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1. Ievads
Instrukcijā aprakstīti ieviestie papildinājumi Horizon WEB funkcionalitātē
“Autotransporta uzskaite”, lai nodrošinātu pilna cikla veikšanu autotransporta uzskaitei,
kā arī uzlabojumi, lai autotransporta kartīte, maršruti, ceļazīmes un informācija par
konkrētu autotransportu būtu ierobežota un pieejama tikai atbildīgajiem par konkrēto
autotransportu un to vadībai.

2. Datu sagatavošana un sistēmas konfigurācija
2.1. Personas dati
Nepieciešams ievadīt autovadītāju un struktūrvienības vadītāju (apstiprinātāju)
personas datus. Dati tiek ievadīti personas kartītē, un tajā tiek definēta vadītāja un
padotā hierarhija. Personu kartītes tiek izmantotas arī, veidojot WEB lietotāju kartītes.
Personas kartītē jāievada personas informācija un personai atļautās lomas
(Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes). Personas kartītē lappusē
Kontaktinformācija jānorāda e-pasta adrese, uz kuru tiks sūtīta ziņa par ceļazīmes
pieteikšanu, apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Personas kartītes lappuses Informācija sadaļā Lomas jāatzīmē izvēles rūtiņa
“Autovadītājs”.
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2.1.1. WEB lietotāja piesaiste personai
Lai autorizētos Horizon WEB sistēmā un apskatītos informāciju par autotransporta
kartītēm, ievadītu maršrutus, ceļazīmes un apstiprinātu tās, jāizveido WEB lietotājs.
WEB lietotājam jābūt piesaistītam personai, kas definēta Horizon Personu sarakstā
(Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Horizon Personas un WEB lietotāja
sasaisti veido WEB lietotāja kartītes lappusē Objekti (Sistēma -> Administrēt -> Web
lietotāji).
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2.3. Autovadītāju definēšana un piesaiste autotransporta kartītei
Visiem uzņēmuma autovadītājiem jābūt izveidotām Autovadītāju kartītēm.
Autovadītāja kartītes ievade un ievadīto kartīšu saraksts ir pieejams izvēlnē
Pamatdati->Transporta procesu vadība->Autovadītāju kartītes.
Lappusē Persona nospiežot pogu
, automātiski tiks parādīts personu saraksts
(Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts), kurām ir piešķirta attiecīgā loma
(Autovadītājs). Personu sarakstam ir jābūt aizpildītam iepriekš un atbilstošajiem
darbiniekiem ir jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Autovadītājs. Izvēloties personu no šī
saraksta, dati tiks ievietoti autovadītāja kartītē. Izmantojot personas un WEB lietotāja
sasaisti, iespējams autorizēties Horizon WEB sistēmā.

Tikai attiecīgajām autotransporta kartītēm piesaistītajiem autovadītājiem un to
padotajām personām iespējams apskatīt informāciju par autotransporta kartītēm,
ievadīt maršrutus, ceļazīmes un apstiprināt tās Horizon WEB (Pamatdati -> Transporta
procesu vadība -> Autotransporta kartītes -> Pievienot / Labot -> Lappuse Saistītie
dati).
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2.2. WEB lietotāju tiesības
Lietotāju piekļuves tiesības Horizon WEB tiek administrētas Horizon, izmantojot
lietotāju tiesību lomas (Sistēma -> Administrēt -> Lomas). Tajās atzīmē, kādas
Horizon WEB autotransporta sarakstu izvēlnes ir redzamas Web lietotājam.
Atbilstoši tiesību punktiem, ir pieejamas tiesības uz šādiem sarakstiem:




Autotransporta kartītes
Maršruti
Ceļazīmes
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Web lietotāja tiesības katrā no minētajiem sarakstiem papildus tiek ierobežotas,
atkarībā no tā vai šis lietotājs Horizon autotransporta kartītē ir definēts kā autovadītājs
(var būt vairāki) vai galvenais autovadītājs (var būt tikai viens).
Jebkurš autovadītājs (arī galvenais) vienlaikus var būt arī vadītājs. Vadītāja un padoto
hierarhija tiek definēta administratīvo struktūrvienību un apstiprinātāju sarakstos.
Gan vadītājam, gan padotajam jānorāda viena un tā pati Administratīvā
struktūrvienība (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes ->
Jauns/Labot/Skatīt lappusē Saistītie dati hierarhiskajā sarakstā, izvēloties Personas
amatu dati.)
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Lai vadītājam būtu tiesības apstiprināt dokumentus, tam jābūt ievadītam
Apstiprinātāju klasifikatorā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji vai Pamatdati
-> Personāla uzskaite -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji).

3. Autotransporta kartītes
Horizon WEB tiek atspoguļoti Horizon autotransporta kartītē ievadītie dati. Šie dati
Horizon WEB pieejami tikai apskates režīmā. Datu sākotnējā ievade tiek veikta
Horizon sistēmā.
Izvēlne: Autotransports -> Autotransporta kartītes

Lai autotransporta kartīte būtu pieejama Horizon WEB, tai jābūt statusā Aktīvs.
Piekļuve autotransporta kartīšu sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar
Horizon definētajām lietotāju tiesību lomām. Web lietotājs Horizon WEB var apskatīties
informāciju tikai par tām autotransporta kartītēm, kurām tas ir piesaistīts kā
autovadītājs.
Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem Web lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā
vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var apskatīties datus par autotransporta
kartītēm, kurām tie piesaistīti kā autovadītāji, kā arī datus par autotransporta kartītēm,
kurās kā autovadītāji piesaistīti viņu padotie darbinieki.
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Lai apskatītu kādu autotransporta kartīti, noklikšķinot ar peli uz ieraksta, jāatver
nepieciešamās Autotransporta kartītes ievadlogs apskates režīmā.

Autotransporta kartītes ievadlogs sastāv no vispārējas informācijas par automašīnu
un vairākām ar virsrakstiem nodalītām sadaļām: Informācija; Tehniskie dati;
Degvielas uzskaite; Saistītie dati; Attēls; Dimensijas un Īpašības.

4. Maršruti
Maršrutu sarakstā autovadītāji ievada visus atskaites periodā veiktos maršrutus.
Izvēlne: Autotransports -> Maršruti

Maršrutu saraksts noklusēti atlasa ierakstus tikai par iepriekšējo un tekošo mēnesi.
Ja nepieciešams atlasīt datus par citu periodu, iespējams izmantot saraksta filtru.
Maršrutus var ievadīt tikai tām autotransporta kartītēm, kurām Horizon statuss ir Aktīvs.
Piekļuve maršrutu sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon
definētajām lietotāju tiesību lomām. Web lietotājs Horizon WEB var ievadīt maršrutus
tikai tām autotransporta kartītēm, kurām tas ir piesaistīts kā autovadītājs. Maršrutu
sarakstā šādi lietotāji var labot vai apskatīt tikai savus ievadītos maršrutus.
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Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem WEB lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā
vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var ievadīt, labot un apskatīt maršrutus
autotransporta kartītēm, kurām tie piesaistīti kā autovadītāji, kā arī tām autotransporta
kartītēm, kurām kā autovadītāji piesaistīti viņu padotie darbinieki.
Lai izveidotu jaunu maršrutu, jānospiež poga
un no piedāvātajiem maršrutu
dokumentu tipiem, jāizvēlas nepieciešamais. Tiek atvērta Maršruta ievadforma.

Maršruta ievadformas lauki Datums, Automašīna, Maršruts, Numurs, Autovadītāja
kartiņa ir aizpildāmi obligāti. Pēc noklusējuma lauks Autovadītāja kartiņa tiek
aizpildīts ar tā WEB lietotāja datiem, kurš pieslēdzies sistēmai.
Maršruta ievadforma gan Horizon WEB, gan Horizon papildināta ar jaunu lauku
Brauciena mērķa piezīmes. Laukā iespējams ievadīt 200 simbolus.
Lai sistēma automātiski aprēķinātu maršruta odometra nobraukumu vai beigu
rādījumu, Horizon jāpapildina maršruta dokumenta tips (Sistēma -> Uzstādījumi ->
Dokumentu tipi -> Maršruts -> darbība Labot). Lappusē Lauku atribūti jāpievieno
jauna vērtība „Odometra vērtību inicializēšana un aprēķins”, kā Noklusētā vērtība
jāizvēlas vērtība “Jā”. Pēc tam jānospiež poga Pievienot un jāsaglabā dokumenta tips.
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Pēc dokumenta tipa papildināšanas sistēma automātiski aprēķinās:



odometra beigu rādījumu, aizpildot lauku Nobraukums, un aizpildīs lauku
Odometrs atgriežoties;
nobraukumu, aizpildot lauku Odometrs atgriežoties, un aizpildīs lauku
Nobraukums.

Ja autotransporta kartītei tiek ievadīts pirmais maršruts, lauks Odometrs izbraucot
maršruta ievadformā tiek aizpildīts automātiski ar odometra sākuma rādījumu no
autotransporta kartītes.
Ievadot jaunu maršrutu, lauks Odometrs izbraucot maršruta ievadformā tiek aizpildīts
automātiski ar pēdējā ievadītā maršruta lauka Odometrs atgriežoties rādījumu.

5. Degvielas saņemšanas dokumenti
Degvielas saņemšanas dokumentu ievadei un uzskaitei izveidots atsevišķs saraksts
Horizon modulī “Transporta procesu vadība”.
Izvēlne: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Degvielas saņemšanas
dokumenti
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Degvielas saņemšanas dokumentu sarakstā izvēlnē Darbības iespējams veikt
dokumentu importu no Excel veidnes (Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no
Excel faila -> Degvielas saņemšanas dokuments).

Lai importētu degvielas saņemšanas dokumentus, tiek izsaukts papildlogs, kurā
jānorāda importējamais Excel fails.

Pēc tā apstiprināšanas tiek uzsākta importējamo datu apstrāde. Datu apstrādes laikā
pieejama informācija par importa procesa norisi un tajā konstatētajām kļūdām.
Jāņem vērā, ka Excel fails ir pareizi jāsagatavo. Šim nolūkam ir paredzēta otra darbība
Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne -> Degvielas saņemšanas
dokuments.
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Izvēloties šo darbību, tiek parādīts papildlogs, kurā redzama informācija par Excel
veidnes izveidi.

Tālāk tiek atvērta Excel veidne, kurā ir norādīts, kādiem laukiem jābūt aizpildītiem
attiecīgajā failā.

Degvielas saņemšanas dokumentu iespējams ielasīt ar pogu
(Pievienot rindiņu)
ceļazīmes ievadformas (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes)
lappusē Degvielas saņemšanas dokumenti.
Datu ielasīšana ceļazīmē iespējama, ja degvielas saņemšanas dokumenta datums
iekļaujas ceļazīmes atskaites periodā, kā arī ceļazīmē un degvielas saņemšanas
dokumentā norādītās autotransporta kartītes sakrīt.
Degvielas saņemšanas dokumentus ceļazīmē iespējams ievadīt arī manuāli,
nospiežot pogu

(Pievienot).
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6. Ceļazīmes
Ceļazīmju sarakstā galvenie autovadītāji ievada ceļazīmes viņu atbildībā esošajam
autotransportam par atskaites periodu
Izvēlne: Autotransports -> Ceļazīmes.

Ceļazīmju saraksts noklusēti atlasa ierakstus tikai par iepriekšējo un tekošo mēnesi.
Ja nepieciešams atlasīt datus par citu periodu, iespējams izmantot saraksta filtru.

6.1. Ceļazīmes ievadīšana
Ceļazīmes iespējams ievadīt tikai tām autotransporta kartītēm, kurām Horizon statuss
ir Aktīvs.
Piekļuve ceļazīmju sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon
definētajām lietotāju tiesību lomām. Ceļazīmes Horizon WEB var ievadīt tikai tie WEB
lietotāji, kuri Horizon ir definēti kā galvenie autovadītāji. Šādi web lietotāji var ievadīt,
labot un apskatīt ceļazīmes tikai par tām automašīnām, kurās viņi ir piesaistīti kā
galvenie autovadītāji. Vienai automašīnai vienlaicīgi var būt tikai viens galvenais
autovadītājs. Pazīmi “Galvenais” ir iespējams mainīt, piešķirot to citam autovadītājam
un ierobežojot to ar “Spēkā no” – “Spēkā līdz” datumiem.
Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem WEB lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā
vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var ievadīt un labot ceļazīmes par tām
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autotransporta kartītēm, kurām viņi ir piesaistīti kā galvenie autovadītāji un papildus
apskatīt savu padoto – galveno autovadītāju – ievadītās ceļazīmes.
Lai izveidotu jaunu ceļazīmi, jānospiež poga Pievienot . Tiek atvērta Ceļazīmes
ievadforma, kas sastāv no galvenes un vairākām ar virsrakstiem atdalītām
informācijas daļām: Maršruti, Degvielas saņemšanas dokumenti un Degvielas
patēriņš. Šīs sadaļas iespējams aizpildīt, ievadot datus manuāli, vai arī aizpildīt no
iepriekš ievadītajiem maršrutiem un degvielas saņemšanas dokumentiem, nospiežot
pogu
.

Ceļazīmes ievadformas lauki Automašīna, Apstiprinātājs, Datums no, Datums
līdz ir aizpildāmi obligāti. Lauks Pieteicējs pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar tā WEB
lietotāja datiem, kurš pieslēdzies sistēmai. Lauks Automašīna tiek aizpildīts noklusēti
gadījumos, ja autovadītājs ir norādīts kā galvenais tikai vienai autotransporta kartītei.
Pēc noklusējuma lauks Apstiprinātājs tiek aizpildīts ar tā WEB lietotāja datiem, kurš
Horizon definēts kā vadītājs (Apstiprinātājs). Lauks Datums no tiek aizpildīts
noklusēti ar pēdējās ceļazīmes beigu datumu. Ja attiecīgajai autotransporta kartītei
nav ievadīta neviena ceļazīme, lauks Datums no jāaizpilda manuāli.
Ceļazīmes ievadformā pievienots jauns lauks Struktūrvienība – lauks tiek aizpildīts
ar autotransporta kartītē norādīto struktūrvienību.
Lauks Odometrs izbraucot tiek aizpildīts ar pēdējās ievadītās ceļazīmes odometra
beigu rādījumu.
Nobraukuma un odometra beigu rādījuma aprēķins ceļazīmē:




aizpildot lauku Nobraukums, tiek aprēķināts odometra beigu rādījums un
aizpildīts lauks Odometrs atgriežoties;
aizpildot nobraukumu no ievadītajiem maršrutiem, tiek aprēķināts odometra
beigu rādījums un aizpildīts lauks Odometrs atgriežoties;
aizpildot lauku Odometrs atgriežoties, tiek aprēķināts nobraukums un
aizpildīts lauks Nobraukums.
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Degvielas atlikums izbraucot ceļazīmē tiek automātiski aizpildīts ar pēdējās ievadītās
ceļazīmes degvielas atlikumu atgriežoties.
Ielieto degvielu ceļazīmē aizpilda
dokumentiem vai arī manuāli.

no

ievadītajiem

degvielas

saņemšanas

Ceļazīmes ievadformā izveidota piekļuve Skybrake GPS sistēmai, kurā tiek atvērta
informācija par automašīnu, par kuru tiek noformēta ceļazīme.
Autovadītājam ir iespēja aizpildīt visu vai daļu ceļazīmes un saglabāt to, nospiežot
pogu
. Ceļazīme tiek saglabāta un ir pieejama ceļazīmju sarakstā ar
statusu Jauns. Šādas ceļazīmes iespējams labot un papildināt.
Kad ceļazīme ir pilnībā aizpildīta un autovadītājs vēlas to pieteikt, jānospiež
poga
. Ceļazīme nonāk apstiprināšanā pie pieteikumā norādītā
apstiprinātāja. Ceļazīmju sarakstā tā pieejama ar statusu Pieteikts un nav vairs
labojama.
Ceļazīmi iespējams anulēt, ievadlogā nospiežot pogu
- ceļazīmes statuss
tiek nomainīts uz Anulēts un tālākas darbības ar to vairs nav iespējamas.

6.2. Ceļazīmes apstiprināšana
Ceļazīmju sarakstā ar statusu Pieteikts ir pieejamas visas autovadītāju pieteiktās, bet
vadītāju vēl neapstiprinātās ceļazīmes.

Piekļuve pieteikto ceļazīmju sarakstam tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon
definētajām lietotāju tiesību lomām. Ceļazīmju apstiprināšanu Horizon WEB var veikt
tikai tie Web lietotāji, kuri Horizon ir definēti kā vadītāji (Apstiprinātāji). Ceļazīmju
sarakstā vadītājs redz un var apstiprināt vai noraidīt tikai savu padoto darbinieku
ievadītās ceļazīmes.
Par katru pieteikto ceļazīmi atbildīgais vadītājs tiek informēts, saņemot ziņu e-pastā.
Atverot pieteikto ceļazīmi, vadītājam ir pieejamas divas iespējas - apstiprināt vai
noraidīt.
Lai apstiprinātu ceļazīmi, jānospiež poga
statuss tiek nomainīts no Pieteikts uz Apstiprināts.

. Apstiprinātas ceļazīmes

Lai ceļazīmi noraidītu, jānospiež poga
. Gadījumos, kad vadītājs ceļazīmi
noraida, jāaizpilda lauks Pamatojums, norādot ceļazīmes noraidīšanas iemeslu.
Noraidītas ceļazīmes statuss tiek nomainīts no Pieteikts uz Jauns, un tā kļūst pieejama
ceļazīmes pieteicējam labošanai vai anulēšanai.
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Par ceļazīmes noraidīšanu tās pieteicējs tiek informēts, saņemot ziņu e-pastā. Tālāk
autovadītājam iespējams labot ceļazīmi un pieteikt to atkārtotai apstiprināšanai.
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