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1. Ievads
Instrukcija sagatavota, lai pārraudzītu iekšējo pieprasījumu veidošanu Interneta
pasūtījumu modulī. Šī funkcionalitāte ir pieejama ar licencēm:
 Pasūtījumi internetā
 Loģistika
 Failu repozitoriji
 WEB pašapkalpošanās
 Saskaņošana
Funkcionalitāte nodrošina iespēju uzņēmuma struktūrvienībām veikt iekšējos preču
pasūtījumus uzņēmuma centrālajai noliktavai. Sākotnējā pasūtījumu noformēšana tiek
veikta Interneta pasūtījumu modulī. Pasūtījumus Interneta vietnē ievada un saglabā
uzņēmuma struktūrvienību darbinieki. Noformētie pasūtījumi automātiski nokļūst
Horizon programmas Loģistikas modulī kā iekšējie pieprasījumi, un centrālās
noliktavas prečzinis veic saņemto pasūtījumu izpildi.

2. Interneta pasūtījumu moduļa lietotāja autentifikācijas
apvienošana ar Horizon WEB
Izveidota iespēja pārslēgties no Horizon Web uz Interneta pasūtījumu moduli un otrādi
bez atkārtotas datu ievades. Galvenā izvēlne Horizon WEB papildināta ar sadaļu
“Pasūtījumi”; galvenā izvēlne Interneta pasūtījumu modulī papildināta ar sadaļu
“Horizon WEB”.
Uz WEB servera atrodas divi faili web.config - Interneta pasūtījumu un Horizon WEB
fails - kuros pieejami konfigurācijas uzstādījumi. Lai nodrošinātu Interneta pasūtījumu
moduļa lietotāja autentifikācijas apvienošanu ar Horizon WEB, katra web.config faila
sadaļā appSettings izveidoti divi jauni slēdži:
1) Interneta pasūtījumu moduļa web.config failā:
<configuration>
…
<appSettings>
…
<add key="HwebSsoKey"
value="0CAEF56877414B01FCBF3E664DA145F50EF0D24B6C4AF5DD06AF62203D894
A0F1B1B9892EAB6B9864C35F333260881833E87DD51D8C83FE639D52AB926F3F105"
/> - kā value vērtība ir ciparu virkne, ar kuru tiek nodrošināts Interneta pasūtījumu
moduļa un Horizon Web starpsavienojums
<add key="HwebSsoUrl"
value="http://localhost/Horizon.Web/Default.aspx"/> - kā value vērtība
tiek norādīta tiešsaistes adrese uz Horizon Web, lai Interneta pasūtījumu moduļa
izvēlnē tiktu izveidota korekta saite uz Horizon Web
2) Horizon WEB web.config failā:
<configuration>
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…
<appSettings>
…
<add key="HwebSsoKey"
value="0CAEF56877414B01FCBF3E664DA145F50EF0D24B6C4AF5DD06AF62203D894
A0F1B1B9892EAB6B9864C35F333260881833E87DD51D8C83FE639D52AB926F3F105"
/> - kā value vērtība ir tāda pati ciparu virkne kā Interneta pasūtījumu moduļa failā.
Atslēgai jāsakrīt abās sistēmās, kuras tiek savstarpēji autentificētas.
<add key="iBodeSsoUrl" value="http://localhost/iBode/"/> - kā
value vērtība tiek norādīta tiešsaistes adrese uz Interneta pasūtījumu moduli, lai
Horizon Web izvēlnē tiktu izveidota korekta saite uz Interneta pasūtījumu moduli.
Ja abi faili konfigurēti korekti, Horizon WEB tiek parādīta jauna sadaļa “Pasūtījumi”,
un Interneta pasūtījumu modulī tiek parādīta sadaļa “Horizon WEB”.

3. Iekšējā pieprasījuma veidošana no WEB lietotājam
piesaistītās noliktavas
Izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> E-veikals izveidots
parametrs Iekšējais pieprasījums, kuram jāizvēlas dokumenta tips. Jāņem vērā –
pirms izvēlēties dokumenta tipu, jāapraksta pats dokumenta tips izvēlnē Sistēma ->
Uzstādījumi -> Dokumentu tipi, un dokumenta tipā jānodefinē lauks Dokumenta
numurs. Lai Interneta pasūtījumu modulī atspoguļotos veiktās izmaiņas, jāpārstartē
FTG serveris.
Lai Horizon WEB tiktu attēloti personas dati, jāizveido WEB lietotāja piesaiste
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).
Lai veiktu pasūtījumus Interneta pasūtījumu modulī, WEB lietotāja kartītes lappusē
Objekti jāpiesaista noliktava, aizpildot laukus:
 Firma
 Veids = Noliktava
 Kods = No noliktavu saraksta izvēlēta noliktava
 Datums no
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Vienam WEB lietotājam vienlaicīgi iespējams piesaistīt vienu noliktavu.
WEB lietotāja kartītē norādītā noliktava tiek izmantota Horizon Loģistikas moduļa
iekšējā pieprasījuma lauka Saņēmējs aizpildīšanā brīdī, kad Interneta pasūtījumu
modulī ievadītais pasūtījums tiek nosūtīts uz Horizon. Laukā Saņēmējs tiek norādīta
noliktava, no kuras tiek veikta preču pasūtīšana.

4. Interneta pasūtījumu formas papildinājumi
Lai nodrošinātu pasūtījumu noformēšanu Internetā un nosūtīšanu uz Horizon,
pilnveidota Interneta pasūtījumu forma (pirkumu grozs).
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Interneta pasūtījumu forma papildināta ar šādiem laukiem:
Dokumenta lauki: (lauki, kas attiecas uz pasūtījumu kopumā)
 Izsniegšanas noliktava
Šajā laukā tiek norādīta noliktava, kurai tiek veikts pasūtījums. Lauks noklusēti tiek
aizpildīts ar Horizon sistēmas Uzskaites parametros norādīto noliktavu (Sistēma > Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse E-veikals). Norādot noliktavu no
noliktavu saraksta, jāizvēlas tikai tāda noliktava, kurai atzīmēta izvēles rūtiņa
Atļauts B2B eksports, kas paredz noliktavas izmantošanu Interneta pasūtījumu
modulī.
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Ja sistēmas Uzskaites parametros noliktava nav norādīta, tad pirkumu grozā šis
lauks ir tukšs. Nepieciešamības gadījumā lietotājs var norādīt citu noliktavu.
Laukam ir piesaistīts iepriekš definēts Horizon noliktavu klasifikators. Dati, kas
attiecas uz pasūtījumā norādīto noliktavu, automātiski tiek pārnesti uz Horizon
iekšējo pieprasījumu un ir redzami attiecīgajā laukā Izsniedzējs (noliktava, kurai
tiek veikts pasūtījums).
 Saņemšanas noliktava
Šajā laukā tiek norādīta WEB lietotāja kartītei piesaistītā noliktava, no kuras tiek
veikta preču pasūtīšana.
 Piegādes veids
Šajā laukā iespējams norādīt pasūtīto preču piegādes veidu. Laukam ir piesaistīts
iepriekš definēts Horizon Loģistikas moduļa piegādes veidu klasifikators. Dati, kas
attiecas uz pasūtījumā norādīto piegādes veidu, automātiski tiek pārnesti uz
Horizon iekšējo pieprasījumu un ir redzami attiecīgajā laukā Pieg. veids.
Rindiņu lauki: (lauki, kas attiecas uz konkrētām pasūtījuma rindiņām)
 Mērv. piezīmes
 Iepirkuma cenas piezīmes
Abi šie lauki ir aizpildāmi pēc izvēles. Tie ir brīva teksta lauki un aizpildāmi manuāli.
Tos aizpilda gadījumā, kad tiek pasūtīta prece, kuras nav uzņēmuma preču
katalogā. Šādās situācijās šos laukus visbiežāk aizpilda kombinācijā ar lauku
Piezīmes pasūtījumam, kurā paredzēts detalizētāk norādīt nepieciešamās preces
raksturlielumus. Dati no pasūtījuma laukiem Mērvienība un Iepirkumu cena tiek
automātiski pārnesti uz Horizon iekšējo pieprasījumu un ir redzami attiecīgajos
rindiņu laukos.
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5. Failu pievienošana pirkumu grozam
Pasūtījuma (pirkumu groza) noformēšanas laikā iespējams tam pievienot vairākus
failus (bildes, aprakstus u.c.). Augšupielādei atļautos failu tipus iespējams definēt
sistēmas Uzskaites parametru lappusē Horizon WEB sadaļā Failu tipi. Iespēja
pievienot failus ir aktīva tikai neizpildītiem pasūtījumiem. Pievienotie faili tiek glabāti
Horizon failu repozitorijā.

6. Horizon iekšējo pieprasījumu veidošana no pirkumu groza
Interneta pasūtījumu modulī ievadītu pasūtījumu iespējams saglabāt vai nosūtīt.
Nospiežot pogu Saglabāt, ievadītais pasūtījums tiks saglabāts. Šādu pasūtījumu vēlāk
iespējams papildināt. Saglabāts pasūtījums ir pieejams Horizon kā iekšējais
pieprasījums (Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi) statusā Sagatave.

Kad pasūtījums (pirkumu grozs) ir pilnībā noformēts, jānospiež poga “Nosūtīt”.
Jāņem vērā, ka šādu pasūtījumu Interneta pasūtījumu modulī vairs nebūs iespējams
mainīt. Savukārt, Horizon iekšējā pieprasījuma statuss tiek mainīts uz Piedāvāts.
Ja Horizon pieejama licence dokumentu saskaņošanai un veikta nepieciešamā
konfigurācija, tad iekšējais pieprasījums tiek nosūtīts atbildīgajam saskaņotājam.
Kad saskaņotājs apstiprina dokumentu, tā statuss Horizon mainās uz Apstiprināts.
Dokumenta statusi Horizon noliktavas darbiniekam sniedz informāciju, kurus iekšējos
pieprasījumus viņš var apstrādāt, un kuri šobrīd tiek papildināti vai atrodas
saskaņošanā.
Apstiprinātus pieprasījumus apstrādā noliktavas prečzinis, kurš nodrošina pasūtījuma
izpildi no noliktavas atlikumiem vai veic pasūtījumus piegādātājiem.

7. Iekšējā pieprasījuma apskate Interneta pasūtījumu modulī
Izveidota jauna atskaite “Pasūtījumi”, kurā apkopoti Interneta pasūtījumu modulī
lietotāja ievadītie pasūtījumi (pirkuma grozi). Katrs WEB lietotājs var apskatīt tikai
savus ievadītos pasūtījumus.
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Atskaitē pieejami šādi lauki:
 Numurs
 Datums
 Summa
 Valūta
 Statuss
 Atbildīgais
 Piegādes adrese
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