Labojumi Horizon versijā 3.250.410

30.laidiens | 06.08.2013
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Papildus izglītības / sertifikāti
Problēma: Centralizētu papildus izglītību / sertifikātu gadījumā – pievienojot jaunu Papildus
izglītību / sertifikātu – sistēma to nesaglabāja.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Amatu vietas -> Amatu vietu aizpildītība
Problēma: Sistēma izvadīja kļūdas paziņojumu, un atskaitē nekas netika atlasīts.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Drukas vadības logs -> Izvēlēta forma ar svītrkoda elementu -> Drukāt
Problēma: Svītrkoda formēšanā nepielietoja svītrkoda elementam norādīto svītrkoda tipa lauku.
Risinājums: Problēma novērsta - svītrkodus var veidot ar konstantu, formā norādītu tipu vai ar
mainīgu tipu, kuru katram ierakstam nolasa no svītrkoda tipa lauka.

28.laidiens | 02.07.2013
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma:
Piemaksas ar aprēķina veidiem:
P39 Summa prop. dienām (pa uzrādīto periodu darba laika uzskaites dokuments (DLU))
P40 Summa prop. stundām (pa uzrādīto periodu DLU)
P361 % no likmes prop. dienām (pa uzrādīto periodu DLU)
P371 % no likmes prop. stundām (pa uzrādīto periodu DLU)
Mēnesī darbiniekam bija prombūtne un tika ievadīti divi detalizētie darba laika uzskaites dokumenti
(DDLU) - par periodu no mēneša sākuma līdz prombūtnes beigām un par atlikušajām dienām pēc
prombūtnes. Tika aprēķināta alga (un piemaksa) par pirmo DDLU periodu un izmaksāta, pēc tam
izveidots otrs DDLU, kurā tika iekļautas atlikušās darba dienas pēc prombūtnes. Aprēķinot algu,
sistēma nepareizi aprēķināja piemaksas dienas, kuras jāapmaksā par atlikušajām darba dienām.
Risinājums: Problēma ir atrisināta.

25.laidiens | 20.06.2013
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Parāda sadalījums
Problēma: Uz Parāda sadali aiziet rēķini, kuru valūtas summa ir pilnībā piesaistīta, bet palikuši
nepiesaistīti santīmi pamatvalūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Kopējas algas lapiņas
Problēma: Izmantojot atsevišķas izdruku formu kopijas, parādījās kļūdas paziņojums
„SAMV.NOTSHOWREP not found” un algas lapiņu nevarēja izdrukāt.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summēts),
konfigurācijās ar vairākiem nodokļu maksātājiem atskaite veidota bez filtra pa iestādēm, lai redzētu

visas iestādes.
Problēma: Atskaites virsrakstā nevar redzēt galvenās iestādes nosaukumu.
Risinājums: Problēma atrisināta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmes
Problēma: Ja noliktavai ir iestatīta atlikumu kontrole un visa prece norakstīta, tad, samazinot
daudzumu pēdējā norakstīšanas pavadzīmē, un pēc tam palielinot to atpakaļ vai mainot datumu
uz priekšu, programma neņem vērā, ka atlikums rezervēts šai pašai pavadzīmei un dod
paziņojumu, ka šīs operācijas rezultātā veidojas negatīvi atlikumi.
Risinājums: Problēma novērsta.

24.laidiens | 13.06.2013
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Atskaites -> Realizācija -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Dokumenti
Problēma: Neapmierinoša atskaites un izdrukas formas atvēršanās ātrdarbība.
Risinājums: Problēma novērsta, ātrdarbība uzlabota.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti. Izvēlas
veidot jaunu dokumentu, izmantojot tādu dokumenta tipu, kuram norādīta Slodzes kategorija.
Dokumentu veido, norādot struktūrvienību un nospiežot pogu Aizpildīt.
Problēma: Aizpildot darba laika uzskaites dokumentu, parādījās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

22.laidiens | 06.06.2013
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini
Problēma: Neizdodas rēķinu nosūtīt NĪP abonentam uz e-pastu, ja adresāta laukā tiek norādīta
mainīgā vērtība „Klienta kartiņa. E-pasts”.
Risinājums: Laukam "Klienta kartiņa.Epasts" uzstādīts, lai izmanto to pašu vērtību, kas atrodas
laukā "NĪP abonents.Epasts”.
Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances šabloni
Problēma: Nebija iespējas uzzināt summu, kas attiecināma uz nekustamā īpašuma daļu, ne tikai
uz visu īpašumu.
Risinājums: Aprakstot objektu bilances šablonu, lappusē "Dati" veidojot formulu, ir pievienota
iespēja norādīt katrai rindai citu koeficientu. Atkarībā no tā tiks veikts aprēķins par īpašuma daļu.
Ja koeficientu nenorāda vai izvēlas "Visi koeficienti", tad tiek aprēķināta summa visam īpašumam
kopā.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņas par darba ņēmējiem -> Darbības -> Saraksta eksports
Problēma: Izvēloties eksportēt datus, parādās kļūdas paziņojums un eksports nenotiek.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins un Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti ->
Pastāvīgās piemaksas
Problēma: Aprēķinā parādās kļūdas paziņojums, ka amata datos nav norādīts grafiks. Paziņojums
parādās tādu piemaksu dēļ, kuras nav piesaistītas personas amata datiem.
Risinājums: Piemaksas ir jāpiesaista amata datiem, lai būtu iespējams paņemt vajadzīgo grafiku.
Problēma novērsta.
Personāla vadība

Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Amatu vietas -> Amata vietu aizpildītība (ar detal. vietu
skaitu)
Problēma: Izdrukas formā amata vieta tiek uzrādīta tik rindiņās, cik darbinieki piesaistīti pie šīs
amata vietas. Pareizi būtu 1 amata vieta 1 rindiņā.
Risinājums: Problēma novērsta.

19.laidiens | 29.05.2013
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Atskaites -> Realizācija -> Klientu apgrozījums
Problēma: Ja realizācijas klientu apgrozījuma atskaites izskatam pievieno NĪP Kompleksā līguma
adreses, tad atskaites rindas tiek daudzkāršotas tik reizes, cik apakšlīgumi ir piesaistīti
kompleksajam līgumam.
Risinājums: Problēma novērsta. Kompleksajam līgumam adrese ir tukša, un līguma apgrozījums
tiek rādīts vienā atskaites rindā.
Līgumi
Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas
Problēma: Rēķinam piesaistītie perioda slēgšanas dokumenti tika uztverti kā maksājumi un līdz
perioda slēgšanas dokumenta izpildes datumam tika rēķinātas kavējuma naudas. Risinājums:
Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> Darbības -> Rādīt apgrozījumuProblēma:
Nomenklatūras apgrozījuma atskaitē, kuru izsauc no nomenklatūru saraksta, loga apakšā nerādīja
izvēlētās nomenklatūras nosaukumu un noliktavas kodu. Risinājums: Problēma novērsta.

18.laidiens | 24.05.2013
SISTĒMA
eParaksta atbalsts
Brīdinājums!
Klientiem, kuri izmanto eParaksta funkcionalitāti, obligāti nepieciešama laidiena nomaiņa!
Attīstot eParakstu, kā arī, lai paātrinātu dokumentu parakstīšanu un samazinātu elektroniski
parakstīta dokumenta izmēra pieaugumu, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
(turpmāk - LVRTC) informējis, ka ar šī gada 24.maiju LVRTC pāriet uz jaunu eDoc standartu
V1.02.
Horizon 3.250.410 versijas 18. laidienā iestrādāta Java eDoc bibliotēku versija, kura atbalsta jauno
eDoc standartu V1.02.
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas
Problēma: Ja PVN summa bija nulle, tā netika iekļauta XML failā, eksportējot PVN deklarāciju.
Risinājums: PVN summa tiek iekļauta XML failā neatkarīgi no tā, kāda tai ir vērtība.
Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Klienta apgrozījums
Problēma: Ja klienta A maksājums ir piesaistīts klienta B rēķinam, tad klienta A apgrozījuma
atskaitē tika rādītas arī klientam B piesaistītās maksājuma summas.
Risinājums: Problēma novērsta. Maksājuma summa apgrozījuma atskaitē tiek rādīta pie tā klienta,
kura rēķinam maksājums ir piesaistīts.
Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Līgumu apgrozījums -> Drukāt sarakstu
Problēma: Izdrukā neparādījās rēķini, kuru maksājumiem izpildes datums ir ārpus apgrozījuma
perioda.
Risinājums: Problēma novērsta.
Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašuma pārvaldība -> Operatora darba vieta -> Norēķinu pārskats
Problēma: Ja klienta A maksājums ir piesaistīts klienta B rēķinam, tad klienta A norēķinu pārskatā
tika rādītas arī klientam B piesaistītās maksājuma summas.
Risinājums: Problēma novērsta. Maksājuma summa norēķinu pārskatā tiek rādīta pie tā klienta un
līguma, kura rēķinam maksājums ir piesaistīts.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti Problēma: Ja
darba laika uzskaites dokumenta tipā Lauku atribūtos norāda Slodzes kategoriju un, dokumentu
veidojot, norāda administratīvo struktūrvienību, nospiežot pogu ar Aizpildīt (tiek aizpildītas visas
rindas par struktūrvienību), tiek izdots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņas par darba ņēmējiem -> Darbības -> Saraksta eksports
Problēma: Netika aizpildīts lauks Vadītājs.
Risinājums: Nepieciešams norādīt vadītāju:
1) vairāku nodokļu maksātāju režīmā Pamatdati -> Uzņēmums -> Iestādes, jābūt aizpildītam
laukam 'Iestādes vadītājs'
2) vienas iestādes režīmā Sistēma -> Uzņēmums -> lpp. Informācija, jābūt aizpildītam laukam
'Vadītājs'
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums
Problēma: Vairāku nodokļu maksātāju režīmā filtra logā norādot konkrētu juridisko iestādi, tiek
atlasīti dati par visām iestādēm.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas
Problēma: Vairāku nodokļu maksātāju režīmā veidojot maksājuma uzdevumu, netiek paņemtas
pareizās summas, kuras attiecas uz konkrēto juridisko iestādi.
Risinājums: Problēma novērsta.

16.laidiens | 14.05.2013
NORĒĶINI
Kase un banka
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports
Problēma: Apstrādājot importētos dokumentus un veidojot maksājumus, parādās kļūdu ziņojumi,
kas neļauj izveidot maksājuma dokumentu.
Risinājums: Problēma novērsta.
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> NĪP -> Apjoma aprēķins -> Maksas aprēķins
Problēma: Veicot Apjoma aprēķinu, ne visām Apjoma aprēķina rindām tika uzģenerēti Aprēķina
ieraksti.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins
Problēma:
Piemaksas ar aprēķina veidiem:
P39 Summa prop. dienām (pa uzrādīto periodu darba laika uzskaites dokuments (DLU))
P40 Summa prop. stundām (pa uzrādīto periodu DLU)
P361 % no likmes prop. dienām (pa uzrādīto periodu DLU)
P371 % no likmes prop. stundām (pa uzrādīto periodu DLU)
Mēnesī darbiniekam bija prombūtne un tika ievadīti divi detalizētie darba laika uzskaites dokumenti
(DDLU) - par periodu no mēneša sākuma līdz prombūtnes beigām un par atlikušajām dienām pēc
prombūtnes. Tika aprēķināta alga (un piemaksa) par pirmo DDLU periodu un izmaksāta, pēc tam
izveidots otrs DDLU, kurā tika iekļautas atlikušās darba dienas pēc prombūtnes. Aprēķinot algu,
sistēma nepareizi aprēķināja piemaksas dienas, kuras jāapmaksā par atlikušajām darba dienām.
Risinājums: Problēma ir atrisināta.

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Adm. struktūrvienības -> Darbības -> Notikumu saraksts;
Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Amatu sarakstam -> Amatu nosaukumi -> Darbības ->
Dokumenta notikumi
Problēma: Netiek reģistrēti dzēšanas notikumi.
Risinājums: Amata nosaukumu klasifikatoram ir ieslēgta dzēšanas notikumu reģistrācija.
Amata nosaukumu klasifikatora notikumu paziņojuma formāts ir mainījies no "Kods: %s;
Nosaukums: %s" uz "Nosaukums: %s", jo Kods atsevišķi ir pieejams izskatā.
Adm.struktūrvienību sarakstā tagad ir redzamas arī pirmā līmeņa grupas (kurām nav grupas).
Adm.struktūrvienībām ir ieslēgta dzēšanas notikumu reģistrācija.
Adm.struktūrvienībām notikumu paziņojuma formāts ir mainījies no "Kods %s; Nosaukums %s;
Virsgrupa %s; Sākuma datums %s; Beigu datums %s" uz dinamisko formātu (izlaižot tukšas
vērtības) "Nosaukums %s; Virsgrupa %s; Sākuma datums %s; Beigu datums %s", jo Kods
atsevišķi ir pieejams izskatā un paziņojums ar tukšām vērtībām ir nesaprotams.
Adm.struktūrvienībām notikumu paziņojumā "Virsgrupa" tiek aizpildīta ar virsgrupas nosaukumu
(pirms tam tika aizpildīta ar skaitli - sistēmas identifikatoru).
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Kartotēkas -> Avansu saraksts -> Pievienot jaunu
Problēma: Lietojot avansu kalkulatoru, parādās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Personāla vadība
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartiņas -> Labot -> Saistītie dati ->
Kvalifikācijas pakāpes pārskats -> Pievienot jaunu
Problēma: Saglabājot Kvalifikācijas pakāpes pārskatu, parādās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi
Problēma: Saskaņotājam/Parakstītājam/Slodžu rindām saraksts tiek atvērts ar vienādiem filtriem.
Risinājums: Rindās ar slodzēm, izmantojot pogu "Jauns" vai [...], tiek atvērts pilns amata datu
saraksts ar noklusētajiem filtriem (t.i. darbinieks ir aktīvs).
Ja rindās ir ne tikai slodzes, bet arī tiesiskās attiecības/štata vietas/personas, tad, nospiežot pogu
"Jauns", tiek atvērts tas saraksts atbilstoši tam, kurā laukā atrodas kursors, vai arī amata datu
saraksts, ja kursors atrodas lauka, kurš nav saistīts ar noteiktu dokumentu (piem., summa, numurs
pēc kārtas).
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Darbinieka iesniegumu reģistrs
Problēma: Sistēmā bija iestrādāts iesnieguma maksimālais derīguma termiņš 3 mēneši.
Risinājums: Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Personāla
uzskaite -> Citi) ir pievienota iespēja norādīt, cik mēnešus ir derīgs darbinieka iesniegums.

14.laidiens | 02.05.2013
SISTĒMA
Grāmatošanas logs
Sākot ar 410.versiju, grāmatošanas logā ir mainīts kontējumu shēmu izvēles veids. Tagad
kontējumu shēmas izvēle notiek no saraksta nevis no lejupkrītošās izvēlnes. Lai sistēmas lietotāji
varētu izmantot jauno kontējumu shēmu sarakstu, lietotājam tiesībās ir jābūt atļautai kontējumu
shēmu apskatei.
Uzņēmums
Ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts -> Darbības -> Piešķirt/noņemt lomas
Problēma: Parādās kļūdas paziņojums un lomas netiek nomainītas.
Risinājums: Kļūda novērsta.
Pašapkalpošanās web
Ceļš: Iestādes dati -> Kontaktu grāmata
Problēma: Noklusēti kontaktu sarakstā redzami lietotāja struktūrvienības darbinieki. Mainot atlases
nosacījumos struktūrvienību, nevar panākt iespēju aplūkot visas uzņēmuma kontaktpersonas.
Risinājums: Struktūrvienības izvēlne papildināta ar pirmā līmeņa izvēlni "(Visas)", kuru izvēloties
tiek attēlota visu uzņēmuma darbinieku kontaktinformācija.
Pašapkalpošanās web / Saskaņošana
Ceļš: Horizon web -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Metarēķini -> poga Dokuments
Problēma: Veicot tādas darbības, kā metarēķina apstiprināšanas uzdevumā atkārtota pogas

"Dokuments" nospiešana un metarēķinā pogas "Aprēķināt summas" nospiešana, pazuda
pievienoto failu "Piesaistīto dokumentu" lodziņš.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Horizon web -> Atvaļinājuma pieteikumi
Problēma: Atvaļinājuma pieteikumos nestrādā poga „Anulēt”. Sistēma nepareizi atrada
saskaņošanas scenārija noklusēto personu apstiprināšanas uzdevuma izpildes statusa maiņas
pārbaudei.
Risinājums: Izlaboti kļūdas paziņojumi. Šajā gadījumā bija jābūt "Nav tiesību mainīt izpildes
statusu, jo persona nav uzdevuma maršrutētājs, scenārija atbildīgais vai autors (uzdevumam bez
scenārija)!".
Dokumentu imports
Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Dokumentu imports -> Dokumenti -> Metarēķini
Problēma: Atsevišķos gadījumos metarēķina rindā tika ieimportēta izmainīta daudzuma vērtība.
Risinājums: Problēma novērsta.
Atskaišu redaktors
Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas
Problēma: Datuma laukiem netika pielietots lietotāja uzstādītais datuma formāts.
Risinājums: Problēma novērsta.
Izdrukas
Ceļš: Sistēma -> Drukas logs -> Rediģēt vai Drukāt
Problēma: Labota kļūda, kas novērojama tikai 410. Versijas 12.laidienā – nebija iespējams atvērt
dažas atskaišu formu kopijas.
Risinājums: Problēma novērsta.
FINANŠU UZSKAITE
Virsgrāmata
Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Grāmatojumi -> Drukāt
Problēma: Ja atskaite izvērsta pa objekta dimensiju un pieprasa grāmatojumus rindai, kurā nav
objektu dimensijas, tad atskaite netiek izdrukāta.
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Konvertācijas -> Jauna Kreditora/Debitora saistību
pārnešana.
Problēma: Nevarēja atvērt jaunu Kreditora/Debitora saistību pārnešanas dokumentu.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Maksājuma dokumenti
Problēma: Konfigurācijās ar vairākiem nodokļu maksātājiem atsevišķos gadījumos nebija
iespējams izslēgt dokumentu no apgādes/realizācijas.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN Deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa)
Problēma: Lielas PVN summas gadījumā PVN deklarācijas I pielikumā tā tika parādīta nekorekti,
nepamatoti sadalot.
Risinājums: Problēma novērsta.
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Operatora darba vieta -> Norēķinu pārskats
Problēma: Pārskata summas tika attēlotas dokumentu valūtā nevis pamatvalūtā.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartiņas
Problēma: Atverot personas kartiņu un to saglabājot bez izmaiņām, tiek nepamatoti atvērts
izmaiņu vēstures logs par darba adreses maiņu.
Risinājums: Problēma novērsta.
Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi -> Labošana
Problēma: Mazas izšķirtspējas monitorā neredz formas apakšējo daļu.
Risinājums: Tagad pieejama iespēja samazināt rīkojuma logu, lai tas ietilptu ekrānā.
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi kompozītie
Problēma: Rīkojuma rindas nevar sakārtot ar tam paredzēto pogu palīdzību.
Risinājums: Izskatā tagad ir pieejama kolonna "Secība kompozītajā rīkojumā", vispirms jāsakārto
pēc tās un tad var veikt kolonnu pārbīdīšanu.
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi kompozītie
Problēma: Rīkojuma rindas nevar sakārtot ar tam paredzēto pogu palīdzību.
Risinājums: Izskatā tagad ir pieejama kolonna "Secība kompozītajā rīkojumā", vispirms jāsakārto
pēc tās un tad var veikt kolonnu pārbīdīšanu.
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi -> Darbības -> Izpildīt rīkojumu
Problēma: Rīkojuma veida aprakstā tiek piedāvāti divi vienādi pamatdatu izvēles varianti
("Atvaļinājuma rezerves fonds darbiniekam"), izvēloties vienu no tiem izpilde nenostrādā pareizi.
Risinājums: Problēma novērsta, liekā izvēle izņemta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Atlaižu sinhronizācija starp Horizon un Horizon POS
Problēma: Izveidojot atsevišķu automatizēto darbu atlaižu sinhronizācijai nevis kopā ar pamatdatu
sinhronizāciju, rodas situācijas, kad dati nenosinhronizējas.
Risinājums: Kļūda novērsta.
Ceļš: Atskaites -> Noliktava-> Ienākošās pavadzīmes / Izejošās pavadzīmes / Iekšējās
pavadzīmes
Problēma: Atskaitēs nedarbojās datumu filtrs.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Līgumcenas
Problēma: Dzēšot līgumcenu, parādās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ražošana
Ceļš: Dokumenti -> Ražošana -> Servisa darbu pieteikumi
Problēma: Nesaprotams informatīvs paziņojums, mainot servisa darba pieteikuma statusu no
izpildē uz izpildīts.
Risinājums: Paziņojums noņemts.
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SISTĒMA
Saskaņošana / Pašapkalpošanās web
Ceļš: Horizon WEB -> Apstiprināšanas uzdevums -> Metarēķini -> Pievienotie faili
Problēma: Nav redzama pilna izvēlne failu pievienošanai. Pievienojot failu, parādās paziņojumi par
struktūrvienības un nomenklatūras obligātumu.
Risinājums: Problēma novērsta. Tagad visos gadījumos Pievienoto failu sadaļā tiek rādīti
struktūrvienību un nomenklatūru saraksti – atkarībā no licences aktīvi vai neaktīvi.
Ceļš: Horizon WEB -> Apstiprināšanas uzdevums -> Metarēķini
Problēma: Kaut arī lietotājam nav labošanas tiesību, ir pieejamas ierakstu labošanas,
pievienošanas, dzēšanas darbības. Labojumus atļauj veikt, bet tie nesaglabājas.
Risinājums: Uzlabota tiesību pārbaude. Problēma novērsta.
FINANŠU UZSKAITE
Finanšu pārskati
Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Darbības -> Pārskatu aprēķini ->
Darbības -> Aprēķina rezultāti
Problēma: Bilances standarta izdrukas formā rindai ir pazīme „Sākt jaunā lapā”, kas nestrādā.
Risinājums: Problēma novērsta. Izlabota standarta izdrukas forma.
NORĒĶINI

Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts/Maksājuma dokumenti/Preču
dokumenti -> Jauns/Labot
Problēma: Sasaistot rēķinu ar maksājumu, parādās kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

