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FINANŠU UZSKAITE

Horizon eksperte
Aiva Bondare

Projektu dimensijas aktivitātes periods
Lai nodrošinātu datu ievades un grāmatojumu precizitāti atbilstoši Projekta darbības periodam, Projekta dimensijai ir
izveidota iespēja norādīt tā aktivitātes periodu. To norāda laukos “Atvērts no “ un “Slēgts no”.
“Atvērts no” ir mēnesis, sākot ar kuru konkrētam projektam iespējams piedalīties grāmatojumos.
“Slēgts no” ir mēnesis, sākot ar kuru vairs netiek pieļauta konkrētā projekta izmantošana grāmatojumos.
Projekts ir īpaša dimensija ar to, ka tam var piekārtot citas dimensijas. Tam ir atļauts piekārtot arī tādas dimensijas, kuru
aktivitātes periods tikai daļēji sakrīt ar projekta aktivitātes periodu. Veicot šādu darbību lietotājs saņem brīdinājumu.
Veicot dokumenta grāmatojumu, ir kontrole, lai visas grāmatojumā norādītās dimensiju vērtības būtu aktīvas uz
dokumenta datumu.
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Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokuments
Lai lietotājam palīdzētu orientēties garajos pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentos, dokumenta augšpusē ir
pievienots lauks, kas uzrāda kopējo rindiņu skaitu dokumentā. Laukā ir iespējams attēlot 5 ciparu skaitli.

Summu aprēķins pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentos
Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentos ir ieviesta poga “Sarēķināt dokumenta summas”. Tas nozīmē,
ka dokumenta aizpildes laikā netiek rēķinātas visas dokumenta kopsummas. Tikai pēc pilnīgas dokumenta aizpildes
lietotājs dod programmai uzdevumu aprēķināt dokumenta kopsummas. Tas dod iespēju uzlabot dokumenta aizpildi,
nodrošināt pareizu summu aprēķinu un būtiski uzlabot datu ielasīšanas ātrdarbību pie lieliem datu apjomiem.
Ja dokuments tiek atvērts labošanai, tad dokumenta kopsummas tiek automātiski dzēstas un pēc izmaiņu veikšanas,
pirms dokumenta saglabāšanas ir jāveic kopsummu pārrēķins ar pogu “Sarēķināt dokumenta summas”.
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Horizon eksperte
Raita Reine

Pakalpojumu periodi
Lai varētu ērtāk un ātrāk vēl pirms rēķinu sagatavošanas atbildēt uz jautājumiem:
“Kādi pakalpojumi un par kuru periodu jāaprēķina?”;
“Kādi pakalpojumi un par kuru periodu ir aprēķināti šajā mēnesī?”,
sistēmā ir veikti vairāki būtiski papildinājumi aprēķinos:
•

Apjoma aprēķina un apjoma pārrēķina logi
Augšējā filtru daļā ir norādāms aprēķina mēnesis. Tas ir obligāti aizpildāms lauks, ja tiek pievienoti jauni ieraksti, un
šajā gadījumā mēneša statusam ir jābūt “Aprēķins”. Apjoma aprēķina ierakstu “Periods no” un “Periods līdz” tāpat kā
līdz šim ir precīzi pakalpojuma sniegšanas datumi, taču katra rinda tiek saistīta ar tikai vienu konkrētu aprēķina mēnesi.

•

Aprēķina metodes
Tagad ir norādāms arī periodiskums “Ceturksnis” un “Pusgads”, kā arī nosacījums: kad aprēķins veicams - šī
perioda sākumā vai beigās. Papildus norādāms perioda tips attiecībā pret aprēķina mēnesi (kārtējais, iepriekšējais,
nākamais). Pēc šīs informācijas uzstādāmi filtri aktīvajiem apjoma ierakstiem.

•

Kontroles un vides parametrs “Sākotnējais periods”
Lai ietaupītu operatora laiku datumu maiņā apjoma aprēķina logos, parametram pieejama jauna vērtība “Pēdējais
saglabātais”. Aprēķina mēnesis un uzstādītais periods saglabājas tāds, kāds tas bijis pēdējo reizi darbojoties aprēķina logā.

•

Atskaites par aprēķina mēnesi
Lai atlasītu visus ierakstus par vienu aprēķina mēnesi neatkarīgi no pakalpojumu sniegšanas perioda, filtru logos
jānorāda tikai “Aprēķina mēnesis”. Šajā gadījumā datumi “Periods no” un “Periods līdz” ir jāatstāj tukši, ja vien nav
nepieciešams tos lietot kā vēl vienu papildu nosacījumu.
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Detalizētāku informāciju skatīt instrukcijā:
http://horizon.lv/lv/support/187

Būves (ēkas) kartītes lappuse “Apsaimniekošanas lieta”
Lai uzskaitītu apsaimniekotāja informāciju par māju, piemēram, kopējo īpašumu platību, koplietošanas platību,
apkopjamo platību, kā arī dzīvokļu īpašumu, stāvu, kāpņu telpu, siltummezglu, liftu, atkritumu vadu skaitu, Būves (ēkas)
kartīte papildināta ar jaunu lappusi “Apsaimniekošanas lieta”. Tālāk šie dati izmantojami sagatavojot mājas pārskatu
izdrukas atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014, kur pārskata virsraksta daļā jānorāda informācija par māju.
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Telpu uzkopšanas programmas
Lai plānotu un veiktu objektu uzturēšanas darbu, izveidots jauns dokumenta pamatveids “Telpu uzkopšanas akts”. Šis
akta veids izmantojams, lai katrai telpu grupas telpai norādītu uzkopšanas programmu. Jaunā funkcionalitāte lietojama
sekojoši:
1. Sistēma -> Uzstādījumi - jāaktivizē dokumentu tips “Telpu uzkopšanas akts”;
2. Pamatdati -> NĪP -> Objektu kartītēm -> Uzkopšanas programmas - jāizveido programmu klasifikators (kods, nosaukums,
piezīmes);
3. Dokumenti -> NĪP -> Objektu apsekošanas akti - jāievada telpu uzkopšanas akti katrai telpu grupai;
4. Atskaites -> NĪP -> Objektiem -> Telpu uzkopšanas aktu rindas - skatāma atskaite pa telpām un tām piešķirtajām
uzkopšanas programmām atskaites periodā, ar iespēju atlasīt un grupēt pa programmām, mājām, adresēm.

Mainīgo aprēķins (ja vienam objektam vairāki līgumi)
Lai nodrošinātu korektu mainīgo vērtību aprēķinu gadījumos, kur vienam nekustamā īpašuma objektam vienlaikus
ir vairāki aktīvi līgumi, mainīti algoritmi aprēķinu veidu rindu summēšanas nosacījumiem “Māja kopā” (MK), “FO
kopā” (FOK), “Aprēķina veids kopā” (AVK) un “FO aprēķina veids kopā” (AVKFO). Tagad summējot no līgumiem un
funkcionālajiem objektiem mainīgo vērtības, katra objekta mainīgā vērtība tiek pieskaitīta tik reizes, cik ir objektu, nevis
līgumu. Piemēram, ja par vienu un to pašu 50m2 dzīvokli ir divi aktīvi līgumi, tad šim mājas kopējās dzīvokļu platības
aprēķinam sistēma izmantos vērtību “50m2”. Izmaiņas attiecas uz sistēmas mainīgajiem “Platība”, “Apsaimniekošanas
platība”, “Apkures platība”, kā arī lietotāju veidotajiem NĪO mainīgajiem.
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Citi jaunumi
Pieņemšanas-nodošanas akti
• Papildus kontrolei tarifu kartiņas un tarifu likmes notikumos, tiek fiksēta labošanas informācija. Ja tarifs veidots no
PN akta, tad notikumos tiek saglabāts arī šī akta numurs un datums. Savukārt dzēšot PN aktu vai labojot tā rindiņas,
ir brīdinoši paziņojumi par tarifiem, kas saglabāti no šī akta rindiņām;
•

Konfigurēšanas vajadzībām NĪP PN akta dokumenta tips papildināts ar lauku atribūtu “Apjoma aprēķina metode”.

Līgumu aprēķina metodes
• Atskaitē “Līgumu aprēķinu metožu analīze” pieejamas darbības - pievienot, slēgt vai dzēst līguma aprēķina metodi,
kas palīdzēs ātrāk un vienlaikus vairākiem līgumiem mainīt aprēķināmo pakalpojumu sarakstu;
•

Ērtākai datu sakārtošanai līgumu maiņas gadījumos NĪP līguma kartiņas lappusē “Aprēķinu metodes” pieejama
jauna darbība “Kopēt no NĪO līgumiem”. Sistēma atlasa aprēķinu metodes no citiem konkrētā objekta līgumiem,
iezīmētās metodes var pievienot jaunajam līgumam

Aprēķina process
• Lietotāju ērtībām aprēķinu logos pogai “Pārlasīt” uzstādīts ātrais taustiņš “F5” (Nolasītie rādījumi, Līgumu skaitītāju
rādījumi, Kontrolskaitītāju rādījumi, Mājas apjoma aprēķins, Apjoma aprēķins, Apjoma aprēķina pārrēķins, Skaitītāju
sākuma rādījumi).

NĪP Rēķinu izdrukas
• NĪP rēķina izdrukas joslai “Funkcionālo objektu un mājas PN aktu rindas” veiktas izmaiņas, un sistēma tagad atlasa
datus atbilstoši rēķina rindiņu periodam. Piemēram, ja rēķinā vienam un tam pašam pakalpojumam ir vairākas
rindas ar dažādiem periodiem, par katru periodu tiks atrasti dati no apgādes rēķiniem;
•

Lai uz rēķina klientiem atspoguļotu informāciju arī par tādiem skaitītājiem, kam rēķina periodā nav reģistrētu
rādījumu un veiktu aprēķinu, NĪP rēķinu izdrukā pieejama jauna josla “Līguma skaitītāji”, kas rāda visus līgumam
piesaistītos skaitītājus neatkarīgi no veiktā aprēķina. Josla izmantojama veidojot t.s. “rēķina noplēšamo daļu”
skaitītāju rādījumu ziņošanai.

Atskaites
• Ērtākai datu atlasei atskaitei “Aprēķina pārskats” ir pievienots atlases filtrs pēc norēķinu grupas;
•

Atskaitei “Kopsavilkums pa NĪ objektiem” atlases filtrs papildināts ar datumiem “PN aktu periods”;

•

Atskaite “PN aktu objekti” papildināta ar lauku grupu “Aprēķina ieraksti” , lai varētu veikt salīdzināšanu par
saņemtajiem un tālāk piestādītajiem pakalpojumiem;

•

Izveidota jauna summējošā atskaite “NĪO bilances aprēķinu kopsavilkums”, kas atkarībā no izskatā izliktajām kolonām
izvērš vai summē aprēķinu rezultātus. (Piemēram, izvērš aprēķinātos posteņus pa māju adresēm, vai sasummē
vienā rindā visas adreses);

•

Ērtākai datu analīzei atskaitē “NĪP pavadzīmju un rēķinu rindas” pieejamas papildus datu kolonas par nekustamā
īpašuma objektu (lauku grupa “NĪO mainīgā daļa”).
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Horizon eksperte
Anita Barbane

Dokumentu labošana slēgtā mēnesī
Ir situācijas, kad algu aprēķiniem mēnesis ir noslēgts, bet personāla speciālistam ir jālabo personāla informācija darba
samaksas dokumentos. Lai šie labojumi neietekmētu algu grāmatvežu darbu un netiktu veikti algas pārrēķini, esam
uzlabojuši programmas darbību. Ja slēgtā mēnesī dokumentā tiks laboti lauki, kuri nav saistīti ar algu aprēķiniem, tad
pie dokumentu labošanas lietotājs varēs labot tikai tos laukus, kas neietekmē algas aprēķinu.

Izmaiņas atvaļinājuma rezerves fondos
Lai uzlabotu atvaļinājuma rezerves fondu (ARF) funkcionalitātes kvalitāti, esam uzsākuši šīs funkcionalitātes procesu
pārskatīšanu un 475.versijā  ir iekļauti sekojoši uzlabojumi:
• izanalizējot esošās iespējas ARF darbiniekiem, esam veikuši izmaiņas izvēlnē Darbības. Rezultāts ļaus iegūt ātrāk
un ērtāk nepieciešamo informāciju, jo nebūs vairs darbības ar dublējošu saturu un nekorekti aprēķini. Tiem, kas
neizmanto iespēju, ka programma automātiski veic dienu skaitu aprēķinu līdz tekošā darba/kalendārā gada beigām
Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Atvaļinājuma dienu automātiskais aprēķins, būs iespēja to veikt
manuāli, izmantojot jauno darbību: Sarēķināt līdz perioda beigām.

•

lai informācija būtu pārskatāmāka un saprotamāka, atvaļinājuma rezerves fondu darbiniekam lpp. Automātiskie
datus par Uzkrājumu un Izlietojumu esam atdalījuši atsevišķos logos.

Ar jauno darbību un logu aprakstiem
var iepazīties šeit:
http://horizon.lv/lv/support/188
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Jauns aizpildes logs darba laika plānošanā
Ja nepieciešams plānot darba laiku lielam darbinieku skaitam, tad atbildīgai personai, kas to dara, ir ļoti svarīgi, lai tas
būtu izdarāms pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk. Tāpēc esam izstrādājuši jaunu plāna/fakta aizpildes mehānismu, kas
ļauj atbildīgai personai veikt dokumenta aizpildi vienlaicīgi visam mēnesim pa nodefinētiem darba laika intervāliem
visiem atlasītiem darbiniekiem, kur:
•

lietotājs var definēt intervālus un piesaistīt pie struktūrvienības. Tas nozīmē, ka pie aizpildes katras struktūrvienības
atbildīgai personai būs pieejami tikai tie darba laika intervāli, kas svarīgi konkrētai struktūrvienībai;

•

ja visiem atlasītajiem darbiniekiem ir vienāds darba režīms, tad var aizpildīt ailīti pie datuma un visiem darbiniekiem
tas aizpildīsies automātiski;

•

ir iespēja aizpildīt ar informāciju visus intervālus, pirms aizpildes loga saglabāšanas;

•

tiek ņemta vērā iepriekš ievadītā informācija, lai nevarētu ieplānot aizplānoto laiku;

•

pie aizpildes tiek ņemtas vērā katram darbiniekam norādītās noklusētās vērtības;

•

ir iespēja aizpildes logā lpp.Izvēlētās vērtības norādīt gan citu plānošanas dimensiju vai uzskaites laika veidu;ir
iespēja redzēt katrā datumā kopīgi ieplānoto darbinieku skaitu.
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Horizon eksperte
Anita Barbane

Jauns klasifikators “Darbs”
Personas amata dati ir papildināti ar jaunu klasifikatoru „Darbs”, kurā ir pieejamas 3 vērtības:
• Normālais darba laiks;
•

Summētais darba laiks;

•

Maiņu darbs.

Šis dalījums palīdzēs grāmatvežiem ātrāk un ērtāk saprast, kāds darba laika organizācijas veids ir katram darbiniekam,
un dos iespēju noteikt, cik darbinieki strādā ar katru no šiem darba laikiem. Tas īpaši svarīgi, ja kādam no darbiniekiem
ir gan normālais, gan summētais darba laiks. Pēc norādītām vērtībām datus būs iespējams kārtot, filtrēt, grupēt un tiks
ņemti vērā pie Darba laika uzskaites dokumentu aizpildes, ja tas būs norādīts dokumenta tipā. Klasifikatora „Darbs” lauki
ir pieejami arī rīkojumos.
Lai klasifikators “Darbs” būtu pieejams Personas amata datos, nepieciešams Personas amata datu dokumenta tipu
papildināt ar šo vērtību. Pēc versijas uzlikšanas visiem darbiniekiem noklusēti būs piešķirta vērtība „Normālais darba
laiks” un, izmantojot „Lauku labošana iezīmētajiem ierakstiem”, varēs darbiniekiem piešķirt citas vērtības.
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Minimālā alga un minimālā stundu tarifa likme
No šā gada ir spēkā likumdošanas izmaiņas saistībā ar minimālo algu un minimālo stundu tarifa likmi (MK not.656,
24.11.2015. “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas
tarifa likmes aprēķināšanu”). Lai grāmatvedim nevajadzētu katru mēnesi darbiniekam veidot jaunas Persona amatu
datu kartītes ar konkrētā mēneša stundu tarifa likmi, sistēmā ir veiktas izmaiņas. Algas konstanšu tabula ir papildināta
ar jaunu sadaļu „Min.stundu tarifa likmes”, kurā tiek norādītas katra mēneša minimālās stundu tarifa likmes. Ja
Personas amatu datu kartītē ir atzīmēts “Minimālā alga, pilns darba laiks” un aizpildīts lauks “NDL veids minimālai algai”
(NDL = Normālais darba laiks), tad pie algu aprēķina tiek ņemtas vērā vērtības no algu konstanšu tabulas:
•

lauka “Minimālā alga” vērtība, ja ir apmaksas veids “Amatalga proporcionāli stundām” vai “Amatalga proporcionāli
dienām”

•

sadaļā „Min.stundu tarifa likmes” uzrādītās vērtības, ja apmaksas veids ir “Stundu tarifa likme”.

Detalizētāku informāciju par minimālās stundu tarifa likmes konfigurāciju skatīt:
http://horizon.lv/lv/support/189

Vienā maksājuma uzdevumā ne vairāk kā 5 ekonomiskie klasifikatoru kodi (EKK)
Valsts kase ir noteikusi, ka nepieņems maksājumus, kuros ir vairāk kā 5 EKK. Pārsvarā visi algu maksājumi, kas iet caur
Valsts kasi, satur vairāk kā 5 EKK. Tāpēc ir izveidoti kontroles mehānismi, kas palīdzēs grāmatvedim un laicīgi dos ziņu,
ka algu maksājums satur vairāk kā 5 EKK.
Lai programma spētu kontrolēt un brīdināt, nepieciešama konfigurācija.
Detalizētāku informāciju par konfigurāciju skatīt:
http://horizon.lv/lv/support/190
No Izmaksu saraksts uz bankām ģenerējot maksājuma uzdevumus, izmaksu sarakstā tiek iekrāsoti darbinieki, kuriem
maksājumu uzdevumā ir pārsniegts EKK skaits un papildus pie darbinieka uzrakstīts, cik EKK ir saistītajā maksājuma
uzdevumā.
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Ģenerējot maksājuma uzdevumu no Izmaksu sarakstā bankā vai ģenerējot maksājuma uzdevumus nodokļiem (Dokumenti
> Algas > Izmaksu saraksti un Atskaites > Algas > VSAOI > Pārskaitāmās summas), tiek izdots paziņojums, ja EKK skaits
pārsniedz uzskaites parametros norādīto.  Grāmatvedim viens maksājuma uzdevums ir jāsadala vairākos uzdevumos,
lai vienā maksājuma uzdevumā nebūtu vairāk kā 5 dažādi EKK.

Kontrole, saglabājot detalizētā darba laika uzskaites dokumentu
Sistēma papildināta ar kontroles mehānismu dienām/stundām, nakts stundām, svētku stundām, virsstundām, saglabājot
detalizēto darba laika uzskaites (DDLU) dokumentu. Pie dokumenta saglabāšanas tiek pārbaudīts kopējais dienu skaits
pa dokumentiem un stundu skaits starp summējošo (kreiso) un detalizēto (labo) pusi. Ja dati nesakrīt, tad tiek izdots
brīdinājuma paziņojums. Tas ir svarīgi, lai būtu iespēja novērst dienu/stundu neatbilstību pirms ir veikts algas aprēķins.
Lai nevarētu manuāli labot dienas/stundas summējošā (kreisā) pusē, detalizētā darba laika uzskaites dokumenta veids
ir papildināts ar jaunu vērtību “Mainīt dienas/stundas” un konkrētam dokumenta tipam jāpiešķir noklusētā vērtība
“Nedrīkst”.
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Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Metarēķinu apstrāde
Veiktas izmaiņas, kas atvieglo metarēķinu apstrādi Horizon vidē:

Metarēķina ievadforma
•

Metarēķinu rindas papildinātas ar nomenklatūru grupas kodu un nosaukumu.

Metarēķinu saraksts
•

Izveidoti vienkāršie filtra nosacījumi, lai lietotāji varētu ātrāk un ērtāk atfiltrēt sev vajadzīgo informāciju. Filtra
nosacījumi tiek saglabāti un tiks izmantoti nākamreiz atverot sarakstu Saraksts papildināts ar lauku, kurš norāda vai
ir/nav uzģenerēts apgādes rēķins;

•

Saraksts papildināts ar lauku, kurš norāda vai ir/nav uzģenerēts apgādes rēķins;

•

Metarēķinu saraksts papildināts ar lauku, kurš norāda dienu skaitu starp apmaksas termiņu un tekošo dienu;

•

Pievienota iespēja no metarēķinu saraksta caur darbībām atvērt piesaistīto apgādes rēķinu sarakstu.

Metarēķinu apstiprināšanas uzdevumu saraksts
•

Izveidoti vienkāršie filtra nosacījumi, lai lietotāji varētu ātrāk un ērtāk atfiltrēt sev vajadzīgo informāciju. Filtra
nosacījumi tiek saglabāti un tiks izmantoti nākamreiz atverot sarakstu

•

Saraksts papildināts ar lauku, kurš norāda vai ir/nav uzģenerēts apgādes rēķins;

•

Metarēķinu uzdevumu saraksts papildināts ar lauku, kurš norāda dienu skaits starp apmaksas termiņu un tekošo
dienu;

•

Metarēķinu uzdevumu saraksts papildināts ar lauku, kurš parāda dienu skaitu, kas pagājis no Apstiprināšanas
uzdevuma izveides datuma;

•

Izveidota iespēja no metarēķinu uzdevumu saraksta caur darbībām ģenerēt apgādes rēķinu;

•

Pievienota iespēja no metarēķinu uzdevumu saraksta caur darbībām atvērt piesaistīto apgādes rēķinu sarakstu.

Brīdinājumi
•

Brīdinājumi papildināti ar Metarēķinu sarakstu un Metarēķinu uzdevumu sarakstu.
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Rēķina un pavadzīmes ievadforma
•

Rēķinu un pavadzīmju (tos, kurus iespējams veidot no metarēķiniem) ievadformas papildinātas ar saistītajiem
datiem, kur iespējams apskatīt apstiprināšanas Rezolūciju vēsturi;

•

Izveidota iespēja no ievadformas atvērt uz apskati saistīto metarēķinu;

•

Izveidota iespēja apgādes preču dokumentu saraksta izskatā izlikt apstiprināšanas uzdevuma piezīmes.

Ražošana
Ražošanas modulī veiktas izmaiņas attiecībā uz produktu specifikāciju un tehnoloģisko karšu izmantošanu ražošanas
uzdevumos. Turpmāk gadījumos, ja vienam produktam būs definētas vairākas specifikācijas vai tehnoloģiskās kartes,
lietotājam būs iespēja ražošanas uzdevumā nomainīt specifikāciju un tehnoloģisko karti atbilstoši tam, pēc kādas
tehnoloģijas un receptūras produkts tiek ražots. Informācija par ražošanā izmantoto specifikāciju un tehnoloģisko karti
būs pieejama Materiālu izlietojuma atskaitē (Atskaites > Ražošana > Materiālu izlietojums). Ražošanas uzdevumi un
materiālu izlietojuma atskaite papildināta ar kolonnām, kas norāda faktisko un normatīvo materiālu izlietojumu uz vienu
produkta vienību. Tas atvieglos iespēju kontrolēt faktiskā materiāla patēriņa atbilstību produkta receptūrai.

Saskaņošana
Atgriezt iepriekšējam etapam
Risinājums nodrošina iespēju atgriezt saskaņošanu ne tikai iepriekšējam saskaņotājam, bet jebkuram iepriekšējam
saskaņošanas posmam.
Horizon apstiprināšanas uzdevumu sarakstā zem Darbībām un Horizon apstiprināšanas uzdevuma ievades formā
izveidota iespēja saskaņošanas atgriešanai uz kādu no iepriekšējiem etapiem. Horizon Web apstiprināšanas uzdevuma
ievades formā izveidota poga saskaņošanas atgriešanai uz kādu no iepriekšējiem etapiem.
Scenārija apraksta forma papildināta ar izvēlni kurš nosaka, ka no šī scenārija saskaņošanas etapiem būs iespējams
veikt atgriešanu. Veidojot jaunu saskaņošanas scenāriju, ķeksis noklusēti ir aktivizēts.
Koplietošana
Risinājums nodrošina iespēju apstiprināšanas uzdevumu redzēt un apstiprināt vairākiem apstiprinātājiem, piemēram,
pieteikumu ir jāapstiprina grāmatvedībai, bet to var darīt jebkurš no grāmatvežiem.
Saskaņošanas scenārija etapa rindiņa papildināta ar pazīmi Koplietošana. Noklusēti šī pazīme etapos netiek
aizpildīta. Izpildītāja kartiņa papildināta ar pazīmi Koplietošana, kas norāda, ka šim izpildītājam būs piesaistīti vairāki
apstiprinātāji.   Ja etapam ir norādīta koplietošanas pazīme, tad etapa detaļās laukā Izpildītājs/Mainīgais var norādīt tikai
Izpildītājs. Šādos gadījumos no izpildītāju saraksta var izvēlēties tikai tos izpildītājus, kuriem ir pazīme Koplietošana. Ja
etapam nav norādīta koplietošanas pazīme un etapa detaļās izvēlēts Izpildītājs, tad izpildītāju sarakstā pieejami tikai
tie izpildītāji, kuriem nav koplietošanas pazīmes. Pēc šāda scenārija veidots apstiprināšanas uzdevums ir pieejams uz
apstiprināšanu visiem koplietošanas etapa dalībniekiem (apstiprinātājiem).
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Rezolūciju grupas
Risinājums nodrošina iespēju nodalīt dažādos saskaņošanas scenārijos un etapos pieejamās rezolūcijas, ja tās ir
atšķirīgas starp scenārijiem. Tādejādi atvieglojot rezolūciju izvēli veicot saskaņošanu.
Izveidots jauns klasifikators “Rezolūciju grupas” (Pamatdati > Apstiprināšanas uzdevumi > Rezolūciju grupas). Rezolūciju
grupā var norādīt rezolūcijas, kurām tā ir piesaistīta. Viena rezolūcija var iekļauties nevienā, vienā vai vairākās
grupās. Gan Horizon, gan Horizon Web apstiprināšanas uzdevumā tiek piedāvātas rezolūcijas, ņemot vērā rezolūciju
grupu, kura norādīta etapam. Ja saskaņošanas scenārijā etapam ir norādīta rezolūciju grupa, tad rādām grupā iekļautās
rezolūcijas, ja nav, tad visas tās, kuras iespējamas konkrētajam etapam.
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Horizon eksperts
Mārtiņš Olte

Jauns Reversais PVN IT precēm
Pamatojoties uz PVN likuma 143.1 pantu par Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu mobilo telefonu, planšetdatoru,
klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm, esam papildinājuši Horizon PVN aprēķinu ar jaunu reverso PVN IT
precēm. PVN kategorijās pieejama jauna darījuma veida pazīme “IT preču reversa darījumi”. Apgādes PVN dokumenti,
kuros norādīta PVN kategorija ar šādu darījuma veida pazīmi, neatkarīgi no darījuma summas, tiek atlasīti PVN 1
pārskata I daļā ar darījuma veida pazīmi R4. Jaunā darījuma veida pazīme pieejama arī 465. un 470. versiju jaunākajos
laidienos.
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SEB E-Rēķins
No 475.versijas sadaļā Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Datu ārējā eksporta metodes pieejams jauns dziņa fails
SEBEINVOICE.DLL. Aprakstot šo eksporta metodi, realizācijas rēķinu sarakstā iespējams atzīmēt un eksportēt uz failu
SEB bankā iesniedzamos debitoru rēķinus. Lai rēķinus būtu iespējams eksportēt, nepieciešama licence “Pavadzīmju/
rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Vairāk par SEB E-rēķinu:
http://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekini/e-rekina-automatiska-apmaksa

Swedbank un SEB tiešsaistes bankas pāreja uz ISO
Klientiem, kuri šobrīd lieto Swedbank vai SEB tiešsaistes banku, jāņem vērā, ka tuvākajā laikā esošo “gateway” failu apmaiņas
formātu bankas pārstās atbalstīt un turpmāk datu apmaiņa būs jāveic, izmantojot ISO 20022 standartu. Līdz ar to sistēmā
no 475.versijas, kā arī 465. un 470.versiju jaunākajos laidienos ir pieejami Swedbank un SEB tiešsaistes banku ISO formāti.
Sadaļā Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes bankas iespējams nomainīt esošo formātu pret ISO (jauno formātu bankas
atbalsta jau šobrīd). Detalizētāku informāciju par esošo formātu atbalsta gala termiņiem lūdzam noskaidrot pie savas bankas
pārstāvja.
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Horizon eksperts
Elmārs Kokorišs

Tehniskās prasības
Ir atjaunots tehnisko prasību apraksts darbam ar Horizon, tas atrodams Horizon mājas lapā:
http://horizon.lv/lv/Ieviesana/Tehniskas-prasibas/
Būtiskās izmaiņas:
Ar 480.versiju tiks pārtraukts Microsoft SQL server 2005 atbalsts.
Lūdzam ieplānot pāreju uz jaunāku versiju.
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Horizon eksperts
Armands Ķirītis

Tiesību punktu ieraksts
Izveidota jauna funkcionalitāte “Tiesību punktu ieraksts”, kas ļauj lietotājiem fiksēt, kādus tiesību punktus sistēma
pārbauda veicot darbības. Lietotājs sāk ierakstu un lieto sistēmu kā iecerēts un tiesību ierakstītājs fonā reģistrē visus
tiesību punktus, kurus sistēma pārbaudījusi un kuri lietotājam bijuši atļauti. Rezultātu iespējams saglabāt teksta failā,
Excel failā, kuru vēlāk iespējams importēt sistēmā, vai arī jaunā Horizon lomā.

Video: Jaunā tiesību ieraksta funkcionalitāte
https://www.youtube.com/watch?v=QBDLIEdYGsE.

Izskatu uzlabojumi
Turpinot izskatu uzlabojumus, izveidots daudzizskatu atbalsts visos sarakstos - dokumentos, pamatdatos un atskaitēs.
Lai tagad veiktu dažāda veida darbības vienā sarakstā, kam nepieciešami dažādi izskati, nav katru reizi jāpielāgo izskats
ar izskata labošanas pogas palīdzību, bet lietotājs var saglabāt neierobežotu skaitu izskatu un starp tiem pārslēgties.
Tāpat izveidota ērtāka pārslēgšanās starp saraksta attēlošanas režīmiem (parastais skats, grupēšanas skats, hierarhijas
skats), lietojot saraksta galvenē novietotas pogas.

Video: Daudzizskatu režīms visos Horizon sarakstos
https://www.youtube.com/watch?v=7s0zABNtm20
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