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SISTĒMA

Horizon eksperts
Armands Ķirītis

Automatizēto darbu palaišanas uzstādījumu uzlabojumi
Izveidota iespēja pārtraukt automatizēto darbu izpildi:
• pēc noteikta laika (piemēram, pēc 2 stundām);
•

noteiktā pulksteņlaikā (piemēram, plkst. 22:45).

Izveidota iespēja kļūdas gadījumā atkārtot automatizētā darba izpildi. To iespējams izdarīt:
• Noteiktu skaitu reižu;
•

Uz noteiktu laiku (piemēram, 2 stundas);

•

Līdz noteiktam pulksteņlaikam (piemēram, līdz plkst.22:45).
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Automatizēto darbu grupas
Izveidotas automatizēto darbu grupas, kuras paredzētas, lai secīgi vienkopus palaistu vairākus automatizētos darbus.
Grupā iespējams iekļaut vairākus darbus, norādot to izpildes secību un palaišanas nosacījumus:
• palaist vienmēr;
•

tikai tad, ja iepriekšējam darbam ir/nav bijušas kļūdas;

•

brīdinājumu gadījumā.
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Publicētās atskaites un Excel spraudnis
Publicēto atskaišu modulī un Excel spraudnī izveidoti papildinājumi, kas ļauj precīzāk aprakstīt un apskatīt nepieciešamos
datus:
• Izdalīti sistēmas uzstādītie noklusētie un lietotāja filtri;
•

Objektiem filtros izveidota iespēja definēt filtru un izskatu (kuras vērtības piedāvāt Excel pusē un kādus laukus Excel
pusē attēlot sarakstā);

•

Izveidots sānu panelis, kas nodrošina atskaites parametru maiņu;

•

Uzlabota ātrdarbība, ielasot datus caur REST.

Papildināts atskaišu klāsts, dažādos moduļos, iekļaujot jaunas atskaites. Ar Publicētajām atskaitēm pieejamo objektu
sarakstu iespējams iepazīties:
http://horizon.lv/cms/files/modules/IAYaGU.pdf
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Horizon eksperte
Aiva Bondare

Publicētas atskaites - Kontu apgrozījums un Kontu apgrozījums pa klientiem
Ir paplašināts atskaišu apjoms, kas pieejams Horizon Excel spraudnī. Tagad ir iespēja, pašiem nestrādājot ar Horizon,
saņemt Excel failā aktuālos datus no Horizon atskaitēm “Kontu apgrozījums” un “Kontu apgrozījums pa klientiem”.
Vienu reizi Horizon nodefinējot saņemamo datu apjomu, kritērijus, pēc tam tos iespējams ar vienas pogas klikšķi atjaunot
un lietot.

Budžeta tāmju ievades papildinājumi
Lai sistēmā ievadītā budžeta informācija būtu plašāk izmantojama dažādu atskaišu (arī ārējo) veidošanā, ir veikti
papildinājumi:
• budžeta nosaukuma lauks palielināts līdz 200 simboliem;
•

budžeta piezīmju lauks palielināts līdz 1000 simboliem;

•

atskaite “Budžeta kopsavilkums” ir papildināta ar kolonnu “Tāmes piezīmes”, kolonnā attēlo budžeta ievadrindiņu
piezīmes.
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Pamatlīdzekļu un inventāra uzskaite WEB personai, kas nav darbinieks
Ja organizācijā materiālās atbildības līgums ir ar personu, kas nav uzņēmuma darbinieks, tad tagad ir iespēja
pamatlīdzekļu un inventāra procesiem izmantot WEB pašapkalpošanās funkcionalitāti. Programmā veiktās izmaiņas
ļauj arī atbildīgai personai, kas nav darbinieks, WEB redzēt viņa atbildībā nodotās mantas un iniciēt kustības pieteikumus
par savā atbildībā esošām mantām.

Papildinājumi inventarizācijas procesa veikšanai
Programmā veikti vairāki uzlabojumi, kas atvieglos ikgadējo inventarizācijas procesu.

Elektroniskā inventarizācija
•

Veidojot pamatlīdzekļu inventarizācijas eksporta dokumentu, noklusētājā filtrā tiek piedāvātas arī tās kartītes, kas
ir ar statusu “Saņemts” un kartītes, kas šobrīd ir jau likvidētas, bet eksporta dokumenta datumā ir bijušas vēl
ekspluatācijā.

•

Lai būtu skaidri un viennozīmīgi saprotams, kāda informācija tiek attēlota attiecīgajā kolonnā, inventarizācijas
importa rindās ir izmainīti vairāku kolonnu nosaukumi:
Informācija no PDA iekārtas:
Faktiskā atbildīgā persona
Faktiskais lietotājs
Faktiskā atrašanās vieta

  Informācija no Horizon datu bāzes:
  Atbildīgā persona
Lietotājs
Atrašanās vieta

•

Inventarizācijas importa rindās ir pieejami lauki “Inventarizācijas veicējs”, “Lēmums”. Dati tiek ielasīti
no inventarizācijas pārvaldnieka programmas.
“Inventarizācijas veicējs” - ja klientam iestādē/uzņēmumā ir vairākas inventarizācijas komisijas, tad katra no tām
reģistrējas PDA iekārtā. Tagad ielasot datus Horizon par inventarizācijas rezultātiem būs redzama arī informācija,
kura inventarizācijas komisija veikusi konkrētās mantas skenēšanu. Pamatojoties uz to informāciju, varēs formēt
Horizon inventarizācijas dokumentus pa komisijām.
“Lēmums” ir lauks, kurā inventarizācijas komisija var pierakstīt savu lēmumu par konkrēto mantu inventarizācijas
procesa laikā. Tā tiek ielasīta arī Horizon un var tikt izmantota tālākā datu apstrādē.

•

Inventarizācijas importa rindās ir pieejams lauks “Iekšējās kustības pavadzīme”. Laukā tiek uzrādītas no
inventarizācijas importa rindām ģenerētās iekšējās kustības pavadzīmes numurs.
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Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokuments
•

Lai atvieglotu datu apstrādi un analīzi, pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentam ir mainīts vizuālais izskats. Lauki
“Piezīmes” un “Lēmums” ir izliekami izskatā kā kolonnas.

•

Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta augšpusē ir pievienots jauns filtrs. Ar tā palīdzību var atlasīt Apstrādātos
vai Neapstrādātos ierakstus un filtrs dokumenta saturu pārlasa tikai pēc pieprasījuma, nospiežot pogu “Pārlasīt
sarakstu”.
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Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde
•

Lai nodrošinātu operatīvāku datu apstrādi no inventarizācijas importa rindām, visi ģenerētie inventāra dokumenti
automātiski tiks izveidoti jau statusā “Izpildīts”. Ja kādu iemeslu pēc izpilde nebūs iespējama, tad tiks izdots
brīdinājuma saraksts par tādiem dokumentiem.

•

Lai inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē redzētu izmaiņas, kas notikušas inventarizācijas rezultātā, tad
inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, atsevišķā kolonnā “Iekšējās kustības pavadzīme”, tiks uzrādīts no
inventarizācijas importa rindām ģenerētās iekšējās kustības pavadzīmes numurs.
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Horizon eksperts
Mārtiņš Olte

Jauns reversais PVN - R5
Pamatojoties uz PVN likuma 143.2 pantu par Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu graudaugu un tehnisko kultūru
piegādēm, esam papildinājuši RVS Horizon PVN aprēķinu ar jaunu reverso PVN - R5. PVN kategorijās pieejama jauna
darījuma veida pazīme “Graudaugu reversa PVN 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
R5. Jaunā darījuma veida pazīme pieejama arī 475. un 480. versiju jaunākajos laidienos.

Dažādi papildinājumi debitoru novērtēšanas modulī
Tuvojas brīdis, kad organizācijām nepieciešams novērtēt savu debitoru parādus un veidot uzkrājumus šaubīgiem
debitoriem. Attiecīgi lielākie papildinājumi 485.versijas norēķinu apgabalā veikti debitoru novērtēšanas modulī, lai
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novērtēšanas procesu padarītu vēl ērtāku. Lielākais no tiem - sistēmā ir izveidota kontu pārejas tabula, kas nodrošina
korektus grāmatojumus arī tad, ja organizācijas kontu plānā ir vairāki uzkrājumu konti un izdevumu konti uzkrājumiem.
Šajā versijā sistēmā izveidotas arī divas jaunas debitoru novērtēšanas atskaites, kas ļaus ērtāk iegūt kopsavilkumu par
veiktajiem novērtējumiem un grāmatotajiem uzkrājumiem.
Atjaunoto instrukciju par debitoru novērtēšanu varēsiet izlasīt pie versijas apraksta.

POS darījumu apstrāde no Swedbank izraksta
Dažādu banku izrakstos var būt atsevišķi attēloti ienākošie maksājumi par saņemtajiem maksājumiem ar norēķinu
kartēm.
Piemērs: Ienākošs maksājums no bankas par saņemtajiem POS darījumiem (7.90 EUR) + bankas komisija par šo
darījumu (0.07 EUR).
• Biežāk izrakstā tiek uzrādīti divi darījumi - ienākošs maksājums (7.90 EUR) un bankas komisija (0.07 EUR).
•

Swedbank izrakstā (atsevišķos gadījumos arī citu banku izrakstos) tiek uzrādīts viens darījums - ienākošs maksājums
ar jau atņemtu komisiju (7.83 EUR).

Otrā scenārija gadījumā lietotājs parasti manuāli sadala summas un Horizon bankas modulī tomēr ievada divus
dokumentus - ienākošu maksājumu par pilno summu un bankas komisiju, jo grāmatojums un klients katram no
dokumentiem ir cits. No 485.versijas ir veikti papildinājumi maksājumu importa ievadformā. Ja sistēma importētajā
failā konstatē, ka darījumam banka pievienojusi summu atšifrējumu, tad šāds summu atšifrējums tiek attēlots arī
maksājuma importa ievadformā.
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Brīdī, kad lietotājs uz šāda importa ieraksta pamata ģenerē ienākošo maksājumu, tas tiek uzģenerēts par pilno summu
bez komisijas, un sistēma automātiski fonā uzģenerē arī memoriālorderi par komisijas summu.

Bankas konta aktuālā stāvokļa atskaite
Sadaļā Atskaites - Banka - Tiešsaistes bankas ir papildināta atskaite “Bankas konta aktuālais stāvoklis”. Atskaitē iespējams
apskatīt jebkuras tiešsaistes bankas konta atlikumu uz jebkuru dienu.

Tiešsaistes atlikums pieejams bankas slēgumā
Horizon bankas izraksts ir papildināts ar iespēju tiešsaistes bankas kontiem ielasīt sākuma un beigu faktisko atlikumu
bankā. Tādējādi iespējams salīdzināt, vai atlikums perioda sākumā un beigās sakrīt ne tikai starp bankas moduli un
virsgrāmatu sistēmā, bet arī noskaidrot, vai atlikums sistēmā sakrīt ar faktisko atlikumu bankā.
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Piesaistāmo dokumentu izvēle, ja maksājumā norādīts līgums
Ja maksājuma uzdevumā pirms piesaistes veidošanas ir norādīts līgums, tad, atverot piesaistāmo dokumentu sarakstu,
automātiski tiek atlasīti tikai attiecīgā līguma nepiesaistītie preču dokumenti. Līdz šim sistēma piedāvāja visus attiecīgā
klienta nepiesaistītos preču dokumentus arī tad, ja maksājumā līgums bija norādīts.

Masveida piesaistes atcelšana preču dokumentu sarakstā
Apgādes un realizācijas preču dokumentu saraksta izvēlne “Darbības” papildināta ar iespēju “Atcelt visas piesaistes”.
Iezīmējot vienu vai vairākus preču dokumentus un izvēloties šo darbību, sistēma visiem šiem dokumentiem dzēš visas
veidotās piesaistes ar maksājumu dokumentiem.

Realizācijas rēķinu sarakstā var redzēt, vai rēķins ir eksportēts uz .xml
Realizācijas rēķinu saraksts papildināts ar jaunu objektu “Pēdējā XML faila eksporta laiks”. Laukā tiek attēlota informācija,
kad konkrētais rēķins pēdējo reizi ir eksportēts .xml failā (piemēram, uz Swedbank e-rēķina XML) vai tukšums, ja
dokuments vēl nav eksportēts.

Izmaiņas .xml failā “Par reģistrēto biļešu izlietojumu pārskata eksports VID”
EDS ir mainīta .xml faila struktūra atskaitei “Par reģistrēto biļešu izlietojumu”. 485.versijā attiecīgajam DLL veiktas
nepieciešamās izmaiņas. Izmaiņas pieejamas arī 475. un 480. versiju jaunākajos laidienos.

Kontaktpersonu e-pasta unikalitāte
Klienta kontaktpersonu dokumenta tipa lauku atribūtos papildināts lauks “E-pasts” ar iespēju uzstādīt unikalitātes
kontroli. Ieslēdzot šo kontroli, sistēma neļauj divās kontaktpersonu kartītēs ievadīt vienu un to pašu e-pasta adresi.
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Iespējams masveidā locīt kontaktpersonas vārdu un uzvārdu
Kontaktpersonu saraksta izvēlne “Darbības” papildināta ar iespēju masveidā locīt kontaktpersonu vārdu un uzvārdu.
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Horizon eksperte
Raita Reine

Objektu bilances - sākuma komplekts un citi papildinājumi
Nekustamo īpašumu pārvaldības moduļa funkcionalitāte “Objektu bilances” nodrošina iespēju sagatavot un sistēmā
saglabāt finanšu pārskatus par Nekustamā īpašuma objektiem un Nekustamajiem īpašumiem, kā arī Funkcionālajiem
objektiem. Jaunā darbība “Bilances sākuma komplekta imports” izveido sākotnējo sistēmas konfigurāciju, kas tālāk dod
iespēju vienkāršotā veidā nonākt līdz gatavam rezultātam - divām izdrukājamām atskaitēm (Plānotā tāme, Faktiskais
ieņēmumu un izdevumu pārskats). Tālāk iespējams šo sākuma komplektu brīvi papildināt un pārveidot atbilstoši
uzņēmuma uzskaites principiem objektu pārvaldīšanā.
Detalizēta informācija: http://horizon.lv/lv/support/250
Sistēmā veikti arī citi papildinājumi ērtākam objektu bilanču aprēķina procesam:
•

Pārskatu aprēķinu pamatdati pakārtoti zem jaunas izvēlnes “Objektu bilancēm”.

•

Sakārtotas iespējamās darbības atskaitē “Objektu bilances aprēķini”.

•

Aprēķinātais katras mājas uzkrājums tiek uzreiz saglabāts mājas kartītēs, ja šablonā norādīts mainīgais atbilstošajai
pārskata rindai.

•

Pārskata šablonu formulās pieejami lauki no Būves lappuses “Apsaimniekošanas lieta”.

Jauni saraksti un aprēķinu atskaites
Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP Līgumu dati - NĪP Līgumu aprēķinu skaitītāji.
NĪP Līgumu lappuses “Aprēķinu skaitītāji” rindu saraksts, kas dod iespēju vienkopus analizēt līgumiem piesaistītos
skaitītājus un to tipus (Pamata/Atpakaļplūsmas).
Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Mājas aprēķinu metožu analīze.
Atskaite dod iespēju vienkopus redzēt un analizēt Būves (ēkas) kartītēs norādītās mājas aprēķinu metodes, un tām
saistītos mājas aprēķina ierakstus atskaites periodā.
Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Apjoma aprēķina detalizācija.
Līgumu apjoma aprēķina rindu atskaite, ar plašākām iespējām atlasīt, grupēt, drukāt izvēlētā perioda aprēķinus.

Apjoma summēšanas metode
Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Apjoma aprēķinu metodes.
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Izveidota jauna Mājas aprēķina metode, kas summē jau iepriekš aprēķinātos līgumu apjoma aprēķina daudzumus un
saglabā iegūto vērtību Mājas kartītē, lai tālāk izmantotu to tarifa vai citos aprēķinos un atskaitēs. Summēšanas metodes
aprakstā jānorāda atskaites “Apjoma aprēķina detalizācija” filtrs ar nosacījumiem, kuras tieši apjoma aprēķina rindas
jāsummē.

Objektu apsekošanas akti
Objektu apsekošanas aktu apstrādē ieviesti sekojoši jauni papildinājumi:
•

Sarakstā pieejama iespēja iezīmētām rindām mainīt statusu uz “Sagatave” vai “Apstiprināts”. Akti statusā
“Apstiprināts” vairs nav labojami.

•

Skaitītāju pārbaudes un Skaitītāju izmaiņu aktos pievienota jauna lappuse “Pārkāpumi”, kas paredzēta objekta
apsekošanas laikā konstatēto pārkāpumu klasificēšanai. Pārkāpumu klasifikatoru sarakstu var labot un papildināt:

Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Skaitītājiem - Pārkāpumi.

Citi jaunumi
•

“Faktiskais beigu datums”, tiek automātiski aizpildīts arī šī līguma kavējumu rindas datums “Spēkā līdz”.

•

Veiktas izmaiņas apjoma aprēķinā pēc skaitītājiem - patēriņš tagad tiek atlasīts pēc līguma metodei norādītajiem
skaitītājiem (iepriekš - aprēķinu skaitītāja pakalpojuma). Izmaiņa dot iespēju vienam pakalpojumam vienlaikus veikt
aprēķinus pēc dažādām Aprēķinu metodēm, izmantojot vienus un tos pašus skaitītājus.

•

Līgumu skaitītāju rādījumu logā uz labās peles pogas pieejama jauna iespēja “Saistītie apjoma aprēķini”, kas dod
iespēju ātri atrast, kādos apjoma aprēķinos izmantota konkrētā rādījumu rinda.

•

NĪP Rēķina izdrukas josla “Aprēķinu skaitītāju rādījumi” papildināta ar lauku grupu “Līguma aprēķinu skaitītājs”, lai
uz rēķina varētu attēlot informāciju vai skaitītāja tips līgumā ir “Pamata” vai “Atpakaļplūsmas”.
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Horizon eksperts
Anita Barbane

Vizuālās izmaiņas rīkojumos un prombūtnes dokumentos
Arvien biežāk darbinieki darba vajadzībām tiek nodrošināti ar neliela izmēra portatīviem datoriem un rīkojuma esošais
izskats radīja neērtības darbam ar dokumentu, jo rīkojuma skats “neietilpa” ekrāna izmēros. Tāpēc tika veiktas vizuālas
izmaiņas rīkojumu izskatā, lielākā no tām – informācijai par darbiniekiem un dokumentu laukiem ir izveidota atsevišķa
lappuse. Lai būtu ērtāk strādāt, prombūtnes dokumentiem lappusē “Atvaļinājums” ir atstāta informācija, kas attiecas uz
algu grāmatvežiem un ir izveidota jauna lappuse “Papildinformācija”, kurā būs pieejami lauki, kas attiecas uz personālu.
Izmaiņas skatīt:
http://horizon.lv/lv/support/247

Jauni dienu tipi saistībā ar svētku dienām darba dienā
Esam turpinājuši darbu pie likumdošanas izmaiņām no 2016.gada un saistībā ar svētku dienām darba dienā, pirmssvētku
dienām esam izveidojuši jaunus dienu tipus. Tie ļaus veikt korektu stundu uzskaiti un algu aprēķinus darbiniekiem, kuriem
jākompensē darbs svētku dienās, kas iekrīt darba dienā un pirmssvētku darba dienas stundas.
Konfigurācijas aprakstu skatīt:
http://horizon.lv/lv/support/248

Vidējā likme virsstundām periodā minimālai algai
Lai nodrošinātu MK not.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 5.punktu saistībā ar virsstundu piemaksu, ir izveidots jauns aprēķina veids
“Vidējā likme virsstundām minimālai algai”. Ja darbiniekam būs minimālā alga un algu aprēķiniem tiks izmantoti grafiki,
veidojot dokumentu virsstundām periodā, programma dokumentu aizpildīs ar izrēķināto vidējo likmi un virsstundu skaitu.
Nepieciešamības gadījumā būs iespējas virsstundu skaitu ievadīt manuāli. Tas svarīgi, ja netiek izmantoti grafiki.
Instrukciju skatīt:
http://horizon.lv/lv/support/249

Statistika 2-darbs
No 2016.gada ir izmaiņas statistikas 2-darbs atskaitē. Esam veikuši visas nepieciešamās izmaiņas programmā, lai būtu
iespējams gan izdrukāt, gan iesniegt elektroniski CSP mājas lapā jaunās veidlapas “2-darbs kopējā”, “2-darbs pašvaldībām”,
“2-darbs īsā”.
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SAIMNIECĪBA

Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Pārdošanas līgumu kontrole
Izveidota iespēja pārdošanas dokumentos kontrolēt viena līguma ietvaros pārdoto preču apjomu pret loģistikas
piedāvājumā norādīto daudzumu, brīdinot vai aizliedzot pārdot vairāk nekā paredzēts piedāvājumā, kurš piesaistīts
attiecīgajam līgumam. Kontroli iespējams aktivizēt kontroles un vides parametros.
Šādu kontroli iespējams izmantot gadījumos, ja ir noslēgti līgumi ar klientiem par noteiktu preču, apjomu piegādi un ir
nepieciešams kontrolēt šo līgumu izpildi , kā arī nav pieļaujama līguma apjomu pārsniegšana.
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INFRASTRUKTŪRA

Horizon eksperts
Elmārs Kokorišs

Saraksta nosaukuma Aģenti maiņa
Saraksta nosaukums Aģenti (Sistēma - Administrēt - Aģenti) tiek mainīts uz nosaukumu Programmprodukti.

FTG serveru pāreja uz jauniem darbu režīmiem
Pieprasījumu apstrādes vietā būs infrastruktūras un integrācijas serveri. Infrastruktūras režīmā serveru skaits netiks
ierobežots, tie strādās tikai ar Horizon produktiem. Integrācijas režīmā serveri tiks licencēti pēc skaita, domāti lietošanai
ārējai integrācijai ar 3.pušu izstrādātājiem.
Izmaiņas tiks veiktas sākot ar 485. versiju, labojot esošos FTG serverus tiks saglabāti jaunie režīmi. Pārejas posms būs
līdz 495. versijai. To liekot, tiks kontrolēts, vai izmaiņas ir veiktas viesiem FTG serveriem. Ja izmaiņas nebūs veiktas,
versiju nevarēs uzlikt.
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INFRASTRUKTŪRA

Web produkti
Esošos web produktus iespējams nodot FTG aģenta pārvaldībā un administrēt no Horizon interfeisa. Jaunus web
produktus var veidot no Horizon interfeisa.
Tas ir būtisks ieguvums, jo visu web produktu atjaunošanās notiks automātiski, mainot versiju/laidienu datubāzei.

Instalācija un jaunināšana
Pie datubāzes jaunināšanas tiek kontrolēti papildu indeksi. Tie ir indeksi, kuri nav iekļauti instalācijas komplektā. Kontrole
ir nepieciešama, lai nodrošinātu versijas maiņu bez kļūdām.
Mainot versiju, tiks kontrolēts “compatibility-level”, kam jāatbilst MSSQL serverim. Neatbilstoša “compatibility-level”
izmantošana var palēnināt sistēmas darbību.
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