuma” tiek aizpildīta ar līguma sākuma datumu
(lauks ”Sākuma datums”).
Ja tiek labota līguma summa (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot -> lappuse Informācija), Summu
izmaiņu tabulā tiek reģistrēta jauna rinda, kurā būs redzamas jaunās līguma summas, izmaiņu datums un summu
izmaiņas attiecībā pret iepriekšējā rindā saglabātajām vērtībām.
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Nepieciešamības gadījumā summu izmaiņu rindās informāciju var ievadīt vai labot manuāli. Ja sistēmas reģistrētās
summu izmaiņas nav nepieciešamas, atbilstošo rindu var dzēst. Nākamās summu izmaiņas vienmēr tiek rēķinātas pret
pēdējām saglabātajām summu izmaiņām.

Tiešsaistes banka
Veicot Maksājumu importu (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Pievienot), tiek veikta papildu pārbaude,
vai maksājumā norādītie maksātāja un saņēmēja norēķinu bankas konti pieder uzņēmumam. Ja abi bankas konti pieder
uzņēmumam (Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini), tad maksājums tiek uzskatīts par iekšējo
pārvedumu ar dokumenta veidu Bankas pārvedums. Ja uzņēmuma bankas rēķinu sarakstā atrodams tikai viens no
kontiem, dokuments tiek uzskatīts kā Ienākošais vai Izejošais maksājums.

Vecāku maksas - TEDIS
Vecāku maksu web modulī TEDIS produktu pieprasījumam izveidota funkcionalitāte, kas ļauj dokumenta izdrukas formu
paņemt no Horizon, kur to attiecīgi var pārveidot un sagatavot pēc vajadzības. Horizon pusē jāizmanto oriģinālā
izdrukas forma „Produktu pieprasījums” (Atskaites -> Ražošana -> Materiālu pieprasījumi).
TEDIS izvēlnē „Ēdienkartes -> Produktu pieprasījumi virs produktu pieprasījumu saraksta pieejama izdrukas formas
izvēle. Pieejamas šādas jaunas izdrukas formas, kuras saistītas ar Horizon oriģinālo izdrukas formu: Produktu
pieprasījums (par dienu), Produktu pieprasījums (par nedēļu), Produktu pieprasījums (par periodu).

Lai izdrukātu atskaiti, obligāti jāatzīmē viens ieraksts sarakstā un jāizvēlas izdrukas forma. Ja izvēlēta izdrukas forma:
par dienu – izdrukāts tiks izvēlētais produktu pieprasījums par attiecīgo dienu, ja par nedēļu – izdrukāti tiks produktu
pieprasījumi par nedēļu, aprēķinot nedēļas sākumu un beigas atbilstoši tam, kurā nedēļā iekrīt atzīmētā ieraksta
datums, ja par periodu – izdrukāti tiks produktu pieprasījumi, kuru datums iekrīt periodā, kas norādīts atlases
nosacījumos. Drukāšanai jāizmanto poga Drukāt labajā pusē.
Produktu pieprasījuma ievadformas apakšējā daļā arī pieejams lauks izdrukas formas izvēlei.
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Apsaimniekošana
Izmaiņas Skaitītāju rādījumu ievadlogā
1.Skaitītāju rādījumu izvēlne (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi) un
Skaitītāju rādījumu ievades logs pārsaukti par Līgumu skaitītāju rādījumi.
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2. Veiktas izmaiņas Līgumu skatītāju rādījumu ievades logā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Līgumu skaitītāju rādījumi), lai nodrošinātu korektu datu saglabāšanu, strādājot vienlaicīgi no vairākām darbstacijām ar
vieniem un tiem pašiem datiem:
- Pogas Saglabāt

un Atcelt

- Pogas Apstiprināt un Saglabāt

vairs nav pieejamas,
vietā pieejama poga Apstiprināt

,

- Ieraksta rindas saglabāšana tiek veikta automātiski pēc datu aizpildīšanas pabeigšanas attiecīgajā rindā (t. i.,
pārvietojot kursoru citā rindā, ievadformas daļā, citā ievadformā vai aizverot ievadformu).
Ja laikā no datu ielasīšanas līdz ieraksta rindas datu ievadīšanas pabeigšanai cits lietotājs no savas darbstacijas ir
paspējis izmainīt un saglabāt kādus šī paša skaitītāja eksemplāra rindas datus, sistēma parāda Kļūdas paziņojumu:
“Skaitītāja eksemplāra “Numurs” dati ir mainīti kopš nolasīšanas. Izmaiņas tiks atceltas!”. Nospiežot pogu Labi,
ievadītie dati netiek saglabāti un ieraksta rindā tiek ielasīti šie mainītie dati.
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Skaitītāju rādījumu reģistrēšana neatkarīgi no līgumiem
Sistēmā izveidota jauna funkcionalitāte, kas ļauj nodrošināt skaitītāju rādījumu reģistrēšanu neatkarīgi no tā, vai
skaitītājam ir vai nav līgums.
Skaitītāju rādījumu reģistrēšanas veidu nosaka uzskaites parametrs Skaitītāju rādījumu uzskaite, kas atrodams
Pamatdati -> NĪP -> NĪP globālie parametri. -> Aprēķinu parametri
Ja šī parametra vērtība tiek norādīta Pa līgumiem, tad lietotāji var strādāt kā līdz šim (reģistrēt rādījumus un konkrētu
līgumu), ņemot vērā, ka logs Skaitītāju rādījumi ir pārsaukts par Līgumu skaitītāju rādījumi. Parametra noklusētā
vērtība ir Pa līgumiem.
Ja šī parametra vērtība ir Nolasītie rādījumi, tad tiks izmantota jaunā funkcionalitāte (reģistrēt rādījumus uz skaitītāja
eksemplāru un piesaistīšanu līgumiem veikt atsevišķi).
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Jaunajā funkcionalitātē ir pieejams jauns logs „Nolasītie rādījumi” un logā „Līgumu skaitītāju rādījumi” rādījumi tiks
ņemti tikai no nolasītajiem rādījumiem (lauki Daudzums un Rādījums lietotājiem nav pieejami labošanai).
Logā Nolasītie rādījumi (Dokumenti -> NĪP -> Nolasītie rādījumi) pieejama funkcionalitāte:






Rādījumu ievade (ja Daudzuma tips ir „Reģistrēts daudzums”);
Rādījumu imports no Excel veidnēm;
Rādījumu labošana (izņemot rādījumus no skaitītāju aktiem un rādījumus, kuri jau iekļauti aprēķinā);
Rādījumu vēstures apskate;
Iespēja atlasīt skaitītājus pēc tiem pašiem parametriem, kuri bija pieejami logā „Līgumu skaitītāju
rādījumi”.

Vispirms logā ir jāievada atlases parametri (piem., NĪ objekts), jānospiež poga Pārlasīt, jāizvēlas skaitītājs no Objektu
skaitītāju saraksta un sistēma aizpilda tabulu ar skaitītāja eksemplāra datiem.
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Tabulas lauki , kuros var ievadīt vērtības:
Datums – pēc noklusēšanas atlases parametros norādītā perioda beigu datums;
Rādījums – skaitītāja rādījuma vērtības ievade;
Stadija – pieejamās stadijas “Sagatave”, “Apstiprināts”, iespējams izvēlēties stadiju „Neiekļaut aprēķinā”, kas nozīmē,
ka rādījums ir informatīvs;
Kontroles pazīme – pazīme, ka rādījumam nepieciešama pārbaude;
Datu avots – tiek aizpildīts ar noklusēto vērtību, bet var mainīt.
Tabulas lauki, kuru vērtības sistēma pārrēķina automātiski:



Pēdējais rādījums – pēdējais reģistrētais rādījums uz reģistrējamā rādījuma datumu; ja vienā datumā ir
vairāki rādījumi, sistēma izvēlas pēdējo pēc ievades laika;
Daudzums (tiek aprēķināts kā Rādījuma un Pēdējā rādījuma starpība).

Iespēju labot/dzēst ierakstu datus tabulā nosaka ieraksta Stadija un Daudzuma tips.
Ierakstus var labot vai dzēst, ja stadija ir “Sagatave”. Apstiprinātos ierakstus var labot pēc stadijas nomaiņas uz
“Sagatave”.
Rādījumus var reģistrēt, neievērojot datumu secību. Ja „iestarpinātā” rādījuma vērtība ir mazāka par pēdējo reģistrēto
rādījumu, tiek parādīts informatīvs paziņojums.
Skaitītāju rādījumus var reģistrēt un neizmantot Līgumu rādījumos.
Ja skaitītāju rādījumos pēc aprēķina pabeigšanas ir palikuši ieraksti statusā “Apstiprināts”, tas nozīmē, ka šim
skaitītājam aprēķina periodā nav līgumu vai Līgumu skaitītāju logā ieraksti nav nolasīti (nav bijis aprēķins).
Labot ierakstu ar Daudzuma tipu „Pārbaudes akts” var tikai no skaitītāju akta. Ja ieraksts ir statusā „Aprēķinā”, to labot
vairs nevar. Šajā gadījumā no akta jāreģistrē vēl viens rādījums, kas koriģē esošo.
Skaitītāju rādījumus var reģistrēt, izmantojot Excel veidnes: darbības „Datu eksports uz Excel” sagatavo veidni aizpildei,
bet darbība „Datu imports no Excel” nodrošina iespēju ielādēt aizpildītās veidnes datus.
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Jebkuram tabulas eksemplāram var izsaukt rādījumu vēsturi par noteiktu mēnešu skaitu, kas norādāms Pamatdati ->
NĪP -> NĪP globālie parametri -> Aprēķinu parametri -> parametrs „Rādījumu vēstures mēnešu intervāls”. Lai apskatītu
rādījumu vēsturi, jānospiež F9 vai jāizmanto formas darbību „Rādījumu vēsture”.
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Logā Līgumu skaitītāju rādījumi (Dokumenti -> NĪP -> Līgumu skaitītāju rādījumi) pieejama funkcionalitāte:


No „Nolasītiem rādījumiem” automātiskais kopējā patēriņa aprēķins pa periodiem un līgumiem.

Ja ir ieslēgts parametrs Nolasītie rādījumi un tiek izmantota jaunā funkcionalitāte, tad:
1.

Aizliegts rādījumus ievadīt manuāli vai importēt no faila (Darbība Rādījumu imports no faila nav pieejama).

2.

Lauki Rādījums un Daudzums nav labojami.

3.

Darbība Pārlasīt veic līgumu skaitītāju atlasi un, ja ir reģistrēti nolasītie rādījumi, aprēķina rādījumu periodus
un Daudzumus pa līgumiem.
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Šajā logā sistēmas aprēķinātos ierakstus var tikai dzēst, labot nevar.
Aizliegts reģistrēt jaunus rādījumus ar tipu „Reģistrēts daudzums”, bet ir pieejami vidējā daudzuma un latentā perioda
aprēķini.
Poga Atvērt: Apjoma aprēķinu paredzēta apjoma aprēķina atvēršanai.
Poga Atvērt: Nolasītos rādījumus paredzēta nolasīto rādījumu loga atvēršanai.
Logs Skaitītāju akti
Atkarībā no ieslēgtā NĪP parametra, no Skaitītāju aktu loga poga Atvērt skaitītāju rādījumu logu atver logu
„Nolasītie rādījumi” vai „Līgumu skaitītāju rādījumi” (Dokumenti -> NĪP -> Objektu apsekošanas akti).
Ja, labojot akta rādījumu, ieraksts ir statusā „Aprēķinā”, labošana/ dzēšana aizliegta. Šajā gadījumā no akta jāreģistrē
vēl viens rādījums, kas koriģēs esošo.

Tīkla elementu uzskaite
Veikti papildinājumi Tīkla elementu uzskaitē:
1. Skaitītāju pārbaudes akta ievadformai (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu apsekošanas
akti -> Jauns -> Skaitītāju pārbaudes akts) un Skaitītāju izmaiņu akta ievadformai (Dokumenti -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Objektu apsekošanas akti -> Jauns -> Skaitītāju izmaiņu akts) pievienota jauna lappuse Tīkla
elementi, kurā iespējams pievienot Tīkla elementus, izvēloties tos no Tīkla elementu eksemplāru saraksta, un
ievadīt Plombas numuru, reģistrēt Stāvokli.
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Saglabājot aktu, ievadītās plombas numura un stāvokļa vērtības automātiski tiek saglabātas Tīkla elementa kartiņā.
Tīkla elementa stāvokļa vērtība tiek reģistrēta kā Tīkla elementa eksemplāra īpašība ar periodu, sākot ar akta datumu.
Skaitītāju aktos skaitītāju eksemplāriem un tīkla elementiem stāvokļa vērtību reģistrēšanai tiek izmantota viena un tā
pati īpašība, kuru definē NĪP globālos parametros (Pamatdati –> NĪP globālie parametri –> lappuse Citi parametri).
2. NĪP Servisa darbu pieteikuma ievadformai (Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi -> Jauns -> NĪP Servisa
darbu pieteikums) pievienota jauna lappuse Tīkla elementi, kurā iespējams pievienot tīkla elementus, izvēloties tos no
Tīkla elementu eksemplāru saraksta.
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3. Izveidota iespēja NĪP Servisa darbu pieteikuma izdrukai pievienot atsevišķu joslu ar tīkla elementu datiem –
atskaišu redaktora izvēlnes Atskaites apakšizvēlnē Papildiespējas pievienota jauna darbība Pievienot tīkla
elementu detaļas (Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi -> NĪP Servisa darbu pieteikums -> Drukāt -> Izdrukas
forma “NĪP Servisa darbu pieteikums” -> Rediģēt –> tiek aktivizēts Atskaišu redaktors: Atskaite -> Papildiespējas ->

Pievienot tīkla elementu detaļas).

4. NĪ objekta kartiņas lappusē Saistītie dati sadaļā Objekta kartiņa pievienots jauns datu saraksts Objekta tīkla
elementi, kur atsevišķā sarakstā redzami tikai “Tīkla elementi”, bet sarakstā Objekta skaitītāji ir pieejami tikai
“Skaitītāji”.
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Papildinājumi NĪO bilances aprēķinos
Izveidota iespēja veikt NĪO bilances aprēķinus ne tikai vienlaikus vairākiem Nekustamā īpašuma objektiem, bet
arī vairākiem Funkcionāliem objektiem un Nekustamiem īpašumiem (Atskaites -> Nekustamo īpašumu

pārvaldība -> Objektu bilances šabloni -> NĪO bilances aprēķini ->
-> Aprēķins iezīmētiem objektiem)
– parametru logam Aprēķins vairākiem objektiem pievienots jauns lauks Objekta tips, kurā tiek piedāvāts
izvēlēties sekojošo:
īpašumu.

Nekustamā īpašuma objektu (pēc noklusējuma), Funkcionālo objektu vai Nekustamo

Atkarībā no izvēlētā Objekta tipa tabulai būs pieejamas atšķirīgas kolonnas:
- ja NĪO, tad kolonnas Kadastra apzīmējums un Adrese;
- ja funkcionāls objekts, tad kolonnas Kods un Nosaukums;
- ja NĪ, tad kolonnas Kadastra numurs un Nosaukums.
Pievienojot tabulai objektus
, atkarībā no norādītā Objekta tipa tiek piedāvāts izvēlēties no atbilstošā saraksta:
Nekustamā īpašuma objekti, Funkcionālie objekti vai Nekustamie īpašumi un tabulā tiek aizpildītas attiecīgās
kolonnas.
Ja tabulā ir pievienoti kādi objekti, tad lauka Objekta tips vērtību nomainīt nav iespējams.
Nospiežot pogu

, aprēķins tiek veikts secīgi katram objektam, ņemot vērā objekta tipu.

NĪP rēķinu ģenerēšanas procesa optimizācija
Veikta NĪP rēķinu ģenerēšanas procesa optimizācija. Ja Maksas aprēķina parametru uzstādīšanas logā ir
atzīmēta iespēja Piesaistes, tad avansa maksājumu piesaistes rēķiniem tagad tiek veiktas ģenerēšanas procesa
beigās, kad visi NĪP rēķini ir izveidoti, kā rezultātā tiek uzlabota ātrdarbība (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Maksas aprēķins).
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Mājas apjoma aprēķins
Izveidota jauna funkcionalitāte Mājas apjoma aprēķins, kas tiek veikta pirms Apjoma aprēķina un nodrošina
aprēķinu rezultātu, kuri attiecas uz visu māju, iegūšanu un saglabāšanu, lai pēc tam tos varētu izmantot Apjoma
aprēķinā. Līdz ar to sistēmai vairs nav nepieciešams veikt šos aprēķinus katrai telpu grupai atsevišķi, kā rezultātā tiek
uzlabota Apjoma aprēķina ātrdarbība. Programmā veikti šādi papildinājumi:
1) Izveidota iespēja aprakstīt Apjoma aprēķinu metodes, kas paredzētas Mājas apjoma aprēķiniem (piemēram,
mājas ūdens patēriņa starpības aprēķins: mājas kontrolskaitītāju rādījumi mīnus visu būvē ietilpstošo telpu grupu
skaitītāju rādījumi), – Apjoma aprēķinu metodes ievadformā pieejama jauna izvēles rūtiņa Mājai (Pamatdati ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apjoma aprēķinu metodes), kura tiek atzīmēta mājas aprēķina
metodei.

Aprēķinu metodes, kuras piesaista klientu līgumiem, joprojām var veidot tikai ar Apjoma aprēķinu metodēm, kurām
nav atzīmes „Mājai”. Aprēķinu metodes laukā Apjoma aprēķinu metode nav iespējams izvēlēties Apjoma
aprēķina metodes, kurā atzīmēta izvēles rūtiņa Mājai.
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2) Mājai aprakstītās Apjoma aprēķinu metodes tiek piesaistītas Būves (ēkas) kartiņas jaunajā lappusē Mājas
aprēķinu metodes (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Būves (ēkas)).
Kolonnās Spēkā no un Spēkā līdz tiek norādīts laika periods, kurā šī metode ir aktīva, kolonnā Mainīgais tiek
norādīts mainīgais, kurā vēlāk tiks saglabāts aprēķina rezultāts. Sistēma kontrolē, vai viens un tas pats mainīgais netiek
piešķirts vairākām aprēķinu metodēm, un attiecīgā gadījumā tiek izdots kļūdas paziņojums: “Mainīgais “x” ir piešķirts
dažādām aprēķinu metodēm!”.

3) Mājas apjoma aprēķins pieejams izvēlnē: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Mājas apjoma

aprēķins.
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Tiek aktivizēts logs Mājas apjoma aprēķins, kurā iespējams norādīt NĪ Objektu un, nospiežot pogu
,
tiek piedāvāts izvēlēties ierakstu no aktīvajām Mājas apjoma aprēķina metodēm, kuras norādītas šī objekta kartiņā.
Rezultātā redzama aprēķinātā vērtība.
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Pēc pogas
nospiešanas, kad Mājas apjoma aprēķina rinda tiek saglabāta ar Statusu
“Apstiprināts”, aprēķinātā vērtība tiek saglabāta Būves (ēkas) kartiņas lappusē Mainīgie metodei piesaistītajā
mainīgajā ar darbības periodu, kas vienāds ar veiktā Mājas apjoma aprēķina periodu.

Dzēšot Mājas apjoma aprēķina rindu, tiek izdzēsti arī atbilstošie mājas Mainīgie, kuru periodi pārklājas vai ir vienādi
ar mājas apjoma aprēķina rindas periodu.
4) Aprakstot formulas mājas patēriņa aprēķinam (Pamatdati -> Nekustamo īpašību pārvaldība -> Aprēķiniem), var
izmantot Būves (ēkas) kartiņā saglabāto mainīgo vērtības.
Lai apjoma aprēķinā varētu izmantot Būves (ēkas) Mainīgo, nepieciešams Aprēķina veida aprakstā izvēlēties
summēšanas nosacījumu “Mājai” jeb “S(M Mainīgais)” un piesaistīt parametram, kuram Apjoma aprēķina metodes
aprakstā tiks piesaistīts mājas mainīgais.
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5) Tālāk iespējams veikt Apjoma aprēķinu, kurā tiks ņemti vērā Mājas apjoma aprēķinā iegūtie dati.

Ja, veicot Apjoma aprēķinu, loga apakšējā daļā redzams kļūdas paziņojums „Būves mainīga vērtība nav atrasta!”,
nepieciešams pārbaudīt, vai Būves kartiņā atbilstošajam mainīgajam ir saglabāta vērtība uz aprēķina periodu.

6) NĪP rēķina izdrukā iespējams pievienot konkrēta Būves (ēkas) Mainīgā datus, kura vērtība būs atbilstoša NĪP
rēķina periodam.

39

Skaitītāja kartiņa
Skaitītāja kartiņai izveidota lappuse Pievienotie faili (Pamatdati -> NĪP -> Objektu kartiņām -> Skaitītāji).
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NĪP automatizētie darbi pilnam norēķinu ciklam
1. Veicot Apjoma/Maksas aprēķinus no Automatizētā darba, kļūdu sarakstu iespējams saglabāt un to iespējams
apskatīt. Kļūdu sarakstu iespējams eksportēt uz Excel.
2. Izveidots NĪP Automatizētais darbs „Latentā perioda aprēķins līgumu skaitītājiem" ( Pamatdati -> NĪP -> NĪP
automatizētie darbi).
Izpildot darbību „Latentā perioda aprēķins", tiek apstrādāti visi skaitītāji, kas atbilst atlases nosacījumiem. Ja ir pazīme
„Neiekļaut aprēķinā negatīvās vērtības", tad sistēma atlasa ierakstus, kam Vidējais daudzums mazāks par 0 un maina
stadiju uz „Neiekļaut aprēķinā". Visi ieraksti pēc apstrādes tiek apstiprināti.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa
Ieturējumu kontrole
Ir izveidota jauna funkcionalitāte ieturējumu kontrolei. Pilnas funkcionalitātes izstrāde ietvers vairākas versijas.
Šīs versijas ietvaros, veicot pilnu algu aprēķinu tiem darbiniekiem, kuriem ir kaut viens ieturējums, kurš ir iekļauts
ieturējuma kontrolē, programma pārbauda, vai izmaksājamā summa pēc nodokļu nomaksas ir atbilstoša likumdošanā
noteiktajai. Ja izmaksājamā summa ir mazāka par likumdošanā noteikto, tiek izdots atbilstošs brīdinājums.
Lai nodrošinātu šo funkcionalitāti, programmā veikti papildinājumi:
1) Izveidots jauns klasifikators Ieturējumu piedziņas kārtas (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem ->
Ieturējumu piedziņas kārtas), kurā iespējams aprakstīt ieturējumu piedziņas kārtas, kas tiks izmantotas ieturējumu
kontrolē un kurām tiks norādītas robežvērtības. Pievienojot jaunu ierakstu, ievadformā Ieturējuma piedziņas kārta
aizpildīšanai pieejami lauki Kods un Nosaukums.

2) Ieturējumu veida ievadformas lappusē Apraksts pieejams jauns lauks Piedziņas kārta, kurā tiek norādīta
Ieturējuma piedziņas kārta (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu veidi).
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3) Algu konstanšu tabula (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula) papildināta ar
lauku grupu Ieturējumu kontrole, kurā tiek norādīts Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs (VSNP)
par katru apgādībā esošu bērnu un bērnu-invalīdu, tabulā Minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms
(bez VSNP) tiek pievienotas Ieturējumu piedziņas kārtas, izvēloties no Ieturējumu piedziņas kārtu
klasifikatora, un norādītas to Robežvērtības, kādas nosaka likumdošana. Laukā Spēkā no tiek norādīts mēnesis un
gads, no kura Algas konstanšu tabulā visas uzrādītās vērtības ir spēkā.

4) Tiem darbiniekiem, kuriem ir ieturējumi un apgādībā esošs nepilngadīgs bērns vai bērns-invalīds, kurš piedalās
ieturējuma kontrolē, nepieciešams, lai būtu izveidota Ģimenes locekļa kartiņa (Pamatdati -> Personāla uzskaite ->
Personu kartiņas -> Lappuse Saistītie dati -> Personas dati -> Ģimenes locekļi). Ievadformā Ģimenes locekļi
pieejama jauna izvēles rūtiņa Apgādībā esošs nepilngadīgs bērns, kura tiek atzīmēta tikai tiem darbiniekiem,
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kuriem ir ieturējumi un apgādībā esošs nepilngadīgs bērns, kas piedalās ieturējumu kontrolē. Laukā Termiņš tiek
norādīts apgādības termiņš (pēc noklusējuma tiek piedāvāts: “dzimšanas datums + 18 gadi - 1 diena”). Bērnaminvalīdam papildus tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Invalīds. Lauks Invaliditātes piešķiršanas termiņš pārveidots par
Invaliditāte no: līdz.

5) Veicot pilnu darba algas aprēķinu (Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības
-> Pilns aprēķins), izmantojot iepriekš norādītos datus attiecīgajiem darbiniekiem, tiek aprēķināts minimālais
saglabājamais darba samaksas apjoms un, ja tas netiek nodrošināts, aprēķina logā redzams attiecīgs brīdinājuma
paziņojums.

Ja aprēķins tiek veikts vienam darbiniekam, tad tiek izdots atsevišķs paziņojuma logs.
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Citas izmaiņas
1. Izveidots jauns kontroles pārskats Detalizētā DLU dienu/stundu salīdzinājums: Atskaites -> Algas -> Kontroles
pārskati -> Detalizētā DLU dienu/stundu salīdzinājums. Pārskats nodrošina neatbilstību atrašanu Detalizētās darba
laika uzskaites dokumentā (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti ->
DDLU dokuments) – tiek salīdzināts norādītais stundu un dienu skaits kopā dokumenta kopsummu (kreisajā) pusē ar
norādīto stundu un dienu skaitu detalizācijas (labajā) pusē.
Atskaites parametru logā tiek piedāvāts veikt salīdzinājumu norādītajā laika periodā gan stundām, gan dienām – pēc
noklusējuma atzīmētas izvēles rūtiņas Stundas nesakrīt un Dienas nesakrīt.

Atskaitē redzams salīdzinājuma rezultāts: stundu skaits kopā, detalizācijas stundu skaits, statuss stundām (“Nesakrīt”
vai “Sakrīt”), stundu starpība un dienu skaits kopā, detalizācijas dienu skaits, statuss dienām (“Nesakrīt” vai “Sakrīt”),
dienu starpība.

Izmantojot skatīšanas un labošanas darbību, tiek atvērts attiecīgais DDLU dokuments.
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2. Atskaitei “Ziņojums par VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais)” termins “saglabātais” mainīts uz “koriģētais” un
šajā sakarā veiktas nosaukuma maiņas programmā:
1) Izvēlne "Ziņojums par VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais)" pārsaukta par "Ziņojums par VSAOI (ikmēneša,
precizētais un koriģētais)" (Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI (ikmēneša, precizētais un koriģētais) ).
2) Atskaites “Ziņojums par VSAOI (ikmēneša, precizētais un koriģētais)” filtra logā lauks Saglabātā atskaite pārsaukts
par Koriģētā atskaite: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI (ikmēneša, precizētais un koriģētais).

3) Atskaites “Ziņojums par VSAOI” saraksta loga izvēlnes
koriģēt atskaiti".

darbība "Saglabāt" pārsaukta par "Saglabāt un
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4) Saraksta nosaukums "SAGLABĀTAIS ziņojums (ikmēneša atskaite)" pārsaukts par "KORIĢĒTAIS ziņojums (ikmēneša
atskaite)" .
5) Saraksta nosaukums "Ziņojums par sociālajām iemaksām (saglabātais)" pārsaukts par "Ziņojums par VSAOI
(koriģētais)".
3. Ja Personas amatu datu dokumenta tipam ir uzstādīts, ka lauks Darba veids ir redzams (Sistēma -> Uzstādījumi

-> Dokumentu tipi -> Dokumenta veids “Personas amata dati” -> lappuse Lauku atribūti -> Lauks “Rādīt “Darba veids”
“, vērtība “Rādīt”), tad šo lauku iespējams aizpildīt uzreiz lielam darbinieku skaitam, izmantojot Personas amata datu
kartiņu sarakstā darbību Lauku labošana iezīmētajām rindām, kura papildināta ar iespēju Darba veidam norādīt
vērtību “Pamatdarbs” vai “Papilddarbs” ( Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas amata dati -> Darbības -> Lauka
labošana iezīmētām rindām).

4. No Kalendāriem ir atdalīti Grafiki, un tie ir pieejami:
Kalendāri :

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Kalendārs,
Pamatdati -> Uzņēmums -> Kalendārs.
Grafiki:

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Grafiki.

46

Personāla uzskaite
Atvaļinājumu pieteikumi un to saskaņošana
Horizon WEB
1) Veiktas izmaiņas Atvaļinājuma pieteikuma ievadformai (Pieteikumi -> Atvaļinājuma pieteikumi):
- Pievienots lauks Darba dienu skaits, kurā tiek parādīts atvaļinājuma periodā ietilpstošais darba dienu skaits. Datu
iegūšanai tiek ņemts vērā darba dienu skaits no Kalendāra, kas uzrādīts Uzskaites parametros: Sistēma ->
Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Algas -> Lappuse Parametri -> lauks "Kalendārs izdrukām".
- termins Aizvietotājs nomainīts uz Kontaktpersona,
- nav vairs pieejams atvaļinājuma pamatojuma lauks.

2) Veicot Atvaļinājuma pieteikuma saglabāšanu, uz ekrāna redzams brīdinājums gadījumos:
- ja Kontaktpersona atrodas prombūtnē darbinieka norādītajā periodā (tiek ņemti vērā dokumenti Atvaļinājuma grafiks,
Atvaļinājuma pieteikums, Mācību atvaļinājuma pieteikums, Komandējuma pieteikums un Prombūtnes dokumenti
(ilgstošas slimības u.c.), kas ir statusā “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts” un “Slēgts”).

- ja norādītajā atvaļinājuma perioda laikā darbinieks ir norādīts kā Kontaktpersona citam darbiniekam.

Abos gadījumos, ja tiek atbildēts apstiprinoši, saglabāšanas darbība tiek pabeigta, pretējā gadījumā notiek atgriešanās
iepriekšējā stāvoklī.
3) Veicot Atvaļinājuma pieteikuma apstiprināšanu, Apstiprināšanas uzdevumā nospiežot pogu Apstiprināt
(Apstiprināšanas uzdevumi -> Atvaļinājuma pieteikumi), uz ekrāna redzams tas pats brīdinājums tajos pašos gadījumos,
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kas aprakstīti iepriekšējā punktā. Ja tiek atbildēts apstiprinoši, apstiprināšanas darbība tiek pabeigta, pretējā gadījumā
notiek atgriešanās iepriekšējā stāvoklī.
Horizon
1) Horizon veiktas izmaiņas Atvaļinājuma pieteikuma ievadformai (Dokumenti -> Personāla uzskaite ->

Atvaļinājuma pieteikumi darbiniekiem):

- Pievienots lauks Darba dienu skaits, kurā tiek parādīts atvaļinājuma periodā ietilpstošais darba dienu skaits. Datu
iegūšanai tiek ņemts vērā darba dienu skaits no Kalendāra, kas uzrādīts Uzskaites parametros: Sistēma ->
Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Algas -> Lappuse Parametri -> lauks "Kalendārs izdrukām".
- termins Aizvietotājs nomainīts uz Kontaktpersona.
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2) Veicot Atvaļinājuma pieteikuma saglabāšanu, uz ekrāna redzams brīdinājums gadījumos:
- ja Kontaktpersona atrodas prombūtnē darbinieka norādītajā periodā (tiek ņemti vērā dokumenti Atvaļinājuma grafiks,
Atvaļinājuma pieteikums, Mācību atvaļinājuma pieteikums, Komandējuma pieteikums un Prombūtnes dokumenti
(ilgstošas slimības u.c.), kas ir statusā “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts” un “Slēgts”).

- ja norādītajā atvaļinājuma perioda laikā darbinieks ir norādīts kā Kontaktpersona citam darbiniekam.

Abos gadījumos, ja tiek atbildēts apstiprinoši, saglabāšanas darbība tiek pabeigta, pretējā gadījumā notiek atgriešanās
iepriekšējā stāvoklī.
3) Veicot Atvaļinājuma pieteikuma apstiprināšanu, Apstiprināšanas uzdevumam (Dokumenti -> Apstiprināšanas
uzdevumi -> Atvaļinājumu pieteikuma uzdevumi) izvēloties darbību Izpildīt, uz ekrāna redzams tas pats brīdinājums
tajos pašos gadījumos, kas aprakstīti iepriekšējā punktā. Ja tiek atbildēts apstiprinoši, apstiprināšanas darbība tiek
pabeigta, pretējā gadījumā notiek atgriešanās iepriekšējā stāvoklī.

49
4) Termins Aizvietotājs nomainīts uz Kontaktpersona arī Rīkojumu sarakstā, ja ir izvēlēts Rīkojums par
prombūtni, tad izvēlnē Darbības tiek piedāvātas darbības par aizvietotājiem, kuras tagad ir pārsauktas, kā arī ir
pārsaukti saraksti, ko šīs darbības atver.

Darba nespēju lapu A aprēķināšana, izmantojot DLU plānošanā izveidoto un apstiprināto Darba laika
grafiku
Izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina darba nespēju lapu A aprēķināšanu, izmantojot DLU plānošanā izveidoto
un apstiprināto plānoto grafiku. Programmā ir veikti papildinājumi un izmaiņas, kas attiecas uz sagatavošanās darbiem,
kurus nepieciešams veikt, lai varētu uzsākt lietot šo funkcionalitāti. Aprēķinu daļā jaunu izmaiņu nav, darba nespēju
lapu A aprēķināšana tiek veikta tāpat kā iepriekš.
Papildinājumi ir pieejami, ja ir licence Darba laika plānošana un Uzskaites parametros lappusē Algas sadaļā
Parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa Rēķināt summēto darba laiku.

1) Personas amatu datu ievadformai (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati) lappusē Amata dati
pievienota izvēles rūtiņa Lietot plānoto grafiku:
- ja tā nav atzīmēta, lauks Darba grafiks ir pieejams rediģēšanai un tajā tiks piedāvāts saraksts ar tipu Grafiks;
- ja ir atzīmēta - lauks Darba grafiks nav pieejams rediģēšanai un tajā pēc Personu amatu datu kartiņas
saglabāšanas tiks automātiski izveidots un piesaistīts Grafiks no plāna.
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Izveidotajam Grafikam no plāna automātiski tiek piešķirts nosaukums: “Tabeles numurs_Vārds_Uzvārds_X”, kur “X”
norāda šī grafika numuru pēc kārtas konkrētajam darbiniekam.
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2) Izveidotais Grafiks no plāna pieejams Grafiku sarakstā (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati
aprēķiniem -> Grafiki), kalendāra dienas sākotnēji ir aizpildītas ar dienu tipu N(0) un ir atzīmētas izvēles rūtiņas
Grafiks un Plāns.

3) Grafiku no plāna manuāli aizpildīt nav iespējams, tas tiks aizpildīts automātiski ar datiem no Horizon WEB
apstiprinātā Darba laika grafika (Horizon WEB -> Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plānotie grafiki -> Darba
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laika grafiks: Statuss “Apstiprināts”). Grafikā no plāna tās dienas, kurās saskaņā ar darba laika grafiku darbinieks
nestrādā, būs norādītas kā sestdienas.

Citas izmaiņas
1. Apbalvojumu ievadformai (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Apbalvojumi) pievienots jauns lauks Valsts, kurā
iespējams norādīt valsti, izvēloties to no piedāvātā klasifikatora Valstis.

2. Novērtējuma protokola ievadformai (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Novērtējuma protokoli) pievienots jauns
lauks Vērtētājs, kurā iespējams piesaistīt personu no uzņēmuma Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums ->
Personu saraksts), kā arī pievienoti informatīvi lauki Lēmuma numurs un Lēmuma datums.
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3. Kompozītajiem rīkojumiem izveidota iespēja uzģenerēt numurus visiem tajā piesaistītajiem rīkojumiem, izmantojot
saraksta Rīkojumi (kompozītie) izvēlnē
pieejamo darbību Ģenerēt saistītajiem rīkojumiem
numuru (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi (kompozītie) > Darbības -> Ģenerēt saistītajiem rīkojumiem
numuru) – rezultātā kompozītā rīkojuma numurs tiek piešķirts visiem piesaistītajiem rīkojumiem:
- ja kompozītā rīkojumā piesaistītajiem rīkojumiem nav numura, tad tiek piešķirts jaunais numurs,
- ja kompozītā rīkojumā piesaistītajiem rīkojumiem numurs ir jau piešķirts, tad jaunais numurs tiek pārrakstīts pāri.

Ja kompozītais rīkojums tiek dzēsts, tad tiek dzēsti arī saistīto rīkojumu numuri.
Ja no kompozītā rīkojumā tiek izņemts kāds no rīkojumiem, kuram jau ir uzģenerēts tāds pats numurs kā kompozītajam
rīkojumam, tad šim rīkojumam ģenerētais numurs tiek dzēsts.
Abos gadījumos, izpildot dzēšanas darbību, uz ekrāna redzams dialoga logs ar jautājumu “Vai dzēst numuru saistītajos
rīkojumos?” – dzēšana tiek veikta, ja tiek dota apstiprinoša atbilde.
4. Izveidota iespēja reģistrēt valodas prasmes novērtējuma veidu:
1) Izveidots jauns klasifikators Valodas prasmju novērtējuma veidi, kurā iespējams norādīt vērtējuma veidus,
piemēram, pašvērtējums, testa rezultāti, sertifikāts, vadītāja vērtējums u.c.,
kas pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu datiem -> Valodām -> Valodas prasmju novērtējuma
veidi.
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2) Valodas prasmes ievadformai (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Valodu prasmes) pievienots
jauns lauks Novērtējuma veids, kurā iespējams norādīt novērtējuma veidu, izvēloties no klasifikatora Valodas
prasmju novērtējuma veidi.

Lauks Novērtējuma veids pieejams arī Valodas prasmju saraksta izskatā un atskaitē Valodu prasmes (Atskaites
-> Personāla uzskaite -> Personas dati -> Valodu prasmes), kā arī to iespējams pievienot atskaites izdrukas formai.

5. Dokumentam Samaksa periodā (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Samaksa/ieturējumi periodā ->
Jauns -> Samaksa periodā) tabulai pievienotas jaunas kolonnas Definētā summa un Regularitāte, kurā tiek
piedāvātas izvēlei vērtības Regulārā un Neregulārā.
Ja laukā Regularitāte ir norādīts Regulārā, tad laukam Definētā summa ir obligāti jābūt aizpildītam.
Atkarībā no kolonnā Summa/procenti norādītās vērtības, tiek aizpildīts lauks Definētā summa:
1) ja ir summa, tad šī summa tiek ierakstīta laukā Definētā summa,
2) ja ir procenti un dokumentā ir norādīta slodze, tad Definētā summa tiek aprēķināta no šīs slodzes lieluma un
ierakstīta laukā;
3) ja ir procenti un dokumentā nav norādīta slodze, tad Definētā summa netiek aizpildīta.
Ja tiek mainīti dati laukā Summa/procenti, tad Definētā summa tiek pārrēķināta.
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Saraksta Samaksa/Ieturējumi periodā izvēlnē

pieejamā darbība Pa darbiniekiem aktivizē sarakstu

Samaksa/ieturējumi periodā pa darbiniekiem, kura izvēlnē
pievienota darbība Aizpildīt
definētās summas, kura aizpilda noklusēto definēto summu darbiniekam, ja vien izvēlētais dokuments ir Samaksa
periodā.

6. Ievadot Rīkojumu par piemaksu, ir iespējams iegūt informāciju uz konkrētu datumu par darbinieka aktīvajām
piemaksām, kurām Samaksas veids ir iekļauts kādā no Piemaksu kontroles nosacījumiem (Pamatdati ->
Personāla uzskaite -> Aprēķiniem).
Rīkojuma ievadformai sadaļā Lauki pievienota poga
, kuru nospiežot apskatei atveras aktīvo Piemaksu
saraksts (pastāvīgās piemaksas, piemaksas periodā un vienreizējās piemaksas) norādītajam darbiniekam uz rīkojuma
laukos norādīto Sākuma datumu vai uz tekošo datumu (ja Sākuma datums nav norādīts).
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Lai šī funkcionalitāte būtu pieejama, jābūt spēkā šādiem nosacījumiem:
1) Rīkojuma par piemaksu dokumenta pamatveidam jābūt Rīkojums un Dokumentu tipa lappusē Lauku
atribūti jābūt pievienotai vērtībai Atļaut piemaksu kontroli (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi ->
Rīkojums).
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2) Rīkojuma sadaļā Lauki jābūt kādam no šiem laukiem: Tiesiskās attiecības, Persona vai Slodze, kuram jābūt
aizpildītam, pretējā gadījumā, nospiežot pogu

, tiks izdots kļūdas paziņojums “Nav norādīts darbinieks!”.

SAIMNIECĪBA

Noliktava
Iepirkuma cenu nerādīšana
Horizon ir paplašināts tiesību ierobežojums (Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Pamatdati -> Noliktava ->
Ārpusbilances nomenklatūru saraksts -> Rādīt iepirkuma cenas) - "Rādīt iepirkuma cenas", kas atļauj/ierobežo
lietotājiem pieejas datus par preču vai pakalpojumu iepirkuma cenām un ar to saistītu informāciju un darbības.

Šis tiesību punkts atļauj/aizliedz lietotājam redzēt sekojošu informāciju No pavadzīmju saraksta un pavadzīmes kopsavilkuma nebūs redzamas kolonnas:
Iepirkuma summa
Izejvielu iepirkuma summa
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No pavadzīmju saraksta darbībām nebūs pieejamas šādas funkcijas:
Partiju saraksts pavadzīmei
Rindas saraksts
Apgrozījuma kopsavilkums
Dabas resursu nodokļa atskaite
Saistītie dokumenti
Pavadzīmes ģenerācija
Pārcenošanas ģenerācija
Salīdzinājums ar pasūtījumu
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Dokumenta ievadformā nebūs pieejami lauki:
Iepirkuma summa (attiecas arī uz otrās uzskaites valūtas laukiem)
Piesaistes lappuse
Partiju ievadlogs
Poga Aizpilde no partijas saraksta
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Peles labās pogas izvēlnē nebūs pieejamas funkcijas:
Priekšapmaksa
Klienta neapmaksātie dokumenti
Partiju informācija
Rādīt partijas
Izmaksu piesaistes
Rādīt rezervāciju
Rādīt loģistikas rezervāciju
Partiju saraksts pavadzīmē
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Pārdošanas nosacījumi
Noliktavas pamatdati papildināti ar jaunu izvēlni Pārdošanas nosacījumi (Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas
nosacījumi), kuros norāda noteiktam klientam raksturīgus nosacījumus, kas saistīti ar preces vai pakalpojuma
realizāciju. Pārdošanas nosacījumu sarakstā tiek apkopoti visās nomenklatūru kartiņās ievadītie pārdošanas
nosacījumi. Darbību izvēlnē iespējams redzēt Dokumenta notikumus, veikt Ārējo datu ielādi un Lauku labošanu
iezīmētajām rindām. Pārdošanas nosacījumu kartiņā pieejama nomenklatūru saraksta un klientu saraksta informācija un
pārdošanas nosacījuma lauki.

62

Nomenklatūras kartiņā Pārdošanas nosacījumi redzami Saistīto datu lappusē (Pamatdati -> Noliktava ->
Nomenklatūras -> Pievienot/Labot -> lappuse „Saistītie dati”). Vienai nomenklatūrai un vienam klientam var būt tikai
viens pārdošanas nosacījuma ieraksts. Norādot klientu vai noliktavu, loģistikas pieprasījumos (Dokumenti ->
Loģistika -> Pieprasījumi) un pārdošanas pavadzīmēs (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts), informācija
no pārdošanas nosacījumiem tiek uzrādīta automātiski. Dzēšot vai labojot nosacījumus, dati mainās arī pavadzīmē un
pieprasījumā.

Pārdošanas nosacījumu ievadlogā redzamā informācija:
-

Nomenklatūra - norāda nomenklatūru, kurai būs piesaistīts pārdošanas nosacījums.

-

Klients - norāda konkrēto klientu, kam būs piesaistīts pārdošanas nosacījums.

-

Kods - iespējams norādīt citu preces kodu, kuru iespējams izmantot pavadzīmju un loģistikas dokumentu
izdrukas formās un kas neietekmē nomenklatūras koda lauku. Tiek nodrošināta unicode simbolu ievade.

-

Nosaukums - iespējams norādīt preces nosaukumu brīvā tekstā, kurš tiek izmantos pavadzīmju un loģistikas
dokumentu izdrukas formās. Tiek nodrošināta unicode simbolu ievade.

-

Mērvienība - norāda mērvienību (1., 2., 3. mērvienība), kuru izmanto, realizējot preces klientam. Tiek
norādīts mērvienības numurs, līdz ar to nav ietekmes uz mērvienību maiņu nomenklatūrā. Noklusēti
dokumenta rindiņā (pieprasījumā, pārdošanas pavadzīmē) tiek norādīta svītrkodam piesaistītā mērvienība. Ja
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svītrkodam nav piesaistīta mērvienība, tad vispirms izmanto pārdošanas nosacījumos norādīto mērvienību, tad
nomenklatūras kartiņas pavadzīmes mērvienību vai pamata mērvienību. Mērvienību var mainīt arī manuāli.
-

Pārdošanas minimums - norāda minimālo daudzumu, kuru iespējams pārdot klientam. Loģistikas
pieprasījumos un pārdošanas pavadzīmēs tiek kontrolēta rindiņas daudzuma atbilstība šim nosacījumam.

-

Pārdošanas solis - norāda daudzumu, par kuru var mainīties klientam piegādājamais preču apjoms. Ierasti
tas ir iepakojums. Loģistikas pieprasījumos un pārdošanas pavadzīmēs tiek kontrolēta rindiņas daudzuma
atbilstība šim nosacījumam.

-

Pieļaujamais derīguma termiņš - lauks, kurā norāda minimālo preces derīguma termiņu (dienās), ar kuru
drīkst piegādāt šo preci norādītājam klientam. Ja lauks nav aizpildīts, tad tiek izmantota informācija no
kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) norādītā „Derīguma
termiņa kontrole” un „Minimālais derīguma termiņa dienu skaits” . Pārdošanas pavadzīmē atlikušais derīguma
termiņš tiek salīdzināts ar pavadzīmes datumu, loģistikas pieprasījumā - tiek salīdzināts ar pieprasījuma
apstiprināto piegādes datumu. Atlikušais derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks kā norādīts parametros.

-

Piezīmes - teksta lauks, kur norāda piezīmes, kas saistītas ar konkrēto preci un konkrēto klientu. Tiek
nodrošināta unicode simbolu ievade.

Laukos norādītie dati būs redzami pārdošanas pavadzīmes un loģistikas pieprasījumu izdrukās pie preces rindiņas
informācijas. Visa informācija dokumenta rindiņā tiek piekārtota atbilstoši dokumentā norādītajam klientam un
nomenklatūrai. Izdrukā šie ir atsevišķi lauki un neietekmē nomenklatūras kartiņas laukus.

Citas izmaiņas
1.Nomenklatūras kartiņā (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Pievienot/Labot) lappusē „Piezīmes” ir
iespēja norādīt piezīmes un paziņojumu. Aizpildot lauku Paziņojums, tas parādās katru reizi, kad tiek izvēlēta attiecīgā
nomenklatūras kartiņa, t.i., norādot to pavadzīmē, izvēloties filtrā u.c.

2.Pārdošanas cenu (Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas) saraksta loga darbību izvēlnē pieejama jauna
darbība - Uzstādīt „Spēkā līdz” datumu. Šī iespēja ļauj visām iezīmētajām cenām norādīt datumu, līdz kuram tās ir
aktīvas, un to paredzēts izmantot gadījumos, ja nepieciešams „Spēkā līdz” datumu norādīt vairākām cenām vienlaicīgi.
Datumu iespējams norādīt tikai tām cenām, kurām tas nav norādīts iepriekš. Visas veiktās izmaiņas ar pārdošanas cenu
datumu maiņu var redzēt Dokumenta notikumos (Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas -> Darbības ->

Dokumenta notikumi).
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Plaukti
Modulī ir veiktas izmaiņas gatavās produkcijas izsniegšanā no plauktiem. Ģenerējot pavadzīmi no plauktu izsniegšanas
dokumenta (Dokumenti -> Plaukti -> Plauktu dokumenti -> Darbības -> Veidot pavadzīmi ->
Pārdošana/Saņemšana/Iekšējā kustība), tiek pārnesta partiju informācija un daudzums uz noliktavas dokumentu.
Ja plauktu dokumentā izvēlētās partijas nav pieejamas noliktavas uzskaitē, tad netiek veidots izsniegšanas dokuments.
Piesaistīto pārdošanas pavadzīmi var redzēt Saistītajās pavadzīmēs (Dokumenti -> Plaukti -> Plauktu dokumenti ->
Darbības -> Saistītā pavadzīme).
Store PDA

Store PDA aplikācijas funkcionalitātē ir iespēja mainīt partiju informāciju un daudzumu plauktu izsniegšanas dokumentā
uz PDA.
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Labojot daudzumu uz mazāku nekā sākotnējā plauktu dokumentā, tiek veidota jauna rinda ar starpību un partiju, kas
norādīta sākotnējā dokumentā, savukārt, palielinot daudzumu vai mainot partiju, rindu skaitu tas neietekmē. Partiju un
daudzuma izmaiņas automātiski tiek atspoguļotas arī Horizon datos.

Grafika uzdevumu ģenerācija
Aktivizējot kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Raž.Uzdevumi)
iespēju „Grafika uzdevumu izskats skārienjūtīgajam ekrānam”, grafika uzdevumu (Dokumenti -> Ražošanas uzskaite
-> Grafika uzdevumi -> Pievienot/Labot) apstrādē ir iespēja atzīmēt izvēlni „Ģenerēt izvietošanas dokumentu”. Pēc
grafika uzdevuma saglabāšanas un izpildīšanas tiek veidots plauktu izvietošanas dokuments, kuram izvēlas
dokumenta tipu, kuru nepieciešams ģenerēt. Grafika uzdevumu saraksta izskatā ir iespējams izvietot no objekta „Lauki”
lauku „Plauktu dokuments ir izveidots”, kurā redzams, vai attiecīgajam uzdevumam ir izveidots plauktu
dokuments.
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Autotransports
1. Autotransporta kartiņā (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) veikta lauku
nosaukumu maiņa:
- Lauks Kods tiek pārsaukts par Reģistrācijas numurs;
- Lauks Reģistrācijas numurs tiek pārsaukts par Papildkods.
Šos laukus iespējams norādīt dokumenta tipā un aprakstīt to unikalitāti.
2. Autotransporta kartiņas (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) lauka Tehniskais
stāvoklis aizpildīšanas obligātumu iespējams norādīt Autotransporta kartiņas dokumenta tipā.

3. Autotransporta kartiņas (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) lappusē Saistītie
dati pievienots jauns datu saraksts „Piesaistīto iekārtu darba akti”.
Datu sarakstam „Pavadzīmju un rēķinu rindas” veiktas izmaiņas filtra nosacījumos:
- katrai rindai tiek norādīta objekta dimensija;
- saraksts tiek filtrēts pēc Autotransporta kartiņai piesaistītās noliktavas.
4. Autotransporta kartiņai (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) tiek ierobežoti
minimālie izmēri, lai būtu iespējams attēlot visu laukus un maksimizēt kartiņu pa visu ekrānu.
5. Autotransporta kartiņu sarakstam (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) izveidoti
vienkāršie filtra nosacījumi:
- iestāde;
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- dokumenta tips;
- patēriņa tips;
- struktūrvienība.
6. Apdrošināšanas polises kartiņas (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Apdrošināšanas polises) un
Remonta darbu kartiņas (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Remonta darbi) laukā Līgums, atverot Klientu
līgumu sarakstu, tas vairs netiks filtrēts pēc piesaistes konkrētajai Autotransporta kartiņai.
7. Ja Autotransporta kartiņai (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņas) ir piesaistīts (uz
ceļazīmes sākuma datumu) tikai viens autovadītājs, tad autovadītājs ceļazīmē tiek aizpildīts automātiski.
8. Ceļazīmes (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) lappusē Degvielas saņemšanas dokumenti
lauks Degv. dok. veids nav obligāti jānorāda.
9. Maršrutus (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Maršruts -> Darbības -> Ārējo datu ielāde) iespējams
importēt no Excel veidnes.
10. Ceļazīmes atskaitēs (Atskaites -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) pievienots lauks Klienta līguma
atbildīgais (maršrutam piesaistītā līguma atbildīgais).

Kvalitātes kontrole
Kvalitātes kontroles SN saraksta Darbību izvēlnē pievienota jauna iespēja - Ārējo datu ielāde (Pamatdati ->
Kvalitātes kontrole -> SN saraksts -> Darbības -> Ārējo datu ielāde). No Excel faila iespējams ielasīt šādu informāciju:
SN numurs
Stadija
Stāvoklis
Parametri
Piezīmes
Izgatavošanas datums
Produkta kodsa
Neatpazīts (SN numura neatpazīšana)
Uzdevums izpildīts
Garantijas mēnešu skaits
Garantijas datums
Noliktavas kods

