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SISTĒMA

RVS eksperts
Armands Ķirītis

Filtru lietojamības uzlabojumi
495. versijā turpinājās darbs pie filtru lietojamības uzlabošanas.
Pirmais uzlabojums, ko pamanīs visi lietotāji - rediģējot filtru, mainīta "Visi nosacījumi" sadaļas nosacījums
"Lauka pievienošana". Tā pārveidota par izlecošu logu, kurā pieejama ērta lauku meklēšana, kas ir analoģiska izskata
lauku meklēšanai.
Tāpat sistēma atceras šī loga izmēru izvēli. Tādējādi, mainot loga izmēru atbilstoši savām vēlmēm, nākamreiz sistēma
to atvērs tādā pašā izmērā.
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Turpinot vienādot sistēmā lietotos elementus, turpmāk arī atskaitēs būs pieejama izskata izvēle, kā arī filtra izvēle
pielīdzināta tai, kāda bija redzama 490. versijas dokumentos:

Tādējādi tiek nodrošināta iespēja uzreiz izvēlēties izskatu, kādā apskatīt atskaiti (noklusēti tiks atvērts pēdējais lietotais).
Filtra izvēles atcerēšanās netiek nodrošināta un, līdzīgi kā iepriekšējās versijās, sākotnēji atskaites filtrs ir tukšs. To
iespējams izvēlēties gan no saglabātajiem, gan uzreiz uzstādīt vēlamos parametrus pirms saraksta atvēršanas - sākuma
logā nodrošinātas tās pašas darbības, kas dokumentu sarakstā.
Izvēloties iespēju "Uz druku", turpmāk vienmēr tiks atvērts drukas logs ar izdrukas formas izvēli (noklusēti atzīmēta
pēdējā lietotā).

Izskatu pavairošana
495. versijā izveidota jauna iespēja "Pavairot izskatus". Tā pieejama ar atsevišķu tiesību punktu "Izskatu administrēšana"
un paredzēta, lai administratora iepriekš izveidotu izskatu varētu nokopēt uzreiz vairākiem lietotājiem.

Instrukcija “Kā lietot iespēju ”Pavairot izskatus?””
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-lietot-iespeju-Pavairot-izskatus-sakot-no-495-v/ta-p/127642
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FINANŠU UZSKAITE

RVS eksperte
Aiva Bondare

Dienas naudas uzskaite Komandējumu modulī
495. versijā ir izveidoti 2 jauni sistēmas parametri (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi),
kas saistīti ar dienas naudas uzskaiti.
Ar parametra "Dienas naudas avansa pieteikums netiek veidots automātiski" palīdzību iespējams konfigurēt dienas
naudas summu izmaksu veidu atbilstoši Jūsu organizācijas politikai, t.i., vai dienas naudas summa vienmēr pēc
noklusējuma ir automātiski jāiekļauj avansa izmaksas summā.
Pēc versijas uzlikšanas parametrs darbojas tā, ka dienas naudas summa automātiski tiek iekļauta avansa izmaksas
summā.
Pie otra parametra iespējams norādīt dienas naudas izdevuma veidu, uz kuru tiek uzlikta starpība starp plānoto
dienas naudas summu (to aprēķina no komandējuma pieteikuma) un faktisko dienas naudas summu (to aprēķina no
komandējuma atskaites dokumenta).
Tā rezultātā, par aprēķināto dienas naudas starpību, programma automātiski izveidos attaisnotā izdevuma dokumentu
ar norādīto izdevuma veidu.

Kontrole pamatlīdzekļu likvidācijas dokumentā
No 495.versijas ir ieviesta papildus kontrole, veidojot likvidācijas dokumentu.
Programma pārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem, kas iekļauti likvidācijas dokumentā,
ir aprēķināts nolietojums līdz likvidācijas brīdim.
Ja sistēmā tiek atrasti tādi pamatlīdzekļi, kuriem nav veikts nolietojuma aprēķins, tad parādās brīdinājums.
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Atbilde "Jā" - dokuments tiek izpildīts ar tādu informāciju kāda tajā ir iekļauta.
Atbilde "Nē" - tiek iedots saraksts ar kartītēm, kurām nav veikts nolietojuma aprēķins pirms likvidācijas. Jāveic
nolietojuma aprēķins un pēc tam atkārtoti jāpārrēķina izveidotais likvidācijas dokuments.

Dokumentu ģenerēšana no pamatlīdzekļu norakstīšanas pieteikuma
Papildus kontrole par nolietojuma aprēķinu izveidota arī pamatlīdzekļu norakstīšanas pieteikumiem (Dokumenti ->
Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu pieteikumi), ģenerējot likvidācijas dokumentu.
Pievienota arī iespēja, pamatlīdzekļu norakstīšanas pieteikumā esošajiem pamatlīdzekļiem ģenerēt nolietojuma
aprēķina dokumentu.

Elektroniskās inventarizācijas eksporta dokuments
Lai datu apmaiņa starp Horizon un programmu "Inventarizāciju pārvaldnieks" noritētu veiksmīgi, būtisks ir Horizon
sagatavotais elektroniskās inventarizācijas eksporta dokuments.
Datu apmaiņas procesā radīta papildus apstrāde, lai lietotājs saņemtu saprotamu paziņojumu par iemeslu, kādēļ
informācijas pārsūtīšana ir neveiksmīga. Arī lietotāju instrukcijā norādīta papildus informācija par inventarizācijas
eksporta dokumenta dzēšanu.
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RVS eksperts
Mārtiņš Olte

Jauns reversais PVN - R6
Pamatojoties uz PVN likuma 143.3 pantu par Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu
sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm, RVS Horizon ir papildināts ar PVN aprēķinu ar jaunu reverso
PVN - R6.
PVN kategorijās pieejama jauna darījuma veida pazīme "Neapstrādātu dārgmetālu 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 R6.
Jaunā darījuma veida pazīme pieejama arī 485. un 490. versiju jaunākajos laidienos.
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Pasūtījuma darbs PVN deklarācijai
PVN deklarāciju un tās pielikumus ir iespējams rēķināt fonā. Tas lietotājam sniedz iespēju turpināt darbu ar Horizon,
kamēr sistēma veic deklarācijas aprēķinu.
Lietotājs var izvēlēties, vai fonā aprēķināt tikai pašu deklarāciju, vai papildus aprēķināt arī pielikumus. Tāpat iespējams
norādīt, vai aprēķinu veikt uz lietotāja darbstacijas vai aprēķina veikšanai izmantot servera resursus (ar iespēju uzstādīt
aprēķina uzsākšanas laiku).
Pasūtījuma darba izpildes laikā programmas apakšējā joslā parādās uzraksts "n pasūtījuma darbi izpildē". Brīdī, kad šis
uzraksts nodziest, aprēķins ir pabeigts.
Visu pasūtījumu darbu žurnālu var apskatīt sadaļā Sistēma -> Notikumi -> Pasūtījuma darbu žurnāls.

Limitu aprēķins līgumsodiem un nokavējumu procentiem
Sistēmā izveidota jauna atskaite "Līgumsodu limita aprēķina atskaite" (Atskaites -> Līgumi -> Līgumsodu limita aprēķina
atskaite).
Atskaite paredzēta, lai kontrolētu katra parāda dokumenta aprēķināto soda limitu.
Sistēma automātiski pārtrauc soda aprēķinu, kad konkrētam parāda dokumentam ir sasniegti norādītie procenti no
parāda dokumenta kopējās summas (piemēram, 10%), savukārt, atskaite veic soda limita aprēķinu gan pret parāda
dokumenta kopējo summu, gan pret parāda dokumenta nepiesaistīto summu.
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Zemāk attēlā redzamajā piemērā debitoram izrakstīts rēķins 100 EUR un veikta daļēja tā apmaksa par 40 EUR.
Līgumsoda kopsumma sasniegusi 6,20 EUR un konfigurācija paredz limitu 10% apmērā.
Šādā situācijā limits rēķina summai ir 10 EUR, bet limits rēķina nepiesaistītajai summai ir 6 EUR, attiecīgi, rēķinot limitu
pret parāda nepiesaistīto summu, soda limits jau ir pārsniegts. Limita aprēķina kolonnas pieejamas arī kavējuma naudu
aprēķina dokumentā.

Kavējumu naudu aprēķinu skaidrojums
Kavējumu naudu aprēķinu var ietekmēt dažādi faktori, tādēļ lietotājam bieži ir grūti izsekot, vai aprēķins ir korekts.
Kavējuma naudu aprēķina dokuments ir papildināts ar aprēķina skaidrojuma logu, kurā tiek attēlots aktīvās aprēķina
rindas atšifrējums (kādi lielumi un formulas izmantotas konkrētajā aprēķinā).
Skaidrojums var palīdzēt atrast kļūdaino lielumu (piemēram, rēķinam nav izveidota piesaiste pie maksājuma, kā rezultātā
sods tiek rēķināts no lielākas parāda summas) vai pārliecināties, ka aprēķins ir pareizs.
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Tiešsaistes bankas konta aktuālais stāvoklis pieejams visām bankām vienlaikus
Līdz šim tiešsaistes bankas kontu atlikumu atskaitē (Atskaites -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas konta aktuālais
stāvoklis) vienlaicīgi varēja pieprasīt tikai viena konta atlikumu.
No 495.versijas šāda ierobežojuma vairs nav un atskaitē vienlaikus iespējams iegūt visu tiešsaistei pieslēgto banku
kontu atlikumus.
Papildus filtrā pievienota jauna lappuse "Uzņēmuma rēķini", kurā lietotājs var norādīt konkrētus jebkuras tiešsaistei
pieslēgtās bankas kontus, kuriem vēlas uzzināt aktuālo atlikumu.
Izveidotos filtrus iespējams arī saglabāt. Pašlaik tiešsaisti pieslēgt iespējams AS Swedbank, AS SEB banka, AS Citadele
banka, AS DNB banka un Valsts kase klientiem.

Papildinājumi uzskaitē pa norēķinu grupām
No 495.versijas perioda slēgšanas dokumentus iespējams ģenerēt no līgumu saraksta zem izvēlnes "Darbības".
Perioda slēgšanas dokuments nodrošina klienta atlikuma izlīdzināšanu pa norēķinu grupām gadījumos, kad kopējais
klienta parāds uz attiecīgo līgumu ir 0.00, tomēr griezumā pa norēķinu grupām veidojas parāds uz vienu grupu un
pārmaksa uz otru grupu.
Pirms perioda slēgšanas dokumenta ģenerēšanas jāpārliecinās, ka attiecīgajam līgumam savstarpēji ir piesaistīti visi
preču un maksājumu dokumenti, ko iespējams sasaistīt.
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RVS eksperte
Raita Reine

SVARĪGI! Veiktas būtiskas izmaiņas NĪP līgumu struktūrā (mainītas iekšējās atslēgas)! Pirms 495. versijas uzstādīšanas
Horizon produkcijas vidē, testa vidē nepieciešams pārbaudīt/papildināt Horizon saskarnes ar citām sistēmām, ja tādas
tiek izmantotas.
NĪP Kompleksie līgumi
NĪP Kompleksie līgumi tiek izmantoti, lai nodrošinātu iespēju ģenerēt vienu kopīgu NĪP rēķinu par sniegtajiem
pakalpojumiem vairākos objektos/adresēs. Papildus - aprēķinu informācija tiek uzkrāta pa objektiem/adresēm, taču
norēķini un debitoru atlikums tiek skatīti visam līgumam kopā.
Lai lietotājiem būtu ērtāka šo specifisko līgumu uzskaite sistēmā, veiktas vairākas būtiskas izmaiņas:
•

Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Līgumi - šajā sarakstā tagad tiek attēlots gan NĪP Kompleksais
līgums, gan tam piesaistītie NĪP Līgumi par objektiem.

•

NĪP Līgumiem par objektiem lappusē “Dati” laukā “Ģenerāllīgums” tiek norādīts atbilstošais NĪP Kompleksais
līgums.

•

Šī saite tiek veidota arī pievienojot līgumus no Komplekso līgumu lappuses “Piesaistītie līgumi” vai izmantojot
līgumu saraksta darbības “Pārveidot par komplekso līgumu”, vai “Pievienot kompleksajam līgumam”.

•

NĪP Kompleksā līguma ievadformas lauki un lappuses ir papildinātas un sakārtotas tāpat kā citiem NĪP Līgumiem.

•

Atsevišķu NĪP Kompleksā līguma lauku vērtības tiek piešķirtas arī piesaistītajiem NĪP līgumiem un tajos nav
labojams, piemēram, Norēķinu cikls, Termiņa tips, Plānotais beigu datums, NĪP rēķina tips.

•

Citu NĪP Kompleksā līguma lauku vērtības tiek piešķirtas piesaistītajiem NĪP līgumiem to ievades brīdī, taču tās
var tikt mainītas un būt atšķirīgas, piemēram, Numurs, Sākuma datums, Klients, Faktiskais beigu datums, Statuss.

•

Apjoma un Maksas aprēķins tiek veikts atbilstoši uzstādītajiem filtriem, un tas var būt gan kopā visam NĪP
Kompleksajam līgumam, gan atsevišķi pakārtotajiem līgumiem. NĪP rēķina līgums visos gadījumos tiks aizpildīts
ar NĪP Komplekso līgumu.
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NĪP Ģenerālie līgumi
NĪP Ģenerālie līgumi tiek izmantoti gadījumos, ja vairākus NĪP Līgumus nepieciešams pakārtot zem viena virslīguma.
NĪP rēķini tiek ģenerēti atsevišķi katram pakārtotajam NĪP Līgumam, taču datu atlasē un atskaitēs var izmantot arī
vienojošo NĪP Ģenerāllīgumu. Versijā veiktās NĪP līgumu struktūras izmaiņas nodrošina uzskaiti arī šādiem līgumiem.

NĪP Līguma mainīgais “Līguma platība”
Korektu aprēķinu nodrošināšanai sistēmā visām mainīgo vērtībām nepieciešami “Spēkā no” un “Spēkā līdz” datumi,
tādēļ turpmāk lauks “Līguma platība” kartītes ievadformā nebūs labojams.
Tas attēlos aktuālo šī mainīgā vērtību no lappuses “Mainīgie”. Ja iepriekš līguma platība bija norādīta tikai ievadformas
laukā, tad pie versijas nomaiņas tā tiek pārcelta uz lappusi “Mainīgie”.
Veicot apjoma aprēķinu mainīgajam “Līguma platība”, sistēma meklē un summē iekļauto Telpu grupu platības (no Lpp
“Telpas”) vai lieto lappusi “Mainīgie” pārdefinēto vērtību.
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NĪP Līgumu saraksta darbības
Lai lietotājiem būtu ērtāk vairākos NĪP līgumos vienlaicīgi veikt datu izmaiņas, mainītas sekojošas NĪP Līgumu saraksta
darbības:
•

Lauku labošana iezīmētām rindām - pievienoti jauni lauki (Rēķina tips, Norēķinu cikls u.c.).

•

Slēgt līgumu - darbība visiem iezīmētajiem līgumiem aizpilda norādīto Faktisko beigu datumu, kā arī slēdz līguma
aprēķinu metodes, aprēķinu skaitītājus, mainīgos, pakalpojuma saņēmējus, īpašības un citus rindu ierakstus līgumā.

Jauns nosacījums apjoma aprēķinu metodei
Apjoma aprēķinu metodes parametru apraksts papildināts ar jaunu nosacījumu “Metode līgumos”.
Nosacījums pielietojams gadījumos, ja Mājas apjoma aprēķinā mainīgo vērtības jāsummē tikai no tiem līgumiem, kuriem
norādīta kāda konkrēta apjoma aprēķina metode. Piemēram, uz mājas kartīti jāsummē cilvēku skaits tikai no tādiem
līgumiem, kuriem ir aprēķins pēc ūdens patēriņa normām.
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RVS eksperte
Anita Barbane

Nodokļu aprēķini, atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas
nosacījumiem
Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 01.01.2016. ir spēkā izmaiņas 8.pantā, kur 5.2.daļa nosaka procentuālo
ierobežojumu 10 procenti no maksātājam aprēķinātās bruto samaksas taksācijas gadā – nepiemērot maksātājam
proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī
pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta
darbnespējas lapa ‘’B’’.
Likuma "Par sociālo apdrošināšanu" 14.panta 7.daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā noteiktajā obligāto iemaksu objektā
netiek ietvertas darba ņēmēja labā veiktās darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētajiem
pensiju plāniem, iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksātās dzīvības,
veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas saskaņā ar likuma "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikumiem.
Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas nosacījumiem, programmā ir veikti uzlabojumi, kas
nodrošinās korektus iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa aprēķinus. Ar sistēmā nepieciešamo konfigurāciju
var iepazīties šeit: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Likuma-quotPar-iedzivotaju-ienakuma-nodokli-quot-8-panta-5-2/ta-p/127643

Atvaļinājumu rezerves fondu jaunā versija
Jaunais risinājums atvaļinājuma rezerves fondiem (ARF), kas piedāvās plašāku pielietojumu un būs ērtāks ikdienas
lietošanai, ir noslēdzošajā izstrādes fāzē.
Klientiem produkcijas vidē jaunā ARF versija būs pieejama sākot ar 500.versiju. 495.versijā risinājums būs pieejams
klientu testa vidēs, lai tie, kuriem ir interese, varētu ar jauno risinājumu jau iepazīties.
Par konfigurāciju un iespējām jautāt, rakstot uz anita.barbane@visma.com.
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RVS eksperts
Raivis Bīskaps

Preču daudzums 2. un 3. mērvienībā
Lai atvieglotu informācijas pieejamību par preču atlikumiem un apgrozījumu 2. un 3. mērvienībā, atskaites un pavadzīmes
ievadforma papildināta ar daudzumu 2. un 3. mērvienībā.
Papildinātās atskaites:
- Atskaites > Noliktava > Nomenklatūru atlikumi;
- Atskaites > Noliktava > Atlikumi pa partijām;
- Pamatdati > Noliktava > Partijas;
- Dokumenti > Noliktava > Pavadzīmju un rēķinu rindas;
- Pavadzīmju ievadformas.
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Partiju īpašības
Lai atvieglotu partiju īpašību aizpildi saņemšanas pavadzīmēs, izveidota iespēja partiju īpašību vērtības norādīt
saņemšanas pavadzīmes rindiņās.
Atskaites > Noliktava > Atlikumi pa partijām papildināti ar Partiju īpašībām.

Pavadzīmes īpašības
Lai atvieglotu pavadzīmju īpašību aizpildi un lietotājam nevajadzētu katru reizi norādīt gan īpašības vērtību, gan arī pašu
īpašību, izveidots mehānisms, kas nodrošina īpašību automātisku aizpildīšanu pavadzīmēs.
Šādā gadījumā īpašības pavadzīmēs būs jau aizpildītas. Lietotājam atliek tikai norādīt to vērtības. Mehānismu var
aktivizēt pavadzīmju dokumenta tipā.
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Automašīnu kartītēm pievienotas īpašības
Lai nodrošinātu specifiskas informācijas fiksēšanu par preču pārvadāšanas transporta vienībām, automašīnu kartītes
papildinātas ar īpašībām. Īpašībām izveidota jauna loma “Automašīna pavadzīmē”.
Pamatdati > Noliktava > Dokumentiem > Automašīnas.

Nomenklatūru kartīte - tilpums
Lai uzskaitītu tilpumu precēm ar apaļu pamatu, nomenklatūras kartītes izmēru lappuse papildinātā ar diametra lauku.
Izveidota iespēja pārnest aprēķinātu tilpuma informāciju uz nomenklatūras izmēru lappusi.
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Ražošanas pavadzīmes partiju informācijas aizpilde
Lai atvieglotu saražotās produkcijas partiju aizpildi ražošanas pavadzīmēs, tajās ir izveidots analoģisks partiju aizpildes
mehānsims kā saņemšanas pavadzīmēs - partiju informāciju var aizpildīt dokumenta rindiņās.
Lai to izmantotu, jāaktivizē kontroles vides parametrs “Partijas informācijas aizpilde rindā”.

Preču grupas klasifikators
Preču grupu klasifikators ir pārveidots par hierarhisku klasifikatoru.
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RVS eksperts
Elmārs Kokorišs

SVARĪGI! Horizon POS lietotājiem: no Horizon 495. versijas nevarēs izdrukāt fiskālos čekus uz Horizon POS 435.
versiju.

Horizon POS 495. versija
Pārejot uz Horizon 495. versiju ir jāveic arī Horizon POS versijas maiņa. Klientiem, kuri drukā fiskālos čekus no Horizon,
versijas maiņa jāveic vienlaicīgi gan Horizon, gan Horizon POS.
Horizon POS 495. versijā ir pieejama Horizon POS Touch versija, kura ir pielāgota darbam ar skārienjūtīgiem monitoriem.

