VISMA Horizon

520. versijas apraksts
Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 520. versijā:
Sistēma un infrastruktūra
● Notikumu reģistrēšana
Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos
● Centralizācija
Procesu veiktspējas uzlabojumi

● Lietotāju pārvaldība
Lietotāju lomu periodi
Jauni autorizācijas veidi
Plašāki lietotāju auditpieraksti

● FTG serveris
Stabilitātes uzlabojumi

Norēķini
● Apgāde un Realizācija
Piesaistes atcelšana slēgtā periodā
● Banka
● Tiešsaistes bankas
Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank
Vienkāršota Log failu iegūšana
● Apsaimniekošana
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Algas un personāls
● Algas
Prognozētā neapliekamā minimuma imports no EDS
Konfigurējama darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanas plūsma
Aktivitāte kalendāriem
● Personāls
Papildatvaļinājumi par bērniem
Papildatvaļinājumi pēc novērtējuma un stāža

Saimniecība
● Inventārs
Pilnveidojumi inventāra iekšējās kustības pieteikumu apstrādē
● Noliktava
Risinājums atgriežamās taras uzskaitei
● Kases sistēmas
Datu apmaiņa ar hibrīdkases sistēmu TradePro POS (UVS)
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Sistēma un infrastruktūra
Notikumu reģistrēšana (VPDAR)
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Viena no svarīgākajām izmaiņām saistībā ar Vispārīgo personu datu aizsardzības
regulu ir notikumu reģistrēšana darbībām ar saraksta datiem. 
Saraksta notikumi var kļūt par vērtīgu datu avotu lietotāju veikto darbību analīzei un
kontrolei, kā arī kalpot par preventīvu rīku datu noplūdes novēršanai.

Notikumu reģistrēšana, veicot darbības ar saraksta datiem
Līdz šim sistēma reģistrēja lietotāja veiktās darbības (izveide, labošana, drukāšana
utt.) tikai konkrētam dokumentam vai pamatdatu kartītei. Turpmāk sistēma
reģistrēs arī tādas darbības, kuras lietotājs izpilda ar saraksta datiem.
Visas iespējamās darbības ar saraksta datiem, kuras lietotājs izpilda no ievadloga
“Parametru uzstādīšana un drukāšana” (jebkurš saraksts - poga Drukāt), sistēma
reģistrē atsevišķā tabulā, fiksējot darbības veidu, izpildes laiku, parametrus un
informāciju par lietotāju.
Papildus tiek reģistrētas arī ar datu eksportu saistītās darbības (Eksports uz Excel,
Open Document Spreadsheet) , kuras veic, nospiežot peles labo pogu uz saraksta
kolonnu virsraksta joslas vai izmantojot taustiņu Ctrl.

Saraksta notikumus var apskatīt no saraksta Darbībām, izvēloties “Saraksta
notikumi” . Tāpat kā darbībai “Dokumenta notikumi”, darbībai “Saraksta notikumi” nav
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VPDAR - Vispārīgā personu datu aizsardzības regula
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atsevišķs tiesību punkts: piekļuvi abām darbībām nosaka atbilstošā dokumentu vai
pamatdatu saraksta tiesību punkts “Apskatīt”.

Kopīgs sarakstu notikumu saraksts ir pieejams Sistēma -> Notikumi -> Saraksta
notikumi. Piekļuvi šim sarakstam nosaka tiesību punkti, kas attiecināti uz atbilstošo
dokumentu vai pamatdatu saraksta tiesības punkts “Apskatīt”.

Centralizācija
Pilnveidojumi centralizācijas risinājumā
Ņemot vērā, ka centralizācijas procesu ietekmē firmu skaits, ar kuru jāsinhronizē
klasifikatora dati, pie liela firmu skaita tika novērotas problēmas ar darbību izpildes
ātrdarbību.
Tā kā process notiek fonā (lietotājam nemanot), gadījumos, kad pazudis pieslēgums
ar datubāzi (tīkla problēmas vai lietotājs apzināti pārtrauca darbu ar programmu),
klasifikatora centralizācijas process varēja apstāties un palikt nepabeigts, bet par to
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lietotāji uzzināja tikai tad, kad, izvēloties ierakstu no klasifikatora, saņēma kļūdas
paziņojumu. Pilnveidojot šo funkcionalitāti, tika veikti vairāki uzlabojumi procesu
veiktspējā.
Pateicoties jaunajam algoritmam, sistēmā daudzreiz ātrāk izplata klasifikatora
ierakstus pa visām firmām un papildus atsevišķajā sistēmas žurnālā reģistrē firmas,
uz kurām tehnisku iemeslu dēļ konkrēts ieraksts netika nodots. Ņemot par pamatu šī
žurnāla datus, sistēma rada iespēju identificēt iespējamās kļūdas centralizācijas
procesos un novērst tās.

Pamatdatu pārvaldības firmā ir pieejama Darbība “Centralizēto objektu atslēgu
validācija”, kuras izpildes laikā sistēma pārbauda, vai ir nepabeigti procesi un
gadījumā, ja tādi ir, pabeidz centralizācijas procesu.

Lietotāju pārvaldība (VPDAR)
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Saistībā ar Vispārīgo personu datu aizsardzības regulu, sistēmā veikti vairāki
pilnveidojumi un uzlabojumi piekļuves tiesību kontrolei un analīzei. Veikti
papildinājumi, kas uzlabo autorizācijas drošības nosacījumus un palīdz lietotāju
administrēšanā.

Lietotāju lomu periodi
Lai no sistēmas varētu iegūt precīzu informāciju par lietotāju piekļuves tiesībām
(tostarp personas datiem), tika veiktas izmaiņas lietotāju lomu ievades
funkcionalitātē.
Turpmāk Administrators nevarēs piesaistīt lietotājam lomu, nenorādot periodu,
kurā tā ir spēkā.
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VPDAR - Vispārīgā personu datu aizsardzības regula
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Ja lomas piesaistīšanas brīdī perioda beigu datums nav zināms, tas var palikt
neaizpildīts. Tomēr, ja šī loma vienreiz jau ir bijusi piesaistīta šim lietotājam, sistēma
kontrolēs, lai lomas periodi nepārklātos un lomas vecākajam periodam tiktu norādīts
beigu datums.

Pēc lomas izvēles, sistēma pēc noklusējuma aizpilda perioda sākuma datumu ar
šodienas datumu, bet, nepieciešamības gadījumā, šo datumu var mainīt uz nākotnes
datumu. Piešķirt lomu ar pagātnes datumu, kurā jau bijuši pieslēgumi sistēmai, nav
iespējams.

Svarīgi! Pēc versijas nomaiņas visām lomām, kurām nav norādīts periods
(tukši perioda lauki Spēkā no un Spēkā līdz), automātiski tiks aizpildīs perioda
Spēkā no datums lauks ar lietotāja kartītes izveides datumu.

Lietotāju periodi Lomas kartītē
Pēc līdzības ar lietotāja kartīti, lomas kartītes sadaļā “Lietotāji”, turpmāk būs
obligāti jāaizpilda periods (vismaz tā sākuma datums). Pēc noklusējuma lietotāja
lomas perioda spēkā stāšanās datums ir tekošais datums (šodien) .
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Svarīgi! Lomas kartītē ievadītais periods ir tas pats periods, kuru mēs redzam
Lietotāja kartītes sadaļā “Tiesības”!
Lomu piesaistīšanas tabulā ir aktivizēts filtrs ierakstu atlasei pēc periodiem “Rādīt
vēsturē” ar opcijām Rādīt visus, Rādīt uz šodien, Rādīt uz datumu. T
 āpēc
gadījumos, kad šķiet, ka pazuduši ievadītie periodi, pārbaudiet uzstādīto opciju.

Jauns pārskats “Lietotāju lomas uzdotajā periodā”
Lietotāju lomu pārvaldības atvieglošanai ir izveidots jauns pārskats “Lietotāju
lomas uzdotajā periodā” (Atskaites -> Sistēma). Tas ļauj iegūt informāciju par
lietotājiem, kuri strādā vai ir strādājuši ar noteiktu lomu/-ām uzdotajā periodā.
Jauns pārskats aizvieto pārskatu “Lietotāju lomas” , ar kuru bija iespējams saņemt
informācju par lietotaju lomām tikai uz šodienu.
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Atskaites parametros var norādīt firmu un periodu, par kuru jāanalizē lietotāju lomas.
Ja periodā par sākuma un beigu datumu norāda pašreizējo datumu, var iegūt
aktuālo informāciju uz šodienu.

Svarīgi! Pārskatā var aprakstīt un saglabāt filtrus, kuros ir pārskatītas lomas ar
piekļuvi personas datiem.

Jauns autorizācijas veids “Domēna vārds + AD parole”
Domājot par drošu piekļuvi datiem, Horizon lietotājiem var norādīt jaunu
autorizācijas veidu “Domēna vārds + AD parole” .
Lai pieslēgtos Horizon ar šo autorizācijas veidu, lietotājam būs jāievada savs
domēna vārds un domēna (Active Directory) konta parole.
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Lietotāju saraksta darbības autorizācijas veida nomaiņai
Lietotāju sarakstā ierakstiem ar autorizācijas veidu “Domēna vārds” ir pieejama
darbība Uzstādīt autorizācijas veidu “Domēna vārds + AD parole”.
Savukārt ierakstiem ar autorizācijas veidu “Domēna vārds + AD parole” ir
pieejama darbība Uzstādīt autorizācijas veidu “Domēna vārds”. A
 r šo darbību
palīdzību var mainīt autorizācijas veidu vienam vai vairākiem ierakstiem.

Svarīgi! Lietotājiem ar Horizon paroles autorizāciju (Autorizācijas veids = Parole) ,
autorizācijas veida nomaiņu var veikt vienīgi no Lietotāja kartītes, jo, pārejot uz
domēna autentifikāciju, obligāti jāievada lietotāja domēna pieejas vārds.

Papildu informācija lietotāju sarakstā
Tā kā, sākot ar 510.versiju, visiem klientiem ir pieejama Drošības funkcionalitāte, kas
ļauj veikt pieslēguma un paroles sarežģītības konfigurāciju, aktivizējot drošības
uzstādījumus, arvien biežāk rodas situācija, kad kāds no lietotājiem nevar piekļūt
sistēmai, jo viņa statuss ir Bloķēts.
Lai palīdzētu administratoram ērtāk pārvaldīt lietotājus, lietotāju sarakstā (Sistēma ->
Administrēt -> Lietotāji) ir pievienoti papildu lauki:
● Pieprasīta paroles nomaiņa - iespējāmās vērtības Jā/Nē; norāda vai
lietotājam tika pieprasīta paroles nomaiņa, izmantojot saraksta darbību
"Pieprasīt paroles nomaiņu";
● Pēdējā paroles nomaiņa - datums, kad pēdējo reizi lietotājam tika mainīta
parole (pašrocīga nomaiņa vai pēc sistēmas pieprasījuma);
● Pēdējā pieslēguma laiks - lietotāja pēdējā pieslēguma datums un laiks;
● Nepareizi ievadītās paroles - cik reizes tika ievadīta nepareiza parole
pēdējās neveiksmīgās pieslēgšanas laikā; pēc veiksmīgās pieslēgšanas
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vērtība būs nulle;
● Kartītes izveides datums - lietotāja kartītes izveides datums (informācija no
dokumenta notikumu tabulas).

Atcerieties! Šo lauku vērtības var redzēt vienīgi Lietotāju saraksta izskata kolonnās
un kartītes ievadformā atbilstošo lauku nav.

Papildu informācija WEB lietotāju sarakstā
Vienādojot pieejamo funkcionalitāti Horizon un WEB lietotāju sarakstos, WEB
lietotāju saraksts papildināts ar diviem laukiem:
● Pieprasīta paroles nomaiņa - iespējāmās vērtības Jā/Nē; norāda vai
lietotājam tika pieprasīta paroles nomaiņa, izmantojot saraksta darbību
"Pieprasīt paroles nomaiņu";
● Kartītes izveides datums - lietotāja kartītes izveides datums (informācija no
dokumenta notikumu tabulas).
WEB lietotāja kartītē izdalīts lauks “Autorizācijas veids” ar iespējamām vērtībām:
● Domēna vārds;
● Parole;
● Domēna vārds vai Parole - atkarībā no WEB aplikācijas atļauta autentifikācija
gan ar domēna vārdu, gan ar Horizon pieejas vārdu un paroli.
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Svarīgi! Pēc versijas nomaiņas sistēma automātiski aizpildīs vērtību laukā
Autorizācijas veids, par pamatu ņemot vai patlaban kartītē ir/nav ievadīta parole un
vai lietotāja pieejas vārds atbilst domēna vārdam.

Auditpierakstos pievienots Pieslēguma veids un sesijas ilgums
Pēc veiksmīgas autorizācijas vienam lietotājam sistēma var veidot vairākas
pieslēguma sesijas, piemēram, viens pieslēgums darbam ar programmu un otrs
pasūtījuma jeb fona darbu izpildei.
Katram pieslēgumam Auditpierakstu tabulā tiek reģistrēts savs ieraksts, ar vienu un
to pašu saturu, kas apgrūtina datu analīzi un rada iespaidu, ka ieraksti dublējas.
Tagad auditpierakstos (Sistēma -> Administrēt -> Auditpieraksti) ir pieejams
lauks Pieslēguma veids, pēc kura var atšķirt pieslēgumu sesijas. Papildus katrai
sesijai var redzēt tās ilgumu - laiks no pieslēguma izveides brīža līdz sesijas
pātraukšanas (beigu) brīdim.
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FTG serveris
FTG servera stabilitātes uzlabojumi
Lai risinātu problēmas ar pieslēgumiem FTG serverim palielinātas noslodzes
gadījumos, lietojot Horizon WEB vai HOP aplikācijas, veikti vairāki servera
funkcionalitātes uzlabojumi, tostarp jauns algoritms efektīvākai pieslēgumu
pārvaldībai.

Svarīgi! Ja

pēc versijas nomaiņas ir novērots, ka ar jauno algoritmu, pretēji
paredzamajam, situācija pasliktinājusies, ir iespēja ieslēgt veco algoritmu, norādot
FTG Servera konfigurācijas failā parametru DmSysDistr= 0
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Norēķini
Apgāde un realizācija
Papildinot pārgrāmatošanas risinājumu, ko izmanto uzskaitei pa norēķinu grupām, ir
izveidots jauns dokumenta veids “Piesaistes atcelšanas dokuments”. Tas
atvieglos piesaistu atcelšanas procesu slēgtā periodā, kā arī nodrošinās korektu
līgumsodu aprēķinu.
Papildus veikti arī vairāki lietojamības uzlabojumi Apgādes un Realizācijas modulī.

Piesaistes atcelšana slēgtā periodā
Situācijā, kad slēgtā periodā tiek konstatēts nekorekti atpazīts maksājums, kur
norādīts nepareizs klients un izveidota nepareiza piesaiste ar rēķinu, šo piesaisti
nepieciešams atcelt, lai maksājumu piesaistītu pareizajam klientam un sasaistītu ar
pareizo rēķinu.
Šādai vajadzībai sistēmā izveidots jauns risinājums “Piesaistes atcelšana slēgtā
periodā”. Šis risinājums izveidots saistībā ar perioda slēguma pārgrāmatošanas
risinājumu, kuru izmanto uzskaitei pa norēķinu grupām.

Piemērs.
Janvārī Andrim un Pēterim tika izrakstīti rēķini, kas iekļauj pakalpojumu par
plānotajiem remontdarbiem. Pēteris savu rēķinu apmaksāja.
Diemžēl sistēmā Pētera maksājums netika pareizi atpazīts un tika ievadīts uz Andra
vārda, un piesaistīts Andra rēķinam.
Lai nodrošinātu pareizu remontdarbu uzskaiti Virsgrāmatas līmenī, janvāra beigās
tika veikta perioda slēguma pārgrāmatošana.
Līdz ar to, Andrim parāda vairs nav, savukārt, Pēterim ir izveidojies parāds.
Martā tika identificēts, ka maksātājs, tomēr bija Pēteris, nevis Andris. Tā kā tika
veikta Perioda slēguma pārgrāmatošana, tad sistēmā vairs nav iespējams atcelt
piesaistes.

Piemērā aprakstītajā situācijā iesakām izmantot risinājumu “Piesaistes atcelšana
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slēgtā periodā”.
Iemesli, kādēļ šādā situācijā nevajadzētu izmantot parasto maksājuma pārnešanas
dokumentu tekošā periodā, bet labāk izvēlēties lietot jauno risinājumu, ir, lai:
1. līgumsodi un līgumsodu korekcijas abiem klientiem par slēgto periodu tiktu
aprēķinātas pareizi,
2. nodrošinātu pareizu pārgrāmatošanas procesu, izvairītos no manuālām
darbībām un nekļūdītos ar pareizu norēķinu grupu ievadi saistību pusei un to
grāmatošanu.
Instrukcija - kā lietot risinājumu “Piesaistes atcelšana slēgtā periodā”

Apgādes rēķinu ģenerēšana no metarēķiniem
Iepriekš, kad, ievadot metarēķinu, lietotājam nebija zināms, kādas vērtības jāaizpilda
laukos Projekts, Darījuma vieta, Līgums v ai Atbildīgais, tie varēja palikt tukši. Ja šie
lauki metarēķinā nebija aizpildīti, tad, ģenerējot apgādes gala rēķinu vai pavadzīmi,
programmā šie lauki palika tukši, tāpat kā metarēķinā. Pat tad, ja rēķina vai
pavadzīmes dokumenta tipā ir norādītas noklusētās vērtības.
520. versijā ir mainīta šo lauku aizpildes loģika - ja rēķina vai pavadzīmes
dokumenta tipā ir norādītas noklusētās vērtības, tad ģenerētajā dokumentā šie
lauki tiek aizpildīti ar norādītājām noklusētajām vērtībām.

Rēķinu kontējumu shēmas
Ērtākai kontējumu shēmu veidošanai, rēķinu un pavadzīmju kontējumu shēmu
rindas tips NPI/I rinda ir papildināts ar PVN likmes indikatoriem.
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Maksātāja reference, ģenerējot izejošos maksājumus
Ja no apgādes preču dokumentu saraksta tika veikta izejošo maksājumu
ģenerēšana, tad maksājumā lauks Maksātāja reference palika tukšs. Tagad šis
lauks tiek aizpildīts ar rēķinā norādīto references numuru.
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Banka
Uzlabota maksājumu uzdevumu apstrādes lietojamība.

Maksājumu uzdevumu saraksts
Maksājumu uzdevumu saraksta darbībai Lauku labošana iezīmētajām rindām ir
pievienoti jauni lauki Dok. datums un Izpildes datums. Pievienojot jaunos laukus un
norādot nepieciešamās vērtības, maksājumā tiek atbilstoši nomainīts dokumenta
datums un izpildes datums.
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi
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Maksājumu uzdevumu saraksts ar sadalījumu
Lai ērtākā veidā varētu pārskatīt maksājumu sadalījumu rindas, kurām ir veidotas
Valsts Kases vēstules, saraksta Maksājumu uzdevumu saraksts ar sadalījumu
izskatā pievienota kolonna VKV ( Valsts Kases vēstules), kurā ar vērtību "Jā/Nē" tiek
attēlotas tās maksājuma sadalījuma rindas, kurām atzīmēta/nav atzīmēta VKV
pazīme.
Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumu saraksts ar sadalījumu

Tiešsaistes bankas
Veiktas izmaiņas tiešsaistes funkcionalitātē, nodrošinot iespēju Swedbank
maksājumus nosūtīt bez elektroniskā paraksta, apstiprināšanu veicot internetbankā.
Tāpat ir veikti uzlabojumi tiešsaistes banku funkcionalitātē, uzlabojot kļūdu cēloņu
izpētes procesu.

Neparakstītu maksājumu sūtīšana uz Swedbank
Līdz šim, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, visi maksājumi vienmēr bija jāparaksta
Horizon, pirms tika nosūtīti uz interneta banku.
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Taču ir situācijas, kad tiešsaistes bankas gadījumā līgums starp banku un bankas
klientu nosaka, ka tiesības parakstīt ar drošu elektronisko parakstu ir tikai
uzņēmuma vadītājam, kas ikdienā nestrādā ar Horizon programmu.
Līdz ar to, rodas problēma, ka maksājumus sagatavo grāmatvedis, kuram nav
paraksta tiesības. Savukārt, lai tos nosūtītu uz banku, izmantojot tiešsaistes
funkcionalitāti, šie maksājumi ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam Horizon
programmā.
Tā kā Swedbank savā tiešsaistes risinājumā piedāvā iespēju nosūtīt maksājumus
bez elektroniskā paraksta, tad tagad Horizon lietotājiem (grāmatvežiem) ir iespēja
nosūtīt neparakstītus maksājumus uz Swedbank interneta banku un
uzņēmuma vadītājam vairs nevajadzēs iet Horizon, lai tos parakstītu. Pietiks ar
to, ka viņš šos maksājumus apstiprinās internetbankā.
Vispirms lietotājam jāsagatavo izejošie bankas Maksājumu uzdevumi un, izmantojot
izvēlnes darbību Sagatavot MU sūtījumu paku tiek izveidota maksājumu paka.
Ja maksājumu sūtījumu pakā iekļauti tikai Swedbank maksājumi, tiek piedāvāts paku
Nosūtīt neparakstītu, Nosūtīt parakstītu, Parakstīt vai apstiprināt pakas izveidi,
nospiežot pogu Labi. Ja tiek izvēlēts Nosūtīt neparakstītu, tad maksājums uz
Swedbanku tiek nosūtīts bez elektroniskā paraksta un to tālāk apstrādāt un parakstīt
ir iespējams Swedbankas interneta bankā.

Ja maksājumu sūtījumu pakā iekļauti dažādu banku maksājumi vai vienas bankas
maksājumi, kura nav Swedbank, tiek piedāvāts paku Nosūtīt vai P
 arakstīt, vai
apstiprināt pakas izveidi, nospiežot pogu Labi.

Tiešsaistes bankas uzlabojumi
Tā kā tiešsaistes banku funkcionalitāte ir cieši saistīta gan ar banku sistēmām, gan
klientu lokālā tīkla infrastruktūru, gan trešo pušu izstrādātāju atbalsta rīkiem
(piemēram, eID karšu atbalsts), tad bieži, lai atrastu patieso kļūdas iemeslu ir
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jāpatērē daudz laika. Tāpēc programmā ir veikti uzlabojumi, lai pēc iespējas
vienkāršotu šo procesu.
Ja tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošanas laikā ir notikusi nesaprotama
kļūda, tad programmā jāieslēdz izvēles opcija Detalizētie paziņojumi.
To var ieslēgt, izvēloties konkrēto tiešsaistes banku (Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa
-> Tiešsaistes bankas) , kurai ir radusies problēma, atverot to labošanas režīmā,
nospiežot pogu “Konfigurācija” un konfigurācijas logā pie “Detalizētie paziņojumi”
izvēloties opciju “Jā” .

Tālāk ir jāatkārto kļūda un, kad tā ir atkārtota, tad lietotājam Tiešsaistes banku
sarakstā (Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes bankas) izvēlnē Darbības
jāizvēlas - Sagatavot atkļūdošanas failus un jānorāda mape, kurā saglabāt failus.
Programma šajā mapē saglabās izpētei nepieciešamos failus, kuri tālāk jānosūta
Horizon konsultantam, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt izpēti.

Svarīgi! Ja kļūda ir novērota automatizētajam darbam, tad lietotājam papildus

jānokopē faili no Server\Log\GW mapes. Atkļūdošanas failu mapes saturs un faili no
Log\GW mapes jāatsūta Horizon konsultantam.
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Kad problēma ir novērsta, izvēles opcija “Detalizētie paziņojumi” ir jāizslēdz.

Apsaimniekošana
Mājas mainīgie rēķinu XML failā
Programmā ir izveidota iespēja norādīt, kurus mājas mainīgos nodot rēķina XML
failam, lai tālāk drukātu.

Svarīgi! Papildinājumi attiecas tikai uz NIPREK.dll dziņa failu.

Līgumu skaitītāju rādījumi
Lai redzētu papildus datus skaitītāju rādījumu reģistrēšanas brīdī, programmā līgumu
rādījumu rindiņas ir papildinātas ar informāciju par reģistrētajām prombūtnēm.
Papildus ir iespējams apskatīt prombūtnes informāciju uzreiz no rādījumu loga.
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Līgumu rādījumu rindiņās tagad ir iespēja redzēt arī, vai klientam eksistē WEB
lietotājs.
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Līgumu aprēķinu metodes un aprēķinu skaitītāji
Programmā no vairākām vietām ir iespējams gan pievienot, gan slēgt līgumu
aprēķinu metodes un aprēķina metožu skaitītājus, kā arī slēgt visu līgumu.
Piemēram - labojot vienu konkrētu līguma kartīti, pielietojot darbību iezīmētiem
līgumiem līgumu sarakstā vai atskaitēs, arī importējot no excel veidnēm. Līdz šim
bija pielietoti atšķirīgi kontroles mehānismi katrā no šīm vietām, tādēļ ir veiktas
izmaiņas, lai sistēmas uzvedība un kontrole pret aprēķinu metožu, skaitītāju
aktivitātes un rādījumu reģistrācijas datumiem un saistītajiem aprēķiniem vienmēr
būtu vienāda.

Publicētās atskaites
Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī ir pieejamas jaunas publicētās atskaites un
dokumentu saraksti, kurus var izmantot HOP atskaitēs vai Excel spraudnī:
●

Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi;
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●

Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķina ieraksti

Algas un personāls
Algas
Lai atvieglotu neapliekamā minimuma ievadīšanu personu kartītēs, ir papildināts
elektronisko nodokļu grāmatiņu imports no elektroniskās deklarēšanās sistēmas
(EDS).
Izveidota arī iespēja konfigurēt saskaņošanas scenārijus web vidē veidotiem darba
laika uzskaites dokumentiem.

Prognozētais neapliekamais
nodokļa grāmatiņās

minimums

elektroniskajās

algas

Veikti papildinājumi elektronisko algas nodokļa grāmatiņu importā, lai importējot no
elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) saņemtos .xml failus, darbiniekiem
tiktu aizpildīts arī VID prognozētais neapliekamais minimums.
Līdz ar to, kad VID, izmantojot EDS, paziņos darba devējiem darbinieku prognozētos
neapliekamos minimumus, šo informāciju varēs ērti ieimportēt sistēmā.
Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu importu iespējams veikt Pamatdati →
Personāla uzskaite → Personu dati aprēķiniem → VID xml faili. Sarakstā jāatver
Darbības → Xml failu ielāde un jāizvēlas .xml fails. Kad fails ieimportēts sistēmā, tas
parādīsies VID xml faili sarakstā. Atverot ieimportēto failu labošanas režīmā, var
apskatīt, vai darbinieku dati .xml failā sakrīt ar ievadītajiem datiem darbinieku IIN
informācijas kartītēs. Ja dati nesakrīt, tad var izvēlēties Veikt izmaiņas Horizon IIN,
kas nozīmē, ka dati IIN kartītēs tiks pārrakstīti ar datiem no .xml faila, lai gan
darbinieku IIN informācijas kartītēs, gan .xml failā dati būtu vienādi.

Darba laika uzskaites dokumentu saskaņošana
Līdz šim web vidē veidotiem darba laika uzskaites dokumentiem bija sistēmā
predefinēta saskaņošanas plūsma, kuru lietotājiem nebija iespējams mainīt un
pielāgot.
Lai saskaņošanas scenārijus būtu iespējams pielāgot katra uzņēmuma vajadzībām
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un specifikai, ir izveidota iespēja darba laika un detalizētās darba laika uzskaites
dokumentiem veidot saskaņošanas scenārijus līdzīgi kā citiem dokumentiem
un pieteikumiem.
Saskaņošanas scenāriji jāveido Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji, kur,
veidojot jaunu scenāriju, pieejami divi jauni dokumentu pamatveidi - Darba laika
uzskaite un Detalizētā darba laika uzskaite.

Svarīgi! Ja scenāriji darba laika un detalizētās darba laika uzskaites dokumentiem
netiks izveidoti, tad šos dokumentus vairs nebūs iespējams saskaņot, jo iepriekšējā
definētā saskaņošanas funkcionalitāte ir atslēgta.

Kad ir izveidots saskaņošanas scenārijs, tad nepieciešams izveidot E-pasta
šablonus un veikt E-pastu konfigurāciju. Tie jāveido Pamatdati → Saskaņošana
→ E-pastu šabloni un Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija.
● E-pastu šablonos norāda, kādi e-pasta teksti tiks sūtīti saskaņošanas procesā
● E-pastu konfigurācijā norāda, kam un kuros gadījumos izveidotie e-pasta
šablonu teksti tiks sūtīti.

Papildus nepieciešams arī atļaut tiesību punktu Sistēma → Horizon WEB →
Apstiprināšanas uzdevumi → Darba laika uzskaite, lai darbiniekam būtu pieeja
apstiprināšanas uzdevumiem.

Aktivitāte kalendāriem
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Lai lietotājiem ikdienas darbā netraucētu sistēmā ievadītie, bet neaktuālie kalendāri,
izveidota iespēja kalendāram norādīt aktivitātes pazīmi aktīvs/neaktīvs.

Ja kalendārs ir aktīvs, tad to var izvēlēties un norādīt dokumentos, piemēram,
personas amata datos.
Ja kalendārs ir neaktīvs, tad to nevarēs norādīt dokumentos.
Ja kādā dokumentā ir norādīts kalendārs, un pēc tam ir atzīmēts, ka tas ir neaktīvs,
tad dokumentā izvēlētais kalendārs nepazudīs un tiks saglabāts.
Neaktīvie kalendāri pēc noklusējuma netiek uzrādīti kalendāru sarakstā. Lai sarakstā
atlasītu arī neaktīvos kalendārus, ir jāatslēdz filtrs.

Personāls
Lai atvieglotu atvaļinājumu rezerves fondu uzskaiti, izveidoti divi automatizēti
risinājumi papildatvaļinājumu dienu aprēķināšanai un piešķiršanai bez manuālas
datu ievades sistēmā.
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Papildatvaļinājumi par bērniem
Izveidots risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam par aprūpē
esošajiem bērniem. Atkarībā no darbinieka aprūpē esošo bērnu skaita un
vecuma, sistēma automātiski aprēķinās papildatvaļinājuma dienu skaitu.
Sistēmā nepieciešams norādīt, kuri no ģimenes locekļiem ir aprūpē esoši bērni, un
par tiem pienākas papildatvaļinājums. Ģimenes locekļi atrodas Pamatdati →
Personāla uzskaite → Personu dati → Ģimenes locekļi.

Tāpat Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves
fondiem → [JAUNS] ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas
nepieciešams nodefinēt papildatvaļinājuma par bērniem dienu skaita nosacījumus.
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Lai uzzinātu vairāk par funkcionalitāti, spiediet šeit.

Papildatvaļinājumi pēc novērtējuma un stāža
Izveidots risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam pēc
novērtējuma un stāža. Šo funkcionalitāti izmanto, ja darbinieka papildatvaļinājuma
dienu skaits atkarīgs ne tikai no stāža, bet gan no stāža un saņemtā novērtējuma
kombinācijas.
Vispirms sistēmā nepieciešams nodefinēt stāžu intervālus, kas attieksies uz konkrēto
papildatvaļinājumu. Stāžu intervāli atrodas Pamatdati → Personāla uzskaite →
Personu lietām → Stāžu intervāli.

Sistēmā jābūt nodefinētiem arī novērtējumiem.
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Pēc tam Pamatdati -> Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu
rezerves fondiem → [JAUNS] ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas n
 epieciešams
norādīt papildatvaļinājuma dienu skaitu atkarībā no stāža un novērtējuma.

Tabulā kreisā kolonna ir sistēmā definētie novērtējumi un augšējā rinda - stāžu
intervāli. Nepieciešams aizpildīt tabulu ar papildatvaļinājuma dienu skaitu.
Atkarībā no darba gadā saņemtā novērtējuma un stāža lieluma, darbiniekam tiks
aprēķināts papildatvaļinājuma dienu skaits.
Lai uzzinātu vairāk par funkcionalitāti, spiediet šeit.
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Saimniecība
Inventārs
Lai atvieglotu darbu ar pašapkalpošanās portālā HoP pieteiktajiem inventāra
kustības pieteikumiem, esam veikuši vairākus papildinājumus Horizon inventāra
modulī pieteikumu apstrādē.

Inventāra iekšējās kustības pieteikumu saskaņošana
“Inventāra izmaiņu pieteikums - iekšējā kustība” saskaņošanas scenārijā dokumenta
un etapu filtrēšanā pievienotas papildu iespējas izmantot mainīgos:
●
●
●
●

Jaunais atbildīgais,
Jaunā atrašanās vieta,
Jaunais lietotājs.
Iespējamās vērtības - Jā/Nē.

Papildinājumi ļauj konfigurēt saskaņošanas plūsmu atkarībā no datu izmaiņām
dokumentā, veidojot filtrus katram saskaņošanas etapam.
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Dokumentu ģenerēšana no inventāra iekšējās kustības pieteikuma
Inventāra pieteikumu sarakstā pieejamās dokumentu ģenerēšanas iespējas no
“Inventāra izmaiņu pieteikums - iekšējā kustība” turpmāk būs atkarīgas no
ievadītajām datu izmaiņām dokumentā.
Ja dokumentā norādīta:
● jauna inventāra atbildīgā persona, tad ir iespējams ģenerēt iekšējās kustības
pavadzīmi un inventāra kustības pavadzīmi;
● jauns inventāra lietotājs, tad ir iespējams ģenerēt lietotāja maiņa, izsniegšana
lietošanā, atgriešana no lietošanas dokumentus;
● jauna atrašanās vieta, tad ir iespējams ģenerēt atrašanās vietas maiņu.
Zemāk redzams piemērs, ja mainīta inventāra atbildīgā persona.
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Lai ērti iegūtu informāciju par neapstrādātajiem inventāra pieteikumiem,
inventāra pieteikumu sarakstā, pievienots lauks “Ģenerēti dokumenti” . Tas
parāda, vai ir ģenerēti visi dokumenti, kuri atbilst ievadītiem datiem inventāra
iekšējās kustības pieteikumā. Iespējamās vērtības:
● Nav - pieteikumam nav uzģenerēts neviens dokuments;
● Daļēji - šāda vērtība tiks uzstādīta gadījumā, ja pieteikumā ir norādīts gan
jauns inventāra atbildīgais, gan inventāra lietotājs, bet uzģenerēts dokuments
ir tikai vienai no šīm izmaiņām;
● Izpildīts - pieteikumam ir uzģenerēti visi nepieciešamie dokumenti.

Svarīgi! Izņēmums ir inventāra atrašanās vietas maiņa. Šīs izmaiņas netiek fiksētas
ar dokumentu, līdz ar to vērtību laukā “Ģenerēti dokumenti” neietekmē.
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Noliktava
Uzņēmumi, kuri, veicot preču realizāciju, izmanto atgriežamo taru, saskaras ar
jautājumu par klientam izsniegtās un atpakaļ nesaņemtās taras apjomu - taras
atlikumu pie klienta un konkrētās piegādes adresēs. Lai risinātu šo problēmu ir
izveidots risinājums atgriežamās taras aprites un atlikumu uzskaitei.

Atgriežamās taras uzskaite
Atgriežamās taras uzskaites risinājums nodrošina šādas iespējas:
● Uzskaitīt taras kopīgos atlikumus pie klientiem;
● Uzskaitīt taras atlikumus katrā klienta piegādes adresē;
● Izdrukāt aktu par taras atlikumu salīdzināšanu.
Lai sāktu taras uzskaiti ir jāveic šādi priekšdarbi:
● Horizon uzstādījumos ir jānorāda taras nomenklatūras papildgrupa;
(Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Noliktava)
● Izmantojot pārdošanas pavadzīmes jāievada taras atlikumi pie klientiem,
klientu piegādes adresēs.
Taras atlikuma izmaiņas pie klienta tiek fiksētas ar pārdošanas un
atpakaļsaņemšanas pavadzīmēm. Veicot preču pārdošanu ar pārdošanas
pavadzīmi, tiek palielināts pavadzīmē norādītās taras apjoms pie klienta, savukārt ar
atpakaļsaņemšanas pavadzīmi tiek samazināts taras atlikums pie klienta.
Lai uzskaitītu taras atlikumu pie klienta griezumā pa piegādes adresēm, ievadot
pavadzīmi obligāti ir jānorāda piegādes adrese.
Ievadot pārdošanas pavadzīmi ir iespējams apskatīt atlikumu taras nomenklatūras
rindiņai. Informāciju par taras atlikumu ir iespējams pievienot arī pārdošanas
pavadzīmes izdrukas formā.
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Noliktavas atskaišu blokā ir pieejama jauna atskaite - “Taras atlikumi”.
Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Taras atlikumi

Lai izdrukātu aktus par taras atlikumu salīdzināšanu, atskaitē vispirms ir jāiezīmē vai
jāatlasa nepieciešamās rindiņas, tad zem Darbības jāatver sarakstu “Drukāt taras
atlikumus” un jāveic drukāšana vai sūtīšana klientam uz e-pastu.
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Kases sistēmas
Ir izveidots datu apmaiņas risinājums ar UVS izstrādātajām un atbilstoši Ministru
kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” sertificētajām
sistēmām. Datu apmaiņa ir veidota ar UVS TradePro POS, kas ir izmantojama ar
šādām UVS sistēmām:
Kases sistēmām:
●
●
●
●

UVS FB.7.1 TPPOS
UVS FB.7.0 TPPOS 1
UVS FB.7.1 POS FASTFOOD 1
UVS FB.7.1 POS CAFE 1
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Hibrīdkases sistēmām:
● UVS HFB.V7.1 CAFE 1
● UVS HFB.V7.1 FASTFOOD 1
● UVS HFB.V7.1 TPPOS 1.0

Datu apmaiņas risinājums ar UVS ir iekļauts modulī Pieslēgums EKA un bez
papildus maksas būs pieejams visiem klientiem, kuri līdz šim šo moduli ir lietojuši.

Datu apmaiņa ar UVS TradePro POS
Izveidotā datu apmaiņa nodrošina Horizon pamatdatu nosūtīšanu uz TradePro POS
datubāzi un pārdošanas datu saņemšanu kases pavadzīmes izveidošanai.

Svarīgi! Darījuma čeku veidošana un drukāšana tiek veikta ar TradePro POS.
Lai veiktu datu apmaiņu jāizveido fiskālā printera tīkla apraksts un jāapraksta divi
automatizētie darbi - datu nosūtīšanai un saņemšanai.
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Fiskālā printera tīkla apraksts
Pamatdati -> Kases sistēmas -> Fiskālo printeru tīkli
Fiskālā printera tīklā norādāmā informācija datu apmaiņas nodrošināšanai ar
TradePro POS.
Lappuse “Pamatdati”
1.
2.
3.
4.

Kases sistēmas kods Horizon;
Kases sistēmas nosaukums Horizon;
Atzīmei jābūt ieliktai;
PVN kategorija tiek izmantota veidojot kases pavadzīmi;
(PVN likmēm un to procentuālajām vērtībām PVN kategorijā ir jāsakrīt ar
TradePro POS aprakstītajām!)
5. Atzīmei jābūt ieliktai.

Lappuse “Informācija”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kases pavadzīmes dokumenta tips;
Kases pavadzīmes klients;
Veicot datu apmaiņu, tiek nosūtīti papildgrupā iekļautie klienti;
Kases pavadzīmes noliktava;
Veicot datu apmaiņu, tiek nosūtītas papildgrupā iekļautās nomenklatūras;
Atzīmei jābūt ieliktai;
Veicot datu apmaiņu, tiek nosūtītas norādītā cenu veida cenas. Cenu veidam
un cenām jābūt ar iekļautu PVN;
8. TradePro POS SQL servera adrese;
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9. TradePro POS SQL datubāzes nosaukums;
10. TradePro POS datubāzes SQL lietotājs;
11. TradePro POS datubāzes SQL lietotāja parole.

Svarīgi! Tiek atbalstītas tikai A, B, C, D un N likmes. Pirms uzsākt datu apmaiņu ir
jāpārliecinās, ka likmju procentuālās vērtības TradePro POS ir norādītas atbilstoši
Horizon konfigurācijai.

Datu nosūtīšana
Datu nosūtīšanu no Horizon uz TradePro POS datubāzi nodrošina automatizētais
darbs ar definēto virzienu “HORIZON -> UVS TradePro POS” . Tiek nosūtīti šādi
pamatdati:
1. Preču un pakalpojumu kartiņas
(preču, pakalpojumu kartiņās jābūt aprakstītam vismaz vienam svītrkodam, kā
arī cenai un nomenklatūru papildgrupai, kuras norādītas fiskālā printera tīklā)
2. Preču un pakalpojumu cenas
(cenas tiek nosūtītas svītrkodu griezumā)
3. Klientu kartiņas
(klientu kartiņās jābūt norādītai papildgrupai no fiskālā printera tīkla)
4. Kases sistēmas lietotāji (bez tiesību apraksta)
(Pamatdati -> Kases sistēmas -> Lietotāji)
Automatizētais darbs, veicot atkārtotu datu nosūtīšanu, tiek sūtīti tikai tie dati, kuros
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ir bijušas izmaiņas no iepriekšējās sūtīšanas reizes.

Datu saņemšana
Realizācijas datu saņemšanu no kases sistēmās un kases pavadzīmes veidošanu
nodrošina automatizētais darbs ar definēto virzienu “UVS TradePro POS ->
HORIZON”.
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Tehniskais atbalsts drošai versijas maiņai
Jaunāko Horizon versiju izmantošana nodrošina plašāko sistēmas funkcionalitātes
pieejamību.
Tomēr versijas maiņa saistās arī 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 maiņu saistītos darbus
pieredzējušiem profesionāļiem.
Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu Horizon atbalsta sniedzēju vai
rakstiet mums uz atbalsts@visma.com.
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