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SISTĒMA

Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Ērtāka izskatu veidošana sarakstos
Lai lietotājiem padarītu ērtāku izskatu veidošanu sarakstos, būtiski pārveidots izskata uzstādīšanas dialogs:
•

uzlabota izskata loga apstrādes ātrdarbība;

•

plašākas lauku izvēles iespējas izskata dialoga logā;

•

uzlabotas pieejamo lauku meklēšanas iespējas – tiek atlasīti tikai meklētie ieraksti un meklētā frāze tiek izgaismota;

•

visas izskatu uzstādīšanas iespējas pārskatāmas vienā logā - izskats, summēšana, sakārtojums u.c.;

•

iekļaujot laukus summēšanā, sistēma pati sadala grupējošos un summējošos laukus pēc to tipa.

Video: Jaunie sarakstu izskati:
https://www.youtube.com/watch?v=2MgZ7XIBu7I
Dinamikas atskaišu veidošanā turpmāk tiks izmantoti tie paši principi kā pārējos sarakstos. Līdz ar to jāņem vērā, ka
pirmajā lietošanas reizē atskaites izveide var prasīt papildus laiku.

Video: Jaunie sarakstu izskati:
https://www.youtube.com/watch?v=3JLYg7aCKVU
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Horizon eksperte
Aiva Bondare

Ērtāka datu ievade modulī Komandējumi
Lai nodrošinātu darbiniekiem elastīgāku un ērtāku datu ievadi un apstrādi par komandējumu pieteikumiem un atskaitēm,
470.versijā ir uzsākta komandējuma moduļa pilnveidošana.

Izstrādātās izmaiņas:
•

2 saistītie dokumenti - komandējuma pieteikums un komandējuma atskaites dokuments;

•

labojumu saskaņošanas procesa laikā;

•

faktisko komandējuma datu ievade.

Saskaņošanas procesa laikā, personai, kas saskaņo komandējuma pieteikumu, ir iespēja veikt arī labojumus saskaņojamajā
dokumentā. Darbiniekam ir iespēja pieteikt komandējuma pieteikumu, kurā nav norādīta visa informācija. To tālāk
saskaņošanas procesā labo kāda kompetenta persona.

Komandējuma pieteikums
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Apstiprināšanas uzdevums

Darbiniekam, atskaitoties par komandējumu, bieži vien ir ne tikai jāatskaitās par naudas līdzekļu izlietojumu, bet
nākas arī mainīt komandējuma periodu un/vai apmeklētās valstis. Sākot ar 470.versiju komandējuma pieteikums ir
sadalīts divos saistītos dokumentos - komandējuma pieteikums un komandējuma atskaites dokuments. Komandējuma
atskaites dokuments tiek automātiski izveidots, kad tiek apstiprināts komandējuma pieteikums un tajā tiek pārkopēta
visa informācija no komandējuma pieteikuma. Ja faktiskais komandējuma periods un/vai apmeklētās valstis atšķiras no
plānotā, tad komandējuma atskaites dokumentā to ir iespējams izlabot. Pēc komandējuma perioda un/vai apmeklēto
valstu maiņas programma automātiski veic dienas naudas summas starpības aprēķinu.

Komandējuma atskaites dokuments
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Individuālā proporcija pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentos
470.versijā ir iestrādāta iespēja pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentos norādīt individuālo PVN
proporcijas koeficientu.
Iegādes un rekonstrukcijas dokumentos galviņā “Lpp.Info” ir jauns lauks “PVN prop.”. Ja uzņēmuma pamatdatos
klasifikatorā “PVN proporcijas koeficients” būs norādīts neatskaitāmā PVN priekšnodokļa proporcijas koeficients, tad to
programma automātiski attālos jaunajā laukā “PVN prop.”. Lauks ir manuāli labojams. Tajā esošā vērtība tiks piemērota
tām satura rindām, kurām “PVN iekļaušanas metode” tiks izvēlēta “Pēc proporcijas”. Dokumenta saturā ir ieviesta
jauna kolona “PVN prop.%”. Līdz ar to katrai konkrētai dokumenta rindai ir iespēja arī manuāli izlabot individuālo PVN
proporcijas koeficientu.

Papildināta Excel veidne pamatlīdzekļu kartītes importam
Excel struktūras veidne, kas nodrošina pamatlīdzekļu kartīšu datu importu Horizon, ir papildināta ar dažām jaunām
iespējām. No 470.versijas ir iespējams ar Excel veidni iekopēt programmā laukus “Platība” un “Platības mērvienība”, kā
arī kopēšanas brīdī jau norādīt saistošo kartīti un norādīt arī “Papildgrupu”. Tas novērš papildus manuālo darbu ievadot
datus.

Piegādātājs pamatlīdzekļu kartītē un iegādes dokumentā
Lai nodrošinātu precīzu pamatlīdzekļu kartītes informācijas atbilstību iegādes dokumenta piegādātāja informācijai,
piegādātājs tiek pārkopēts no iegādes dokumenta uz kartīti. Ja pamatlīdzekļu kartītē lauks “Piegādātājs” jau ir aizpildīts
un tas atšķiras no dokumentā norādītā piegādātāja, kartītes labošana ir jāapstiprina pie dokumenta saglabāšanas.

5

NORĒĶINI

Horizon eksperts
Mārtiņš Olte

Sadalījuma aizpilde maksājumā no virsgrāmatas kontu atlikuma
No 470.versijas izejošajos maksājumu uzdevumos un kases izdevumu orderos pieejama jauna dimensiju sadalījuma
aizpildes iespēja - Aizpildīt no kontu atlikumiem. Atlases filtrā iespējams norādīt jebkuru virsgrāmatas kontu un datumu.
Rezultātā tiek aizpildīts dokumenta sadalījums un summa ar attiecīgā konta atlikumu uz filtrā norādīto datumu visu to
dimensiju griezumā, kurās sadalīts attiecīgais konts. Šāda iespēja var noderēt gadījumos, kad ar maksājumu nepieciešams
dzēst attiecīgā konta atlikumu, piemēram, veicot pievienotās vērtības nodokļa pārskaitījumu valsts budžetā

Automātiska dimensiju sadalījuma aizpilde maksājumā no piesaistītā preču dokumenta
detalizācijas rindām
Līdz šim maksājuma dimensiju sadalījumu automātiski aizpildīt bija iespējams tikai no maksājumam piesaistīto
dokumentu grāmatojumu sadalījuma. 470.versijā iespējams aktivizēt kontroles un vides parametru, kas dimensiju
sadalījumu maksājumā automātiski aizpildīs no piesaistītā rēķina, pavadzīmes vai PL dokumenta ievades loga rindiņām.
Detalizētāku informāciju skatīt instrukcijā:
http://horizon.lv/cms/files/plugin_objects/495%201%20LDO.11.15.HOR.1.0_Bankas_imports_MU_piesaistes_470.pdf
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APSAIMNIEKOŠANA

Horizon eksperte
Karīna Paškovskaja

Papildinājumi Objektu apsekošanas aktos
Objektu apsekošanas akta galvenē pievienoti lauki “Autors” un “Statuss”, kuru vērtības var izmantot kā papildu kritēriju
aktu reģistrēšanas kontroles procesos.
Aizpildot akta detalizāciju, var izvēlēties papildu stāvokļa vērtības (Teicams un Kritisks), kas kopumā ļaus precīzāk
aprakstīt stāvokli.
Izveidota atskaite “Objektu apsekošanas aktu rindas” (Atskaites –> NĪP –> Objektiem), kurā attēloti dati no Apsekošanas
aktu tabulām Tehniskie parametri un Iekārtas. Atskaitē var analizēt vairāku objektu stāvokli tehnisko parametru vai
iekārtu griezumā (piemēram: visi jumti Sliktā un Kritiskā stāvoklī).

Papildinājumi uzskaitē pa funkcionālajiem objektiem
Funkcionālajam objektam (FO), tagad var piešķirt vienu vai vairākas papildgrupas. Papildgrupu var norādīt FO uzskaites
kartītē vai FO sarakstā, izmantojot darbības ar iezīmētajām rindām „Iekļaut papildgrupā” un „Izslēgt no papildgrupas”.
Papildgrupas dod plašākas iespējas funkcionālo objektu atlasei dažādos sarakstos. Filtrs pēc FO papildgrupas pievienots
skaitītāju sarakstos, kontrolskaitītāju rādījumos un apsaimniekošanas pārskatos (Atskaites –> NĪP –> Apsaimniekošanai).
Aprakstot formulu aprēķiniem pa FO, var izvēlēties summēšanas iespēju “FO virsobjekts”. Ja vairāki FO apvienoti zem
viena virsobjekta, šī funkcija ļauj sasummēt patēriņu pēc virsobjektam pakārtotajiem FO skaitītājiem.

Līgumu saraksta apskate NĪP portālā
NĪP portālā tagad var apskatīt līgumu sarakstu (NĪP portāls -> Klienta dati -> Līgumi), kurā ir vispārējā informācija par
visiem klienta līgumiem ar uzņēmumu.
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Horizon eksperte
Anita Barbane

Izmaiņas atvaļinājuma rezerves fondos
•

Atvaļinājuma rezerves fonda funkcionalitātē perioda veids Darba gads ir papildināts ar iespēju veikt atvaļinājuma
rezerves uzskaiti amatpersonām, kurām atbilstoši likumdošanai atvaļinājuma perioda garums ir atkarīgs no
izdienas. Uzlabojumi nodrošina, ka personāla speciālistam pie amatpersonas izdienas stāža maiņas, kas maina
atvaļinājuma perioda garumu, vairs nav jāveido jauns atvaļinājuma rezerves fonda dokuments.

•

Ir papildināta informācija ar jauniem laukiem apmaksājamām dienām: Faktiski izlietotās apmaksājamās
dienas un Atlikušās faktiski apmaksājamās dienas. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu izdruku, kurā būtu iespējams
apskatīt darbinieku atlikušās atvaļinājuma faktiski apmaksājamās dienas. Šie lauki pieejami Dokumenti ->
Personāla uzskaite -> Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem -> Darbības -> Atvaļinājuma uzkrājumi pa uzskaites
periodiem un Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Atvaļinājuma uzkrājumi pa uzskaites periodiem.

Pārējās izmaiņas
•

No kompozītiem rīkojumiem ir iespējams veikt Rīkojuma statusa maiņa uz „Izpildē” un Izpildīt rīkojumu. Tas novērš
papildus manuālo darbu, katru rīkojumu izpildot atsevišķi.

•

Lai nodrošinātu Valsts civildienesta gaitas apraksta izdruku, D-2 kartītes izdruka papildināta ar sekojošām sadaļām:
Novērtējuma protokoli, Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas, Darba nespējas lapas, Komandējumi

•

Atskaitē Obligāto veselības pārbaužu plāns ir iespēja iegūt darbinieku sarakstu, kuriem nepieciešams iziet obligāto
veselības pārbaudi (OVP). OVP kartes izdrukāt bija iespēja tikai no Dokumentu sadaļas. Lai šo procesu vienkāršotu/
paātrinātu, izveidota iespēja iezīmētiem darbiniekiem uzģenerēt OVP kartes arī no atskaites. Lai varētu nokontrolēt
tos darbiniekus, kuriem OVP karte ir izsniegta un nav atgriezta, atskaites Obligāto veselības pārbaužu plāns ﬁltra logā
ir izveidota jauna atzīme “arī darbinieki, kuriem nav aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums”.

DARBA LAIKA PLĀNOŠANA
•

Atbildīgai personai plānojot darba laiku nākamiem mēnešiem darbiniekiem, kuriem ir summētais darba laiks,
nepieciešams ievērot likumdošanas prasības saistībā ar virsstundām. Lai atvieglotu darbu un virsstundas nav
jārēķina manuāli, ir izveidota jauna atskaite, kurā iespējams redzēt virsstundas gan pa katru mēnesi, gan uzrādītā
periodā. Atskaitē tiek ņemti vērā Plāna, Fakta ieraksti un tā ir pieejama HorWeb: Darba laika uzskaite -> Plānošana
->Provizoriskās virsstundas

•

Struktūrvienības vadītājam, apstiprinot Grafiku/Fakta dokumentu, nepieciešams redzēt kopskatu par visiem
struktūrvienības darbiniekiem. Lai to nodrošinātu, Grafiks/Fakta dokumentos ir veiktas izmaiņas un būs redzami arī
tie darbinieki, kuri ir visu mēnesi prombūtnē un/vai darbiniekam nav nekas ieplānots.

•

Ja struktūrvienības darbības nodrošināšanai nepieciešami darbinieki no citām struktūrvienībām un Plānā\Faktā tos
atšķirtu no esošās struktūrvienības darbiniekiem, tad darbinieku ieraksti, kuri pievienoti no citas struktūrvienības,
ir iekrāsoti gaiši zilā krāsā.
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•

Ja darbinieks ir prombūtnē, tad šajā laikā nevar būt darba laika ieraksti. Taču ir situācijas, kad nepieciešams veidot
un apstiprināt Grafiku, ja darbiniekam dotajā periodā ir prombūtnes dokuments. Pamatā tas saistīts ar darbnespējas
lapām. Lai atbildīgā persona, kas plāno darba laiku, nebūtu atkarīga no grāmatvežu darbībām, ir izveidota iespēja
veidot Grafiku, ja ieraksti pārklājas ar prombūtnes dokumentu. Lai būtu šāda iespēja, konfigurācijas logā jāveic
atzīme „Veidojot grafiku, atļaut ieplānotajam laikam pārklāties ar prombūtni”.

LAIKRAKSTIS
•

Ja darba devējs noteicis, ka darba laiks, par kuru jāatskaitās, nedrīkstētu būt mazāks kā ticis paredzēts, to iespējams
aktivizēt Personas uzskaites vienības lpp.Laikrakstis ”Brīdināt piesakot laiku, kas mazāks par sagaidāmo”. Šādā
gadījumā, kad darbinieks vēlas pieteikt ievadīto darba laiku, parādās informatīvs brīdinājuma teksts par to.

•

Lai pieteikumu apstiprinātājam samazinātu Apstiprināšanas uzdevumu skaitu, izveidota iespēja noņemt darbiniekam
iespēju ‘Pieteikt” dienas un nedēļas skatos. Nepieciešams to norādīt Uzskaites parametri -> Horizon web -> Laikrakstis
-> sadaļā „Paslēpt pogu „Pieteikt” ievades logā”.
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Horizon eksperte
Anita Barbane

Papildinājumi virsstundām periodā
Programmā esam iestrādājuši jaunu kontroli virsstundām periodā, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas. Tās nosaka,
ka vidējais virsstundu skaits 7 dienu periodā nedrīkst būt lielāks par 8. Šādā gadījumā, saglabājot virsstundu aprēķina
dokumentu, par to tiks izdots paziņojums. Esam papildinājuši atskaiti Virsstundas periodā ar vairākiem jauniem laukiem,
tai skaitā, informāciju par vidējo virsstundu skaitu un pieļaujamo virsstundu skaitu periodā.

Paziņojums par ﬁziskai personai izmaksātajām summām pēc izmaksas datuma
Ir izstrādāta jauna iespēja nodot atskaiti Paziņojums par ﬁziskai personai izmaksātajām summām, ņemot vērā ienākuma
izmaksas datumu. Tas ir svarīgi darbiniekiem, kuriem izmaksāts ienākums un no kura ieturētais nodoklis nav norādīts
darba devēja ziņojuma MK 07.09.2010. Nr.827 “Noteikumi par VSAOI veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par VSAOI un
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumā.

Atvaļinājuma rezerves dokumentā izpeļņas periodi
Atvaļinājuma rezerves dokuments papildināts ar laukiem Izpeļņas periods no/līdz, lai būtu pieejama informācija, par
kuru periodu tiks rēķināta vidējā izpeļņa un nepieciešamības gadījumā to varētu labot. Programma noklusēti laukus
aizpilda ar vērtībām, ņemot vērā samaksas veidā norādīto izpeļņas perioda garumu un dokumenta tipa pazīmi Iekļaut/
neiekļaut tekošo mēnesi.
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams no atvaļinājuma rezerves dokumenta darbiniekam iegūt atvaļinājuma rezerves
vidējās izpeļņas aprēķinu.

Pārējās izmaiņas
•

Darbnespējas lapas numura lauks pagarināts līdz 20 zīmēm, atbilstoši 11.03.2014. MK nr.134 Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu 4.pielikumam.

•

Prombūtnes dokumentu sarakstā ir iespējas izskatā izlikt jaunu lauku Ir aprēķinā. Vērtība Jā - prombūtnes
dokuments kaut reizi ir bijis iekļauts algas aprēķinā, vērtība Nē – prombūtnes dokuments nav bijis iekļauts nevienā
algas aprēķinā.

•

Lai struktūrvienības vadītājam būtu pilnīgāka informācija par WEB DLU dokumentu, kas jāapstiprina, paziņojuma
teksts e-pastā ir papildināts ar jaunu informāciju: dokumenta administratīvā struktūrvienība, dokumenta aprēķina
mēnesis un dokumenta datums.
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Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Norēķinu rēķins
Atsevišķi piegādātāji veicot preču piegādes izraksta tikai preču piegādes dokumentu, bet norēķinu dokumentu izraksta vēlāk
par vairākām preču piegādēm. No 470.versijas Horizon ir izveidots atbalsts šādam procesam. Izveidots jauns dokumenta
veids - Norēķinu rēķins, kuru var aizpildīt ar iepriekš sistēmā ievadītiem preču saņemšanas dokumentiem. Risinājums
nodrošina kontroli - vai saņemtais rēķins atbilst iepriekš saņemtajiem preču piegādes dokumentiem.

Līgumcenas
Līgumcenas papildinātas ar iespēju norādīt līgumu, uz kura pamata piešķirta attiecīgā līgumcena. Tādējādi tiek
atvieglota līgumcenu atsekošana mainoties līguma nosacījumiem. Šis risinājums nodrošina iespēju klientam uzturēt
vairākas līgumcenas vienai precei ar atšķirīgiem līgumiem. Pārdošanas dokumentā, norādot līgumu, tiks ielasītas
attiecīgā līguma līgumcenas. Lai atvieglotu līgumcenu caurskatīšanu, līguma saistītajos datos pieejams šī līguma
līgumcenu saraksts.

Preču partijas
Nomenklatūru partijas papildinātas ar iespēju pievienot failus, kas attiecas uz konkrētu saņemto preču partiju (piem.,
atbilstības sertifikāti).

Norakstīšanas ģenerēšana par trūkstošajiem daudzumiem
Izveidota iespēja no iezīmētām izsniegšanas pavadzīmēm ģenerēt norakstīšanas pavadzīmes par trūkstošo
daudzumu. Tādējādi pieņemot uzskaitē trūkstošo daudzumu un pierezervējot to pie izsniegšanas pavadzīmes. Šis
risinājums atvieglos dokumentu apstrādi gadījumos, ja izsniegtais daudzums pamatotu iemeslu dēļ ir lielāks nekā
noliktavas uzskaites daudzums (piem. kases pavadzīmes). Turpmāk lietotājam nebūs katra šāda pavadzīme jāapstrādā
manuāli, lai pieņemtu uzskaitē trūkstošo daudzumu.
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