VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Īpašības nomenklatūru grupai
un īpašības noliktavā

Objektu dimensijas

Institucionālie sektori

Veiktas būtiskas izmaiņas īpašību
izmantošanā noliktavas uzskaitē,
kas nodrošinās šīs funkcionalitātes
plašāku un ērtāku
pielietojumu. Turpmāk īpašības
būs pieejamas vairumā noliktavas
atskaišu. Tāpat būs pieejami
uzlaboti mehānismi īpašību
aizpildīšanai nomenklatūru kartiņās
un pavadzīmēs. Klientiem, kuri
šobrīd aktīvi izmanto īpašību
funkcionalitāti noliktavas uzskaitē,
ieteikums – pēc versijas nomaiņas
caurskatīt īpašību lomas.

Versijā veiktas izmaiņas objektu
dimensiju atspoguļošanā
sarakstos. Turpmāk klientiem būs
iespēja patstāvīgi konfigurēt sev
vēlamo informāciju, kādu nepieciešams
redzēt konkrēto objektu dimensiju
sarakstos, tāpat ir palielināts pieejamo
lauku skaits. Šīs izmaiņas padarīs
ērtāku un efektīvāku objektu dimensiju
izmantošanu uzskaitē.

Versija nodrošina MK noteikumu
nr.1456 ievērošanu, kas nosaka jaunu
institucionālo sektoru klasifikāciju.
Turpmāk institucionālo sektoru
klasifikatorā iespējams norādīt
aktivitātes periodu, kā arī tiek
nodrošināta iespēja institucionālā
sektora kodu mainīt dokumentā.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
SISTĒMA
FINANŠU UZSKAITE
NORĒĶINI

DARBA SAMAKSA UN
PERSONĀLA UZSKAITE
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 Software
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SISTĒMA

Izmaiņas objektu dimensiju konfigurācijā
Horizon eksistē objektu mehānisms, kas papildus pamata dimensijām ļauj dažādos dokumentos norādīt papildu
griezumus. Iespējams definēt 7 objektu dimensijas, kuru objekti ir:
1.

Līgumu subjektu rindas.

2.

Pamatlīdzekļu kartiņas objektu dimensija.

3.

Līguma objekta dimensija.

4.

NĪO dimensija.

5.

Komandējuma objektu dimensija.

6.

Autotransporta objekta dimensija.

Objektu dimensijām tagad izveidots konfigurējams mehānisms. Tām izveidots atsevišķs saraksts izvēlnē Sistēma ->
Uzstādījumi -> Objektu dimensijas. Sarakstam nav iespējams pievienot jaunu elementu, ir pieejami tikai esošie sistēmā
noteiktie elementi – esošās objektu dimensijas.
Katrai objektu dimensijai ir sava ievadforma, kurā iespējams konfigurēt informāciju.

Ievadformā pieejami šādi lauki:
Saīsinājums – agrākais koda lauks;
Apzīmējums – agrākais nosaukuma lauks;
Objekts – dimensijas objekts, lauku iespējams rediģēt līdz pirmajai saglabāšanai. Veicot lauka „Objekts” maiņu
gadījumā, kad tas pieļaujams (pirms pirmās saglabāšanas), konfigurējamos laukos automātiski tiek ielasītas
noklusētās vērtības.
Statusa nosacījums – nosacījums, kuram izpildoties, objektu dimensija kļūst aktīva (obligāts lauks). Laukā var
izveidot izteiksmi. To veic, uzklikšķinot uz pogas ar daudzpunktiem. Tiek piedāvāts logs, kurā sastādīt
nosacījumu līdzīgi kā to veic, sastādot filtra nosacījumus.
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Konfigurējamie lauki:
Kods – konfigurējams lauks ar izvēli no teksta laukiem (obligāts lauks);
Nosaukums – konfigurējams lauks ar izvēli no teksta laukiem (obligāts lauks);
7 izskata lauki – konfigurējami lauki ar izvēli no dimensijai saistītā objekta laukiem un katram atbilstošais nosaukuma
lauks, kurš attēlo nosaukumu, kāds būs redzams sarakstā.
Poga Sākotnējā konfigurācija – noklikšķinot uz pogas, tiek iestatīta objekta dimensijas sākotnējā konfigurācija, kas
programmā paredzēta pēc noklusējuma.
Objektu dimensiju izmaiņas tiek fiksētas dokumentu notikumos (Sistēma -> Uzstādījumi -> Objektu dimensijas ->
Darbības -> Notikumi).

Pēc versijas maiņas esošajiem lietotājiem tiek saglabāta esošā satura aizpilde, izveidojot noklusēto konfigurāciju, kas
sakrīt ar esošo realizāciju.
Pēc versijas nomaiņas izdrukas formās konfigurētie lauki automātiski aizstāj iepriekšējos un esošie principi turpina
darboties. Izņēmums ir lauki, kuros iepriekš apvienoti vairāki objekti (Komandējuma nosaukums) un kuriem jāaizstāj
vecā vērtība ar jauno laboto (t.i., 4 lauku vietā būs jāizmanto 1 lauks). Lietotājam ir manuāli jārediģē konkrētās
izdrukas formas, kurās jāizmanto jaunie lauki.
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Katrā objekta rindiņu datu sarakstā un visos sarakstos, kuros šobrīd pieejamas objektu dimensijas, izskata lauku izvēlē
uzreiz aiz objekta dimensijas laukiem pieejama arī aktīvo objekta dimensiju papildu lauku, kas definēti ar konfigurācijas
mehānismu, izvēle.

Dokumentu apstrādes atļaujas
Finanšu un norēķinu uzskaites sistēmas uzlabošanai ir izveidota funkcija Dokumentu apstrādes atļaujas (Pamatdati
-> Kontu plāns -> Dokumentu apstrādes atļaujas), lai kontrolētu jaunu realizācijas rēķinu ievadi un labošanu par
iepriekšējo periodu pēc PVN likumā noteiktā datuma. Rēķina saturā var tikt norādīts, ka aprēķins veikts par
iepriekšējiem periodiem, bet rēķina datums nedrīkst būt iepriekšējā periodā. Ja tiek veikta dokumentu ievade vai
labošana pēc dokumenta statusā norādītā datuma, sistēma to neatļauj, neatkarīgi no Dokumentu apstrādes atļaujām
norādītā datuma, tāpēc jāņem vērā arī Grāmatojuma perioda statuss.
Pievienojot jaunu Dokumenta apstrādes atļauju, ievadformā jānorāda: Kods, Nosaukums, Datums no, Datums līdz
un Piezīmes.

Dokumentu apstrādes atļaujas sarakstā izvēlnē
pieejamas darbības:
Piesaistītie dokumentu tipi – sistēmā tiek atvērts saraksts, kurā redzami dokumentu tipi, kam piesaistīts iezīmētais
ierobežojums. Tos var pievienot, izveidot jaunu vai dzēst.
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Iezīmēto dokumenta tipu var piesaistīt dokumentu veidam arī caur izvēlni: Sistēma –> Uzstādījumi –> Dokumentu tipi

Dokumenta notikumi – sistēmā var redzēt, kad dokuments ir izveidots, labots vai dzēsts.

Lauku labošana iezīmētajiem – iespēja mainīt laukus „Datums no” un „Datums līdz”. Mainīt var norādot – Labot
saskaņā ar pārejas tabulu, Aprēķināt ar izteiksmi vai Labot manuāli.
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Saskaņošana Horizon WEB
1. Veikti uzlabojumi visu veidu Apstiprināšanas uzdevumu sarakstiem: Apstiprināšanas uzdevumi -> Visi vai

Noteikta veida apstiprināšanas uzdevumi.

Izveidotas pogas ar rezolūciju izvēlni – ja apstiprināšanai un noraidīšanai ir pieejamas vairākas rezolūcijas, pēc
attiecīgās pogas nospiešanas tiek piedāvāta izvēlne, kurā iespējams izvēlēties nepieciešamo rezolūciju.

2. Veiktas izmaiņas visu veidu Apstiprināšanas uzdevumiem: Apstiprināšanas uzdevumi -> Visi vai Noteikta veida

apstiprināšanas uzdevumi -> Apstiprināšanas uzdevums:

1) Izveidota jauna sadaļa Pamatdati, kas satur būtiskus pieteikuma datus un, atverot pieteikumu, tiek parādīta
izvērstā veidā. Sadaļas virsrakstā redzams saskaņojamā dokumenta tipa nosaukums, un tajā redzamie lauki ir atkarīgi
no attiecīgā dokumenta veida.
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2) Pārējā informācija pieejama atsevišķos blokos:
- Rezolūciju vēsture – saraksta veidā redzama informācija par veiktajiem apstiprinājumiem,
- Dokumenta detaļas – pieejama informācija par apstiprināmo dokumentu,
- Uzdevuma detaļas – informācija par apstiprināšanas uzdevumu,
- Solis – informācija par saskaņošanas procesa soļiem un aktuālo soli, kas tiek izcelts ar iekrāsojumu.
3) Izveidotas pogas ar rezolūciju izvēlni – ja darbībai ir pieejamas vairākas rezolūcijas, pēc attiecīgās pogas nospiešanas
tiek piedāvāta izvēlne, kurā iespējams izvēlēties nepieciešamo rezolūciju.

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata
Institucionālo sektoru klasifikācijas izmaiņas
Saistībā ar MK noteikumiem Nr.1456 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju, kuri nosaka izmaiņas
institucionālo sektoru klasifikācijā, sistēmā papildināta institucionālo sektoru funkcionalitāte. Lietotājiem, kas izmanto
institucionālos sektorus, jāveic darbības, kas aprakstītas instrukcijā
„LDO.04.14.HOR.1.0_Instrukcija_institucionalo_sektoru_maina_436.pdf”.
Citi papildinājumi
1. Translācijas tabulās (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Grāmatojumu importa shēmas) katrā lappusē ir pievienota
izdrukas poga
, kura drukā informāciju vienkāršā teksta faila formā. Translācijas tabulās ir pievienota poga
"Eksports uz Excel".
Pamatdatu pārvaldības firmā (Etalonā) sūtot konta informāciju uz firmām, tiek sūtīta arī informācija par konta objekta
dimensijām.
2. Grāmatojumu reģistru sarakstā (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumu reģistri) pievienota darbība ārējo
datu ielādes veikšanai no Excel veidnes.
3. Kontējumu shēmu aprakstā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas) ir izveidota iespēja pārvietot pa labi
vai pa kreisi kontējuma lappusi. To veic, kontējumu shēmu atverot labošanas režīmā un uz pārvietojamās kontējuma
lappuses ar peles labo pogu izvēloties „Pārvietot pa labi” vai „Pārvietot pa kreisi”.
4. Kontu apgrozījumu atskaitē (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums), nospiežot pogu
pievienots lauks Iestāde, ja Parametru ievadformā atzīmēta izvēles rūtiņa Sadalīt pa iestādēm.

„Filtrs”,
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5. Kontu plānā (Pamatdati -> Kontu plāns -> Konti) kontiem ieviesta kontrole. Mainot statusu uz „Slēgts”, sistēma
brīdinās par kontā esošo atlikumu uz sistēmas datumu.
6. Izveidota jauna atskaite Kontu apgrozījumi un korespondences (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījumi
un korespondences):
1) Atskaitē katram kontam tiek attēlota rindiņa, kurā parādīts visa konta apgrozījums. Pārējās rindiņās parādīts
apgrozījums, kas sadalīts pa korespondējošiem kontiem. Tām rindiņām, kurām nav norādīts korespondējošais konts,
tiek rādīts sākuma atlikums un beigu atlikums, taču rindiņām, kurām ir aizpildīts korespondējošais konts, sākuma un
beigu apgrozījums ir 0.00;
2) Atskaites formā pieejama darbība Konta grāmatojumi un izveidota izdrukas forma;
3) Atskaitē tiek atlasīti arī tie konti, kuriem norādītajā periodā apgrozījuma nav, bet ir atlikums;
4) Atskaite Kontu apgrozījuma korespondences (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījuma korespondence)
nākamajās versijās tiks aizvietota ar jaunizveidoto atskaiti;
5) Atskaitei ir kopējs tiesību punkts ar atskaiti Kontu apgrozījuma korespondence (Sistēma -> Administrēt ->
Lomas -> Atskaites -> Virsgrāmata).

Avansa norēķini
Avansa pārveduma dokumenta (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības -> Naudas
izdevumu dokumenti -> Pievienot -> Avansa pārvedums / Avansa pārvedums starpperiodā) lappusē Izmaksāts
sadalījums ir pievienota jauna poga

"Aizpildīt no avansu norēķinu apgrozījuma".

Nākamie periodi
Izvēlnēs Dokumenti un Atskaites ir izmainīts izvēlnes Nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi (NPI/I) novietojums. Tā ir
izcelta no izvēlnes Noliktava kā atsevišķa izvēlnes sadaļa.

Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi
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Atskaites -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi

NPI/I atskaitē NPI/I norakstīšanas sadalījums (Atskaites -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I
norakstīšanas sadalījums) iepriekš bija redzamas visas NPI kartiņas. Tagad atskaitē netiek rādītas kartiņas, kurām
statuss ir Slēgts un beigu datums ir līdz atskaites datumam, un kuras uz atskaites datumu neveido norakstīšanas
sadalījumu. Atskaitē tiek iekļautas visas aktīvās kartiņas un tās, kurām statuss ir Slēgts, bet beigu datums ir pēc
atskaites datuma.
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NORĒĶINI

Banka
Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports
Izrakstā norādītais maksājuma uzdevuma izpildes datums tiek pārrakstīts izejošajā maksājuma uzdevumā.

Ja maksājuma valūta nesakrīt ar bankas rēķina valūtu, tad izrakstā norādītā maksājuma summa bankas rēķina valūtā
tiek ierakstīta izejošā maksājuma uzdevumā (lauks <Summa konta valūtā>).
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Tiešsaistes banka
Saņemot izrakstu no bankas (Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas izrakstu imports), ja maksājuma
uzdevums izrakstā ir Izpildīts, arī maksājuma uzdevuma bankas statuss tiek nomainīts uz Izpildīts.

Maksājuma uzdevumā izveidoti šādi bankas statusi:
Sagatavots – maksājums ir izveidots, vēl nav nosūtīts failā vai iekļauts maksājumu pakā;
Iekļauts pakā – maksājuma uzdevums ir iekļauts maksājumu pakā;
Nosūtīts – maksājuma uzdevums ir nosūtīts uz banku vai nosūtīts failā;
Apstrādē – banka pieņēmusi maksājuma uzdevumu apstrādei;
Atteikts – banka noraidījusi maksājuma uzdevumu;
Izpildīts – Banka izpildījusi maksājuma uzdevumu, t.sk. veikts maksājuma imports no faila.
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Apgāde un realizācija
Apgādes/realizācijas parāda sadalījuma atskaitei (Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Parāda sadalījums)
pievienoti divi jauni objekti – „Sadalījums pamatsummai” un „Sadalījums soda summai”, kur viens attēlo tikai klienta
parāda pamatsummas daļu attiecīgajā intervāla un otrs – soda daļu.
Ja ir Nekustamo īpašumu pārvaldības licence, Apgādes/Realizācijas parāda sadalījuma atskaitē ir pieejamas lauku
grupas no Nekustamā īpašuma objekta kartiņas:
- NĪP līguma papilddati.NĪO
- NĪP līguma papilddati.NĪO.NĪO MAINĪGĀ DAĻA
- NĪP līguma papilddati.NĪO.TELPU GRUPAS ĒKA
- NĪP līguma papilddati.NĪO.TELPU GRUPAS PAPILDDATI

Kase un banka
Maksājumu imports
Šablonā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni) veikti papildinājumi,
pamatojumā tiek meklēts numurs klienta uzskaitē.

Maksājumu importa sarakstā (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports), izvēloties darbību Meklēt datus pēc
šablona, tiek atvērts logs, kas piedāvā izvēlēties vienu no šabloniem, pēc kura meklēt datus. Izvēloties iepriekš
aprakstīto šablonu, sistēma pamatojuma laukā meklēs līguma numuru klienta uzskaitē.

Apsaimniekošana
Mainīgie NĪ objektos
1. Mainīgā ievadformai (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Mainīgie) pievienots lauks
Mainīgā tips, kurā tiek piedāvātas vērtības „Līgums” un „NĪ objekts”. Atbilstoši norādītajam tipam mainīgais tiks
piedāvāts piesaistīšanai NĪP līgumos vai NĪ objektu kartiņā. Pēc programmas jaunināšanas visiem esošajiem
mainīgajiem tiek piešķirts tips „Līgums”.
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2. NĪ objektu kartiņai pievienota jauna lappuse Mainīgie, kurā iespējams piesaistīt mainīgos ar tipu „NĪ objekts”.

3. Veiktas izmaiņas Apjoma aprēķina metodes aprakstā (Pamatdati –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –>
Aprēķiniem –> Apjoma aprēķina metodes) – parametram var piesaistīt mainīgo ar tipu “NĪ objekts”. Lai par parametra
vērtību norādītu NĪ objekta mainīgo, nekādas papildu izmaiņas aprēķinu veidu aprakstos nav jāveic.
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NĪP Globālie parametri
1. NĪP globālajiem parametriem izveidota jauna lappuse Aprēķinu parametri (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> NĪP Globālie parametri -> Lappuse Aprēķinu parametri), uz kuru pārnesti visi ar aprēķiniem saistītie
parametri no lappuses Citi parametri un pievienota jauna parametru grupa Ūdens patēriņa starpības sadale, kas
nav obligāti jānorāda un ir paredzēta jaunai funkcionalitātei „Ūdens patēriņa starpības sadale” (skat. nākamo punktu).

2. NĪP globālajiem parametriem lappusē Citi (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Globālie
parametri -> Lappuse Citi) pievienoti jauni parametri:
1) Kredītrēķini lauks Noklusētais dokumenta tips – veidojot NĪP rēķinam kredītrēķinu, sistēma pēc noklusējuma
piedāvās veidot kredītrēķinu ar šo dokumenta tipu.
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2) Skaitītāju rādījumu automātiska dublēšana lauks Dublēt viena skaitītāja eksemplāra rādījumus
saistītajos līgumos – ja viens un tas pats skaitītājs norādīts vairākos līgumos, ievadot skaitītāju rādījumu vienam
līgumam, pārējiem šī skaitītāja līgumiem rādījums tiks pārkopēts automātiski.
3) Akti lauks Eksemplāra stāvokļa īpašība – izvēloties vienu no skaitītāja eksemplāra īpašībām, skaitītāju Pārbaudes
aktos būs pieejams lauks šīs īpašības aizpildei.

Ūdens patēriņa starpības sadale
Sakarā ar izmaiņām likumdošanā: Ministru kabineta noteikumi Nr. 817 (Rīgā 2013. gada 17. septembrī), Grozījumi
Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu»
(stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī), kur viena no izmaiņām nosaka Ūdens patēriņa starpības aprēķina kārtību –
ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp dzīvokļiem, kuri neievēro noteiktus
nosacījumus –, Horizon izstrādāta jauna funkcionalitāte ūdens patēriņa starpības sadalīšanai uz mainīgu dzīvokļu skaitu.
1. Pirms ūdens patēriņa starpības sadales funkcionalitātes lietošanas uzsākšanas tiek definēti:
1) Līguma mainīgais ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta vērtībai.
2) Līguma aprēķina metode – aprēķina metode, pēc kuras tiks veikts ūdens starpības sadales aprēķins.
3) NĪP globālajos parametros lappusē Aprēķinu parametri (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP

Globālie parametri -> Lappuse Aprēķinu parametri) parametru grupā Ūdens patēriņa starpības sadale tiek norādīti
parametri:

- Līguma mainīgais – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Mainīgie (sarakstā pieejami Mainīgie ar tipu „Līgums”), no
kura izvēlas iepriekš aprakstīto Līguma mainīgo,
- Līguma aprēķina metode – tiek piedāvāta izvēle no Aprēķinu metožu saraksta, no kura izvēlas iepriekš
aprakstīto Līguma aprēķinu metodi.
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2. NĪP Līgumu sarakstam izvēlnē
pievienota jauna darbība Aprēķināt koeficientu patēriņa
starpības sadalei – tiek aktivizēts vednis Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins, kurš sarakstā
iezīmētajiem līgumiem aprēķina koeficientu un saglabā to NĪP Līguma kartiņā, ja vien līgumam izpildās vednī norādītie
parametri.

Pirmajā vedņa logā Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina parametri tiek norādīti parametri
aprēķinam:
- Datums No, datums līdz – aprēķina periods,
- Aprēķinu metode – patēriņa sadales aprēķina metode, pēc noklusējuma tiek piedāvāta NĪP globālajos
parametros laukā Līguma aprēķina metode norādītā aprēķinu metode.
- Skaitītāju veids – līguma skaitītāju veids, tiek izvēlēts no saraksta Skaitītāju veidi,
- Pieļaujamais skaitītāja verificēšanas periods pēc verifikācijas termiņa beigām (mēnešos) – tiek norādīts
mēnešu skaits, pēc noklusējuma tiek piedāvāts 3,
- Skaitītāju rādījumu periods datums no, datums līdz – pēc noklusējuma tiek piedāvāts periods no Aprēķina
perioda sākuma datuma mīnus 2 mēneši līdz Aprēķina perioda beigu datumam,
- izvēles rūtiņa Aprēķināt koeficientu proporcionāli dienām – pēc noklusējuma tiek piedāvāta atzīmēta.
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Vedņa otrajā logā Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina rezultāti tiek norādīti parametri aprēķina
rezultātu saglabāšanai:
- Datums Spēkā no, datums Spēkā līdz – pēc noklusējuma tiek piedāvāts Aprēķina periods,
- Līguma mainīgais – aprēķinātais koeficients tiks saglabāts kā šeit norādītā mainīgā vērtība, pēc noklusējuma tiek
piedāvāts NĪP Globālajos parametros laukā Līguma mainīgais norādītais mainīgais.

Nospiežot pogu Sākt, tiek uzsākts aprēķins un koeficienta vērtības tiek piešķirtas sarakstā izvēlētajām Līguma
kartiņām lappusē Mainīgie atbilstošajiem līguma mainīgajiem.
3. Pēc patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķināšanas datu analīzei tiek izmantota atskaite Līgumu aprēķinu
metožu analīze (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Līguma aprēķinu metožu analīze), kas
ir papildināta ar mainīgā vērtību uz atskaites perioda sākumu Ūdens patēriņa sadale (iepriekšējā vērtība), un
iespējams salīdzināt ar iegūto mainīgo vērtību atskaites periodā.
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Citi papildinājumi
1. Veiktas izmaiņas Skaitītāju rādījumu loga filtrēšanas daļā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->

Skaitītāju rādījumi):

- blakus laukam Klients pievienota izvēles rūtiņa Pakalpojumu saņēmējs, kuru atzīmējot, tiek veikta atlase pēc
līguma pakalpojuma saņēmēja, pretējā gadījumā – pēc līguma klienta.
- pievienots lauks Skaitītāja eksemplārs, kurā iespējams ievadīt skaitītāja eksemplāra numuru, pēc kura tiks veikta
datu atlase.

2. Veiktas izmaiņas Apjoma aprēķina logā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins).
- blakus laukam Klients pievienota izvēles rūtiņa Pakalpojumu saņēmējs, kuru atzīmējot, tiek veikta atlase pēc
līguma pakalpojuma saņēmēja, pretējā gadījumā – pēc līguma klienta.
- lauka Stadija izvēles sarakstam pievienota jauna vērtība „Aprēķinā”, kas dod iespēju atlasīt rādījumus, kuri ir paņemti
Apjoma aprēķinā.

19

- Apjoma aprēķina tabulai pievienots NĪP līguma lauks Norēķinu cikls.
- Apjoma aprēķina ierakstam stadijā „Aprēķinā" iespējams atvērt uz apskati pēdējo NĪP rēķinu – peles labās pogas
izvēlnē uz konkrētā ieraksta pievienota jauna darbība Atvērt rēķinu.

3. NĪP līgumu kartiņas lappuses Pamatdati sadaļā Pamatdati pievienots jauns lauks Rēķina tips (Dokumenti ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts).
Pievienojot jaunu NĪP līgumu, lauks Rēķina tips tiek aizpildīts šādi:
- ja NĪP Līguma dokumenta tipā lappusē Lauku atribūti ir norādīts „Rēķina tips” ar noklusēto vērtību, tad noklusēti tiek
piedāvāta šī vērtība,
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- ja NĪP Līguma dokumenta tipā nav norādīta noklusētā vērtība, lauks tiek aizpildīts automātiski ar to pašu vērtību, kāda
ir norādīta lauka Klients NĪP abonenta kartiņā.

4. Veicot Maksas aprēķinu, kā ģenerējamā rēķina Dokumenta tipu iespējams norādīt arī <Līgumam
piesaistītais>.
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5. Veikti pilnveidojumi Skaitītāju izmaiņas aktam (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu
apsekošanas akti –> Skaitītāju izmaiņu akts).
5.1. Skaitītāju izmaiņas akta lappusē Noņemtie skaitītāji:
1) Pievienotas jaunas pogas:
-

- iespējams uzstādīt saraksta izskatu, pieejami arī skaitītāja eksemplāra lauki.

-

- labot eksemplāru, tiek aktivizēts logs Skaitītāja eksemplārs.

2) lappuses Noņemtie skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru.
3) Izmantojot pogu
, pievienošanai tiek piedāvāti skaitītāju eksemplāri, kuri atrodas aktā norādītajā NĪ objektā
un kuriem Spēkā līdz datums ir vienāds ar akta datumu vai ir tukšs.
4) Atvērt skaitītāju rādījumu logu – iespējams noņemtajiem skaitītājiem ievadīt beigu rādījumus un reģistrēt
skaitītāja eksemplāru noņemšanu.
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Pēc pogas Atvērt skaitītāju rādījumu logu nospiešanas tiek atvērts logs Skaitītāju rādījumi.
Pēc beigu rādījumu ievadīšanas, nospiežot pogu Apstiprināt, uz ekrāna tiek parādīts jautājums „Vai reģistrēt
eksemplāra noņemšanu visiem sarakstā esošajiem rādījumu eksemplāriem?”.

Nospiežot pogu Jā, tiek reģistrēta skaitītāja eksemplāra noņemšana – uz ekrāna redzams paziņojums „Eksemplāra
noņemšana reģistrēta vienai apstiprinātai rādījuma rindai”.
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Rezultātā Skaitītāja eksemplāram tiek aizpildīti lauki Spēkā līdz un Rādījums noņemot.
5.2. Skaitītāju izmaiņas akta lappusē Uzstādītie skaitītāji:
1) Pievienota poga

– iespējams uzstādīt saraksta izskatu, pieejami arī skaitītāja eksemplāra lauki.

2) Lappuses Uzstādītie skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru.
3) Pievienojot sarakstā jaunu skaitītāja eksemplāru, izvēlei tiek piedāvāti tikai norādītajā NĪ objektā esošie eksemplāri,
kuriem Spēkā no datums ir vienāds ar akta datumu. Ja šāds skaitītāju eksemplārs piedāvātajā sarakstā nav pieejams,
tad iespējams veikt tā pievienošanu – ievadformas Skaitītāja eksemplārs laukā Numurs tiek ievadīts nepieciešamais
numurs un, nospiežot pogu
(meklēt eksemplāru), sistēma skaitītāju eksemplāru sarakstā meklē eksemplāru ar
šādu numuru un kuram Spēkā no datums ir vēlāks nekā akta datums. Ja šāds eksemplārs tiek atrasts, tad tiek
aizpildīti ievadlauki.
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Ja skaitītāja eksemplārs automātiski netiek atrasts, tad laukā Skaitītājs nepieciešams atrast NĪ objektam atbilstošu
skaitītāju un pievienot jaunu eksemplāru, kurš pēc tam tiek pievienots aktam.
6. Veikti pilnveidojumi Skaitītāju pārbaudes aktam (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu
apsekošanas akti –> Skaitītāju pārbaudes akts).
1) Pievienotas jaunas pogas:
-

– iespējams uzstādīt saraksta izskatu, pieejami arī skaitītāja eksemplāra lauki.
– labot eksemplāru, tiek aktivizēts logs Skaitītāja eksemplārs.

- Aprēķināt kontroles vidējo – tiek aprēķināts kontroles vidējais.
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2) Lappuses Skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru,
- Stāvoklis – skaitītāja stāvoklis, kā vērtība tiek norādīta eksemplāra īpašība. Ja vērtība tiek mainīta, tad, saglabājot
aktu, iepriekšējā vērtība tiek slēgta ar akta datuma iepriekšējo dienu. Pārskaitījuma īpašību, kura tiek izmantota aktos,
norāda NĪP globālajos parametros (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Globālie parametri ->
lappuse Citi parametri).
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7. Skaitītāju eksemplāru sarakstam izvēlnē
pievienota jauna darbība Skaitītāju aktu rindas,
kas sarakstā iezīmētajam eksemplāram parāda sarakstu Skaitītāju aktu rindas, kurā pieejama informācija no
Skaitītāju pārbaudes aktu lappuses Skaitītāji un Skaitītāju izmaiņu aktu lappusēm Noņemtie skaitītāji un
Uzstādītie skaitītāji, kas dod iespēju sekot skatītāju plombu un stāvokļu maiņai.

8. Veikti pilnveidojumi NĪP Servisa darbu pieteikumam (Dokumenti -> Servisa darbi -> Saraksts -> NĪP servisa
darbu pieteikums).
1) Ievadformas galvenē:
- lauks Nekustamā īpašuma objekts izveidots kā obligāti ievadāms,
- pievienots jauns lauks Aktivitātes veids, kuram pieteikuma dokumenta tipā lauka atribūtos iespējams norādīt
noklusēto vērtību.

2) Lappusē Skaitītāji, ja pieteikumā ir norādīts līgums, pēc noklusējuma tiek piedāvāti šī līguma skaitītāji. Ja līgums
nav norādīts, tad tiek piedāvāti visi NĪ objekta skaitītāji.
3) Lappusē NĪP Akti, veidojot jaunu aktu, automātiski tiek aizpildīts ne tikai NĪ objekts, bet arī Līgums un Klients.
4) Lappusē Aktivitātes pēc noklusējuma tiek piedāvātas pieteikuma dokumenta tipā norādītā aktivitātes veida
aktivitātes. Ja Aktivitātes veids nav norādīts, tad tiek piedāvātas visas aktivitātes.
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9. Izveidota iespēja NĪP Servisa darbu pieteikuma izdrukas formā pievienot īpašības no Līguma un NĪ objekta,
kuras ir spēkā uz pieteikuma dokumenta datumu: Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi -> NĪP SD pieteikums >Drukāt -> atskaite „NĪP servisa darbu pieteikums” -> Rediģēt, Atskaišu redaktorā izdrukas formai iespējams pievienot
apakšdetaļu joslas ar laukiem: Atskaite -> Papildiespējas -> Līguma īpašības un Atskaite -> Papildiespējas -> NĪO
īpašības.

DARBA SAMAKSA UN PERSONĀLA UZSKAITE

Darba samaksa
1. Veikti uzlabojumi atskaites „Paziņojums par IIN (summēts)” veidošanā, kas nodrošina iespēju izveidot korektu
atskaiti gadījumos, ja norādītajā laika periodā darbiniekam ir spēkā vairākas Tiesiskās attiecības.
Šādos gadījumos atskaiti „Paziņojums par IIN (summēts)” iespējams iegūt no atskaites „Paziņojums par IIN” ( Atskaites
-> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN), veicot ierakstu atlasi un izmantojot izvēlnes
darbību Paziņojums par IIN (summēts).

No parastās atskaites uz summēto tiek nodoti sarakstā iezīmētie ieraksti, tādējādi iespējams atlasīt datus ar
vajadzīgajām Tiesiskajām attiecībām un tikai no šiem datiem veidot summēto atskaiti. Ja iezīmēšana netiek veikta, tad
summētā atskaite tiek veidota no visiem ierakstiem.
Veidojot atskaiti, tiek ievēroti šādi nosacījumi:
- darbiniekam summas tiek summētas pa vienādiem ienākuma veida papildkodiem,
- ja darbiniekam norādītajā laika periodā ir bijuši vairāki nodokļa atvieglojuma papildkodi, tad atskaitē tiek norādīts
pēdējais aktuālais,
- ja darbiniekam norādītajā laika periodā ir spēkā vairākas Tiesiskās attiecības, tad no šīm Tiesiskajām attiecībām
atskaitē tiek norādīts vecākais datums No un jaunākais datums Līdz. Ja šie datumi ir ārpus norādītā laika perioda, tad
atskaitē tiek norādīts atskaites laika periods.
Izveidotās atskaites Paziņojums par IIN (summēts) saraksta izskata uzstādīšanas logā netiek piedāvāti lauki no
Tiesiskajām attiecībām, izņemot laukus TA gūšanas periods No/Līdz, kuri pieejami grupā <Lauki>.
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Atskaiti „Paziņojums par IIN (summēts)” iespējams arī sagatavot kā līdz šim par visām darbinieka Tiesiskajām
attiecībām, izmantojot izvēlni: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summēts).
2. Izmaksu sarakstam uz bankām izveidota iespēja redzēt, kurām Izmaksu rindām ir izveidoti Maksājuma
uzdevumi – Izmaksu rindu sarakstam (Izmaksu saraksti -> ieraksts Izmaksu saraksts uz bankām -> Darbības ->
Izmaksu rindas) izskata uzstādīšanas logam pievienota lauku grupa Maksājuma dokuments <Md>.
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Personāla uzskaite
Brīvas formas pieteikumi Horizon WEB
Izveidots jauns pieteikuma veids Brīvas formas pieteikums, kurš paredzēts dažādu pieteikumu, kas tiek aprakstīti
brīvas formas teksta veidā, iesniegšanai: Pieteikumi -> Brīvas formas pieteikumi.

Pievienojot jaunu pieteikumu, tiek piedāvāts aizpildīt datus Brīvas formas pieteikuma ievadformā.

Pēc pogas Saglabāt nospiešanas kļūst pieejama sadaļa Faila pielikumi, kurā, ja nepieciešams, pieteikumam var
pievienot failus.
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Pieteikumu var pieteikt – nospiežot pogu Pieteikt, pieteikums tiek nodots saskaņošanai. Saskaņā ar pieteikuma veidam
piesaistīto scenāriju izveidojas Apstiprināšanas uzdevums: Apstiprināšanas uzdevumi -> Brīvas formas pieteikumi.
Tālāk tiek veikta pieteikuma saskaņošana, izmantojot standarta saskaņošanas funkcionalitāti.

SAIMNIECĪBA

Noliktava
Nomenklatūru grupas ievadformai (Pamatdati -> Noliktava -> Kartiņām -> Grupas) pievienotas jaunas lappuses
Attēls un Īpašības. Lappuse Attēls paredzēta attēla norādīšanai, bet lappuse Īpašība – īpašību pievienošanai.
Nomenklatūru grupai norādītās īpašības automātiski tiek ielasītas nomenklatūras kartiņā pēc tam, kad nomenklatūrai
tiek norādīta grupa. Īpašību vērtības lietotājs norāda nomenklatūru kartiņā.

Lappusē Īpašības pieejamas īpašības ar lomu „Nomenklatūra”. Nomenklatūru grupai norādītās īpašības automātiski
tiek ielasītas nomenklatūras kartiņā pēc tam, kad nomenklatūrai tiek norādīta grupa. Mainot grupu, ja grupai ir
piesaistītas īpašības, sistēma attēlo paziņojumu, kur jāatzīmē, ko darīt ar īpašībām:
- pievienot tās īpašības, kuras atšķiras (noklusētā vērtība);
- dzēst un pārrakstīt;
- īpašības nemainīt.
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1. Pārdošanas cenu sarakstā (Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas) iespējams iezīmēt vairākus ierakstus un
dzēst. Dzēšot pārdošanas cenas, tiek veikti ieraksti pārdošanas cenu notikumu žurnālā, kā arī iepriekšējai cenai tiek
izmainīts „spēkā līdz” datums.
2. Nomenklatūras ievadformas (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras) lappusē Cenas pievienota izvēles rūtiņa
Nerādīt neaktīvās cenas. Noklusēti šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, lappusē Cenas netiek
uzrādītas neaktīvo cenu veidu cenas.
Pārdošanas cenu sarakstā (Pamatdati -> Noliktava -> Pārdošanas cenas) netiek attēlotas neaktīvo cenu veidu
cenas.

Nodalīts noliktavu saraksts, kas Iekšējās kustības pavadzīmes (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme ->
Iekšējās kustības pavadzīme) lappusē Noliktava atveras laukā Noliktava no noliktavu saraksta laukā Saņēmējs. Līdz
ar to katram no šiem sarakstiem iespējams izveidot atsevišķus administratīvos filtrus un ierobežot lietotājiem tikai
iespējas norādīt noliktavu, no kuras tiek veikta preču norakstīšana.
Pavadzīmju sarakstā (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts) pievienota jauna darbība Lauku labošana
iezīmētajām rindām, kur iespējams labot Šoferi un Automašīnu.
Labojot Noliktavas kartiņu (Pamatdati -> Noliktava -> Noliktavas), notikumu tekstā tiek piefiksēta "Atlikumu
kontroles" vērtības maiņa.
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Atskaitē Pavadzīmju un rēķinu rindas (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju un rēķinu rindas) izskata lauku grupa
„RINDA” papildināta ar dokumenta rindiņas lauku Perioda tips.
Īpašību lomās (Pamatdati -> Uzņēmums -> Īpašības) izdalītas atsevišķas īpašību lomas – „Nomenklatūra”,
„Pavadzīme”. Loma „Nomenklatūra” tiek pielietota īpašībām, kas tiek norādītas nomenklatūras kartiņā. Loma
„Pavadzīme” tiek pielietota īpašībām, kas tiek norādītas pavadzīmēs. Pēc atjaunošanas īpašībām, kurām bija loma
„Noliktava”, tiks norādītas abas lomas.
Pavadzīmju (Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme) lappusē Īpašības pievienota jauna poga
„Aizpildīt no
nomenklatūrām”. Nospiežot šo pogu, pavadzīmes īpašības tiek aizpildītas atbilstoši tam, kas ir norādīts pavadzīmes
nomenklatūru kartiņu īpašībās. Informācija tiek aizpildīta tikai no skaitliskajām īpašībām, un īpašības daudzums tiek
pareizināts ar preces daudzumu pavadzīmē. Īpašības tiek aizpildītas tikai tām nomenklatūrām, kurām ir abas īpašību
lomas „Nomenklatūra” un „Pavadzīme”.
Loģistikas dokumentu (Dokumenti -> Loģistika) izdrukas formās pievienota informācija par nomenklatūrām
piesaistītajām īpašībām.
Pavadzīmes īpašības tiek attēlotas šādos sarakstos:
- Pavadzīmju un rēķinu rindas (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju un rēķinu rindas);
- Pārdošanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Pārdošanas kopsavilkums);
- Saņemšanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Saņemšanas kopsavilkums);
- Norakstīšanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Norakstīšanas kopsavilkums);
- Peļņa (Atskaites -> Noliktava -> Peļņa).
Nomenklatūru (ar lomu “Nomenklatūra”) īpašības tiek attēlotas šādos sarakstos:
- Pavadzīmju un rēķinu rindas (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju un rēķinu rindas);
- Nomenklatūru kustība (Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru kustība);
- Nomenklatūru kustība pa partijām (Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru kustība pa partijām);
- Nomenklatūru atlikumi (Atskaites -> Noliktava -> Nomenklatūru atlikumi);
- Atlikumi pa partijām (Atskaites -> Noliktava -> Atlikumi pa partijām);
- Pārdošanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Pārdošanas kopsavilkums);
- Saņemšanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Saņemšanas kopsavilkums);
- Norakstīšanas kopsavilkums (Atskaites -> Noliktava -> Norakstīšanas kopsavilkums);
- Peļņa (Atskaites -> Noliktava -> Peļņa);
- Kustība pa piegādātājiem (Atskaites -> Noliktava -> Kustība pa piegādātājiem);
- Peļņa pa piegādātājiem (Atskaites -> Noliktava -> Peļņa pa piegādātājiem);
- Realizācijas atskaite (Atskaites -> Noliktava -> Realizācijas atskaite);
- Saražotā produkcija (Atskaites -> Ražošana -> Saražotā produkcija);
- Materiālu izlietojums (Atskaites -> Ražošana -> Materiālu izlietojums);
- Norīkojumu atskaite (Atskaites -> Ražošana -> Norīkojuma atskaite).

Ražošana
Ražošanas uzdevumi
Veiktas izmaiņas un papildinājumi:
1. Ražošanas uzdevuma un grafika uzdevuma (Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Ražošanas uzdevumi )
izdrukā iespējams pievienot produkta attēlu.
2. Ražošanas uzdevumu saraksta (Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Ražošanas uzdevumi -> Izskats ->
Ražojuma informācija) izskata kolonnu saraksts papildināts ar Ražojuma informāciju – Pašizmaksa, Materiālu
izdevumi, Darba izdevumi u.c.
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3.

Grafika uzdevumu saraksta (Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Grafika uzdevumi -> Izskats -> Partija)
izskata kolonnu saraksts papildināts ar objektu Partija, kas satur produkta partijas informāciju.

4.

Grafika uzdevumu izpildot no skārienjutīgā ekrāna formas, tas pēc izpildes tiek automātiski slēgts.
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Ražošanas objekti
Veiktas izmaiņas un papildinājumi:
1.

Mežrūpniecības (MR) objekta (Dokumenti -> Ražošanas objekti -> Ražošanas objekti ) lappusē Darbs, ievadot
daudzumu un summu, tiek aprēķināts arī izcenojums.

2.

Ražošanas MR objektu saraksta (Dokumenti -> Ražošanas objekti -> Ražošanas objekti -> Izskats ) izskata
kolonnu sarakstā pieejami lauki Sortimentu kopsumma, Darbu kopsumma un Plānotā peļņa, kura tiek
aprēķināta, no kopējā sortimenta summas atņemot kopējo darbu summu.

3.

Ražošanas MR objektu ievadloga (Dokumenti -> Ražošanas objekti -> Ražošanas objekti ) lappusē Kartiņa,
laukā Piezīmes ir izveidota iespēja ievadīt neierobežotu simbolu skaitu.
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4.

Drukājot MR objekta kartiņu (Dokumenti -> Ražošanas objekti -> Ražošanas objekti -> Drukāt), izdrukā
uzrādās visa informācija par plānotajiem darbiem un sortimentiem.

5.

MR objektu pašizmaksas aprēķinā (Atskaites -> Mežrūpniecība -> MR objektu pašizmaksas atskaites ->
Darbības -> MR objektu pašizmaksas aprēķins) kolonnu saraksts papildināts ar MR objektu īpašībām.

Produkta kartiņa
Visām kartiņām (Pamatdati -> Ražošana -> Specifikācijas kartiņa ) ir iespēja no izskata izņemt Artikulu
kolonnu.
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Ražošanas plānošana

Ražošanas plānam (Dokumenti -> Ražošanas plānošana -> Ražošanas plāns -> Darbības -> Veidot masveida grafika
uzdevumus ) pieejama jauna funkcija – Veidot masveida grafika uzdevumus.
Jaunā funkcija sniedz iespēju automatizēt grafika uzdevumu veidošanu gadījumos, kad no vienas plāna pozīcijas
jāizveido vairāki grafika uzdevumi. Ģenerēšanas rezultātā tiek izveidots grafika uzdevums attiecīgajai porcijai. Ja
nepieciešams, var izveidot fasēšanas uzdevumus. Grafika uzdevumi tiek ģenerēti, līdz viss ieplānotais daudzums ir
sadalīts pa grafika uzdevumiem.
Veidojot jaunus masveida grafika uzdevumus, ievadformā jānorāda:
Dokumenta tips
Nepieciešams saražot
Daudzums vienam uzdevumam
Uzdevumu skaits
Ražojamais daudzums
Veidot fasēšanas uzdevumu
Ražot aiz

Iespējams izvēlēties dokumentu tipu;
Ieplānotais saražojamais daudzums, kas nāk no ražošanas plāna;
Daudzums vienam uzdevumam;
Norāda uzdevumu skaitu, cik ģenerēt (vesels skaitlis);
Daudzums, ko rezultātā saražos;
Atzīmēt, vai pēc grafika uzdevuma ir jāģenerē arī fasēšanas
uzdevums;
Norāda grafika uzdevumu, aiz kura tiks ražots nākamais
uzdevums.

