VISMA Horizon

Labojumi Horizon
490. versijā
49. laidiens | 28.11.2017
SISTĒMA
Instalācijas un jauninājumi
Problēma: Jauninot Horizon uz laidienu 490.48., to nebija iespējams izdarīt, jo SQL 2005 trūka
datu tips “date”.
Risinājums: Problēma novērsta. Sparplaidienu un starpversiju jaunināšanu iespējams veikt korekti.

48. laidiens | 14.09.2017
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins
Problēma: Ja apjoma aprēķina metodē bija norādīts, ka jāaizpilda piezīmes aprēķina rindā, ja
veikts vidējā patēriņa aprēķins, un apjoma aprēķins tika veikts vairāk kā 20 ierakstiem, tad sistēma
laukā Piezīmes attēloja nokonfigurēto tekstu arī tādiem pakalpojumiem, kam apjoma aprēķina
metodēs nekādas piezīmes nebija paredzētas.
Risinājums: Problēma novērsta.

47. laidiens | 24.08.2017
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports
Problēma: Ja rēķinā bija iekļautas – rindas, kas sasaistījušās ar + rindām, tad, veicot rēķina
eksportu ar Swedbank E-rēķina DLL failu, apmaksājamā summa tika aprēķināta nekorekti,
noņemot piesaistīto summu.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports
Problēma: Veicot rēķina eksportu ar Swedbank E-rēķina DLL failu, netika aprēķināta pareiza
summa apmaksai, jo dokumenta apmaksas valūta netika salīdzināta ar atlikuma valūtu.
Risinājums: Problēma novērsta.

46. laidiens |11.08.2017
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: REST

Problēma: REST pieprasījuma rezultātā atvaļinājuma aprēķinā tika
atvaļinājuma dienu skaits.
Risinājums: Problēma novērsta

atgriezts nekorekts

45. laidiens | 04.08.2017
SISTĒMA
Dokumentu imports / eksports
Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Dokumentu imports
Problēma: No XML importējot saņemtos rēķinus, kuri saturēja līguma subjektu objektu dimensijas,
tika atspoguļots kļūdas paziņojums un dokuments netika izveidots.
Risinājums: Problēma novērsta.
Atskaišu redaktors
Ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti -> Drukāt -> Eksport failā
Problēma: Ja Word izdrukas šablonā tika izmantota formula, lai summētu skaitliskās vērtības
tabulā, pēc izdrukas eksporta uz Word failu, dokumentā pazuda formula un tās vietā tika rādītas
nulles.
Risinājums: Pirms izdrukas eksporta uz Word failu, sistēma pārrēķina formulu un dokumentā
saglabā aprēķina rezultātu.
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports -> SWED erēķins
Problēma: Swedbankas sistēmā importējot no Horizon eksportētu e-rēķina xml failu, tika parādīta
kļūda "Kopējā rēķinu summa ir nepareiza".
Tas bija tādēļ, ka XML failā nesakrita e-rēķinā norādītā kopsumma (tags <TotalAmount>) ar visu
rēķinu apmaksas summu (tags <PaymentTotalSum>) kopējo summu.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Kopējās algu lapiņas pa tiesiskajām attiecībām
Problēma: Sūtot algas lapiņu uz e-pastu tika atspoguļots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

42. laidiens | 06.07.2017
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Uzmanību! Ir veikti labojumi sistēmā, lai, eksportējot VSAOI atskaiti .xml failā, tiktu
izmantots jaunais formāts, un Ziņojumu par VSAOI varētu veiksmīgi iesniegt VID EDS.
Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI
Jaunais formāts tiks pielietots, eksportējot atskaiti sākot no 01.2017.
Uzliekot jaunāko laidienu, nav jāveido jauna vai jālabo esošā eksporta metode.
SAIMNIECĪBA
Loģistika
Ceļš: Dokumenti - Ražošanas pasūtījumi - Pasūtījumi
Problēma: Ievadot loģistikas pieprasījumu un no tā ģenerējot ražošanas pasūtījumu, nebija
iespējams korekti veikt kalkulāciju.
Risinājums: Problēma novērsta

41. laidiens | 29.06.2017
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Uzmanību!
Veiktas būtiskas izmaiņas Swedbankas e-rēķinu dziņa failā.
No Horizon ģenerētajā e-rēķinu xml failā lauki <TotalToPay> un <PaymentTotalSum> tagad
iekļauj arī līguma parāda summu un soda summu. Attiecīgi automātiskā apmaksa tagad segs visu
kopējo parāda summu, nevis tikai tekošā rēķina summu kā tas bija līdz šim.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi -> Jauns pieteikums
Problēma: Gadījumā, ja Atvaļinājuma pieteikumā norādītajai kontaktpersonai prombūtnes
dokuments bija anulēts, programma vienalga atspoguļoja brīdinājumu par kontaktpersonas
prombūtni.
Risinājums: Ja Atvaļinājuma pieteikumā tiek norādīta kontaktpersona, kurai ir anulēta prombūtne,
brīdinājums par kontaktpersonas prombūtni vairs netiek atspoguļots.

40. laidiens | 15.06.2017
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Pieņemšanas
nodošanas akti.
Problēma: Pieņemšanas nodošanas aktā (viens no vecajiem), pievienojot izvēlētā līguma
apkalpes objektus, tika attēloti kļūdu paziņojumi un ielasītajā rindā netika aprēķināts daudzums.
Daudzumā izmantota formula summēt uz māju sistēmas mainīgo Ēkas dzīvokļu skaits.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI
Problēma: No ziņojuma par VSAOI nebija iespējams ģenerēt failu iesniegšanai EDS. Sakarsta
eksports beidzās ar kļūdu un fails netika izveidots.
Risinājums: Problēma novērsta
Darba laika uzskaite WEB
Ceļš: Horizon Web -> Darba laika uzslaite -> DLU Dokumentu saraksts
Problēma: Saglabājot Darba laika uzskaites tabeli, tika atspoguļots kļūdas paziņojums un tabele
netika saglabāta.
Risinājums: Problēma novērsta
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Ienākošās pavadzīmes atskaite; Atskaites -> Noliktava -> Izejošās
pavadzīmes atskaite; Atskaites -> Noliktava -> Iekšējās pavadzīmes atskaite.
Problēma: Pavadzīmju atskaitēs filtru saraksta poga bija neaktīva un nebija iespējams lietot
saglabātos filtrus.
Risinājums: Problēma novērsta.
Inventārs
Ceļš: Pamatdati - > Inventārs -> Atbildīgie un lietotāji
Problēma: Veidojot jaunu inventāra atbildīgo personu, automātiski tika piesaistīta galvenā iestāde.
Iestādes labošanu bija iespējams veikt vienīgi caur Excel veidni.
Risinājums: Inventāra atbildīgā kartiņā vizualizēta lappuse “Atbildīgais”. Gadījumos, kad kartiņai

piesaistīta personu ar lomu inventāra atbildīgais, kartiņā lappuse “Atbildīgais” tiek vizuālizēta un
iespējams aizpildīt jebkuru lauku šajā lappusē. Gadījumos, kad kartiņai piesaistīta persona ar
lomu inventāra lietotājs, kartiņā lappuse “Atbildīgais” tiek vizuālizēta un iespējams labot tikai
iestādi, pārējie lauki šajā lappusē pieejami tikai apskates režīmā.

38. laidiens | 08.06.2017
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances -> Objektu bilances aprēķini
Problēma: Ja Objektu bilances šablonā tika izmantota formula "Kontu apgr.objektam ar
dimensijām", kurā norādīta konkrēta aprēķināmā struktūrvienība, tad bilances aprēķina rezultātā
tika iegūta vērtība 0.00, lai gan virsgrāmatā summastika atspoguļota korekti.
Risinājums: Kļūda novērsta
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Izziņas -> Personas konts pa tiesiskajām attiecībām
Problēma: Netika izdrukāta informācija par visiem iezīmētajiem darbiniekiem.
Risinājums: Problēma novērsta.

37. laidiens | 01.06.2017
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums
Problēma: PVN deklarācijas pielikumu aprēķina logs aizvērās pēc aprēķinu veikšanas, un nebija
iespējams apskatīt aprēķina laikā fiksētos kļūdu paziņojumus.
Risinājums: Problēma novērsta.
Debitoru novērtēšana
Ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Ģenerēt vēstules
Problēma: Ģenerējot vēstules, izvēlētās izdrukas formas netika uzģenerētas un pievienotas
vēstulēm.
Risinājums: Problēma novērsta.

36. laidiens | 25.05.2017
FINANŠU UZSKAITE
Komandējumi
Ceļš: Dokumenti -> Komadējumi -> Komadējumu pieteikumi
Problēma: Rīkojumu par komandējumu bija iespējams ģenerēt no komandējuma pieteikuma
jebkādā statusā.
Risinājums: Izveidota kontrole, kas ļauj komandējuma rīkojumu ģenerēt tikai no komandējuma
pieteikuma statusā “Apstiprināts”.
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> PL un inventāra pieteikumi
Problēma: Mēģinot atvērt PL un inventāra pieteikuma apstiprināšanas uzdevumu, tika attēlots
kļūdas paziņojums. Situācija atkārtojās tikai Oracle datu bāzēm.
Risinājums: Kļūda novērsta, PL un inventāra pieteikuma apstiprināšanas uzdevumu var atvērt.

NORĒĶINI
Tiešsaistes banka
Problēma: Atsaucoties uz starptautiskā tehnoloģiju uzņēmuma Google 2017.gada 23.feburārī
publiskoto informāciju par kriptogrāfijas algoritma SHA1 ievainojamību Citadele bankas speciālisti
ir izstrādājuši Tiešsaistes risinājuma atjauninājumu, kas paredz jaunākās paaudzes kriptogrāfijas
algoritma SHA256 izmantošanu.
Risinājums: Šis atjauninājums ir iestrādāts Horizon sistēmā un tagad Citadeles tiešsaistes bankas
risinājums atbalsta SHA256 šifrēšanas algoritmu un SHA256 sertifikātus.
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports
Problēma: Ja bankas importa dokuments tika atpazīts kā maksājums, tad klients tika meklēts
sarakstā “Uzņēmuma bankas rēķini”, un tika atrasts nepareizais klients.
Risinājums: Problēma novērsta.

35. laidiens | 11.05.2017
SISTĒMA
Dokumentu imports / eksports
Ceļš: Horizon Web -> Metarēķini
Problēma: Jaunam, nesaglabātam metarēķinam Horizon Web veicot rindiņu eksportu uz Excel,
tika veidoti dublikāti Horizon datubāzē.
Risinājums: Problēma novērsta
FINANŠU UZSKAITE
Komandējumi
Ceļš: Horizon Web -> Pieteikumi -> Komandējumi -> Jauna komandējuma ievade
Problēma: Web komandējumu dokumentu ievadē “Komandētais” lauka aizpildei tika piedāvātas
arī slēgtas tiesiskās attiecības.
Risinājums: “Komandētais” lauka aizpildei piedāvā tikai tādas tiesiskās attiecības, kam statuss ir
“aktīvs”.
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem
Problēma: Likvidētiem pamatlīdzekļiem rekonstrukcijas summas laukā tieka ielasīta summa, kaut
gan aprēķina periodā rekonstrukcija netika veikta.
Risinājums: Problēma novērsta
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP Rēķini
Problēma: Reķina izdrukā, skaitītāja patēriņš joslā "Pakalpojuma detaļas (pakārtotas skaitītājiem)"
situācijās, kad viens skaitītāja eksemplārs iesaistīts vairākos pakalpojumos, tika attēlots dubultā.
Risinājums: Problēma novēsta
Kase un banka
Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Maksājumi
Problēma: Ja maksājumu saraksta izskatā nebija izlikta kolonna “Maksājums.Numurs”, tad,
iezīmējot maksājumu un to grāmatojot, tika attēlots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

33. laidiens | 27.04.2017
NORĒĶINI
Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Nomas līgumi -> Saraksts
Problēma: Līgumam ar pamatveidu "NĪP Zemes iznomāšanas līgums" nebija iespējams pievienot
aprēķina metodi - tika attēlots kļūdas ziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta
Tiešsaistes banka
Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Tiešsaistes bankas izrakstu importa un
statusu atjaunošanas darbs
Problēma: Ja vairāki tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbi tika sākti
vienlaicīgi uz viena un tā paša servera, tad tika attēlots kļūdas paziņojums un automatizētie darbi
netika izpildīti.
Risinājums: Uzlabota automatizēto darbu veikšana vienlaicīgas izpildes laikā.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Peļņa pa piegādātājiem
Problēma: Atverot atskaiti tika attēlots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ražošana
Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Grafika uzdevumi
Problēma: Aizpildot grafika uzdevumu un ģenerējot norīkojumu, tajā tika attēlotas nekorektas
summas.
Risinājums: Problēma novērsta
Dokumentu imports / eksports
Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Dokumentu imports
Problēma: Gadījumos, ja metarēķinu ielāde notika manuāli, lauks atbildīgais tika aizpildīts
atbilstoši dokumenta tipā norādītajam lauka aizpildes algoritmam. Ja metarēķinu ielādi veica
automatizētais darbs, lauka atbildīgais aizpildes algoritms netika ņemts vērā.
Risinājums: Problēma novērsta

32. laidiens | 20.04.2017
SISTĒMA
Atskaišu redaktors
Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskatu formas
Problēma: gadījumos, kad tika izmantota izteiksme, atskaišu redaktorā nestrādā teksta
izlīdzināšanas funkcija.
Risinājums: Problēma novērsta
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Rēķini
Problēma: XML eksportā līguma numurs tika reprezentēts tikai aktīviem līgumiem. XML eksportā
nebija pieejama informācija par maksājuma plāna statusu.
Risinājums: Problēma novērsta
Līgumi
Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plāni
Problēma: Izvēloties darbību "Aprēķinot maksājumu plānu statusu", netika nomainīts statuss no
Aktīvs uz Apturēts, ja Līgumu uzskaites parametros nebija atzīmēta izvēles rūtiņa "Apturēts Atcelts".
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Darba samaksa -> Aprēķina dokumenti -> Samaksa/ieturējumi periodā
Problēma: Samaksas periodā dokumentā izvēloties administratīvo struktūrvienību un ielasot šīs
struktūrvienības darbiniekus, tika ielasīti lieki tiesisko attiecību ieraksti.

Risinājums: Problēma novērsta.

31. laidiens | 13.04.2017
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Failu glabātuves
Problēma: Izvēloties izdruku komplektu sūtīt e-pastā un uz failu glabātuvi, sistēma neatcerējās
iepriekš lietoto failu glabātuvi, tādēļ šī informācija katru reizi bija jāievada no jauna.
Risinājums: Problēma novērsta. Sistēma atceras pēdējās lietotās failu glabātuves nosaukumu, tiek
nosūtīts e-pasts un papildināta failu glabātuve.
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem
Problēma: Ja pamatlīdzekļu kartītei dažādos periodos bija dažāda nolietojuma grupa vai
nolietojuma aprēķina kategorija nodokļiem, tad PL nolietojuma nodokļa aprēķinā šāda kartīte
uzrādījās vairākas reizes.
Risinājums: Problēma novērsta
Virsgrāmata
Problēma: No Virsapvāršņa nebija iespējams nosūtīt dimensijas un kontus uz firmām, ja
lietotājam, kas pieslēdzies Virsapvārsnim, kā autorizācijas veids bija norādīts "domēna vārds"
Risinājums: Problēma novērsta
NORĒĶINI
Klientu vadība
Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts
Problēma: Ja klientam vienā un tajā pašā datumā bija izpildītas divas aktivitātes, tad, izliekot
klientu saraksta izskatā aktivitātes laukus, klienta kartīte tika dublēta.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras
Problēma: Izveidojot filtra nosacījumu “Noliktavas kods= 1”, tām nomenklatūrām, kurām atlikums
bija arī citās noliktavās, lauks Brīvais atlikums (uzņ) bija tukšs. Vērtības laukā Brīvais atlikums
(uzņ) tika parādīts tikai tajos gadījumos, ja brīvais atlikums bija pieejams 1. noliktavā
Risinājums: Problēma novērsta

30. laidiens | 06.04.2017
SISTĒMA
Atskaišu redaktors
Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Jauna Pavadzīme -> Pārdošanas pavadzīme -> Drukāt
Problēma: Pārdošanas pavadzīmes izdrukas formā izteiksmē nekorekti darbojās lauks Rindiņas
piezīmes un Teksts.
Risinājums: Problēma novērsta
FINANŠU UZSKAITE
Budžets
Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini
Problēma: Postenī ievadot budžeta formulu kas satur dimensiju ar tipu "Izvēršot apakšlīmeņus",
netika sarēķinātas summas tām dimensijām, kuras dimensiju kokā atradās zem dimensijas, kurai

posteņa aprēķinātais rezultāts ir 0.00
Risinājums: Problēma novērsta
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem
Problēma: Ja pamatlīdzeklis vispirms ir bijis statusā "Saņemts" un pēc tam nodots ekspluatācijā ar
dokumentu "Nodošana ekspluatācijā", tad nolietojuma aprēķinā nodokļiem tas nepiedalījās.
Risinājums: Problēma novērsta
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums pa samaksu
Problēma: Atskaitē, pievienojot filtra nosacījumos slodzes struktūrvienību, nav redzams
pievienotais lauks.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Peļņa -> Dinamika
Problēma: Atskaiti filtrējot pēc klienta, ja izskatā nebija izlikts vismaz viens lauks no klienta
kartiņas, tika iedota kļūda.
Risinājums: Problēma novērsta.

29. laidiens | 23.03.2017
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: WEB -> Atskaites -> Nomenklatūru atlikumi
WEB -> Administrēt -> Kļūdu žurnāls
Problēma: Horizon WEB tika novērotas vairākas vizuālā attēlojuma problēmas.
Risinājums: Problēma novērsta.
FINANŠU UZSKAITE
Budžets
Ceļš: Atskaites -> Budžets -> Budžeta izlietojums -> Darbības -> Izlietojuma dokumenti
Problēma: Budžeta izlietojuma atskaitē, caur darbībām mēģinot atvērt sarakstu “Izlietojuma
dokumenti”, tika parādīts kļūdas paziņojums
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Uzmanību! No 01.04.2017. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 40, kas
paredz ieviest jaunu kodu “C”, kas būs lietojams, atšifrējot darījumus par vieglo transportlīdzekļu
iegādi un importu, vienlaikus norādot, ka minētais speciālais kods attiecas uz M1 un N1
kategorijas transportlīdzekļiem. Tādējādi, sākot ar 2017.gada 1.aprīli, PVN deklarācijas PVN 1
pielikuma I daļa ir papildināta ar atsevišķu speciālu kodu “C”.
RVS Horizon ir izveidota jauna PVN kategorija ar darījuma veida pazīmi “Vieglo
transportlīdzekļu darījumi”. Dokumenti, kuriem norādīta šī PVN kategorija, tiek atspoguļoti
PVN deklarācijas I pielikumā zem koda "C".

Apsaimniekošana
Ceļš:Dokumenti -> Nekustamā īpašuma pārvaldība -> Apjoma aprēķins
Problēma: Veicot aprēķinu metodei, kurai piesaistītajā apjoma aprēķinu metodē ir atzīmēts, ka
aprēķinu ierakstam jāaizpilda piezīmju lauks, ja skaitītāju rādījumos ir vidējais patēriņš, sistēma
piezīmju lauku neaizpilda.

Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība -> nekustamā īpašuma objekti -> Zemes
vienības -> Darbības -> KR importēto datu salīdzināšana.
Problēma: Salīdzinot apgrūtinājumu platību starp Horizon un Kadastra Reģista datiem, tika
parādīts paziņojums par kopējās objekta platības pārsniegšanu, kaut arī platības vērtības sakrita.
Risinājums: Problēma novērsta
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Atskaites -> Algas -> Aprēķinu kopsavilkums
Problēma: Filtrā atlases nosacījumos, kā samaksas un ieturējuma veidu izvēloties samaksas veidu
ar tipu "Uzkrājums", tika parādīts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Kases sistēmas
Ceļš: Pamatdati -> Kases sistēmas -> Lietotāji -> Darbības -> Izveidot WEB lietotājus
Problēma: No kases lietotāju saraksta caur darbībām mēģinot izveidot WEB lietotāju, tika saņemts
kļūdas paziņojums un lietotājs netika izveidots.
Risinājums: Problēma novērsta.

28. laidiens | 15.03.2017
NORĒĶINI
Tiešsaistes Banka
Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes banka
Problēma: Pēc datubāzes atjaunošanas uz 490. versiju nebija iespējams veikt darbības ar SEB
tiešsaistes banku un, nospiežot pogu “Konfigurācija” tiešsaistes bankas ievadlogā, tika attēlots
kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

27. laidiens | 14.03.2017
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Atskaites ->Pamatlīdzekļi ->Pamatlīdzekļu bilance
Problēma: Filtrā nekorekti tika attēlots filtrs pēc Iestādes
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites ->Pamatlīdzekļ -> Iegādātie pamatlīdzekļi;
Atskaites -> Pamatlīdzekļi ->Likvidētie pamatlīdzekļi
Problēma: Nekorekti tika pievienots filtrs pēc iestādes Atlases nosacījumu logā
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts -> PL
Inventarizācijas dok. ar PDA -> Darbības -> Ģenrētie dokumenti
Problēma: Sarakstā "Ģenerētie dokumenti" netika attēlota ģenerētā "ĀB iekšējā kustība" un citi
ģenerētie ĀB dokumenti.
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi

Problēma: Ja novērtēšanas kritērijā, kas atkarīgs no kavējumu dienām, nebija nevienas rindiņas,
kas atbilstu parāda dokumenta kavēto dienu skaitam, uzkrājums tika aprēķināts 100% apmērā no
neapmaksātās summas.
Risinājums: Ja novērtēšanas kritērijā, kas atkarīgs no kavējumu dienām, nav nevienas rindiņas,
kas atbilst parāda dokumenta kavēto dienu skaitam, uzkrājums tiek aprēķināts 0% apmērā.
Apsaimniekošana
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Zemes
vienības -> Darbības -> KR importēto datu salīdzināšana
Problēma: Ja ieraksts ar konkrēto kodu horizon pusē jau eksistēja, tad apakštabulas "Zemes
lietošanas veidi" un "Zemes lietošanas mērķi" netika sinhronizētas .
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Zemes
vienības - Darbības - KR importēto datu salīdzināšana
Problēma: Apgrūtinājumu unikalitātes kontrole sevī iekļāva pārbaudi pēc Apgrūtinājuma veida un
perioda.
Risinājums: Unikalitātes kontrolei pievienots papildus nosacījuma lauks "Papildkods".
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Piesaistītie līgumi ->
Saistītie dati -> Papilddokumenti
Problēma: Kompleksā līguma apakšlīgumiem nebija iespējams ievadīt papilddokumentu.
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini -> Darbības -> Veidot
kredītrēķinu
Problēma: Izveidojot kredītrēķinu, situācijās, kad rēķinā bija iekļautas rēķinu rindas ar dažādām
norēķinu grupām, un grupu PVN summām bija jāpiemēro centa korekcija, PVN sadalījums pa
norēķinu grupām nesakrita. Kredītrēķinam šī korekcija tika piemērota citai grupai, kā tas ir
attiecīgajā rēķinā.
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Zemes nomas maksa
Problēma: Nebija iespējams atvērt sarakstu, ja izskatā bija pievienota kolonna Zemes nomas
maksas rindas .Īpašnieka nom. daļas.
Risinājums: Problēma novērsta
Klientu vadība
Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no
Excel faila
Problēma: Veicot datu importu no Excel veidnes, nebija iespējams veikt labojumus kontaktpersonu
ierakstos, ja bija ievadītas vairākas kontaktpersonas ar vienādiem vārdiem.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Loģistika
Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pasūtījumi
Problēma: Stornējot apstiprinātu pasūtījumu, tika parādīts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

25. laidiens | 02.03.2017
SISTĒMA
Saskaņošana
Ceļš: Saskaņošana -> Metarēķini
Problēma: Brīdī, kad AU dokumentam bija vairāki etapi, tie tika attēloti zem sadaļas "Solis", kur
tika iezīmēts aktīvais etaps. Šī iezīmēšana darbojās nevienmērīgi, dažreiz parādot kļūdas

ziņojumu.
Risinājums: Iespējamais risinājums nodrošināts
Sistēma
Ceļš: Filtri
Problēma: Dzēšot filtra nosacījuma vērtību un to neaizpildot no jauna, bija iespējams iegūt
nederīgu filtru.
Risinājums: Problēma novērsta
FINANŠU UZSKAITE
Virsgrāmata
Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu kompleksie aprēķini -> Darbības -> Pārskatu
aprēķinu rezultāti.
Problēma: Drukājot finanšu pārskata kompleksā aprēķina rezultātus vairāk kā vienu reizi, tika
rādīts kļūdas paziņojums un aprēķina rezultāti netika izdrukāti.
Risinājums: Problēma atrisināta.
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Līguma dokumenti ->
Pievienotie faili.
Problēma: Nebija iespējams pievienot failus līgumiem. Nospiežot “Saglabāt”, tika parādīts kļūdas
paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Loģistika
Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pasūtījumu/pieprasījumu rindas
Problēma: Pasūtījumu/pieprasījumu rindas sarakstā izliekot kolonnu ar saņēmēja noliktavas brīvo
atlikumu, tika parādīts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
Autotransports
Ceļš: Horizon WEB
Problēma: Ceļazīmē, automašīnu izvēles sarakstā, tās tika atspoguļotas vairākās rindiņās.
Risinājums: Problēma novērsta.

22. laidiens | 23.02.2017
SISTĒMA
Daudzvalodas
Ceļš: Daudzvalodas
Problēma: Lietojot Nekustamo īpašumu pārvaldības moduli lietuviešu valodā, moduļa lietuviskais
tulkojums bija pieejams tikai daļēji.
Risinājums: Ticis atjaunots versijas angliskais tulkojums. Gadījumos, ja modulis, vai atsevišķas tā
daļa, nebūs tulkots lietuviešu vai igauņu valodā, nepārtulkotais lietuviešu vai igauņu valodas teksts
tiks aizvietots ar angļu valodas tulkojumu.

NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu bilances -> Objektu bilances
aprēķini.
Problēma: Tika izveidots šablons ar formulu “Ražošanas uzdevumi”. Veicot aprēķinu, tika saņemts
kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta

Kase un banka
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Labot -> Sadalīt dokumentu pa līgumiem
Problēma: Dalot bankas importa ierakstu pa līgumiem un izvēloties līgumu, tika attēlots kļūdas
paziņojums par neievadītu valūtas kursu.
Risinājums: Problēma novērsta.

20. laidiens | 17.02.2017
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Horizon filtri
Problēma: Dažos gadījumos tika novērotas problēmas ar kopīgoto filtru lietošanu- tie varēja tikt
pārrakstīti.
Risinājums: Problēmas novērstas, nodrošināts, ka Filtru administrēšanas tiesības tiek pieprasītas
arī kopīgotu filtru pārvaldībā.
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma Objekti -> Būves
(ēkas) -> Darbības -> KR importēto datu salīdzināšana.
Problēma: Veicot salīdzināšanu būvju kartiņām, netika veidots jauns uzmērīšanas ieraksts (brīdī,
kad ieraksts nepastāvēja), ja tika sinhronizēti šīs sadaļas saistošie lauki.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Problēma: 490. versijas laidienos no 17. līdz 19. iekļauti tādi eksporta dziņu faili, kas nenodrošina
korektu atjaunināšanos pēc 485. versijas laidiena atjaunošanas.
Risinājums: Problēma novērsta, sākot ar laidienu 490.20. Atjaunināšana notiek korekti. Laidienos
no 47. līdz 19. iespējams dziņu failus darbstacijā dzēst manuāli, no datubāzes tiks iegūti pareizie
dziņu faili.
SAIMNIECĪBA
Ražošana
Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas uzskaite - >Ražošanas uzdevumi
Problēma: Ražošanas uzdevumu sarakstā, nospiežot pogu Horizon Palīga atvēršanai, tika atvērta
vispārējā apraksta lapa.
Risinājums: Problēma novērsta. Ražošanas uzdevumu sarakstā, nospiežot pogu Horizon Palīga
atvēršanai, atveras Palīga sadaļa “Ražošana uzdevuma lapa”

19. laidiens | 09.02.2017
FINANŠU UZSKAITE
Elektroniskā inventarizācija
Ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas eksporta dokumenti ->
Pievienot
Problēma: Ielasot kartītes inventarizācijas dokumentā, atvērtajā sarakstā netiek piedāvātas
kartītes, kuru pamatveids ir ''PL ārpusbilances kartīte".
Risinājums: Papildināts, lai verot kartīšu sarakstu no Inventarizācijas eksporta dokumenta,
atvērtajā sarakstā tiek piedāvātas arī kartītes, kuru pamatveids ir ''PL ārpusbilances kartīte".
Pamatlīdzekļi
Celš: Dokumenti ->Pamatlīdzekļi ->Saraksts

Problēma: Veicot pamatlīdzekļu Iegādes dokumenta pārrēķinu, palielinās dokumentā norādīto
pamatlīdzekļu skaits
Risinājums: Problēma novērsta.
Virsgrāmata
Ceļš: 1. Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Izveidot maksājumu
uzdevumu;
2. Dokumenti -> Banka -> Maksājumu saraksts -> Jauns maksājumu uzdevums.
Problēma: Ja budžeta kontrolei "Uzskaites parametros" uzstādījumam "Budžeta izpildes kontrole"
norādīta vērtība "Aizliegt", un pieminētajos ceļos veido MU, kam sadalījums ir tukšs, iegūst kļūdas
paziņojumu, un MU neļauj saglabāt.
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma Objekti -> Būves
(ēkas) -> Darbības -> KR importēto datu salīdzināšana.
Problēma: Veicot salīdzināšanu būvju kartiņām, netiek veidots jauns uzmērīšanas ieraksts (brīdī,
kad ieraksts nepastāv), ja tiek sinhronizēti šīs sadaļas saistošie lauki.
Risinājums: Problēma novērsta
SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācijas
Problēma: Inventāram, kuram iepriekš bija veikta partiju pārveidošana, inventarizācijas
dokumentā, fiksējot atlikumus, uzrādījās nekorekts uzskaites daudzums.
Risinājums: Problēma novērsta.

18. laidiens | 03.02.2017
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem.
Problēma: Gada nolietojuma nodokļiem summu nemateriāliem ieguldījumiem aprēķināja no
atlikušās vērtības nevis uzskaites vērtības.
Risinājums: Ir reorganizēts nolietojuma nodokļiem aprēķins nemateriāliem ieguldījumiem.
Atbilstoši likuma par UIN 13.panta prasībām, tas tiek aprēķināts:
- pēc lineārās metodes no uzskaites vērtības,
- iegādes gadā aprēķins ir par pilnu gadu, neatkarīgi no iegādes datuma,
- likvidācijas gadā nolietojums nodokļiem netiek aprēķināts.
Uzmanību! Ir izmainīta rekonstrukcijas dokumenta ietekme uz nolietojuma nodokļiem aprēķinu
nemateriāliem ieguldījumiem.
Aprēķinot nolietojumu nodokļiem nemateriāliem ieguldījumiem, summas, kas ir iekļautas
rekonstrukcijas dokumentā, netiek ņemtas vērā. Lai pareizi aprēķinātu nolietojuma nodokļiem
summas nemateriālo ieguldījumu palielinājumam, piemēram, esošai licencei tiek piepirkta klāt
papildus licence, ir jāveido jauna nemateriālo ieguldījumu kartīte. Jaunā kartīte ir jāpiesaista jau
esošai kartītei kā Piesaistītā kartīte.
Budžets
Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Budžeta kopsavilkums.
Problēma: Budžeta kopsavilkumam laukā "TĀMES.Piezīmes" netika parādīts pilns piezīmju
teksts.
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Apsaimniekošana

Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi.
Problēma: Atverot NĪP līgumu uz labošanu, lappuse Aprēķiniem bija tukša, kaut gan līgumam bija
aktīva aprēķinu metode.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Kases sistēmas
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Ģenerēt fiskālo čeku ->
Fiskālais čeks.
Problēma: Nebija iespējams izdrukāt fiskālo čeku pa rindiņām, ja tika apmaksāts rēķins ar
norēķinu grupām.
Risinājums: Problēma novērsta.

16. laidiens | 12.01.2017
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Sistēma -> Administrēt -> Web lietotāji.
Problēma: Izveidojot vai labojot WEB lietotāju, nebija iespējama Objektu un Firmu lapās pieejamo
datu kārtošana pēc kolonnām.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites drukāšana, ja Izdrukas formas parametros Lapas izmērs norādīts “Custom Size”.
Problēma: Ja tika veikta atskaites drukāšana, kurai parametros Lapas izmērs bija norādīts
“Custom Size”, bet printeris šāda izmēra norādīšanu neatbalstīja, tad tika saņemts kļūdas
paziņojums.
Risinājums: Ja tiek veikta atskaites drukāšana, kurai Izdrukas formas parametros Lapas izmērs ir
norādīts “Custom Size”, bet printeris šāda izmēra norādīšanu neatbalsta, tad tiek aktivizēts logs
“Lapas formāts”, kurā tiek piedāvāts izvēlēties vienu no printerim pieejamiem papīra izmēriem.
Norādot lapas izmēru un nospiežot pogu “Labi”, atskaite tiks izdrukāta.

Ja printeris neatbalsta nevienu papīra izmēru, kas ir lielāks vai vienāds ar atskaitē noradīto
“Custom Size” izmēru, tad tiek attēlots paziņojums, ka printeris neatbalsta šo izmēru un atskaites
drukāšana nav iespējama.

NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Darbu plānošana ->

NĪP Plānoto darbu saraksti.
Problēma: Plānoto darbu sarakstā nebija aktuālās informācijas par plānotā darba iekļaušanu
Titulsarakstā.
Risinājums: Plānoto darbu saraksta tabulai "NĪP Plānotie darbi" izskatam pievienota lauku grupa
"Jaunākais titulsaraksts", kurā ir dati par plānotā darba pēdējo titulsarakstu.
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Tarifi.
Problēma: Tarifa kartītes tabulai "Tarifa likmes" bija pazudusi filtru josla ātrai tarifa likmju atlasei.
Risinājums: Problēma novērsta.
SAIMNIECĪBA
Metarēķini
Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Labot.
Problēma: Atverot metarēķinu, bija redzams nekorekts izskats.
Risinājums: Problēma novērsta.

15. laidiens | 20.01.2017
Horizon 490. versijas 15. laidienā veikti labojumi Personāla un darba samaksas modulī – Darba
samaksa; Saimniecības modulī – Noliktava, Vecāku maksas.

13. laidiens | 12.01.2017
FINANŠU UZSKAITE

Horizon funkcionalitātē "Budžeta kontrole" ir iekļauti arī divi speciālie dokumentu veidi "Valsts kases vēstules izdevumu korekcijai" un "Valsts kases vēstules ieņēmumu korekcijai".
Ieslēdzot budžeta kontroles mehānismu un ikdienā veidojot dokumentus, tiks ņemtas vērā
izmaiņas, kas veiktas ar abiem minētajiem dokumentiem.
Virsgrāmata
Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumi;
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumi pa dokumentiem.
Problēma: “Grāmatojumu” un “Grāmatojumi pa dokumentiem” izskatos sarakstam "Līgums" nebija
pieejams lauks "Līguma atbildīgais".
Risinājums: “Grāmatojumu” un “Grāmatojumi pa dokumentiem” izskatos saraksta "Līgums" lauka
"Līguma atbildīgais" vietā ir pieejams atsevišķs saraksts "Līguma atbildīgais".
NORĒĶINI
No 01.01.2017. stājas spēkā grozījumi, kas paredz piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību
neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm, ja
preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļu maksātāji.
RVS Horizon ir izveidota jauna reversā PVN kategorija ar darījuma veida pazīmi
“Neapstrādātu dārgmetālu reversa PVN darījumi”. Dokumenti, kuriem norādīta šī PVN
kategorija, tiek atspoguļoti PVN deklarācijas I pielikumā zem koda R6.

12. laidiens | 05.01.2017
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustāmo īpašumu pārvaldība -> Maksas aprēķins.
Problēma: Ģenerējot rēķinu ar 30.12. datumu, apmaksas termiņš arī tika mainīts uz 30.12.

datumu, neskatoties uz to, ka dokumentu tipā bija norādīts apmaksas termiņa noklusētās vērtības
aizpildes algoritms "Mēneša pēdējā diena" un tai bija jābūt 31.12.
Risinājums: Problēma novērsta.

11. laidiens | 27.12.2016
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> PL vai NIE iegāde.
Problēma: Izveidojot PL vai NIE iegādes dokumentu, kurā nebija norādīts lietotājs, pēc tam,
veidojot virsgrāmatas vērtības maiņas dokumentu un to izdrukājot, izdrukas formā bija redzams
tukšs dokuments.
Risinājums: Problēma novērsta.
NORĒĶINI
Debitoru novērtēšana
Ceļš: Atskaites -> Debitoru novērtēšana -> Vērtējumu pārskats/Uzkrājumu apgrozījums.
Problēma: Vērtējumu pārskata un uzkrājumu apgrozījuma atskaitēs saistību konvertācijas
dokumentiem netika attēlots parāda konts.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi -> Drukāt.
Problēma: Debitoru novērtējumu izdrukā nebija iespējams attēlot parāda
struktūrvienības.
Risinājums: Problēma novērsta.

dokumentu

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins.
Problēma: Ja nebija licences "Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā", tad pie algas
aprēķina tika saņemts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

9. laidiens | 15.12.2016
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> PL vai NIE iegāde.
Problēma: Izveidojot PL vai NIE iegādes dokumentu, kurā nebija norādīts lietotājs, pēc tam,
veidojot virsgrāmatas vērtības maiņas dokumentu un to izdrukājot, izdrukas formā bija redzams
tukšs dokuments.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins.
Problēma: Ja nebija licences "Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā", tad pie algas
aprēķina tika saņemts kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

8. laidiens | 09.12.2016
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins
Problēma: Veicot maksas aprēķinu vairākiem līgumiem vai kopējot apgādes rēķinu, tiek izdots

kļūdas ziņojums par to, ka rēķinā norādītā kontaktpersona neatbilst kritērijam.
Risinājums: Problēma novērsta.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: Horizon WEB -> Pieteikumi -> Vienreizējās samaksas pieteikumi
Problēma: Darbiniekiem veidojot pieteikumu bija pieejams lauks "Apstiprinātā summa", bet
saskaņotājiem šis lauks vairs nebija pieejams.
Risinājums: Problēma novērsta. Darbiniekiem minētais lauks vairs nav pieejams, un tas ir
pieejams saskaņotājiem

