VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Automātiskās maksājumu
konvertācijas

Likumdošanas izmaiņas

Papildinājumi Autotransporta
moduļa funkcionalitātē

Horizon 410.versijā veikti Maksājumu
konvertāciju dokumentu uzlabojumi, kas
ievērojami samazinās manuālu datu ievadi
un atvieglos darbu klientiem, kas norēķiniem
izmanto dažādas valūtas. Turpmāk, veidojot
rēķina piesaisti maksājuma uzdevumam, ja
piesaistei tiks izvēlēts
citas
valūtas
dokuments nekā maksājuma valūta, tad,
apstiprinot dokumenta
izvēli,
sistēma
izveidos konvertācijas dokumentu, to
automātiski aizpildot ar datiem pēc Latvijas
Bankas noteiktā valūtas kursa.

Atbilstoši izmaiņām likumdošanā veikti
pielāgojumi sistēmas Personāla un Darba
samaksas moduļos. Personāla modulī
veiktie pielāgojumi nodrošina atbilstību
grozījumiem
MK
noteikumos
Nr.541
„Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības uzskaites sistēmu”, kas paredz
izmaiņas 14.pielikuma datnēs un ir spēkā
no 01.04.2013.
Savukārt Darba samaksas modulī veikti
pielāgojumi atbilstoši grozījumiem MK
noteikumos Nr.827 "Noteikumi par VSAOI
veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par
VSAOI un IIN”. Sākot ar 01.07.2013, kad
grozījumos paredzētās izmaiņas stāsies
spēkā, atskaitē „Ziņas par darba ņēmējiem”
būs jāsniedz ziņas par darbinieka profesiju,
bet atskaitē „Ziņojums par VSAOI un IIN”
nostrādātās stundas būs jāuzrāda visiem
darbiniekiem.

Versijā Autotransporta modulī pieejamas
papildu funkcijas, kas atvieglo grāmatvedības
dokumentu
ģenerēšanu
no
modulī
uzkrātajiem datiem un iespējām ērtākā veidā
piekļūt autotransporta būtiskajai informācijai.
Horizon autotransporta risinājums būs
piemērots autoparkiem no dažām līdz
vairākiem simtiem transporta vienību.
Risinājums
nodrošina
autotransporta
degvielas patēriņa uzskaiti un kontroli
atbilstoši sistēmā ievadītajām ceļazīmēm;
izmaksu uzskaiti pa konkrētām transporta
vienībām;
apdrošināšanas,
apkopju,
tehniskās apskates un citas autotransportam specifikas informācijas uzskaiti un
kontroli. Risinājums ir pilnībā integrēts ar
Horizon noliktavas moduli.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
IZMAIŅAS HORIZON LICENČU
KOMPLEKTĀCIJĀ

Sistēma

Personāls un darba samaksa

Finanšu uzskaite

Saimniecība

Funkcionalitātes izslēgšana no
Horizon

Norēķini

Versijas un laidieni pieejami lejupielādēšanai mājas lapu www.horizon.lv un www.horizon.lv/start, arī 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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IZMAIŅAS HORIZON LICENČU KOMPLEKTĀCIJĀ
Lai klientiem sniegtu plašākas Horizon pielietojuma iespējas, versijā ir veiktas izmaiņas licenču
struktūrā, kas skar saskaņošanas, pašapkalpošanās un inventāra uzskaites risinājumus.
1.

Tiek mainīti pašapkalpošanās risinājumu licencēšanas principi. Atsevišķās pašapkalpošanās funkcijas Darba
samaksa, Ilgtermiņa ieguldījumi, Komandējumu uzskaite, Līgumu uzskaitei, Personāla uzskaite, Atskaišu
portāls, Saskaņošana un Autotransporta ceļazīmes turpmāk tiek iekļautas vienā licencē Pašapkalpošanās webā,
kas licencējas pēc darbinieku skaita. Šādi licencēšanas principi ļaus klientiem, kuriem ir aktīva uzturēšana,
nākotnē saņemt visas pašapkalpošanās funkcijas, kas tiktu izstrādātas sistēmas attīstības ietvaros, bez
papildus izmaksām. Pēc versijas uzlikšanas ir nepieciešams veikt nelielus papildus darbus, kas ir aprakstīti šeit.

2.

Tiek mainīti saskaņošanas risinājumu licencēšanas principi, turpmāk Saskaņošanu licencējot pēc scenāriju
skaita, kā arī licencē apkopojot apgādes un personāla dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes. Šādi
licencēšanas principi ļaus klientiem, kuriem ir aktīva uzturēšana, nākotnē saņemt visus saskaņošanas objektus,
kas tiktu izstrādāti sistēmas attīstības ietvaros, bez papildus izmaksām. Esošajiem klientiem lūdzam pirms
versijas instalācijas sazināties ar uzturēšanas pakalpojuma sniedzēju, lai precizētu nepieciešamo scenāriju
skaitu.

3.

Tiek mainīti Inventāra moduļa licencēšanas principi, turpmāk Inventāra moduli licencējot pēc inventāra skaita.
Esošajiem klientiem lūdzam pirms versijas instalācijas sazināties ar uzturēšanas pakalpojuma sniedzēju, lai
precizētu nepieciešamo inventāra objektu skaitu.

FUNKCIONALITĀTES IZSLĒGŠANA NO HORIZON
Sākot no Horizon 415.versijas, no sistēmas tiks izņemta funkcionalitāte “Pamatlīdzekļu īpašuma nodoklis”, kurā tika
nodrošināta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina veikšana, atskaišu un sarakstu drukāšana.
Funkcionalitāte tika izveidota saskaņā ar MK noteikumiem Nr.955 "Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma
nodokļa deklarācijām un pārskatiem" ("LV", 204 (3362), 21.12.2005.) [stājas spēkā 01.01.2006.; zaudējis spēku
01.01.2007.] prasībām. Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām" noilguma termiņš nodokļu maksājumiem ir trīs
gadi no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Tā kā MK noteikumi zaudējuši spēku 01.01.2007., tad
noteiktais noilguma periods ir beidzies un norādīto funkcionalitāti Horizon nav nepieciešams izmantot.
Lūdzam klientus, kuriem funkcionalitātes izņemšana rada problēmas, informēt par to FMS.
SISTĒMA

Tiesības un lomas
Horizon lomu tiesībām tiesību zars Horizon Web ir labots/papildināts, lai atbilstu Horizon Pašapkalpošanās Web
redzamajai izvēlņu struktūrai (Sistēma -> Administrēt -> Lomas).
Esošajiem klientiem, kuriem ir pieejams Pašapkalpošanās WEB, nepieciešams caurskatīt lietotāju lomas, jo labotie
un no jauna izveidotie tiesību punkti pēc noklusēšanas nav pieejami.
Ja tiesībās tiek norādīts, ka izvēlne nav pieejama, tad šī izvēlne un apakšizvēlnes Horizon WEB lietotājam nebūs
redzamas.
Tiesību kokā redzamās izvēlnes un apakšizvēlnes ir atbilstošas iegādātās licences funkcionalitātei.
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Lietotāju bloķēšana uz laiku
Drošības uzstādījumi (Sistēma -> Administrēt -> Drošības uzstādījumi) un Web drošības uzstādījumi (Sistēma ->
Administrēt -> WEB drošības uzstādījumi) papildināti ar jaunu parametru: Liegt pieeju sistēmai uz ? minūtēm.
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Parametrs Liegt pieeju sistēmai uz ? minūtēm kļūst aktīvs un labojams tikai pēc tam, ja ir iezīmēts parametrs Bloķēt
lietotāju, ja parole nepareiza ? reizes. Tiek piedāvāta noklusētā vērtība 30 minūtes. Mazākais minūšu skaits, uz kuru
var nobloķēt, ir 5 minūtes.
Ja Horizon/Horizon WEB lietotājs ir autorizējies ar nepareizu paroli parametrā Bloķēt lietotāju, ja parole nepareiza ?
reizes norādīto reižu skaitu, tad sistēma bloķē šo lietotāju uz parametrā Liegt pieeju sistēmai uz ? minūtēm norādīto
laiku.
Ja tiek bloķēts Horizon lietotājs, tad piesaistītie Horizon WEB lietotāji netiek bloķēti.
Ja tiek nobloķēts Horizon WEB lietotājs, tad tas neietekmē Horizon lietotāju.
Sistēmas administrators var manuāli atbloķēt lietotāju, kurš ir bloķēts uz laiku. Bloķēšanas laiks (kad ir ievadīta
nepareizā parole) tiek fiksēts lietotāja Audita pierakstos, norādot pilnu bloķēšanas datumu un laiku.

Dokumentu notikumi

Sistēma tagad ļauj saglabāt informāciju par pēdējo nosūtīto e-pastu. Šo informāciju iespējams apskatīt Dokumentu
apstrādes notikumu sarakstā (Sistēma -> Notikumi -> Dokumentu apstrāde) izvēloties šādus laukus:
PĒDĒJAIS NOSŪTĪTAIS E-PASTS. Nosūtīts
PĒDĒJAIS NOSŪTĪTAIS E-PASTS.Laiks
PĒDĒJAIS NOSŪTĪTAIS E-PASTS.Teksts

Atskaišu redaktors

1. Izveidota jauna funkcija NVL, kura pārbauda izteiksmē izmantoto lauku vērtības un ja konstatē tukšu vērtību

(NULL), tad aizstāj to ar norādīto simbolu. Šo funkciju iespējams izmantot gadījumos, kad lietotāji nav ievadījuši
sistēmā visu konkrētai izdrukai nepieciešamo informāciju.
Piemēram, "Dokuments.Dokumenta summa"+NVL("Līguma informācija.DNA.Debets",'0')-"Līguma
informācija.DNA.Kredīts"
Šajā piemērā, ja nav aprēķināta un ievadīta Debeta informācija, tad formulā tiks izmantota „0” vērtība.
Izteiksmi var attiecināt arī uz vairākām izteiksmes lauku vērtībām, piemēram,
NVL("Dokuments.Dokumenta summa"+"Līguma informācija.DNA.Debets"-"Līguma informācija.DNA.Kredīts",0). Šeit
visus izteiksmes laukus, kuros ir NULL, izmantos kā "0".

2. Noteiktiem laukiem Horizon ir redzamas to skaitliskās vērtības, piemēram, Statusa vai Tipa laukiem. Šiem laukiem
ir pieejamas sistēmā arī aprakstošās vērtības teksta veidā. Ar funkciju GETTEXT iespējams izvadīt lauka teksta
vērtību. GETTEXT funkcija drīkst saņemt tikai vienu parametru, kas ir datubāzes lauks.
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Piemēri:
GETTEXT(«Klientu līgumi.Statuss»)
'Tips: ' + GETTEXT(«Klientu līgumi.Tips»)
Piemērā tiek strādāts ar klientu līgumiem. Tiek izvadīts klientu līguma statuss (Aktīvs, Apstiprināts, Plānots) un
Klientu līguma tips (Pirkšanas, Pārdošanas). Neizmantojot jauno funkciju, sistēma izvadītu skaitliskās vērtības, taču
ar šo izteiksmi sistēma izvadīs vārdiskās vērtības.

Saskaņošana
Izveidotas jaunas licences Saskaņošanai (pēc scenāriju skaita):
-

Saskaņošana (+10 scenāriji)
Saskaņošana (+50 scenāriji)
Saskaņošana (+100 scenāriji)

Esošajiem klientiem, kuriem ir Saskaņošanas modulis, iepriekšējās licences tiks konvertētas uz jaunajām, izskatot
katra klienta gadījumu individuāli.
Jaunajās licencēs iekļaujas šādas iepriekšējās licences, kuras vairs nav spēkā:
H231W Saskaņošanas moduļa lietotāji (+10 saskaņotāji)(WEB)
H232W Saskaņošanas moduļa lietotāji (+50 saskaņotāji)(WEB)
H233W Saskaņošanas moduļa lietotāji (+100 saskaņotāji)(WEB)
Veiktas izmaiņas Apstiprināšanas uzdevuma ievadlaukam Piezīmes - piezīmes no visiem apstiprināšanas
uzdevumiem, kas attiecas uz vienu dokumentu, tiek apvienotas un redzamas pelēcīgi iekrāsotā nerediģējamā laukā ar
norādi par izveides datumu, laiku un lietotāja vārdu, uzvārdu, kurš tās ir izveidojis.
Zemāk pieejams mazāks rediģējams piezīmju lauks, kur var ievadīt tekošos komentārus, kuri pēc saglabāšanas
pievienosies augšējam laukam zem jau uzkrātajām piezīmēm un apakšējais lauks iztukšosies.
Piezīmes tiek dzēstas tikai izdzēšot dokumentu.
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Veiktas izmaiņas Apstiprināšanas uzdevuma ievadlaukam Piezīmes - piezīmes no visiem apstiprināšanas
uzdevumiem, kas attiecas uz vienu dokumentu, tiek apvienotas un redzamas pelēcīgi iekrāsotā nerediģējamā laukā ar
norādi par izveides datumu, laiku un lietotāja vārdu, uzvārdu, kurš tās ir izveidojis.
Zemāk pieejams mazāks rediģējams piezīmju lauks, kur var ievadīt tekošos komentārus, kuri pēc saglabāšanas
pievienosies augšējam laukam zem jau uzkrātajām piezīmēm un apakšējais lauks iztukšosies.
Piezīmes tiek dzēstas tikai izdzēšot dokumentu.
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Pašapkalpošanās WEB
Licencēšana
Ar 410.versiju ir spēkā izmaiņas Pašapkalpošanās Web un Saskaņošanas licencēšanā.
Ja versijas atjaunošanas rezultātā ir radušās problēmas ar funkcionalitātes pieejamību, lūdzam nekavējoties
sazināties ar uzturēšanas pakalpojuma sniedzēju.
Izveidotas jaunas licences Pašapkalpošanās web (pēc lietotāju skaita):
-

Pašapkalpošanās webā (+10 darbiniekiem)
Pašapkalpošanās webā (+100 darbiniekiem)
Pašapkalpošanās webā (+1000 darbiniekiem)

Iegādājoties Pašapkalpošanos Webā visiem būs pieejams Hortāls un Līgumu uzskaite. Pārējā funkcionalitāte Horizon
WEB būs pieejama atbilstoši iegādātajai Horizon funkcionalitātei. Hortālā pieejamas tikai tās atskaites, kas ir pieejamas
Horizon.
Jaunajās Pašapkalpošanās web licencēs tiek iekļautas šādas iepriekšējās licences, kuras vairs nav spēkā:
H032W Darba samaksa (Algas) (+100 darbiniekiem; WEB)
H033W Darba samaksa (Algas) (+1000 darbiniekiem; WEB)
H073W Ilgtermiņa ieguldījumi (P/l) (+1000 kartiņām; WEB)
H072W Ilgtermiņa ieguldījumi (P/l) (+500 kartiņām; WEB)
H074W Ilgtermiņa ieguldījumi (P/l) (+5000 kartiņām; WEB)
H06W Komandējumu uzskaite
H09W Līgumu uzskaite WEB
H052W Personāla uzskaite (+100 darbiniekiem; WEB)
H053W Personāla uzskaite (+1000 darbiniekiem; WEB)
H017W WEB atskaitšu portāls (Hortāls)
H783W Autotransporta ceļazīmes WEB (+1000 uzskaites objekti)
H782W Autotransporta ceļazīmes WEB (+200 uzskaites objekti)
H781W Autotransporta ceļazīmes WEB (+50 uzskaites objekti)
Ja klientam ir licence „Pašapkalpošanās WEB" (uz lietotāju skaitu), taču nav licence „Saskaņošana (scenāriju skaits)”,
tad ir šādi ierobežojumi:
1. Saskaņošanas scenārijus var izveidot ne vairāk kā vienu uz scenārijā izmantojamo dokumentu tipu.
2. Scenārijos nevar ievadīt vairāk kā vienu etapu un etapam var būt tikai viens Izpildītās/Mainīgais.
Metarēķini
Izveidota iespēja metarēķiniem piesaistīt elektronisko dokumentu aprites scenārijus arī Horizon WEB (līdz šim tas bija
iespējams tikai RVS Horizon):

Horizon WEB galvenā izvēlne -> Metarēķini.

Metarēķinu sarakstam pievienota jauna poga
pogas.

un pirmajā kolonnā pieejamas izvēles

Ja lietotājam nav tiesību "Metarēķini -> Maršrutēt" un "Apstiprināšanas uzdevumi -> Labot", poga ir neaktīva.

8

Scenārija piesaistīšanu/nomainīšanu var veikt vienā reizē tikai vienam metarēķinam, kuru izvēlas, atzīmējot atbilstošo
izvēles pogu. Nospiežot pogu

, atveras ievadlogs Piesaistīt/nomainīt scenāriju.

Ja metarēķinam nav piesaistīts scenārijs, tad lauki Scenārijs un Etaps ir tukši. Ja metarēķinam jau ir piesaistīts
scenārijs, tad lauki ir aizpildīti ar attiecīgo informāciju, kuru var nomainīt. Lai piesaistītu/nomainītu scenāriju, izvēlas
Scenāriju no piedāvātā visu scenāriju saraksta un tā Etapu.
Nospiežot pogu

, izvēlētajam metarēķinam tiks piesaistīts/nomainīts scenārijs.

Ja etapa konfigurācijā atzīmēts "Jāapstiprina uzdevuma izveide", tiks atvērts logs "Apstiprināšanas uzdevuma nākoša
etapa saskaņotājs", kurā var izvēlēties apstiprināšanas uzdevuma saskaņotāju.
Ja neviens metarēķins nav atzīmēts un tiek nospiesta poga

, parādās paziņojums:

Metarēķiniem statusā "Nodots" nevar piesaistīt scenāriju, ja to mēģina darīt, pēc pogas nospiešanas parādās
paziņojums:

FINANŠU UZSKAITE

Avansa norēķini

Labojot datus Personas kartiņā (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartiņas) tie tiks sinhronizēti ar Avansa
norēķinu personas kartiņas datiem (Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas). Kā arī, veidojot jaunu Avansa
norēķinu personas kartiņu, tajā tiks sinhroni pārrakstīti dati no Personas kartiņas datiem.
Avansa norēķinu personas kartiņā ir jābūt piesaistītai personai no Personu saraksta ar lomu „Avansa norēķinu
persona”.
Sinhronizēti tiks lauki:
a. Vārds, uzvārds
b. Personas kods
c. Amats
d. Telefons
e. Mobilais telefons
f. E-pasts
g. Bankas rēķins
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Par moduļa papildinājumiem izveidots atsevišķs apraksts,sk. PDF dokumentu “Izmaiņu_apraksts_avansa
norēķiniLVI_410”.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija
1. Veikti uzlabojumi Maksājumu konvertāciju dokumentiem.
1.1. Maksājuma uzdevuma (MU) lappusē Piesaistes, veidojot piesaisti, tiek atvērts Preču dokumentu saraksts,
kurā tiek piedāvāti visi MU norādītā klienta preču dokumenti neatkarīgi no valūtas.
Ja piesaistei tiks izvēlēts citas valūtas dokuments nekā MU valūta, tad, apstiprinot dokumenta izvēli, sistēma parāda
paziņojumu, ka nesakrīt valūtas un piedāvā izveidot Konvertācijas dokumentu. Atbildot apstiprinoši, tiek izveidots
Maksājuma konvertācijas dokuments, kurš jau ir automātiski aizpildīts ar datiem.

Jāņem vērā, ka MU piesaistīt uzreiz var vairākus preču dokumentus, bet tikai ar 2 dažādām valūtām, pie kam vienai no
valūtām obligāti jāsakrīt ar MU valūtu. Pretējā gadījumā parādīsies paziņojums: “Nedrīkst vienlaicīgi piesaistīt vairāku
valūtu dokumentus”.
Ja nepieciešams piesaistīt vēl vairāk valūtu dokumentu, tad katra no valūtām jāpiesaista un jākonvertē atsevišķi.
1.2. Maksājumu konvertācijas dokumentu tipiem (Ienākošā/ Izejošā maksājuma konvertācija) jāapraksta, ka
konvertācija jāveic pēc LB kursa – lappusē Lauku atribūti jāpievieno jauna vērtība Konvertēt pēc LB kursa
(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi). Pretējā gadījumā konvertācija tiks veikta 1:1.
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Ja Maksājumu konvertācijas dokumentu tipā laukam Numurs nav piesaistīts Numerators, tad konvertācijas
dokumenta lappusē Uz kā numurs automātiski tiks norādīts Maksājuma uzdevuma numurs, bet lappusē No –
Rēķina numurs. Ja šajā gadījumā tiks piesaistīti vairāki rēķini, tad lappusē No numura lauks vispār netiks aizpildīts.
1.3. Ja tiek izmantotas Automātiskās piesaistes preču dokumentiem, tad Uzskaites parametros jāatzīmē
izvēles rūtiņa Veidot automātiskās MU konvertācijas (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse
Maksājumu imports), lai gadījumā, ja maksājumu dokumenta valūta atšķiras no atrastā preču dokumenta valūtas,
automātiski tiktu izveidota maksājuma konvertācija.
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1.4. Izejošā maksājuma uzdevuma ievadformā (Dokumenti -> Banka -> Saraksts -> Pievienot -> Izejošais

maksājums -> Lappuse Sadalījums) darbība

- Piesaistīto dokumentu rindu dimensijas uz sadalījumu
nodrošina, ka sadalījums tiek aizpildīts no piesaistītā preču dokumenta gadījumā, ja notikusi konvertācija un piesaistīts
ir konvertācijas dokuments.
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1.5. Piesaistīto dokumentu sarakstos Apmaksas dokumenti un Piesaistītie dokumenti:
Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču dokumenti -> Darbība -> Apmaksas dokumenti ,

Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Maksājuma dokumenti -> Darbība -> Piesaistītie dokumenti ,
noņemot filtru

, var redzēt konvertācijai piesaistīto dokumentu, kas dod iespēju identificēt apmaksāto rēķinu.

1.6. Apgādes/Realizācijas dokumentiem un Piesaistes sarakstiem pievienots jauns lauks Konvertācijai
piesaistītie dokumenti, kurā redzams dokumenta numurs, summa un PVN t. sk.
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2. Apgādes dokumentu sarakstam lauks Dokumenta PVN summa sadalīts divos laukos: Iekļautā PVN summa
un Reversā PVN summa.

Attiecīgā kolonna ar summu tiek aizpildīta atkarībā no dokumentā iekļautās PVN kategorijas Likmes pazīmes par
iekļaušanu apmaksā – ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad tiek aizpildīta kolonna Iekļautā PVN summa, ja nav
atzīmēta - Reversā PVN summa.

Veidojot Ienākošo maksājuma uzdevumu, lauks PVN veids automātiski aizpildās atbilstoši piesaistītajam
dokumentam: Iekļauts vai Reverss.

Vienā rēķina nav ieteicams ievadīt kopā darījumus ar iekļauto un reverso PVN , lai nodrošinātu gan korektu automātisko
kontēšanas shēmu, gan darījuma veida pazīmi PVN deklarācijas 1.pielikumā.
Ja vienā MU tiek apmaksāti vairāki priekšapmaksas dokumenti, lai strādātu automātiskā kontēšanas shēma, tiem
visiem jābūt vai nu reversiem vai iekļautiem, jo vienā MU var norādīt tikai vienu no PVN veidiem. Automātiska
kontēšanas shēma nestrādās arī tad, ja kopā apmaksās priekšapmaksas un gala dokumentu.
3. Izveidota jauna atskaite Apmaksas dokumentu piesaistes: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Apmaksas

dokumentu piesaistes.

Uz šīs atskaites pamata iespējams izveidot izdrukas formu, kurā attēloti apmaksas dokumenti un to grāmatojumi un
tam piesaistītie preču dokumenti un to grāmatojumi.
4. No Apgādes/Realizācijas atskaites Klientu atlikumi pieejamajā Piesaistīto dokumentu sarakstā (Atskaites ->
Apgāde/realizācija -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Dokumenti -> Darbības -> Piesaistītie dokumenti) ir pievienotas
visas dokumenta rediģēšanas pogas (pievienot, labot, apskatīt, dzēst, kontēt).
5. Izejošajam rēķinam/pavadzīmei izdrukā pievienots Klienta atlikums pa iestādēm izdrukas joslā kā
apakšjosla ar datiem.
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6. Atskaitei Līgumu atlikumi pa precēm un pakalpojumiem izskatā pievienota PL objektu dimensija ( Atskaites> Apgāde -> Līgumu atlikumi pa precēm un pakalpojumiem).
7. Apgādes/Realizācijas preču dokumentu sarakstā ir pieejams lauks "Kavētās dienas" (Dokumenti ->
Apgāde/Realizācija -> Preču dokumenti). Rezultāts šajā laukā attēlojas tikai pilnībā nepiesaistītiem dokumentiem. Laukā
uzrādās konkrētā dokumenta apmaksas termiņa kavēto dienu skaits attiecībā pret sistēmas datumu (šodienu). Tie
dokumenti, kuru apmaksas termiņš ir nākotnē, kavētās dienas rādās negatīvas, lai zinātu cik vēl ilgi var nemaksāt.

Kase un banka
Veicot maksājumu importu no Valsts Kases, ja importa procesa laikā maksātājs kā klients sistēmā nav atrasts un tiek
norādīts manuāli, tad:
-

Bankas rēķins, no kura ienākusi nauda, automātiski netiek pievienots norādītajai Klienta kartiņai lappusē
Saistītie dati.

-

Ienākošajā maksājumā Klienta bankas rekvizīti netiek aizpildīti.

Līgumi
1. Rēķina izdrukas formai (Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Drukāt -> Rediģēt) kā atsevišķa
apakšjosla pievienota Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija, kurā pieejami lauki no atskaites "Līguma
kavējuma naudas aprēķina detalizācija".
Šī funkcionalitāte pieejama arī NĪP rēķinu izdrukas formai.

2. Līgumiem tiek reģistrēti Atbrīvojumu periodu notikumi (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts). Reģistrētie
notikumi redzami saraksta izvēlnē
, izvēloties darbību Dokumenta notikumi – kopējā notikumu
sarakstā redzami arī ieraksti par visiem izvēlētā līguma atbrīvojumu periodu notikumiem.
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Līguma ievadformas lappusē Kavējumu nauda apakšlappusē Atbrīvojumu periodi, izvēlnē
izvēloties darbību Dokumenta notikumi, pieejami konkrētā atbrīvojuma perioda reģistrētie notikumi.
3. Sākot no šīs versijas, sistēma kontrolē, vai Atbrīvojuma periods ir iekļauts kādā soda naudas aprēķinā un tādā
gadījumā to vairs neļauj izdzēst (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot -> Lappuse Kavējuma nauda ->
Lappuse Atbrīvojuma periodi).
Atbrīvojuma periodus iespējams anulēt, izmantojot izvēlnes
darbību Anulēt. Anulētu atbrīvojuma
periodu nevar labot. Anulētu atbrīvojuma periodu iespējams aktivizēt, izmantojot darbību Aktivizēt.

Atbrīvojuma perioda ievadformai pievienota izvēles rūtiņa Anulēts, kura tiek atzīmēta, ja atbrīvojuma periods ir
anulēts.

Šī funkcionalitāte pieejama arī NĪP līgumiem.

TEDIS

1. Izveidota iespēja izdrukāt patēriņa atskaiti (Produktu uzskaite -> Patēriņa atskaite).
2. Izveidota iespēja izvēlēties dokumenta apstiprinātāju izdrukām "Dienas ēdienkarte" un "Ēdienu saraksts pieprasījums" (Ēdienkartes -> Produktu pieprasījums). Izvēlne pieejama gan ievades formā, gan no saraksta.
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Apsaimniekošana
1. Pieņemšanas nodošanas akta ievadformai (visiem dokumentu pamatveidiem) (Dokumenti -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanas-nodošanas akti) lappusē Objekti pievienota jauna poga
, kuru nospiežot, kolonna Summa automātiski tiek aizpildīta ar ievadīto Daudzuma un Tarifa reizinājumu.

2. NĪP Rēķina izdrukas formai (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Rēķini -> Drukāt -> Rediģēt) kā
apakšjosla pievienota Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija, kurā pieejami lauki no atskaites "Līguma
kavējuma naudas aprēķina detalizācija". Sīkāk skatīt sadaļā Līgumi 1.punktā.
3. NĪP Līgumiem (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi) tiek reģistrēti Atbrīvojumu
periodu notikumi, Sīkāk skatīt sadaļā Līgumi 2.punktā.
4. Sākot no šīs versijas, sistēma kontrolē, vai Atbrīvojuma periods ir iekļauts kādā soda naudas aprēķinā un tādā
gadījumā to vairs neļauj izdzēst (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Saraksts -> Labot ->
Lappuse Kavējuma nauda -> Lappuse Atbrīvojuma periodi).
Atbrīvojuma periodus iespējams anulēt, izmantojot izvēlnes

darbību Anulēt.

Sīkāk skatīt sadaļā Līgumi 3.punktā.
5. Pievienots jauns Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) Pēc
saglabāt/apstiprināt nomainīt Stadijas vērtību uz <Viss> zarā NĪP Aprēķins, kas dod iespēju uzstādīt, lai NĪP
Apjoma aprēķinā, kad tiek veikta darbība Apstiprināt un saglabāt, vienmēr Stadijas filtrs tiktu nomainīts uz <Viss>
(norāda vērtību Jā). Līdz ar to logā būs redzami ieraksti stadijā “Apstiprināt”. Pēc noklusēšanas (uzdota vērtība Nē) filtrs
Stadija paliek statusā “Sagatave” un logs tiek attīrīts no ierakstiem.
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6. Izveidota jauna atskaite “Līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem”, kas pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu

pārvaldība -> Līgumiem -> Līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem.

Atskaite paredzēta, lai būtu iespējams kontrolēt, vai līgumiem, kuriem ir jāizraksta rēķini, tie ir izrakstīti. Atskaites
parametru logā tiek uzdots laika periods (veselos mēnešos). Atskaites sarakstā tiks atlasīti līgumi ar neizrakstītiem
rēķiniem uzdotajā laika periodā (pēc aprēķinu metodēm līgumos tiek analizēta rēķinu veidošanas nepieciešamība).
7. NĪO bilances aprēķina ievadformai (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances šabloni ->
NĪO bilances aprēķini) pievienots jauns lauks Objekta tips, kurā iespējams izvēlēties vērtību Nekustamā īpašuma
objekts, Funkcionāls objekts vai Nekustamais īpašums.
Rēķinot mājas pārskatu, laukā Objekts var uzdot ne tikai nekustamā īpašuma objektu kā agrāk, bet arī funkcionālo
objektu, kas ietver vairākus nekustamā īpašuma objektus, kā arī nekustamo īpašumu. Izvēloties Objekta tipu, laukā
Objekts tiks piedāvāts izvēlēties vērtību no tam atbilstošā saraksta: Nekustamā īpašuma objekti, Funkcionālie objekti
vai Zemes un būvju īpašumi. Aprakstošās vērtības tiks summētas uz visiem tā sastāvā esošajiem objektiem kopā.

8. NĪP Līgumiem (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība-> Apsaimniekošanas līgumi) lappusē Aprēķinu
metodes ir iespējams aprēķinu metodei norādīt pazīmi Koriģēt perioda beigās. Noklusēti tiek norādīts „Nē”. Ja
nomaina uz „Jā”, tad sistēma norādīto Alternatīvo tarifu (vai tarifu no tarifa kartiņas) izlīdzina atbilstoši Aprēķinu
metodes periodiskumam.
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Piemēram: Aprēķinu metodes periodiskums ir norādīts „Gads” un Alternatīvais tarifs (maksa gadā) ir 100.11 Ls.
Rēķins tiek izrakstīts 1x ceturksnī, kur katru ceturksni jāmaksā 25.03 Ls (100.11 Ls/4 ceturkšņi).
Lai nepārsniegtu līgumā noteikto gada maksu (25.03*4 = 100.12Ls), Izlīdzinātais maksājums jānorāda “Jā” - tad
sistēma pie pēdējā aprēķina veic salīdzināšanu pret gada maksu un koriģē santīmus, ja ir nobīde.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa
1. Programmā veiktas izmaiņas sakarā ar MK noteikumiem Nr.95 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra
noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem
par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Saistībā ar šiem grozījumiem ir izmaiņas atskaitē “Ziņas par darba ņēmējiem”. Atskaitē jānodod ziņas par profesijas
kodu, atbilstoši Profesiju klasifikatoram.
Jauno lauku aizpildi un citas darbības, kas skar ziņu nodošanu par profesiju maiņu, sākt veikt no
01.07.2013.
Lai nodrošinātu likumdošanas prasības, kas stājas spēkā no š.g. 1.jūlija, veikti šādi papildinājumi:
1.1. Darba ņēmēju apdrošināšanas statusi (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu datiem -> Darba ņēmēju
apdrošināšanas statusi) programmas jaunināšanas procesā tiek papildināti ar jaunu ierakstu PM Darba ņēmēja
profesijas maiņa.
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1.2. Personas amata datu (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati) ievadformas lappusē Darba
vieta pievienots lauks Profesijas maiņas sociālais statuss, kuru aizpilda ar vērtību PM Darba ņēmēja
profesijas maiņa no Darba ņēmēju apdrošināšanas statusu klasifikatora, ja darbiniekam ir mainīta profesija.

Saglabājot Personas amatu datus, tiek izveidots Sociālā statusa reģistra ieraksts ar profesijas kodu vai
papildkodu, atbilstoši kā ir norādīts Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri ->
lappuse Algas -> Lappuse Parametri) - ja vēlas lietot papildkodu, tad jāatzīmē izvēles rūtiņa Lietot profesijas
papildkodu.
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1.3. Lai nodotu pirmreizēju atskaiti par visiem darbiniekiem ar atbilstošo profesiju, tad Tiesisko attiecību sarakstā
iezīmē nepieciešamos ierakstus, par kuriem darbiniekiem tiks veidota atskaite, un izvēlnē
izvēlas
darbību Veidot pirmreizējo profesijas sociālā statusa ierakstu – tiks aktivizēts ievadlogs, kurā jānorāda
Izmaiņu datums, Atskaites datums un Sociālās apdrošināšanas statuss. Saglabājot datus, darbiniekiem tiks
izveidoti attiecīgie ieraksti Sociālā statusa reģistrā.

1.4. Atskaitei „Ziņas par darba ņēmējiem” (Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņas par darba ņēmējiem) pievienota
kolonna "Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram".
1.5. Sākot ar š.g. jūliju, atskaitē “Ziņojums par VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais)” ( Atskaites -> Algas ->
VSAOI -> Ziņojums par VSAOI (parastais, precizētais un saglabātais)) nostrādāto stundu skaits tiks norādīts visiem
darbiniekiem.

2. Pārskati "Pārskats par pabalstiem - plānotiem un piešķirtiem" un "Pārskats par piemaksām" tagad ir pieejamas gan
Personāla uzskaites, gan Algu modulī:
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Izvēlne Algu modulī:

Atskaites -> Algas -> Pārskats par pabalstiem - plānotiem un piešķirtiem
Atskaites > Algas > Pārskats par piemaksām
Izvēlne Personāla uzskaites modulī:

Atskaites -> Personāla uzskaite -> Pārskats par pabalstiem - plānotiem un piešķirtiem
Atskaites -> Personāla uzskaite -> Pārskats par piemaksām
3. Algas konstanšu tabulas ievadforma papildināta ar lauku Min.stundu likme, kurā var ievadīt pēc likumdošanas
noteikto minimālo stundu likmi: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula.
4. Nosūtot algu lapiņas uz e-pastu, izmaksu rindām, kas ir iekļautas šajā algu lapiņā, tiek reģistrēti dokumenta notikumi
par e-pasta nosūtīšanu, kas pieejami Izmaksu rindu saraksta (Dokumenti -> Algas -> Izmaksu rindas) izvēlnē
, izvēloties darbību Dokumenta notikumi.
Izmaksu rindu saraksta izskatā iespējams pievienot laukus no lauku grupas Pēdējais nosūtītais e-pasts: Laiks,
Nosūtītājs (vārds, uzvārds), Piezīmes (algu lapiņas izdrukas nosaukums) un Pieejas vārds (nosūtītāja).

5. Izveidota iespēja no Izmaksu saraksta ievadloga (Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti), ģenerējot
Maksājuma uzdevumu un izvēloties kontēt un drukāt (iespiežot pogas
un
), pēc Kontēšanas loga
aizpildīšanas un saglabāšanas, tiek piedāvāts Parametru uzstādīšanas un drukāšanas logs, no kura iespējams
dokumentu izdrukāt.

6. Ja Izdevumu pozīcija ir iekļauta aprēķinā, tad ir iespējams labot tikai izdevumu pozīcijas kodu un nosaukumu:
Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Izdevumu pozīcijas.

7. Izveidota jauna atskaite VSAOI nodokļu pārbaudei: “Pārskaitāmās summas pa kontējumiem” (detalizētā)”: Atskaites -

> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas -> Darbības -> Pārskaitāmās summas pa kontējumiem (detalizētā).
Atskaitē VSAOI summas sadalās: VSAOI tekošais un VSAOI iepriekšējais.
Kontrole notiek pēc atskaites mēneša un dokumenta mēneša:
1) ja dokumenta mēnesis < atskaites mēnesis, tad summas attiecas uz VSAOI iepriekšējais;
2) ja dokumenta mēnesis = atskaites mēnesis, tad summas attiecas uz VSAOI tekošais;
3) ja dokumenta mēnesis > atskaites mēnesis, tad summas netiek iekļautas tekošā atskaitē.
VSAOI summas iespējams grupēt pa kontu dimensijām.
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Horizon WEB – Hortāls
1. Horizon Atskaišu portālā jeb Hortālā pieejams jauns Algu pārskats „Aprēķinu kopsavilkums”: Atskaites -> Algas ->
Aprēķinu kopsavilkums.

Lai Hortālā piedāvātu Algu atskaiti, jābūt veiktai konfigurēšanai Horizon.
1. WEB lietotāja konfigurēšana (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji) lappusē Objekti:


Lai Hortālā WEB lietotājam piedāvātu Algu atskaiti, Objektu aprakstā jābūt norādītai Administratīvajai
struktūrvienībai.
Ja norādītajai administratīvajai struktūrvienībai ir apakšstruktūrvienības, tad Hortālā būs iespējams norādīt gan
atsevišķu struktūrvienību, gan kopā ar apakšstruktūrvienībām.
Hortālā tiks piedāvātas tikai tās administratīvās struktūrvienības, kuras norādītas WEB lietotājam.



Lai Hortālā piedāvātu tikai nepieciešamās izdrukas formas, jāizveido Izdrukas formas papildgrupu (
Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskata formu papildgrupas) un tā jāpiesaista pie vajadzīgās
izdrukas formas (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas). WEB lietotājam Objekta
aprakstā jāpievieno Veids: Izdruku papildgrupas un jānorāda izveidotā Izdrukas formas papildgrupa.
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2. Jaunu Hortāla konfigurāciju - Horizon WEB pieejamo Algu atskaiti apraksta izvēlnē:

Sistēma -> Administrēt -> Hortāls, izmantojot darbību Pievienot

un aizpildot datus ievadformā Hortāls.

Grupā Algas jāizveido atskaite Aprēķinu kopsavilkums.

Ievadformas Hortāls lappusē Informācija laukā Saraksts jāpiesaista saraksts:
6100 – Aprēķinu kopsavilkums.

Ievadforma Hortāls lappusē Atskaišu parametri pieejami šādi parametri, kuriem jāuzdod nepieciešamās vērtības:
Datums no, Datums līdz – norāda periodu;
Datuma veids – norāda datuma veidu: Aprēķina datums – 0, Dokumenta datums – 1;
Iestāde – norāda iestādi, ja strādā vairāku nodokļu maksātāju režīmā;
Konfigurācijas apraksts – izvēlas no izveidotajiem Konfigurācijas aprakstiem, kuros tiek norādīts, kādus
Ienākuma veidus un Samaksas/Ieturējumu veidus jāiekļauj pārskatā.
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Personāla uzskaite
1. Veiktas izmaiņas programmā sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu”.
Sakarā ar 14.pielikumu veiktas izmaiņas 1., 6., 7., 8. un 10. datnēs.
Uzskaites parametros jānorāda, kura dimensija tiks izmantota, aizpildot lauku “Finavots”:

Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Personāla uzskaite -> Citi
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Sakarā ar izmaiņām 15.pielikumā, atjaunota atbilstošā instrukcija FMS Klientu zonā sadaļā Risinājuma atbalsta rīki ->
Šabloni valsts institūciju finanšu pārskatiem.
Izmaiņas spēkā no š.g. 1.aprīļa.

2. Veikti papildinājumi Rīkojumiem.

2.1. Visu Rīkojuma veidu ievadformas lappusē Saistītie dati pievienots datu saraksts Darbinieku stāži, kurā
iespējams apskatīt darbinieka darba stāžu iestādē, darba stāžu valsts pārvaldē uz izvēlēto datumu.
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2.2. Visu Rīkojuma veidu izdrukas formās iespējams pievienot informāciju par darbinieku pēdējo piešķirto novērtējumu
– informācija par novērtējuma protokolu un novērtējums.
2.3. Komandējuma rīkojuma ievadformā lauku Pilsēta iespējams locīt un tas ir pieejams izdrukas formā.

2.4. Ja Komandējuma rīkojums veidots ģenerējot no Komandējuma pieteikuma, tad dokumenta izdrukā pieejamas
komandējuma pieteikuma sadaļas.

3. Veiktas izmaiņas Darba aizsardzības instruktāžas dokumentiem (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Darba
aizsardzība -> Darba aizsardzības instruktāžas dokumenti).
3.1. Izveidota iespēja saglabāt Darba aizsardzības instruktāžas dokumentu, nenorādot instruktāžas veicēju lauks Instruktāžas veicējs izveidots kā neobligāti aizpildāms.
Darba aizsardzības instruktāžas dokumentā darbinieku saraksta izskats ir papildināts ar laukiem Instruktāžas
datums, Instruktāžas veids un Instrukcijas nosaukums.
Veikti uzlabojumi Darba aizsardzības instruktāžas dokumenta ievadformai:
-

Viena ieraksta ievade tiek veikta ievadlaukos zem tabulas, jauns ieraksts tiek pievienots ar pogu

;
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-

Pievienota poga

, kas dod iespēju pievienot uzreiz vairākus iezīmētos ierakstus;

-

Instruktāžas dokumentā, ielasot datus ar darbiniekiem, datums, kad instruktāža izieta un instruktāžas veids
pēc noklusēšanas tiek uzdoti, kādi ir norādīti instruktāžas dokumenta galvenē. Ja nepieciešams, tad šos datus
iespējams katram darbiniekam atsevišķi nomainīt.

3.2. Darba aizsardzības instruktāžas ierakstu sarakstam (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Darba aizsardzība -

> Darba aizsardzības instruktāžas dokumenti) izvēlnē

pievienota jauna darbība Veidot darba
aizsardzības instruktāžas dokumentu iezīmētajiem darbiniekiem.
Sarakstā iespējams iezīmēt atsevišķus darbiniekus un izveidot jaunu instruktāžas dokumentu, kas tiek piedāvāts ar
esošajām vērtībām, kuras pēc vajadzības var nomainīt uz jaunām vērtībām. No esošā instruktāžas dokumenta šie
darbinieki tiek izdzēsti.

Horizon WEB – Personāls
1. Izveidota iespēja Horizon WEB lietotājiem sadaļā pie viņam izdotajiem rīkojumiem: Personāla dati -> Mani dati ->
Rīkojumi , redzēt rīkojumus pie nosacījuma, ja rīkojuma izpildes statuss ir "Izpildīts".
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Noklikšķinot uz Rīkojuma numura iespējams skatīt rīkojumu.
Noklikšķinot uz saites Skatīt kolonnā Dok. Saturs - tiek parādīts uzģenerētais rīkojums piesaistītajā Word izdrukā.

SAIMNIECĪBA
Noliktava
Sniegtie pakalpojumi – saglabājama atskaite
Izveidota jauna saglabājama atskaite: Atskaites -> Noliktava -> Sniegtie pakalpojumi – saglabātas atskaites filtri.
Pievienojot jaunu atskaiti, ir nepieciešams norādīt atskaites aprēķina parametrus:

Nosaukums

Periods no
datums + laiks, kad dokuments ir ievadīts programmā
Noklusēti tiek aizpildīts ar iepriekšējās atskaites beigu laiku, bet lietotājam ir iespēja to rediģēt.

Periods līdz
datums + laiks, kad dokuments ir ievadīts programmā
Noklusēti aizpildās ar tekošo datumu un laiku

Klients

Periodu tips

Filtrs
Atskaitei pie aprēķina var uzlikt saglabātus filtra nosacījumus. Atskaitē izmanto filtra nosacījumus no Atskaites ->
Noliktava -> Sniegtie pakalpojumi.

Izejošo pavadzīmju aizpilde no partiju saraksta
Pavadzīmes ievadformā izveidota jauna funkcija, ar kuru var ielasīt datus no partiju saraksta par iezīmētajiem
ierakstiem.
Izsaucot šo funkciju tiek atvērts attiecīgajā noliktavā atlikumā esošo partiju saraksts, kurā lietotājs iezīmē vajadzīgos
ierakstus, spiež izvēlēties. Ar atzīmētajiem ierakstiem tiek aizpildīta pavadzīme - gan rindiņu, gan partiju informācija partijās ir iezīmētās partijas, rindiņās ir summārā informācija par partijām. Ja iezīmētas vairākas vienas preces partijas,
tad tās tiek sasummētas vienā rindā un pie partijām ir atšifrējums. Daudzums tiek aizpildīts ar attiecīgās partijas
daudzumu, kas ir pieejams atlikumā.
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Kontroles un vides parametru papildinājumi
Izveidots jauns Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Pavadzīme -

> Automātiski nerezervēt saražotās partijas).
Šis parametrs nosaka, vai partijas, kuras veidojas no ražošanas uzdevumiem, kas veidoti no ražošanas pasūtījumiem,
kas savukārt veidoti no loģistikas pieprasījumiem
automātiski pierezervējas pie attiecīgā loģistikas pieprasījuma, brīdī, kad ražošanas uzdevums tiek izpildīts.
Partijas informācijas aizpilde pavadzīmes rindā
Izveidots jauns Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Pavadzīme >
Partijas informācijas aizpilde rindā). Šis parametrs nosaka, vai uz partijām tiks pārnesta tā informācija, kas ir norādīta
saņemšanas pavadzīmes rindās.
Saņemšanas pavadzīmes rindās ir pieejamas jaunas kolonnas, kuras atkarībā no Kontroles un vides parametra vērtības
tiek pārrakstītas uz partiju informāciju.
Jaunās kolonnas:
1) Partijas numurs (aizpilda tikai gadījumos, ja nomenklatūras kartiņā nav norādīts partijas numerators);
2) Partijas derīguma termiņš;
3) Partijas sertifikāts;
4) Partijas akcīzes marka;
5) Partijas piezīmes (atšķirīgs lauks no rindiņas piezīmēm);
6) Partijas ražošanas datums;
7) Partijas RPN;
8) Partijas Statuss (aizpildās atbilstoši nomenklatūras kartiņas nosacījumiem).
Lauki tiek pārnesti uz partiju tikai tad, ja tajos ir ievadīta informācija.
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Loģistika
Gadījumā, kad no pasūtījuma veido saņemšanas pavadzīmi, līdz šim bija kontrole, ka saņemšanas pavadzīmē preces
daudzums nedrīkstēja būt lielāks kā pasūtītās preces daudzums. Šobrīd šis ierobežojums ir noņemts un saņemšanas
pavadzīmē daudzumu var labot uz daudzumu, kas ir lielāks nekā pasūtītais daudzums. Šādā situācijā automātiski tiek
palielināts daudzums sagādes pasūtījumā, no kura ģenerēta saņemšanas pavadzīme.
Šo kontroli ir iespējams atslēgt, pieslēgt kontroles un vides parametros: Pavadzīme -> Saņemts vairāk nekā pasūtīts.

Ražošana
Seriālo numuru garantijas termiņš

Dokumenti -> Noliktava -> Jauna pavadzīme -> Pārdošanas pavadzīme

Pārdošanas pavadzīmes galvā, lappusē Info pievienots lauks „Garantija”, kurā ieraksta noklusēto garantijas termiņu.
Pavadzīmes rindās ir iespēja norādīt garantijas termiņu, ja tas ir atšķirīgs no Info lappusē norādītā.
Pavadzīmes izpildes brīdī garantijas termiņš tiek ierakstīts SN kartiņā.
Ēdināšanas risinājums
Ražošanas modulī veikti papildinājumi, kas paredzēti ēdināšanas risinājumam.
1. Produktu sarakstā (Pamatdati -> Ražošana -> Produkti) izvēlnē
īpašības, kas pārrēķina īpašības sarakstā iezīmētajiem produktiem.

pieejama darbība Pārrēķināt

Pārrēķināšana nepieciešamas gadījumos, kad, piemēram:
labo uzturvērtību kādai izejvielai,
ievada uzturvērtību izejvielai, kuram tā vēl nebija ievadīta,
veic korekcijas ēdiena receptē (jāpārrēķina ēdienreižu un dienu komplekti),
veic korekcijas ēdienreizes komplektā (jāpārrēķina dienu komplekti).
Šādos gadījumos jāatlasa produkti, uz kuriem attiecas veiktās izmaiņas, jāiezīmē un jāizpilda darbība Pārrēķināt
īpašības.

2. Produktu sarakstam izveidota Excel veidne, kas ļauj ieimportēt Produkta kartiņas datus. Excel veidne iekļauj
arī produkta specifikāciju un tehnoloģisko karti: Pamatdati -> Ražošana -> Produkti-> Darbības -> Ārējo datu

ielāde -> Excel datu struktūras veidne -> Produkts.

Lai klientiem atvieglotu darbu uzsākšanu ar Horizon ēdināšanas risinājumu, FMS sadarbībā ar dietoloģi Dr. Lailu
Meiju ir sagatavojis biežāk lietoto produktu uzturvērtību aprakstus. Uzturvērtību apraksti ietver vairāk kā 250
produktus un informāciju par šo produktu enerģētiskajām vērtībām, olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, šķiedrvielu saturu
un auksto zudumu procentu. Sagatavotos aprakstus iespējams ieimportēt Horizon produktu sarakstā.

3. Ražošanas uzdevumam (Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Ražošanas uzdevumi) izveidota iespēja trūkstošo
materiālu daļēji aizstāt ar sinonīmiem.
Līdz šim Ražošanas uzdevumā bija iespējams trūkstošos materiālus aizstāt ar sinonīmiem, bet šī funkcija darbojās tikai
gadījumā, ja materiālu var pilnībā aizstāt.
Izveidota jauna funkcija, kas veic trūkstošo izejvielu daļēju aizstāšanu ar pieejamo sinonīma apjomu arī tādos
gadījumos, ja to nav iespējams pilnībā aizstāt.
Ražošanas uzdevuma materiāla, kurš nepieciešams pēc normām, pozīcija tiek sadalīta divās pozīcijās, kur vienai tiek
nomainīta sastāvdaļa ar atbilstošo sinonīmu un daudzums atbilstoši pieejamajam, bet otrai paliek pēc normām
paredzētais materiāls un atlikušais daudzums.
Abu pozīciju pārdale pa produktiem notiek proporcionāli materiālu normām.
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4. Ražošanas uzdevuma ievadformai lappusēm Izejvielas un Izstrādājumi ir izmainīts noklusētais kolonu
izskats.
5. Ražošanas detalizētā plāna sarakstam (Dokumenti -> Ražošanas plānošana -> Detalizētais plāns) izskatā
pieejama produkta nomenklatūru grupas informācija.
6. Izveidota jauna funkcija Produkta īpašību salīdzināšana, kas pieejama izvēlnē:
Pamatdati -> Ražošana -> Produkta īpašību salīdzināšana.
Aktivizētā loga Produkta īpašību salīdzināšana galvenē norāda Normatīvo produktu, kuram īpašībās norādītas
nepieciešamās uzturvērtību normas, un Daudzumu.
Lappusē Produkti atlasa un pievieno produktus, kurus vēlas iekļaut ēdienreizē.

Lappusē Īpašības automātiski tiek sarēķinātas iekļauto produktu uzturvērtības un salīdzinātas ar uzturvērtību
normām, kas ir norādītas normatīvajam produktam - tiek aprēķināta summārā un procentuālā atšķirība, salīdzināšanā
iegūtie dati redzami tabulā.
Pēc kādas no īpašībām iespējams sameklēt produktus, kuri koriģētu trūkstošo uzturvērtību daudzumu - nospiežot pogu
, tiek atlasīts to produktu saraksts, kuriem ir attiecīgā īpašība (uz kuras atradās kursors). No šī saraksta
iespējams izvēlēties un pievienot produktus pie jau pievienotajiem lappusē Produkti.
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Kad nepieciešamais produktu komplekts ir izveidots, tad lappusē Produkti, nospiežot pogu
jauna Produkta kartiņa (dienas komplekts), kurā šie produkti tiek iekļauti.

, tiek uzģenerēta

Autotransports
Modulim ir atjaunots funkcionalitātes apraksts, sk. PDF dokumentu „LDO.03.13.HOR.5.0_TransportsLVI_410”.
1. Autotransporta kartiņas (Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartiņa) lappuse Tehniskie
dati papildināta ar laukiem, kuros tiek attēlota šāda informācija:
Tehniskās apskates termiņš – tekošās tehniskās apskates datums, aizpildās no Dokumenti - > Transporta procesa
vadība -> Ikgadējās tehniskās apskates;
Kasko termiņš - tekošās KASKO termiņš, aizpildās no Dokumenti -> Transporta procesa vadība -> Apdrošināšanas
polises;
OCTA termiņš - tekošās OCTA termiņš, aizpildās no Dokumenti -> Transporta procesa vadība -> Apdrošināšanas
polises;
Faktiskais nobraukums - faktiskais nobraukums, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām ceļazīmēm;
Nobraukums gadā - faktiskais nobraukums tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām ceļazīmēm;
Degvielas 1 atlikums – degvielas 1 atlikums uz pēdējās ceļazīmes beigām;
Degviela 1 kopā - litri kopā, faktiskais degvielas 1 patēriņš, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām ceļazīmēm;
Degviela 1 gadā - faktiskais degvielas 1 patēriņš tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām
ceļazīmēm;
Degvielas 2 atlikums – degvielas 2 atlikums uz pēdējās ceļazīmes beigām;
Degviela 2 kopā - litri kopā, faktiskais degvielas 2 patēriņš, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām ceļazīmēm;
Degviela 2 gadā - faktiskais degvielas 2 patēriņš tekošajā gadā, tiek aprēķināts par programmā ievadītajām
ceļazīmēm;
Ceļazīme - pēdējās ceļazīmes numurs, datums.
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2. Pievienota jauna funkcionalitāte - Norakstīšanas pavadzīmes veidošana no ceļazīmes (izlietotās degvielas
norakstīšana).
2.1. Izveidota degvielas markas un nomenklatūras sasaiste – Degvielas markas ievadlogam (Pamatdati ->Transporta
procesu vadība ->Klasifikatori->Degvielas markas) pievienots lauks Nomenklatūra, kurā tiek piesaistīta
nomenklatūras kartiņa, izvēloties no Nomenklatūru saraksta. Nomenklatūras kartiņa tiek izmantota, lai aizpildītu no
Autotransporta moduļa ģenerētos noliktavas dokumentus.
.

2.2. Pievienots jauns Kontroles un vides parametrs „Izvērst pavadzīmes rindas pa AT objektu dimensiju” (Sistēma ->
Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> TPV Parametri), kas nosaka, vai uzģenerētajās pavadzīmēs rindiņas ir
jāizvērš pa autotransporta kartiņām – ja tas nepieciešams, tad atzīmē izvēles rūtiņu Aktīvs.
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2.3. Norakstīšanas pavadzīmju ģenerēšana tiek veikta no Ceļazīmju saraksta (Dokumenti -> Transporta procesu

vadība -> Ceļazīmes), iezīmējot nepieciešamās ceļazīmes un izvēlnē

, izvēloties darbību Ģenerēt

norakstīšanas pavadzīmi un norādot dokumenta veidu.

Tiek aktivizēts pavadzīmes ģenerēšanas process:

Procesam beidzoties sekmīgi:
ja ģenerācijas rezultātā uzģenerējas viena pavadzīme, tad tā tiek atvērta labošanas režīmā,
ja vairākas, tad tās tiek saglabātas un atvērts uzģenerēto pavadzīmju saraksts.
Ja atšķiras Noliktava (norādītā autotransporta kartiņā), tad tiek uzģenerētas atsevišķas pavadzīmes.
Pavadzīmes tiek uzģenerētas statusā “Sagatave”.
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Ja kāds no laukiem iezīmētajās rindās nav aizpildīts un tādēļ nav iespējama pavadzīmes ģenerēšana, tad lietotājam tiek
izdots atbilstošs paziņojums.

Norakstīšanas pavadzīmē tiek aizpildīti lauki:
-

Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā;
Noliktava – autotransporta kartiņā norādītā;
Norakstīt uz - norakstīšanas mērķis – „Degvielas norakstīšana pēc ceļazīmēm”;
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra (ja izlietotas divas degvielas, tad divas
nomenklatūras);
Daudzums – Ceļazīmē izlietotās degvielas daudzums;
Rindiņas dimensijas – no autotransporta kartiņas;
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija;
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek izvērstas pa autotransporta
kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde - ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas
netiek aizpildītas. Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai nomenklatūrai ir viena
rindiņa.

Ģenerācijas procesa rezultātā izveidojas sasaiste starp Ceļazīmi un norakstīšanas pavadzīmi. Dzēšot pavadzīmi tiek
izdzēsta arī sasaiste starp pavadzīmi un ceļazīmi.
Vienai ceļazīmei var būt piesaistīta tikai viena norakstīšanas pavadzīme.
Viena norakstīšanas pavadzīme var attiekties uz vairākām ceļazīmēm.
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Ceļazīmju sarakstā pieejama informācija par uzģenerētajām pavadzīmēm (attiecīgās kolonnas jāpievieno saraksta
izskatam) un iespējams atvērt pavadzīmi labošanas vai apskates režīmā, atkarībā no tās statusa, izvēlnē
, izvēloties darbību Atvērt pavadzīmi.

3. Pievienota jauna funkcionalitāte - Saņemšanas pavadzīmes vai iekšējas kustības pavadzīmes veidošana no
ceļazīmē norādītajiem degvielas saņemšanas dokumentiem.
Funkcionalitātes nodrošināšanai tiek izmantoti arī iepriekš aprakstītie papildinājumi:
Degvielas markas un nomenklatūras sasaiste, skat. 2.1.
Kontroles un vides parametrs, skat. 2.2.
3.1. Izveidota Degvielas dokumenta veida un izsniedzošās noliktavas sasaiste – Degvielas dokumenta veida
ievadlogam (Pamatdati ->Transporta procesu vadība -> Klasifikatori -> Degvielas dokumentu veidi) pievienots lauks
Noliktava, kurā tiek piesaistīta noliktava, izvēloties no Noliktavu saraksta. Piesaistītā noliktava tiks izmantota, lai
aizpildītu izsniedzošo noliktavu iekšējās kustības pavadzīmēs, kas ģenerētas no degvielas saņemšanas dokumentiem.

3.2. Saņemšanas un iekšējās kustības pavadzīmju ģenerēšana tiek veikta no Degvielas dokumentu saraksta ( Atskaites > Transporta procesu vadība -> Degvielas dokumenti) iezīmējot nepieciešamos degvielas dokumentus un izvēlnē
, izvēloties darbību Ģenerēt saņemšanas pavadzīmi vai Ģenerēt iekšējās kustības pavadzīmi
un norādot dokumenta veidu.

Tiek aktivizēts pavadzīmes ģenerēšanas process:
Procesam beidzoties sekmīgi:
ja ģenerācijas rezultātā uzģenerējas viena pavadzīme, tad tā tiek atvērta labošanas režīmā,
ja vairākas, tad tās tiek saglabātas un atvērts uzģenerēto pavadzīmju saraksts.
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Tiek uzģenerētas atsevišķas pavadzīmes, ja atšķiras:
Izsniedzošā noliktava (degvielas dokumenta veidam piesaistītā);
Saņemošā noliktava (autotransporta kartiņā norādītā);
Piegādātājs (degvielas kartei piesaistītais izsniedzējs).
Pavadzīmes tiek uzģenerētas statusā “Sagatave”.
Ja kāds no laukiem iezīmētajās rindās nav aizpildīts un tādēļ nav iespējama pavadzīmes ģenerēšana, tad lietotājam tiek
izdots atbilstošs paziņojums.

Saņemšanas pavadzīme tiek aizpildīti lauki:
-

Datums – pēc dokumenta tipā norādītā
Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā
Noliktava – autotransporta kartiņā norādītā
Valūta – dokumenta noklusētā
Klients – degvielas kartei piesaistītais izsniedzējs
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra
Daudzums – daudzums no degvielas dokumentu saraksta
Summa – summa no degvielas dokumentu saraksta
Rindiņas dimensijas – no autotransporta kartiņas
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek izvērstas pa autotransporta
kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde - ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas
netiek aizpildītas. Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai nomenklatūrai ir viena
rindiņa.

Iekšējās kustības pavadzīmē tiek aizpildīti lauki:
-

Datums – pēc dokumenta tipā norādītā
Numurs – pēc dokumenta tipā norādītā
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-

Izsniedzošā noliktava – degvielas dokumenta veidā norādītā
Saņemošā noliktava – autotransporta kartiņā norādītā
Nomenklatūra – degvielas markai piesaistītā nomenklatūra
Daudzums – daudzums no degvielas dokumentu saraksta
Autotransporta objekta dimensija – attiecīgā autotransporta objekta dimensija
Atkarībā no kontroles un vides parametra dokumenta rindiņas tiek vai netiek izvērstas pa autotransporta
kartiņām. No tā ir atkarīga arī dimensiju aizpilde - ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad dimensijas
netiek aizpildītas. Ja nav izvērsts pa autotransporta kartiņām, tad pavadzīmē katrai nomenklatūrai ir viena
rindiņa.

Ģenerācijas rezultātā izveidojas sasaiste starp Degvielas saņemšanas rindiņu un saņemšanas, iekšējās kustības
pavadzīmi. Dzēšot pavadzīmi tiek izdzēsta arī sasaiste starp pavadzīmi un degvielas dokumenta rindiņu.
Vienai rindiņai var būt piesaistīta tikai viena saņemšanas vai iekšējās kustības pavadzīme.
Viena saņemšanas vai iekšējās kustības pavadzīme var attiekties uz vairākām degvielas saņemšanas rindiņām.
Degvielas dokumentu sarakstā pieejama informācija par uzģenerētajām pavadzīmēm (attiecīgās kolonnas jāpievieno
saraksta izskatam) iespējams atvērt pavadzīmi labošanas vai apskates režīmā, atkarībā no tās statusa, izvēlnē
, izvēloties darbību Atvērt pavadzīmi.

4. Autotransporta kartiņā lappusē Saistītie dati pieejami jauni datu saraksti.
- Ceļazīmes, kas nofiltrēts pēc konkrētās Autotransporta kartiņas;
- Degvielas dokumenti, kas nofiltrēts pēc konkrētās Autotransporta kartiņas.
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