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SISTĒMA

Horizon eksperts
Armands Ķirītis

Filtru lietojumu uzlabojumi
Ar 490. versiju sistēmā veiktas izmaiņas filtru lietojumos:
• Filtru definēšanā pirms sarakstu atvēršanas;
•

Filtru labošanā, jaunu filtru saglabāšanā;

•

Filtru pārvaldībā (filtru katalogā).

Filtru definēšana pirms sarakstu atvēršanas
Turpmāk, pirms dokumentu sarakstu atvēršanas, sistēma atcerēsies, kādi filtra nosacījumi lietoti pēdējā saraksta
aizvēršanas reizē, un parādīsies noklusētais paziņojums, kur tos piedāvās lietotājam.
Nodalīti lietojumu scenāriji “vēlos veikt vienreizēju darbību, lietojot pagaidu parametrus” un “vēlos veikt tipveida darbību
ar saglabātā filtra palīdzību”.
Izvēloties iepriekš saglabātu filtru, no pamatloga vairs nav pieejamas labošanas darbības - iespējams izvēlēties, kuru
saglabāto filtru lietot un atvērt sarakstu, piemērojot tā nosacījumus:
Nepieciešamības gadījumā iespējams labot filtru ar papildu darbību (poga “Labot filtru”) vai apskatīt filtrus filtru katalogā.
Veicot vienreizēju darbību, kuru nav paredzēts atkārtot (un tādējādi nav vajadzības saglabāt filtru), iespējams kopēt
iepriekš saglabāta filtra nosacījumus uz ātro filtru vai vienkārši izvēlēties ātro filtru un aizpildīt jebkādus nosacījumus
jau sākuma logā:
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Filtru lietojums sarakstā
Sarakstā, tāpat kā izskata uzstādīšanai atdalītas iespējas “Veidot jaunu filtru” un “Rediģēt esošo filtru”:

Izvēloties filtra rediģēšanu, var mainīt tā nosaukumu, nosacījumus un to saglabāt (iespēja “Saglabāt un lietot”).
Savukārt veidojot jaunu filtru, jāievada jauns nosaukums. Šajā gadījumā iespējams arī papildināt vai mainīt nosacījumus.
Ja nepieciešams veikt vienreizēju darbību, nemainot iepriekš saglabāto filtru, var izmantot darbību “Lietot”, pārkopējot
definētos nosacījumus uz Ātro filtru:

Filtru pārvaldība
Filtru administrēšanas darbībām - kopīgu (globālu) filtru veidošanai, pārvaldībai un citu lietotāju filtru pārvaldībai izveidots jauns tiesību punkts Sistēma -> Administrēt -> Filtri -> Filtru administrēšana.
Izveidots arī jauns filtru katalogs - standarta Horizon saraksts (tāpat kā Izskatu katalogam) un filtru kopīgošana tiek
nodrošināta ar pogu Darbības.
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Detalizētāk par Filtru lietojumu - dokumentācijā:
Filtri 490.v.: Lietošanas scenāriji
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Filtri-lietosanas-scenariji-sakot-no-490-v/ta-p/127648
Video “Filtru uzlabojumi 490. versijā: Logs pirms saraksta atvēršanas”
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Filtru-uzlabojumi-logs-pirms-saraksta-atversanas-sakot-no-490-v/ta-p/127649

Video “Filtru uzlabojumi 490. versijā: Darbības no saraksta”
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Filtru-uzlabojumi-darbibas-no-saraksta-sakot-no-490-v/ta-p/127651
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Filtru-uzlabojumi-darbibas-no-saraksta-sakot-no-490-v/ta-p/127651
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Papildinājumi izskatos
Izskata nosaukums ir pārnests uz galveni. Tagad to ir iespējams rediģēt, atrodoties jebkurā šķirklī. Tāpat izskatam
iespējams no labošanas loga definēt attēlojumu (saraksta attēlojums vai grupēts attēlojums):

Grupēšana WEB
Horizon WEB no Horizon izskata spēj nolasīt ne vien izliktos laukus, bet arī grupēšanas pazīmi un laukus pēc kuriem
grupēt, tādējādi Horizon pusē iespējams pilnvērtīgāk definēt Horizon WEB lietotos izskatus.
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Horizon eksperte
Aiva Bondare

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem
Lai vienā nolietojuma nodokļu aprēķina dokumentā pareizi aprēķinātu nolietojumu pamatlīdzekļiem un nemateriāliem
ieguldījumiem, veikta aprēķina dokumenta pārveidošana. Vizuāli izmaiņas nav redzamas, tās ir dokumenta iekšējā
uzbūvē un aprēķina algoritmos.
Jaunu nolietojuma nodokļu aprēķina dokumentu veidošanā nekādu izmaiņu nav.

Ņemot vērā, dokumenta uzbūves pārveidošanu, jābūt uzmanīgiem ar jau izrēķinātajiem nolietojuma dokumentiem:
•

Dokumentu var atvērt apskatei, izmantojot

vai pogu Enter. Tiks uzrādītas summas, kādas ir iepriekš aprēķinātas.

•

Dokumentu nevar atvērt uz labošanu ar
vai pogu F3. Mēģinot atvērt dokumentu labošanai, kas aprēķināts
pirms 490. versijas, tas tiks pārrēķināts atbilstoši jaunajai uzbūvei un algoritmiem. Pastāv iespēja, ka aprēķinātās
summas atšķirsies.

•

Pirms dokumenta pārrēķina parādīsies brīdinājums:
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Saskaņošana Komandējumu modulī
Izmainīts saskaņošanas process Komandējumu modulī.

Avansa pieteikumu saskaņošana
Sākot ar 490. versiju, ir izveidots sistēmas parametrs, kurā norāda, vai avansa pieteikumus saskaņo kopā ar komandējuma
pieteikumu vai arī avansa pieteikumiem ir vajadzīga atsevišķa saskaņošanas plūsma (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites
parametri -> lpp. Komandējumi).
Programmā ir iespēja veidot atsevišķu saskaņošanas plūsmu avansa pieteikumiem par komandējumu. Lai to nodrošinātu
jāveido vajadzīgais skaits saskaņošanas scenāriju dokumenta veidam “Avansa pieteikumu komplekts” (Pamatdati ->
Apstiprināšanas uzdevumi -> Scenāriji).

Attaisnoto izdevumu pieteikumu saskaņošana
Programmā iespējams veidot atsevišķu saskaņošanas plūsmu attaisnoto izdevumu pieteikumiem par komandējumu. Lai
to nodrošinātu ir jāveido vajadzīgais skaits saskaņošanas scenāriju dokumenta veidam “Attaisnoto izdevumu pieteikumu
komplekts” (Pamatdati -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Scenāriji).

SVARĪGI! Lai komandējumu pieteikumu apstrāde noritētu veiksmīgi, uzreiz pēc 490. versijas uzlikšanas, jānodefinē
vismaz viens avansa pieteikuma saskaņošanas scenārijs un vismaz viens attaisnoto izdevumu saskaņošanas scenārijs.
Nepieciešamības gadījumā jālabo arī esošie komandējumu pieteikumu saskaņošanas scenāriji, lai no tiem izņemtu
posmus, kas saistīti ar avansa un attaisnoto izdevumu saskaņošanu.
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Horizon eksperts
Mārtiņš Olte

Izmaiņas banku SEB un Citadele tiešsaistes banku sertifikātu piesaistē
Sākot ar 490. versiju, SEB un Citadeles tiešsaistes banku sertifikātus iespējams saglabāt Horizon datubāzē, līdz ar to
vairs nav nepieciešama sertifikātu instalācija katra lietotāja darbstacijas sertifikātu glabātuvē (Sistēma -> Datu apmaiņa
-> Tiešsaistes bankas).

SVARĪGI! Pēc 490. versijas atjaunošanas, SEB un Citadeles tiešsaistes banku klientiem, konfigurācijā nepieciešams
atkārtoti norādīt atbilstošo ERP sertifikātu.

Papildinājumi Valsts kases ISO 2.0 versijai
RVS Horizon veiktas nelielas izmaiņas saistībā ar Valsts kases ISO 2.0 versijas publicēšanu.
Simbols “/” ir atļauts PAIN ziņojumos, attiecīgi arī sistēma pie maksājuma sūtīšanas šo simbolu vairs automātiski
neaizvieto ar tukšuma zīmi.
Sistēmā ir mainīts arī atļautais simbolu skaits maksājuma saņēmēja nosaukumam, atbilstoši ISO 2.0 versijai. Šobrīd tās
ir 35 zīmes BYR un USD maksājumiem, 70 zīmes SEPA maksājumiem un 105 zīmes pārējiem maksājumiem. Pārsniedzot
atļauto zīmju skaitu, sistēma brīdinās vai atmetīs liekos simbolus, atkarībā no konfigurācijas.
Visas ISO 2.0 versijas izmaiņas pieejamas jaunākajos laidienos, sākot ar 475.versiju.
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Jauna tiešsaistes banka – DNB
Sākot ar 490.versiju, sistēmā ir pieejama tiešsaiste ar DNB banku. Risinājums ļauj automatizēt no DNB bankas saņemtā
izraksta apstrādi, būtiski samazinot izraksta apstrādes laiku.
Izmantojot automatizētos darbus, sistēma regulāri veic izraksta atjaunošanu no DNB bankas, apstrādājot saņemtos
ierakstus līdz pat grāmatotam statusam.

SVARĪGI! Tiešsaistes risinājums ar DNB banku iespējams tikai izraksta saņemšanai. Nosūtīt caur tiešsaisti RVS Horizon
sagatavotos izejošos maksājumus uz DNB banku nav iespējams.
Lai risinājumu ieviestu, nepieciešama licence “Maksājumu automatizācija”, kā arī klientam no DNB bankas jāsaņem
sertifikāts.

Instrukcija – Bankas dokumentu imports un maksājumu uzdevumu piesaistes
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Instrukcija-bankas-dokumentu-imports-un-maksajumu-uzdevumu/ta-p/127653
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Instrukcija-bankas-dokumentu-imports-un-maksajumu-uzdevumu/ta-p/127653

Iespēja ģenerēt avansa norēķinu maksājumu uzdevumus
Sadaļā - Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus - iespējams ģenerēt arī
avansa norēķinu maksājumu uzdevumus, ja to norēķinu veids ir “kreditors”. Šo maksājumu veidu lieto, ja nepieciešams
apmaksāt apgādes rēķinu, samaksāto summu vienlaikus attiecinot arī uz avansa norēķinu personu.
Lai nodrošinātu norēķinu personas automātisku aizpildi ģenerētajā maksājumā, apgādes rēķina rindu detalizācijā un/
vai grāmatojumā, jānorāda avansa norēķinu personas objekta dimensiju, kā arī kontroles un vides parametros (Sistēma
-> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Maksājumi -> Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu)
atbilstošo parametra vērtību (attiecīgi - Rindu dimensijas pārnest automātiski vai Grāmatojumu dimensijas pārnest
automātiski).
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Masveida rindu dimensiju labošana preču dokumentiem
Apgādes un realizācijas preču dokumentu sarakstos papildinātas iespējas lauku labošanai iezīmētajām rindām
(Dokumenti -> Apgāde vai Realizācija -> Preču dokumenti -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām).
Iezīmējot vienu vai vairākus preču dokumentus, tiem var nomainīt jebkuras rindu dimensijas vai objektu dimensijas
vērtību. Izvēlētā dimensijas vērtība tiks nomainīta visu iezīmēto dokumentu visās rindās, kā arī dokumenta galvenē.
Jāņem vērā, ka dimensijas var nomainīt tikai dokumentiem ar statusu “Sagatave”, ja tie satur detalizācijas rindas,
piemēram, “rēķinam par pakalpojumiem” vai “pārdošanas pavadzīmei”. Pamatlīdzekļu iegādes dokumentiem, kā arī
pārcelšanas/konvertāciju/pārmaksas dzēšanas/valūtu svārstību dokumentiem šādi nomainīt dimensijas nav iespējams.

Papildinājumi debitoru novērtēšanā
Veikti vairāki papildinājumi debitoru novērtēšanas modulī, piemēram, debitoru novērtējumā iespējams iekļaut tikai
izvēlēto līgumu parāda dokumentus vai masveidā mainīt novērtēšanas kritēriju iezīmētiem debitoru darījumiem. Visas
izmaiņas aprakstītas jaunākajā instrukcijā.
Instrukcija
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Instrukcija-debitoru-novertesana-un-uzkrajumu-veidosana-sakot-no/ta-p/127654
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Instrukcija-debitoru-novertesana-un-uzkrajumu-veidosana-sakot-no/ta-p/127654
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Horizon eksperte
Raita Reine

Jauns NĪP Līguma kartītes izskats
Lai lietotāju ikdienas darbs ar NĪP līgumu sarakstu, līgumu kartītēm un to datu lapām būtu ērtāks, veiktas vairākas
būtiskas izmaiņas:
•

Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Līgumi - šajā izvēlnē tagad vienuviet atrodami visi NĪP līgumi;

•

NĪP Līguma ievadformā mainīts lauku izvietojums un NĪP Līguma lapas sakārtotas divos līmeņos. Piemēram, lapai
“Aprēķini” ir apakš-lapa “Aprēķinu metodes”, “Aprēķinu skaitītāji” un “Mainīgie”;

•

Ievadformas lauks “Plānotais beigu datums” un lapa “Līguma pagarinājumi” ir pieejami tikai tad, ja tiek norādīts
termiņa tips “Uz noteiktu laiku”;

•

Ar rēķinu veidošanu saistītie lauki “NĪP rēķina tips” un “Piegādes adrese” ir pārvietoti uz lapu “Dati”;

•

Lapā “Mainīgie” iespējams uzstādīt filtru pēc viena izvēlēta mainīgā;

•

Lapa “Aprēķinu skaitītāji” ir papildināta pogu “Labot skaitītāju”;

•

Ja līguma dokumenta tipā nav norādīts algoritms līguma aprēķinu metodes “Spēkā no” aizpildei, tad, pievienojot
līgumam jaunu metodi, datums “Spēkā no” ir tukšs;

•

NĪP Līgumu saraksta izskatā visi mainīgie hierarhiski sakārtoti zem NĪP līgumi -> NĪP līguma papilddati -> Līguma
mainīgie;

•

Mainīti lauki Operatora darba vietas lapā “Līguma dati”;

•

NĪP Līgumu sarakstā ir pieejamas jaunas informatīvas kolonas “Pēdējā rādījuma datums” un “Pēdējā rēķina datums”.
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Mazāk klikšķu no skaitītāja rādījuma līdz rēķinam
Ja rēķinu par patēriņu pēc skaitītājiem nepieciešams sagatavot uzreiz pēc rādījumu ievadīšanas sistēmā, tad tagad to
visātrāk iespējams izdarīt ar pogu “Maksas aprēķins Līgumam Nr. ...”, kas pieejama Līgumu rādījumu logā.
Šādā veidā var ģenerēt rēķinu vienam konkrētam līgumam, kas tiek atrasts no rādījuma rindas, kurā tajā brīdī atrodas
kursors. Pēc maksas aprēķina parametru uzstādīšanas, sistēma veic aprēķinu par visiem šī līguma pakalpojumiem, kas
par doto periodu vēl nav aprēķināti.
Šo funkciju var aktivizēt ar kontroles un vides parametru “Rēķinu veidošana no līgumu rādījumiem”:

Jaunas iespējas skaitītāju datu un rādījumu apstrādē
Veikti vairāki uzlabojumi ar skaitītājiem saistītās informācijas apstrādē.
Skaitītāja kartītes lapa “Dati” papildināta ar klasifikatoru “Pieslēguma veids”, kas izmantojams informatīvos nolūkos, lai
norādītu vēl citu grupējumu papildus esošajam “Skaitītāja veids”.
Skaitītāju un skaitītāju eksemplāru saraksta izskatā var pievienot kolonnas ar pēdējām vērtībām no eksemplāra kartītes
lapas “Dokumenti”.
Līgumu skaitītāju rādījumu logā ir pievienota izvēlne “Rādījumu vēsture”. To var aktivizēt, izmantojot peles labo taustiņu
vai pogu F9.
Rādījumu rindiņās laukā “Piezīmes”, spiežot peles labo taustiņu (vai pogu F11) pieejama Pamatojumu izvēle, kas dod
iespēju izvēlēties tekstu no iepriekš izveidotām sagatavēm.
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Sistēmā iespējams importēt ārpus Horizon aprēķināta vidējā patēriņa rindas. Šādām rindām daudzuma tips jānorāda kā
“Importēts vidējais” (manuāli vai importējot no excel veidnes).
Citos sistēmas procesos šīs rindas tiek apstrādātas tāpat kā Horizon aprēķinātās ar izvēlēto daudzuma tipu “Vidējs
patēriņš”. Piemēram, patēriņa starpības koeficienta aprēķinā.

Citi papildinājumi
•

Nekustamā īpašuma objektu ievadformas papildinātas ar pogām “kopēt” un “ielīmēt” kopējo kadastra apzīmējumu.
Šāda iespēja pievienota arī nekustamā īpašuma kartītēm;

•

Funkcionālo objektu saraksts ir pieejams kā sistēmas objektu dimensija. Attiecīgi - pēc dimensijas aktivizēšanas šo
sarakstu var izmantot, piemēram, Servisa darba pieteikumos, apgādes rēķinu rindās, grāmatojumos, un citviet, kur
jau ir pieejamas izmantošanai objektu dimensijas;

•

Funkcionālo objektu ievadforma papildināta ar lapu “Saistītie dati”;

•

Apjoma aprēķinu metodes parametru apraksts papildināts ar jaunu filtru “Tikai līgumi ar šo metodi”.

•

Filtrs izmantojams gadījumos, ja līgumu apjoma aprēķinā mainīgo vērtības jāsummē tikai no tiem līgumiem, kuriem
pielietota viena aprēķina metode;

•

Apjoma aprēķina loga rindiņās, klikšķinot uz labās peles pogas iespējamas jaunas darbības, kas palīdzēs sameklēt
saistītos sistēmas ierakstus: Saistītie skaitītāju rādījumi un Aprēķinu ieraksti;

•

Servisa darba pieteikumam var norādīt Piegādātāja līgumu - izmantojams gadījumos, ja pieteikumu risina
apakšuzņēmējs.
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Horizon eksperts
Anita Barbane

Jauns kontroles pārskats kategorijām
Darbiniekiem tiek piešķirtas kategorijas, kuras ir atkarīgas no saņemtā novērtējuma un profesionālās pieredzes ilguma
(MK not. nr. 66, 4. pielikums).
Personāla daļai ir svarīgi zināt, ja, saņemtā novērtējuma un profesionālās pieredzes ilguma dēļ, darbiniekam jāmaina
kategorija (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats), līdz ar to arī
mēnešalga.
Sistēmā ir veikti uzlabojumi, kas palīdzēs personāla daļai kontrolēt, vai darbiniekam ir piešķirta atbilstošā kategorija.
Kategoriju aprēķināšanas metodika - kas jāveic sistēmā, lai būtu pieejams jaunais kontroles pārskats un brīdinājums.
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Kategoriju-aprekinasanas-metodika-sakot-no-490-v/ta-p/127658
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Kategoriju-aprekinasanas-metodika-sakot-no-490-v/ta-p/127658
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Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Iepirkuma līgumi
Izveidota jauna funkcija, kas nodrošina iepirkuma līgumu izpildes kontroli pozīciju griezumā. Lai izmantotu jauno
funkciju, jāiegādājas iepirkuma līgumu moduļa licence un jāaktivizē dokumenta tips “Iepirkuma līgumi”.
Reģistrējot jaunu iepirkuma līgumu tiek aizpildīta iepirkuma līguma Iepirkumu kontroles lapa:
•

Nomenklatūra vai Pakalpojums;

•

Daudzums (pamatmērvienībā);

•

Cena (bez PVN);

•

Summa;

•

Dimensijas - vienai nomenklatūrai vai pakalpojumam iepirkuma līgumā var ievadīt vairākas pozīcijas ar atšķirīgām
dimensijām.

Saņemšanas dokumentā (saņemšanas pavadzīme, apgādes rēķins) norādot iepirkuma līgumu, tiek piedāvātas tikai tās
nomenklatūras un pakalpojumi, kas norādīti līgumā.
Kontrole tiek veikta tikai pret tiem parametriem, kuri ir norādīti līguma rindiņā.
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Piemēram, ja iepirkuma līguma rindiņā nav norādīta cena, tad ievadot saņemšanas dokumentu, sistēma nekontrolēs par
kādu cenu prece vai pakalpojums ir iegādāti. Ja cena ir norādīta, tad preci vai pakalpojumu varēs iegādāties ne dārgāk
kā norādīts līgumā. Līdzīgi kontrole darbojas ar citiem iepirkuma līguma pozīciju laukiem.
Līdz ar to, iepirkuma līgumu pozīcijās nepieciešams norādīt tikai to, ko nepieciešams kontrolēt.
Saņemšanas dokumentā varēs ievadīt tikai tās pozīcijas, kuras norādītas attiecīgajā līgumā un kontrole tiks veikta pret
visām iepirkuma līguma pozīcijām, kuras atbildīs saņemšanas dokumentā ievadītajām nomenklatūru/pakalpojumu
un dimensiju kombinācijām. Neatbilstošie ieraksti saņemšanas dokumentā tiek iezīmēti sarkanā krāsā un, saglabājot

dokumentu, tiek parādīti tie nosacījumi, kuri dokumentā ir pārkāpti.
Izveidoti atsevišķi kontroles un vides parametri, kas nosaka iepirkuma līgumu kontroles uzvedību:
•

Kontrolēt iepirkuma cenu - nodrošina, lai iepirkuma cena nebūtu lielāka par līgumā noteikto, kā arī pieļaujamā
novirze iepirkuma cenai;

•

Kontrolēt iepirkuma summu - nodrošina, lai kopējā summa nepārsniegtu līgumā paredzēto;

•

Kontrolēt iepirkto daudzumu - nodrošina, lai kopējais iepirktais daudzums nepārsniegtu līgumā paredzēto;

•

Kontrolēt iepirktās preces un pakalpojumus - nodrošina, lai tiktu iepirktas tikai tās pozīcijas, kas ir paredzētas līgumā;

•

Aizpildīt dimensijas iepirkuma līgumā no nomenklatūru grupas.

16

SAIMNIECĪBA

Izveidota atskaite, kurā lietotāji var sekot līdzi līgumu izpildei pozīciju griezumā. Atskaitē iespējams redzēt līguma izpildi
gan summas, gan daudzuma griezumā.
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Horizon eksperts
Elmārs Kokorišs

SVARĪGI! Sākot ar 490. versiju klientu zonā nebūs pieejams atsevišķs Horizon Web instalators.
Turpmāk, lai veiktu Horizon Web un citu web - produktu atjaunināšanu, tas ir jānodod Horizon aģenta pārvaldībā.
Informācija par pārņemšanu pieejama Horizon instalēšanas aprakstā (120 lpp., punkts 6.1.5 “Horizon webproduktu
pārņemšana Horizon aģenta pārvaldībā”).
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