VISMA Horizon

Labojumi Horizon
515. versijā

31. laidiens | 18.10.2018
Uzmanību!
Laidienā veiktas izmaiņas:
●

Jauninātas Horizon integrēto eParaksts JAVA eDOC bibliotēkas, kas tiek izmantotas
dokumentu, tai skaitā maksājumu uzdevumu, elektroniskai parakstīšanai.
Sākot ar 2018. gada 1. novembri lietotāji, kuri izmanto elektronisko parakstu,
nevarēs veikt dokumentu parakstīšanu un pārbaudi, ja netiks uzlikts jauninājums!

●

Papildināta
RVS
Horizon
Swed
Gateway
funkcionalitāte,
jo
2018. gada 11. decembrī Swedbankas risinājumā Swed Gateway mainīsies SSL
sertifikāta izdevējs.
Lai pēc šī datuma Swedbankas tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana
noritētu bez traucējumiem, ir nepieciešams atjaunināt RVS Horizon sistēmu ar
jaunāko laidienu.

30. laidiens | 11.10.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Sistēma -> Pieslēgties
Problēma: Mēģinot pieslēgties ar administratora kontu, tiek parādīta kļūda
“Nepareizs lietotāja vārds vai parole”, ja drošības uzstādījumos ir ieslēgts “Bloķēt
lietotāju, ja neaktīvs ? dienas” un atbilstošais termiņš ir pagājis no iepriekšējās
pieslēgšanās reizes.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA
Loģistika
Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Preču bilance -> Darbības -> Piedāvājumi
Problēma: Sarakstā Piedāvājumi tika izmantots nekorekts dokumentu atlases filtrs.
Risinājums: Problēma novērsta.

29. laidiens | 27.09.2018
SISTĒMA
Saskaņošana
Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi
Problēma: Problēma atkārtojama, ja automatizētā darba procesa "Mainīt aizvietotāju
apstiprināšanas uzdevumos" laikā maiņa notika vairākiem aktīviem apstiprināšanas
uzdevumiem: pirmajam uzdevumam saskaņotāja Aizvietotājs tika piemeklēts
korekti, bet pārējiem apstiprināšanas uzdevumiem lauks Aizvietotājs netika
atjaunots.
Risinājums: Problēma novērsta.

Sistēma
Ceļš: Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi
Problēma: Dokumentu tipā laukiem, norādot aizliegumu uz to labošanu, pazīme
netiek ņemta vērā, kad attiecīgās kartiņas tiek atvērtas uz labošanu.
Risinājums: Problēma novērsta.

Atskaišu redaktors
Ceļš: Atskaišu redaktors
Problēma: Joslai ar uzstādīto fona krāsu dažos gadījumos fons tika uzzīmēts
nepareizi.
Risinājums: Problēma ir novērsta
Ceļš: Atskaišu redaktors
Problēma: Atverot izdrukas formu, kura tika izveidota ar citu licenci, dažreiz tiek
parādīts kļūdas paziņojums "Database name missing".
Risinājums: Lietotājs tiek brīdināts par to, ka izdrukas forma tika veidota ar citu
licenci, izdrukas formu ir iespējams atvērt, izlabot un pārsaglabāt.

NORĒĶINI
Kase un banka
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Labot
Problēma: Maksājuma uzdevumam piesaistot PL iegādes dokumentu ar reverso
PVN kategoriju, maksājumā netika aizpildīta PVN summa.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Dokumenti -> Noliktavas -> Inventarizācijas -> Darbības -> Kopsavilkums pa
sērijām
Problēma: Noliktavas inventarizācijas saraksta “Kopsavilkums pa sērijām” izdrukā
nebija pievienoti dati par Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmes iestādi.
Risinājums: Problēma novērsta.

28. laidiens | 06.09.2018
SAIMNIECĪBA
Inventārs
Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokuments -> Inventāra vērtības
samazinājums (nolietojums)
Problēma: Atsevišķos gadījumos netika aprēķināts vērtības samazinājums, ja
aprēķinu veica pa mēnešiem.
Risinājums: Problēma novērsta.

Bērnu ēdināšana
Ceļš: TEDIS -> Produktu uzskaite -> Pavadzīmes
Problēma: Labojot saņemšanas pavadzīmi un saglabājot izmaiņas, tika iedots
kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

27. laidiens | 23.08.2018
NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Mājas aprēķinu
pārskats
Problēma: Mēģinot nofiltrēt atskaiti pēc būves pārskaitījuma īpašības vērtības,
sistēma parādīja kļūdas paziņojumu.
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Objektu bilances - Objektu
bilances aprēķini
Problēma: Atverot objektu bilances aprēķinu un izliekot izskatā noteiktas kolonnas
no objektu bilances aprēķinu ierakstiem, atverot nākamo bilances aprēķinu,
izskats nesaglabājās.
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Apjoma aprēķins - Maksas
aprēķins
Problēma: Ja apjoma aprēķina ieraksti tika atlasīti pēc aprēķina mēneša,
nenorādot periodu, tad, atverot maksas aprēķina logu, atlases nosacījumos
automātiski aizpildījās periods, līdz ar to ne visi apjoma aprēķina ieraksti tika
iekļauti rēķinos.
Risinājums: Problēma novērsta

Kase un banka
Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus
Problēma: Ja izejošo maksājumu ģenerēšanas vednī tika atzīmēta izvēles rūtiņa
“Atvērt ģenerēto maksājumu sarakstu”, pēc ģenerēšanas netika atvērts
maksājumu saraksts.
Risinājums: Problēma novērsta.

26. laidiens | 09.08.2018
SISTĒMA
Saskaņošana
Ceļš: Horizon WEB, Hop
Problēma: Veicot apstiprināšanu vienlaikus vairākiem pamatlīdzekļu vai inventāru
pieteikumiem, dažreiz tika izdota kļūda pie viena vai vairākiem apstiprināšanas
uzdevumiem.
Risinājums: problēma novērsta
Ceļš: Dokumenti - Saskaņošana - Apstiprināšanas uzdevumi
Problēma: ja Apstiprināšanas uzdevumus noraidīja caur saraksta Darbību
"Izpildīt" (izvēloties rezolūciju ar dokumenta statusu "Noraidīts" un ierakstot
pamatojumu laukā "Piezīmes"), sistēma rādīja kļūdas paziņojumu un neveica
apstiprināšanas uzdevuma izpildi.
Risinājums: problēma novērsta

Sistēma
Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP rēķini
Problēma: izsūtot e-pastus ar rēķiniem, daži rēķini aizgājuši uz nepareizām
adresēm.
Risinājums: tā kā izstrādātājiem nesanāca atkārtot šo problēmu (rēķini vienmēr
tika sūtīti uz pareizām adresēm), sistēmā pievienota papildu pārbaude pirms epasta izsūtīšanas: ja sagatavotās vēstules e-adrese nesakrīt ar rēķina klienta eadresi, izsūtīšanas process tiks pārtraukts ar atbilstošo kļūdas paziņojumu. Šajā
gadījumā lietotājam jāpalaiž e-pastu sūtīšana atkārtoti.

25. laidiens | 02.08.2018
NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos
maksājumus
Problēma: Ģenerējot izejošos maksājumus, sistēmā netika saglabāti izvēlētie
uzstādījumi ģenerēšanas vednī uz katru lietotāju.

Risinājums: Problēma novērsta.

Tiešsaistes bankas
Ceļš: Dokumenti -> Banka –> Maksājuma uzdevumi -> Darbības -> Sagatavot MU
sūtījuma paku -> Nosūtīt
Problēma: Ja vienā maksājuma pakā tika iekļauti vairāki maksājumi un
maksājumā norādītās saņēmēja bankas rēķina bankas koda tipā lauka “BIC kods”
vērtība nebija korekti aizpildīta ar “Jā”, tad šādi maksājumi bankā Citadele tika
atteikti, bet maksājuma uzdevumu saraksta izskatā esošā lauka “Pazīmes.Bankas
statuss” netika nomainīts uz “Atteikts” un netika saņemts bankas statusa
paziņojums.
Risinājums: Nosūtot vairākus maksājumus vienā maksājuma pakā, ja kāds no
iekļautajiem maksājumiem sagatavots neatbilstoši bankas prasībām, tiek saņemts
bankas statusa paziņojums un bankas statuss tiek attēlots korekti.

24. laidiens | 26.07.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: FTGServer
Problēma: Ja drošības uzstādījumos ir ieslēgts parametrs "Paroles nomaiņa
jaunam lietotājam", tad, pieslēdzoties ar jaunu sistēmas lietotāju, tiek prasīts
nomainīt paroli.
Risinājums: Uz WEB sistēmkontu, kuram parole nekad nenoveco, neattiecas
drošības uzstādījums "Paroles nomaiņa jaunam lietotājam".
Ceļš: Dokumenti -> NĪP -> NĪP rēķini -> Drukāt
Problēma: Veidojot vienu pdf failu no vairākiem dokumentiem (izmantojot izvēles
rūtiņu “Drukāt kopā/vienā failā”) un atzīmējot “Šriftus likt failā”, šrifti netiek iekļauti
failā.
Risinājums: Problēma ir novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Saskaņošana -> Atvaļinājumu pieteikumi
Visma HoP -> Aktīvie uzdevumi
Problēma: Ja atvaļinājuma pieteikums ir apstiprināts un apstiprināšanas
uzdevums izpildīts, tad, izvēloties darbību “Atcelt izpildi”, tika izdots kļūdas
paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Automatizētie darbi ->
Ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins
Problēma: Atsevišķos gadījumos, kad līgumā nebija iespējams saglabāt
aprēķināto koeficienta vērtību, automatizētais darbs nobloķējās ar kļūdas

paziņojumu.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš:
Visma
HoP
->
Mani
atvaļinājumi
Problēma: Tika attēlots nekorekts atvaļinājuma uzkrājuma dienu skaits.
Risinājums: Problēma novērsta. Tiek uzrādīts tāds pats dienu skaits kā Horizon.

SAIMNIECĪBA
Ražošana
Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Ražošanas uzdevumi -> Operatīvais
uzdevums -> Drukāt
Problēma: Operatīvā uzdevuma izdrukā nekorekti attēloja produktu tehnoloģisko
grupu.
Risinājums: Problēma novērsta.

22. laidiens | 05.07.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Sistēma -> Pieslēgties
Problēma: Horizon nevar sekmīgi ielogoties ar personu eID kartēm, kas izdotas
pēc 2018. gada marta.
Risinājums: Problēma novērsta

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba laika plānošana
Ceļš: Horizon Web -> Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plānotie grafiki /
Fakta dokumenti
Problēma: Vadītājam, atverot plānoto grafiku vai fakta dokumentu, tika izdots
paziņojums, ka nav tiesību aplūkot ierakstu.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI
Apsaimniekošana
Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini -> Darbības ->
Ģenerēt kredītrēķinu
Problēma: Gadījumos, kad viena skaitītāja rādījumi bija iekļauti dažādu līgumu
dažādos rēķinos, un vienam rēķinam jau bija uzģenerēts kredītrēķins, ģenerējot
kredītrēķinu otram rēķinam, sistēma parādīja nesaprotamu kļūdas paziņojumu.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Objektu bilances - Objektu
bilances šabloni - Ārējo datu ielāde

Problēma: Veicot Objektu bilances šablona datu ielādi no Excel veidnes, sistēma
parādīja kļūdas paziņojumu un šablons netika saglabāts.
Risinājums: Problēma novērsta

21. laidiens | 28.06.2018
FINANŠU UZSKAITE
Komandējumi
Ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti
Problēma: Apstiprinot komandējuma pieteikuma saskaņošanas uzdevumu netika
izveidots komandējuma atskaites dokuments.
Risinājums: Problēma novērsta.

Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Nolietojums
Problēma: Jauniem iegādātiem pamatlīdzekļiem iegādes mēnesī netika
aprēķināts nolietojums, kaut arī programmas uzstādījumi paredzēja nolietojumu
rēķināt par datiem uz perioda beigām.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: Horizon Web -> Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi
Problēma: Darbiniekam, veidojot vairākus atvaļinājumu pieteikumus, pie otrā un
nākamo atvaļinājumu pieteikumu saglabāšanas tika izdots kļūdas paziņojums.
Darbiniekam izdevās saglabāt un pieteikt tikai pirmo atvaļinājumu.
Risinājums: Problēma novērsta.

19. laidiens | 21.06.2018
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Rekonstrukcija
Problēma: Pamatlīdzekļu kartiņā, izmantojot "Vienmērīgā norakstīšana"
nolietojuma aprēķina metodi, netika pareizi aprēķināts "Ekspluatācijā līdz" datums
rekonstrukcijas dokumentā.
Risinājums: Problēma novērsta.

SAIMNIECĪBA
Noliktava
Ceļš: Dokumenti -> Saskaņošana -> Noliktavas pieteikumi
Problēma: Nebija iespējams saskaņot krājumu norakstīšanas pieteikumu, tika
izdots kļūdas paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta.

18. laidiens |14.06.2018
NORĒĶINI
Tiešsaistes banka
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sagatavot MU
sūtījumu paku -> Nosūtīt parakstītu vai Parakstīt
Problēma: Ja lietotājs izmantoja SEB tiešsaistes banku pakalpojumu un parakstīja
maksājumu ar jauno eID karti, kas izdota sākot ar 01.03.2018. datumu, tad
sistēma parādīja kļūdas paziņojumu un maksājumu nebija iespējams nosūtīt uz
banku.
Risinājums: Problēma novērsta

17. laidiens | 07.06.2018
FINANŠU UZSKAITE
Pamatlīdzekļi
Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Ārpusbilances saraksts
Problēma: Nebija iespējams importēt ārpusbilances rekonstrukcijas dokumentus.
Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI
Tiešsaistes banka
Ceļš: Swedbank tiešsaistes bankas funkcionalitāte
Problēma: Sākot ar 30.06.2018., Swedbank saskaņā ar Norēķinu karšu nozares
datu drošības standartu padomes (Payment Card Industry Security Standards
Council jeb PCI SSC) lēmumu esošās komunikāciju protokolu versijas SSL, TLS
1.0. un TLS 1.1. aizstās ar vēl drošāku – TLS 1.2. protokola versiju.
Risinājums: Programmā veikti nepieciešamie atjaunināšanas darbi, kas ļauj pāriet
uz protokolu TLS 1.2.
!!! Swedbank tiešsaistes bankas klientiem nepieciešams atjaunināt
programmu uz jaunāko laidienu līdz 30.06.2018.

SAIMNIECĪBA
Kases sistēma
Ceļš: Dokumenti -> Kases sistēmas -> Fiskālie čeki
Problēma: No saraksta izskata bija pazudušas kolonnas “Rēķina numurs” un
“Klienta numurs”.
Risinājums: Problēma novērsta.

16. laidiens | 31.05.2018

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba laika plānošana
Ceļš: Horizon Web -> Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns / Fakts
Problēma: Ja darba laika plānošanas konfigurācijā bija noteikts nakts stundām
minimālais darba laiks vairāk kā 2 stundas, tad plānā vai faktā plānojot darbu
naktīs, nakts stundas tika skaitītas jau, ja darbnieks nostrādā divas stundas, nevis
vairāk kā divas stundas.
Risinājums: Problēma novērsta. Lai pārrēķinātu nekorektās nakts stundas,
nepieciešams Plānā/Faktā atzīmēt nepieciešamos darbiniekus un nospiest
"Pārrēķināt stundas".

14. laidiens | 17.05.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Dokumenti-> Realizācija-> Rēķins par pakalpojumiem. Drukāt-> Sūtīt epastu .edoc formātā.
Problēma: Sūtot E-pastā .edoc formāta dokumentu, tajā iekļautajam PDF failam
dažreiz tika atspoguļots nepareizs faila nosaukums, vai nosaukums netika
atspoguļots vispār.
Risinājums: Problēma novērsta

NORĒĶINI
Apgāde un realizācija
Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Skatīt -> Klienta kartīte -> Lpp. “Klienta
karte”
Problēma: Klienta kartītes laukā “Realizācija” tika attēlota summa LVL valūtā,
nevis primārajā valūtā EUR.
Risinājums: Problēma novērsta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba laika plānošana
Ceļš: WEB -> Darba laika plānošana -> Plāns
Problēma: Gadījumā, kad plāna dokumentā darbiniekam bija izveidots darba laika
grafiks, un pēdējā darba dienā bija ievadīts Tiesisko attiecību “līdz” datums,
kopējot informāciju uz fakta dokumentu, pēdējā darba diena netika pārkopēta.
Risinājums: Kļūda novērsta, uz fakta dokumentu tiek pārkopēta arī pēdējā
nostrādātā diena.

13. laidiens | 26.04.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: NĪP portāls -> Jauna lietotāja reģistrācija
Problēma: Ja WEB drošības uzstādījumos ir norādīts, ka parolei ir jāsatur
speciālie simboli, veicot jauna lietotāja reģistrāciju, tika atspoguļots kļūdas
paziņojums par paroles neatbilstību.
Risinājums: Problēma novērsta

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba laika uzskaite WEB
Ceļš: Horizon WEB -> Darba laika uzskaite -> DLU dokumentu saraksts
Problēma: Veidojot jaunu detalizēto darba laika uzskaites dokumentu, tika
atspoguļots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta.

12. laidiens | 19.04.2018
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Svarīgi !
Ir veikti papildinājumus programmā, lai IIN informācijā būtu iespējams ievadīt
"Iesniegumu par %" jeb to, lai pie algas aprēķina netiktu pielietota trepe, bet gan
23%.
Ja darbiniekam ir aizpildīts "Iesniegums par %", tad pie algas aprēķina netiks
pielietots progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet gan IIN 23%.
"Iesniegums par %" iespējams aizpildīt tikai tad, ja darbiniekam uzņēmumā ir
algas nodokļa grāmatiņa.

Personāla vadība
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondiem ->
[JAUNS] Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem
Problēma: Kā manuālā atvaļinājuma rezerves fonda izlietojums uzrādījās arī
anulēti prombūtnes dokumenti.
Risinājums: Problēma novērsta.

9. laidiens | 16.04.2018
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati
Problēma: Izvēloties iespēju "Mainīt personas amata datus", iepriekšējie amata
dati netika noslēgti.

Risinājum: Problēma novērsta.

8. laidiens | 05.04.2018
SISTĒMA
Sistēma
Ceļš: Jebkurš saraksts
Problēma: Nevar izsaukt meklēšanu ar Ctrl-V taustiņu kombinācijām.
Risinājums: ar Crtl-V tiek atvērts meklēšanas logs ar aizpildītu no staprliktuves
vērtību
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Darba samaksa
Svarīgi!
Veicām uzlabojumus atskaitē “Ziņojums par VSAOI” (Atskaites -> Algas ->
VSAOI). Filtra logā lpp. Ienākuma veidi ir jauna lpp. “Autoratlīdzībām”. Šajā
lappusē jāatzīmē autoratlīdzību ienākumu veidi, kas ir jāuzrāda atskaitē.
Uzlabojumus veicām, lai sistēma saprastu dažādus ienākuma veidus ar
atšķirīgiem nosacījumiem.
Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības
Problēma: Atbrīvojot darbinieku no pamata/primārajām tiesiskajām attiecībām ar
nākotnes datumu, izveidojās situācija, ka esošās palika kā pamata/primārās
tiesiskās attiecības, un citas tiesiskās attiecības arī pārtapa par
pamata/primārajām.
Risinājums: Problēma novērsta. Ja pamata/primārās tiesiskās attiecības tiek
noslēgtas ar nākotnes datumu, tad citas tiesiskās attiecības nepārtop par
pamata/primārajām.
Personāla vadība
Ceļš: Dokumenti -> Algas/Personāla uzskaite -> Prombūtne -> Atvaļinājuma
kompensācija
Problēma: Ja darbiniekam bija atvaļinājumi svētku dienās, tad atvaļinājuma
kompensācija tika nepareizi aprēķināta.
Risinājums: Problēma novērsta.
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondiem ->
[JAUNS] Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem
Problēma: Ja uzkrājuma periodam ar korekcijas rindiņām bija palielināts
uzkrājums, tad nepareizi rēķinājās perioda izlietojums.
Risinājums: Problēma novērsta.
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PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA
Personāla vadība
Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi

darbiniekiem
Problēma: Oracle datubāzes lietotājiem, gadījumos, kad atvaļinājuma pieteikumi ir
sasaistīti ar jaunajiem atvaļinājumu rezerves fondiem, pie atvaļinājuma
pieteikuma saglabāšanas tika atspoguļots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta
Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējās samaksas
dokumenti / Samaksa/ieturējumi periodā -> Darbības -> Pa darbiniekiem
Problēma: Izvēloties darbību “Aizpildīt definētās summas” vai “Mainīt regularitātes
lauka vērtību” uz > “Regulārā / Neregulārā” tika atspoguļots kļūdas paziņojums.
Risinājums: Problēma novērsta

Tehniskais atbalsts drošai laidiena maiņai
Atgādinām, ka versijas un laidiena maiņa saistās ar zināmiem riskiem.
Nepiemērota infrastruktūra, drošības kopiju neveidošana, vai nepilnīga testēšana
var sagādāt virkni problēmu sistēmas lietotājiem.
Lai no tām izvairītos, ir vērts uzticēt ar versijas vai laidiena maiņu saistītos darbus
pieredzējušiem profesionāļiem.
Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu Horizon atbalsta sniedzēju vai
rakstiet mums uz atbalsts@visma.com.

