VISMA Horizon

560. versijas apraksts
Sistēma
● Sistēma
○ Horizon saziņa - iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē
○ Atjaunoti sarakstu sākotnējie izskati
● Saskaņošana

○ Katram scenārijam savi nosacījumi e-pastu nosūtīšanai
○ Izmaiņas e-pastu konfigurācijā

Norēķini
● Metarēķini
○ Automātiska PVN summu un kopsummas aizpilde metarēķinā
○ Metarēķina rindās jauni lauki
○ Pielikumu pārnešana uz gala dokumentu, piesaistot dokumentu
● Klientu vadība
○ Firmas.lv integrācijas papildinājumi ar informāciju par sankcijām
● Pakalpojumu līgumi
○ Jauna aprēķinu metode “Mēneša maksa”
○ Klienta īpašības Līguma pakalpojumu rindas sarakstā un līgumu
sarakstos
○ Informācija no pēdējā rēķina pakalpojumu līgumu sarakstā
○ Informācija par līguma mainīgo vērtībām pakalpojumu līgumā
● Kase / Banka
○ Bankas atlikumu atskaites optimizācija
● Apsaimniekošana
○ Informācija par attālināto nolasīšanu rādījumu sarakstos

Algas un personāls
● Algas
○ Darba nespējas lapu imports no VID EDS
○ Normas un to izpilde algas lapiņā
○ Ieturējumu kontroles uzlabojumi
○ Virsstundu aprēķina periods - 6 un 12 mēneši
○ Brīdinājums par atvaļinājuma naudas izmaksu
○ Publicētās atskaites
○ Citi uzlabojumi Algu modulī
● Personāls
○ Atvaļinājumu rezerves fondu korekciju iesaldēšana
○ Uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē
○ Izmaiņas atskaitē “Darba ņēmēju kustība”

Finanses
● Virsgrāmata
○ Grāmatojumu periodu atvēršana
○ Jaunas publicētās atskaites
● Pamatlīdzekļi
○ Saņemšanas konta maiņa uzskaites kartītēs
● Avansa norēķini
○ Avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana
○ Avansa norēķinu maksājumu uzdevumu ģenerēšana

Saimniecība
● Noliktava
○ Noliktavas partija un Pavadzīmes rinda īpašības atskaitēs
○ Saņemšanas pavadzīmes imports no XML faila
○ Inventāra pielasīšana izsniedzošajās pavadzīmēs
○ Noliktavas inventarizācijas dokuments
● Autotransports
○ Informācija par saistīto ceļazīmi sarakstos

1

Sistēma
Sistēma
Lai vienkāršotu lietotāju savstarpēju saziņu par noteiktiem Horizon objektiem,
izveidota iespēja rakstīt komentārus un jautājumus par konkrēto dokumentu vai
pamatdatu kartīti, adresējot ziņojumus vienam vai vairākiem Horizon lietotājiem.
Vairāk nekā 400 sistēmas sarakstiem atjaunoti sākotnējie izskati. Tas palīdzēs
jaunajiem lietotājiem uzsākt darbu ar konkrētajiem sarakstiem, neveicot vajadzīgo
kolonnu uzstādīšanu.

Horizon saziņa - iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē
Jaunais risinājums "Horizon saziņa" paredz iespēju rakstīt kolēģiem komentārus vai
jautājumus par konkrēta Horizon dokumenta vai kartītes saturu.
Aicinām izteikt savu viedokli par jauno funkcionalitāti Visma Community ŠEIT
komentāru sadaļā. Tas mums palīdzēs rīka attīstīšanā.
Komentārus jeb ziņojumus var lasīt vai rakstīt jebkurš lietotājs ar apskates tiesībām
konkrētajam dokumentam vai kartītei. Pievienojot ziņojumu, lietotājs var izvēlēties šī
ziņojuma saņēmēju - vienu vai vairākas personas, kurām jānosūta ziņa par šo
komentāru. Lai izvēlētos personu, sākumā jāievada simbols “@” un tad jāsāk rakstīt
nepieciešamās personas vārds vai uzvārds. Sistēma uzsāks ierakstu atlasi no kopējā
uzņēmuma personu saraksta.
Svarīgi! Sistēma piedāvās izvēlēties tikai tās personas, kurām uz šo brīdi ir aktīvs
Horizon lietotājs: Personas kartītē ir norādīts Horizon lietotājs un šī lietotāja kartīte
ir statusā A
 ktīvs).
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Pēc ziņojuma pievienošanas ziņojuma tekstā norādītās personas saņems ziņu savā
e-pastā, ja vien tās Personas kartītē ir aizpildīts lauks “ e-pasts”.
Papildu informācija par jaunu ziņojumu parādīsies Horizon sarakstā "Mana saziņa",
kas atrodas zem sistēmas rīkjoslas izvēlnes Aktualitātes (aploksnes).

Sarakstā Mana saziņa tiek reģistrēti visi lietotājam adresētie ziņojumi. Saraksta
darbību pogas Skatīt un Labot atver atbilstošā dokumenta ievadformu, kurā var
apskatīt šī dokumenta visus ziņojumus.
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Ja ziņojuma tekstā nav minēta neviena persona, atsevišķas ziņas netiek sūtītas.
Uzmanību! Patlaban iespēja rakstīt ziņojumus ir pieejama tikai šādos dokumentos
un kartītēs:
●
●
●
●
●
●
●

Klienta kartīte
NĪP abonenta kartīte
Personas kartīte
Klienta līgums
Iepirkumu līgums
Pakalpojumu līgums
Visu veidu NĪP līgumi

Ar laiku Horizon saziņa tiks pievienota arī pārējiem dokumentiem un pamatdatu
kartītēm.
Aicinām izteikt savu viedokli par jauno funkcionalitāti Visma Community ŠEIT
komentāru sadaļā. Tas mums palīdzēs rīka attīstīšanā.

Atjaunoti sarakstu sākotnējie izskati
Vairāk nekā 400 sistēmas sarakstiem atjaunoti sākotnējie izskati. Tas nozīmē, ka
jauniem lietotājiem, uzsākot darbu ar sistēmu, tiks piedāvāti saraksti ar tādu izskatu,
kas neprasīs likt papildu kolonnas vai mainīt to secību.
Atgādinam, ka visiem esošajiem lietotājiem pēc noklusējuma vienmēr tiek atvērts
izskats, ar kuru lietotājs ir strādājis pēdējo reizi. Jebkurā brīdī lietotājs var izvēlēties
noklusēto izskatu (Izskatu loga opcija "Uzstādīt sākotnējo izskatu") un turpināt strādāt
jau ar sistēmas piedāvāto kolonnu komplektu.

Saskaņošana
Lai e-pastu izsūtīšanu varētu elastīgāk konfigurēt dažādiem saskaņošanas
scenārijiem, veiktas izmaiņas, lai katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt
savus nosacījumus e-pastu izsūtīšanai iesaistītajām personām. E-pastu konfigurācija
ir papildināta ar iespēju norādīt papildu saņēmējus, kā arī definēt nosūtītāja vārdu
un adresi.

Katram scenārijam savi nosacījumi e-pastu nosūtīšanai
Līdz šim visiem viena saskaņojamā dokumenta pamatveida saskaņošanas
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scenārijiem bija viens veids, kam un kādos gadījumos jāsūta e-pastus saskaņošanas
procesā. Tagad katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus
e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām.
Šim nolūkam scenārija ievadformā pievienots lauks "E-pasta konfigurācija",
bet kopējā e-pastu konfigurāciju sarakstā tagad ir iespējams aprakstīt vairākas
dažādas e-pastu konfigurācijas vienam un tam pašam saskaņojamā dokumenta
pamatveidam.

Svarīgi! Scenārija lauks "E-pasta konfigurācija" ir obligāts. Veidojot jaunu scenāriju,
pēc noklusējuma lauks automātiski tiek aizpildīts ar šim pamatveidam noklusēto
e-pasta konfigurāciju, ja vien scenārija Dokumenta tipa aprakstā nav norādīts citādi.
Jebkurā brīdī lietotājs var izvēlēties arī citu konfigurāciju. Ja saskaņošanas procesā
nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā
gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu
jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens šablons nav piesaistīts pie kāda no
saņēmējiem).
Uzmanību! Tā kā līdz šim vienam pamatveidam bija iespējams aprakstīt tikai vienu
e-pasta konfigurāciju, pēc versijas nomaiņas visiem ierakstiem sarakstā E-pastu
konfigurācija tiks pielikta pazīme "Noklusētā", bet katram scenārijam automātiski tiks
pievienota E-pastu noklusētā konfigurācija atbilstoši saskaņojamā dokumenta
pamatveidam.
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Izmaiņas e-pastu konfigurācijā
Lai uzlabotu tabulas datu pārskatāmību, kā arī nodrošinātu ērtāku datu ievadi un
labošanu konfigurācijas ievadformā, ir pievienots papildu skats viena Saņēmēja
datu apstrādei. Lai atvērtu jaunu skatu, jānospiež poga “Vertikāls skats”. Datu ievade
iespējama gan pašā tabulā, gan atsevišķajā panelī. Atgādinām, ka līdzīga iespēja jau
iepriekš ir bijusi scenārija ievadformā.
Gadījumos, kad saskaņošanas procesā pie noteiktā notikuma informatīvās vēstules
jāsūta lietotāju grupai vai vairākām personām, kurām var arī nebūt Horizon
personas kartītes, tagad var izmantot iespēju uzreiz ievadīt vienu vai vairākas
e-pastu adreses.

Uzmanību! Ja Saņēmēju sarakstā nav rindas ar nosaukumu "E-pasta adrese",
nospiediet pogu ar dzeltenu zibeni "Aktualizēt e-pasta konfigurācijas rindas".
Tā kā tagad vienam dokumenta pamatveidam var aprakstīt vairākas e-pastu
konfigurācijas, lietotājam būs jāizvēlas, kura jāatstāj kā Noklusētā. Šim nolūkam
ievadformā pieejams lauks “Noklusētā”. Konfigurācija ar pazīmi "Noklusētā" tiks
aizpildīta, veidojot jaunu scenāriju.
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Līdz 560.v. visām no Horizon izsūtītajām vēstulēm par dokumentu saskaņošanas
procesu, par sūtītāju tika izmantota viena e-pasta adrese, kura norādīta Horizon
Uzņēmuma aprakstā. Dažreiz tas radīja neērtības, ja e-pasta saņēmējs gribēja
atbildēt uz saņemto vēstuli: atbilde tika sūtīta uz kopējo uzņēmuma e-pasta adresi,
no kuras šī vēstule bijā jāpārsūta atbilstošās struktūrvienības pārstāvim vai par
procesu atbildīgajai personai. Tagad katrā e-pastu konfigurācijā ir iespējams
norādīt Nosūtītāja e-pasta adresi un vārdu - kuras personas vārdā tiks sūtītas
vēstules un uz kādu e-pasta adresi būs iespējams sūtīt atbildi.

Lauki "Nosūtītāja adrese" un "Nosūtītāja vārds" nav obligāti! Ja šie lauki paliek
neaizpildīti, vēstules tiek sūtītas no uzņēmuma e-pasta adreses.

Svarīgi! Laukā “Nosūtītāja adrese” ievadītajai adresei jābūt uzņēmuma domēna
adresei, ja vien uzņēmumā izmantojamais e-pasta serveris neatļauj iespēju izmantot
jebkuru adresi. Jautājiet sistēmas administratoram!
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Norēķini
Metarēķini
Metarēķinu modulī veikti vairāki papildinājumi, lai padarītu lietotājiem ērtāku un
vieglāku metarēķinu ievadi un tālāko gala dokumentu apstrādi - izveidota
automātiska metarēķina PVN summu un kopsummas aizpilde; metarēķina rindās
pievienoti būtiski lauki, kas nepieciešami gala dokumenta grāmatošanai; pievienota
iespēja pārnest pielikumu no metarēķina uz gala dokumentu, ja gala dokuments tiek
piesaistīts metarēķinam.

Automātiska PVN summu un kopsummas aizpilde metarēķinā
Horizon papildināts ar automātisku PVN summu un metarēķina kopsummas aizpildi,
saglabājot dokumentu, ja metarēķins tiek manuāli ievadīts.
Tāpat arī pievienotas papildus kontroles, saglabājot labotu dokumentu, kas
pārbauda, vai metarēķina rindiņu summas sakrīt ar PVN rindiņu kopsummu vai
metarēķina kopsummu.
Piemēram, ja lietotājs labo metarēķinā rindiņas summas, tad, saglabājot
dokumentu, sistēma attēlo atbilstošu paziņojumu, ka rindu kopsumma nesakrīt ar
PVN rindu summām vai rēķina kopsummu. Izvēloties pārrēķināt summas, sistēma
automātiski pārrēķina summas un saglabā dokumentu.
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Metarēķina rindās jauni lauki
Metarēķina rindās pievienoti 3 jauni lauki - “Datums”, “Att. PVN samazinājumi” un “Att.
sam. PVN %” .

Rindiņas datums ir svarīgs, vadot iepriekšējā periodā saņemtos pakalpojumus.
Tagad, ģenerējot gala dokumentu, automātiski uz rēķina rindu tiek pārnests šis
datums un, grāmatojot šādu rēķinu, kontējumā tiek ielasīts pareizs datums.
Tika pievienota iespēja rindiņā norādīt arī attaisnojamo PVN samazinājumu un
redzēt tā procentuālo vērtību. Ģenerējot gala dokumentu, šīs vērtības uz rēķina
rindu tiek pārnestas automātiski.
Tāpat arī metarēķina rindiņu importa / eksporta Excel veidne papildināta ar laukiem
“Datums”, “ Att. PVN samazinājumi”, kā arī “ Perioda tips”.

Pielikumu pārnešana uz gala dokumentu, piesaistot dokumentu
Metarēķinu dokumentam, tāpat kā citiem dokumentiem, ir iespēja pievienot
pielikumus. Pēc metarēķinu saskaņošanas tiek ģenerēts gala dokuments. Dažkārt
grāmatvedim ir vajadzība apskatīt saistošos pielikumus gala dokumentā, tādēļ,
ģenerējot no metarēķina gala dokumentu, tiek pārnests arī metarēķinam
pievienotais fails. Taču no metarēķina nav iespējams ģenerēt pamatlīdzekļa
dokumentu - tas sistēmā jāievada atsevišķi un tad, izmantojot metarēķina sarakstā
darbību “Piesaistīt dokumentu”, šie dokumenti tiek sasaistīti, bet pielikums paliek tikai
pie metarēķina.
Tādēļ tagad, metarēķinu sarakstā izvēloties darbību "Piesaistīt dokumentu", ja
metarēķinam ir pievienotie faili, tie tiek pievienoti arī piesaistītajam dokumentam. Šī
iespēja pievienota, piesaistot gan pamatlīdzekļa dokumentu, gan apgādes rēķinu,
gan noliktavas pavadzīmi.
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Klientu vadība
Firmas.lv integrācijas papildinājumi ar informāciju par sankcijām
Firmas.lv savā mājas lapā nodrošina iespēju redzēt ar juridisko personu saistīto
risku novērtējumu jeb informāciju par dažāda veida sankcijām pret uzņēmumu, kas
balstās uz LR UR datu pamata un publiski pieejamo informāciju. Šī informācija ir
svarīga, lai varētu pārliecināties, vai plānotie un veiktie darījumi nav pretrunā ar
šobrīd aktuālo tiesisko regulējumu attiecībā uz starptautiski noteiktām sankcijām.
Tādēļ esam papildinājuši Firmas.lv integrāciju risinājumu ar informāciju par
sankcijām. Veidojot jaunu klienta kartīti vai labojot esošu un nospiežot pogu “F”, no
Firmas.lv tiek saņemta informācija par sankcijām. Savukārt sistēmā jau esošam
klientam, ja ir ieslēgts monitoringa pakalpojums, šī informācija no Firmas.lv tiek
nosūtīta uz e-pastu un lietotājs var atjaunot informāciju klienta kartītē, nospiežot
pogu “F”.

Informācija par sankcijām tiek saglabāta klienta kartītē lpp. Pārdošana.
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Ja tiek veidoti debitoru vai kreditoru dokumenti ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma
attēlo brīdinājumu par klientam piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt
veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka
sadarbības partneru izpēte, uzsākot vai turpinot sadarbību.
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Pakalpojumu līgumi
Pakalpojumu līgumu modulī izveidota jauna aprēķina metode “Mēneša maksa”, lai
būtu iespēja ģenerēt abonēšanas rēķinus, kur daudzums ir konstants lielums,
savukārt, cena ir atkarīga no perioda, par kuru tiek ģenerēts rēķins.
Tāpat lietotāju ērtībām uzlabota pakalpojumu līgumu moduļa funkcionalitāte vairāki saraksti papildināti ar iespēju apskatīt klienta īpašības; pakalpojumu līgumu
sarakstā pievienota iespēja apskatīt informāciju no pēdējā rēķina; pakalpojuma
līguma ievadformā pievienota iespēja darboties ar līgumam piesaistītajām līguma
mainīgo vērtībām.
Visas augstākminētās izmaiņas ir pieejamas arī 555.versijā, sākot ar 555.9. laidienu.

Jauna aprēķinu metode “Mēneša maksa”
Pakalpojumu līgumu moduļa funkcionalitāte papildināta ar iespēju ģenerēt rēķinus
ar mēneša maksu, kas cenu rēķina rindās aprēķina proporcionāli perioda dienām.
Pakalpojuma līguma lpp. “Pakalpojumi” ir pievienota jauna aprēķina metode “Mēneša
maksa”, kas nodrošina šo iespēju.
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Piemēram, ja jāģenerē rēķins par ceturksni un daudzums ir 6 gab. par 5 EUR
mēnesī, tad uzģenerētajā rēķinā par periodu 01.06.2020. - 31.08.2020. daudzums
ir 6 gab., cena ir 15 EUR, kopā rindiņas summa ir 90 EUR.

Klienta īpašības Līguma pakalpojumu rindas sarakstā un līgumu
sarakstos
Ja uzskaites vajadzībām klienta īpašībās ir norādīta informācija, kas būtiska
pakalpojumu rēķinu ģenerēšanai, tad tagad sistēmā vairākos sarakstos iespējams
saraksta izskatā izlikt šīs klienta īpašības. Papildinājumi pieejami šādos sarakstos:
● Līguma pakalpojumu rindas sarakstā (Dokumenti → Līgumi → Līguma
pakalpojumu rindas),
● Pakalpojumu līgumu sarakstā (Dokumenti → Līgumi → Pakalpojumu līgumi),
● Līgumu sarakstā (Dokumenti → Līgumi → Līgumu saraksts),
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● NĪP līgumu sarakstā (Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP
līgumi).

Informācija no pēdējā rēķina pakalpojumu līgumu sarakstā
Dažkārt lietotājiem ir vajadzība atlasīt, kad ir izrakstīts pēdējais rēķins par
pakalpojumiem un par kādu periodu, lai saprastu, par kādu periodu ir jāizraksta
nākamie rēķini. Tādēļ pakalpojumu līgumu sarakstam pievienots jauns objekts
"Pēdējais rēķins" ar laukiem “ Izpildes datums” un “ Rindiņas maks. datums līdz”.

Laukā “Izpildes datums” tiek attēlots pakalpojuma līguma pēdējā izrakstītā rēķina
izpildes datums. Savukārt laukā “Rindiņas maks. datums līdz” tiek attēlots lielākais
datums no visiem rēķina rindiņu datumiem līdz. Tādējādi lietotājs var saprast, kāds
ir pakalpojuma perioda beigu datums pēdējā rēķinā.

Ja vienā dienā vienam un tam pašam līgumam ir izrakstīti vairāki rēķini, tad šajās
kolonnās tiek piemeklēta informācija no rēķina, kurš sistēmā ir ievadīts vai ģenerēts
kā pēdējais.

Informācija par līguma mainīgo vērtībām pakalpojumu līgumā
Līdz šim darbības ar līguma mainīgo vērtībām varēja veikt tikai atsevišķā kopējā
sarakstā, taču tas nebija lietotājam ērti, ja tika aplūkots vai labots līgums. Lai
padarītu lietotājam ērtāku darbu, pakalpojuma līguma ievadformas lpp. "Līguma
dokumenti" pievienoti dati "Līguma mainīgo vērtības", kur var veikt darbības ar šim
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līgumam piesaistītajām līguma mainīgo vērtībām.

Tāpat arī pievienota iespēja līguma mainīgo saraksta izskatā izlikt laukus ar
informāciju par pakalpojumu līgumam piesaistīto līguma veidu.

Kase / Banka
Bankas atlikumu atskaites optimizācija
Veiktas bankas atlikumu atskaites izmaiņas, optimizējot datu atlasi, tādējādi
uzlabojot atskaites atvēršanas ātrumu.
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Apsaimniekošana
Informācija par attālināto nolasīšanu rādījumu sarakstos
Pirms kāda laika sistēmā tika pievienota iespēja skaitītāja eksemplārā norādīt, ka
skaitītājs ir ar attālinātās nolasīšanas iespēju. Lai lietotājiem būtu ērtāk ievadīt un
pārbaudīt skaitītāju rādījumu datus, skaitītāju rādījumu logos pievienota iespēja
redzēt sarakstā, vai skaitītāja eksemplārs ir ar attālinātās nolasīšanas iespēju.

Jaunā kolonna izskatiem pievienota šādos sarakstos:
●
●
●
●

līgumu skaitītāju rādījumi,
kontrolskaitītāju radījumi,
nolasītie rādījumi,
skaitītāju sākuma rādījumi.
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Algas un personāls
Algas
Algu modulī veikti vairāki būtiski papildinājumi - izveidots darba nespējas lapu
imports no EDS; papildināta algu lapiņu izdrukas forma, lai būtu pieejama
informācija par normām un to izpildi; uzlabots ieturējumu kontroles mehānisms, lai
darbiniekam neieturētu pārāk lielas summas; papildināts virsstundu dokuments ar
iespēju norādīt 6 un 12 mēnešu periodus; kā arī pieejami vairāki nelieli uzlabojumi,
lai sistēmas lietošana būtu ērtāka.

Darba nespējas lapu imports no VID EDS
Lai nodrošinātu no VID EDS saņemtā faila par elektroniskajām darba nespējas
lapām apstrādi, sākot no 560. versijas, ir pieejama funkcionalitāte “Elektroniskās
darba nespējas lapas (eDNL)”.
Jaunais risinājums nodrošina ielasīto xml failu satura apskati, datu salīdzināšanu ar
esošo Horizon prombūtnes dokumentu informāciju, atšķirību uzrādīšanu un
izmaiņu veikšanu.
Lai uzzinātu vairāk par funkcionalitāti, spiediet šeit.

Normas un to izpilde algu lapiņā
Sākot ar 560. versiju, algu lapiņu izdrukā būs iespējams pievienot informāciju par
Normām un Normu izpildi.
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Instrukcija, kā pareizi pievienot Normu un Normas izpildi algu lapiņas izdrukā
pieejama šeit.

Ieturējumu kontroles uzlabojumi
Situācijās, ja darbinieks tika pieņemts vai atbrīvots mēneša vidū, darbiniekam
saglabājamais darba samaksas apjoms tika aprēķināts tikai par tām dienām, kad
darbinieks bija darba attiecībās.
Veicām uzlabojumus, lai precīzāk ievērotu likuma prasības. Neatkarīgi no tā, vai
darbinieks ir strādājis visu mēnesi, vai tikai vienu dienu - saglabājamais darba
samaksas apjoms un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs netiktu
samazināts.

Vairāk par ieturējumu kontroles principiem lasiet Š
 EIT.
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Virsstundu aprēķina periods 6 un 12 mēneši
Līdz šim virsstundu aprēķina periodu bija iespējams norādīt 1-4 mēnešus. Ja
uzņēmumā virsstundas tiek aprēķinātas par citiem periodiem, tad tas bija manuāli
jāmaina virsstundu dokumentā. Tāpēc papildinājām virsstundu dokumenta tipu ar
iespēju norādīt vēl divus aprēķina periodus - 6 un 12 mēneši. Ja šo periodu norāda
dokumenta tipā, tad, veidojot virsstundu dokumentu, sistēma automātiski ielasīs
vajadzīgo periodu.

Brīdinājums par atvaļinājuma naudas izmaksu
Lai algu grāmatvedis vai cita persona laicīgi saņemtu informāciju par tiem
atvaļinājumiem, kur atvaļinājuma nauda ir jāizmaksā pirms atvaļinājuma, tika veidoti
brīdinājumi sarakstam “Prombūtne”, taču brīdinājuma filtrā nebija pieejams
atvaļinājuma naudas izmaksas veids, un tāpēc nebija iespējams atlasīt grāmatvedim
interesējošās prombūtnes.
Sākot no 560. versijas, brīdinājuma filtrā ir iespējams pievienot atvaļinājuma naudas
izmaksas veidu, un tas nodrošinās, ka tiek attēloti brīdinājumi par atbilstošajām
prombūtnēm.
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Publicētās atskaites
Publicēta atskaite “Detalizētā darba laika uzskaite” (Atskaites → Algas), lai Visma HoP
un Excel spraudnī būtu pieejama plašāka algu informācija.
Publicēto atskaišu funkcionalitātes apraksts pieejams šeit.

Citas izmaiņas Algu modulī
Algu modulī veikti vairāki uzlabojumi, lai programmas lietošana būtu ērtāka:
● Ja tika ievadīti prombūtnes dokumenti, kas pēc tam tika anulēti (dokumenta
statuss ir “Jauns”), tad šie dokumenti obligāti bija jāiekļauj aprēķinā, lai varētu
noslēgt aprēķina mēnesi. Turpmāk, ja vēl neaprēķinātu dokumentu anulēs,
tad būs iespējams noslēgt aprēķina mēnesi.
● Atskaitēs “Kopsavilkums pa kontējumiem”, “Dinamiskais kopsavilkums pa
kontējumiem” un “Kopsavilkums pa kontējumiem pēc norēķinu konta” lauku
grupā “Maksājuma dokuments” tiks uzrādīta informācija arī par tiem
maksājuma uzdevumiem, kas veidoti no izmaksu saraksta uz bankām. Tas
nepieciešams, lai būtu vieglāk salīdzināt virsgrāmatas un algu datus, un būs
ērtāk redzēt, kādas summas ir izmaksātas un kādas - jāizmaksā.
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● Vienreizējās samaksas dokumentā būs iespējams ievadīt piezīmes katrai
dokumenta rindiņai. Līdz šim bija iespējams ievadīt kopējās piezīmes visam
dokumentam.

Personāls
Personāla modulī veikti uzlabojumi atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitātē, lai
nodrošinātu korektu atvaļinājuma dienu uzskaiti. Atskaite “Darba ņēmēju kustība”
papildināta, lai nodrošinātu darbinieku skaita rēķināšanu pēc dažādām formulām.

Atvaļinājumu rezerves fondu korekciju iesaldēšana
Ja atvaļinājumu rezerves fondos tika veidotas korekcijas ar “-” zīmi, lai samazinātu
dienu skaitu par periodu, tad, veidojot atvaļinājuma kompensāciju, koriģētās dienas
netika kompensētas. Taču, ja perioda dienu skaits tiek samazināts, lai, piemēram,
noapaļotu dienu skaitu, tad darbinieks koriģētās dienas nedrīkst “pazaudēt”.
Tāpēc ir izveidots risinājums, ka lietotājs var norādīt, vai atvaļinājumu rezerves fondu
korekcijas dienas ir nepieciešams iesaldēt. Ja, jā - tad koriģētās dienas darbinieks
nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie
kompensējamo dienu skaita.

Uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē
Veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, ir svarīgi, lai dokuments tiktu aizpildīts
tikai ar tiem darbiniekiem, kuriem ir piešķirts tāds atvaļinājuma rezerves fonds, kāds
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ir norādīts atvaļinājuma rezerves dokumenta tipā.
Tāpēc ir veikti uzlabojumi atvaļinājuma rezerves dokumenta aizpildē, lai brīdī, kad ir
izvēlēta administratīvā struktūrvienība un tiek nospiesta poga “zibens”, dokumentā
turpmāk tiktu ielasīti tikai tie darbinieki, kuriem ir atbilstošais fonds, nevis pilnīgi visi
izvēlētās struktūrvienības darbinieki.

Izmaiņas atskaitē “Darba ņēmēju kustība”
Tā kā klientiem ir dažādi principi, pēc kādiem tiek aprēķināts pieņemto, atbrīvoto un
kopējais darbinieku skaits, pirms atskaites “Darba ņēmēju kustība” būs iespējams
izvēlēties, kurās kolonnās uzrādīt tos darbiniekus, kas ir pieņemti/atbrīvoti atskaites
“No”/”Līdz” datumos.

Precīzs apraksts ar formulām, kā tiek aprēķināts darbinieku skaits atskaites
kolonnās, pieejams H
 orizon Palīgā (nospiežot F1 vai Palīgs → Horizon palīgs).
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Finanses
Virsgrāmata
Lai lietotājiem atvieglotu grāmatojumu periodu atvēršanu, izveidota iespēja atvērt
jaunus grāmatojuma periodus uzreiz no dokumenta.
Publicētās atskaites papildinātas ar kontu plāna un dimensiju sarakstiem, kas
nodrošina šīs informācijais pieejamību Excel spraudnī un HoP atskaitēs.

Grāmatojumu periodu atvēršana
Šobrīd ievadot un saglabājot dokumentu datumā, par kuru nav izveidots jauns
grāmatojumu perioda ieraksts, tiek attēlots paziņojums, ka grāmatošanas periods
nav atvērts. Rezultātā lietotājam ir jādodas uz grāmatojumu periodu sarakstu
(Pamatdati → Kontu plāns → Grāmatojumu periodi) un jāatver konkrētais datums, lai
saglabātu iesākto dokumentu.
Turpmāk šādos gadījumos tiks piedāvāta iespēja atvērt grāmatojumu periodu no
dokumenta. Dokumentu saglabājot, tiek attēlots paziņojums, kuru apstiprinot, tiek
atvērts grāmatojumu periodu saraksts.
Svarīgi! Iespēja atvērt grāmatojuma periodu no dokumenta ir pieejama, ja datumam
grāmatojuma periods nav atvērts. Ja periods ir atvērts, bet tā statuss aizliedz
dokumentu ievadīšanu un saglabāšanu, tad šādos gadījumos arī turpmāk perioda
statusa maiņa ir jāveic, dodoties uz grāmatojumu periodu sarakstu.
Svarīgi! Lai atvērtu grāmatojumu periodu, lietotājam jābūt piešķirtām labošanas
tiesībām šajā sarakstā.
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Publicētās atskaites
Pieejamas jaunas publicētās atskaites:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pamatdati → Kontu plāns → Konti;
Pamatdati → Kontu plāns → Struktūrvienība;
Pamatdati → Kontu plāns → Izmaksu postenis;
Pamatdati → Kontu plāns → Finansējuma postenis;
Pamatdati → Kontu plāns → 1.papilddimensija;
Pamatdati → Kontu plāns → 2.papilddimensija;
Pamatdati → Kontu plāns → 3.papilddimensija;
Pamatdati → Kontu plāns → Projekts.

Publicējot atskaiti, tā ir pieejama gan Excel spraudnī, gan HoP lietotnē Atskaites.
Publicēto atskaišu funkcionalitātes apraksts pieejams šeit.

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu modulī sakārtota “Konta saņemšanai” maiņa pamatlīdzekļu un
nemateriālo ieguldījumu kartītēs, šo darbību turpmāk nodrošinot ar iekšējās
kustības dokumenta palīdzību. Šādi tiek nodrošināta iespēja kartītēs “Kontu
saņemšanai” mainīt masveidā, kā arī izmaiņas fiksēt ar dokumentu, nodrošinot gan
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konta maiņu kartītēs, gan summas pārgrāmatošanu virsgrāmatā.

Saņemšanas konta maiņa uzskaites kartītēs
Programma papildināta, lai nodrošinātu “Saņemšanas konta” maiņu pamatlīdzekļu
un nemateriālo ieguldījumu kartītēs (Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Pamatlīdzekļi un
nemateriālie ieguldījumi) ar pamatlīdzekļu iekšējās kustības dokumentu (Dokumenti
→ Pamatlīdzekļi → Pamatlīdzekļu operācijas), tāpat kā tas tiek nodrošināts pārējiem
uzskaites kontiem, piem., bilances kontam. Turpmāk šo kontu nebūs iespējas labot
manuāli pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu kartītēs.

Avansa norēķini
Lai izceltu lietotājiem būtisko informāciju, turpmāk, ģenerējot avansa izdevumu
dokumentus no pieteikumiem, dokumenta ģenerēšanas notikumos tiek attēloti tikai
neveiksmīgie ģenerēšanas gadījumi un to iemesli.
Kā arī no avansa norēķinu apgrozījumu atskaites ģenerējot maksājuma uzdevumus,
tiek atvērts saraksts ar izveidotajiem dokumentiem.
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Avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana
Veiktas izmaiņas ģenerēšanas notikumu apstrādē, veidojot avansa izdevumu
dokumentus no avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumiem (Dokumenti →
Avansa norēķini → Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumi). Turpmāk
dokumentu ģenerēšanas statusa logā tiks attēlota informācija tikai par
neveiksmīgajiem ģenerēšanas gadījumiem un to iemesliem.

Avansa norēķinu maksājumu uzdevumu ģenerēšana
Lai atvieglotu no avansa norēķinu apgrozījumu atskaites (Atskaites → Avansa norēķini
→ Avansu norēķinu apgrozījumi) ģenerēto dokumentu apstrādi, turpmāk pēc
veiksmīgas maksājumu izveidošanas tiks atvērts saraksts ar ģenerētajiem
dokumentiem.
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Saimniecība
Noliktava
Lai paplašinātu atskaitēs pieejamo informāciju, vairākās kopsavilkumu atskaitēs
pievienota iespēja atskaites izskatā izlikt noliktavas partiju un pavadzīmes rindu
īpašības.
Papildināts mērvienību pielasīšanas algoritms, importējot saņemšanas pavadzīmes
no XML failiem. Uzlabota inventāra pielasīšana izejošajās noliktavas pavadzīmēs un
papildinājumi inventarizācijas datu apstrādē noliktavas inventarizācijas dokumentos.

Noliktavas partija un Pavadzīmes rinda īpašības atskaitēs
Vairākās atskaitēs pievienota iespēja saraksta izskatā izlikt īpašības ar lomu
Noliktavas partija un Pavadzīmes rinda. Īpašību laukus pēc nepieciešamības var
pievienot arī atskaišu izdrukas formās.
Papildinājumi pieejami šādās atskaitēs:
●
●
●
●

Atskaites → Noliktava → Saņemšanas kopsavilkums;
Atskaites → Noliktava → Pārdošanas kopsavilkums;
Atskaites → Noliktava → Norakstīšanas kopsavilkums;
Atskaites → Mežrūpniecība → Koksnes iepirkuma cenas.

Saņemšanas pavadzīmes imports no XML faila
Papildināts nomenklatūru mērvienības pielasīšanas algoritms, veicot saņemšanas
pavadzīmju importu no XML faila (Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts →
Darbības → Saraksta imports).
Svarīgi! Papildinājumi attiecas uz saņemšanas pavadzīmju importu, kurš tiek
nodrošināts ar dziņa failu I MPINVIN.DLL.
Veicot saņemšanas pavadzīmes importu, dokumenta rindās vispirms tiek
identificēta un pielasīta nomenklatūra no nomenklatūru kataloga. Ja kartīte ir
veiksmīgi piemeklēta, tad tālāk pēc XML faila laukā <Unitofmeasure> norādītā koda
tiek identificēta un pielasīta kāda no kartītē aprakstītajām mērvienībām pēc šāda
algoritma:
1. Vispirms tiek pārbaudīts, vai mērvienību iespējams pielasīt pēc standarta
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mērvienības koda. Ja iespējams - pielasa, ja nav - seko nākamā pārbaude;
2. Vai iespējams pielasīt 1., 2., vai 3. mērvienību, t.i., kāds no kodiem sakrīt ar
XML failā norādīto. Ja sakrīt - pielasa; ja nesakrīt, tad seko nākamā pārbaude;
3. Ja XML failā mērvienība nav norādīta vai norādīta mērvienība, kura nav
aprakstīta pielasītajā nomenklatūrā, tad programma mērvienību pielasa no
kartītes lauka “Pavadzīmēs ievadīt”.

Inventāra pielasīšana izejošās pavadzīmēs
Līdz šim izejošo pavadzīmju (Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts) rindā,
piemēram, norakstīšana, pārdošana u.c., kurās norādīta inventāra/sērijas
nomenklatūra un ievadīts daudzums, pielasot inventāra/sēriju kartītes, tika nosegts
nevis rindas trūkstošais daudzums, bet gan palielināts rindas daudzums par
atzīmēto kartīšu apjomu.
Papildinājumi paredz, ka turpmāk šādos gadījumos, pielasot inventāru/sērijas
pavadzīmes rindai, programma nosegs rindas trūkstošo daudzumu. Ja izvēles
sarakstā tiks atzīmēts lielāks skaits kartīšu nekā daudzums dokumenta rindā, tad
vispirms tiks nosegts trūkstošais daudzums un tikai pēc tam palielināts rindas
daudzums par pārsniegto apjomu.
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Noliktavas inventarizācijas dokuments
Noliktavas inventarizācijas dokumentā (Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas)
veikti papildinājumi lpp. Skaitīšana un lpp. Sēriju skaitīšana. Abās minētajās lappusēs
pievienots jauns rindas lauks “Lēmums”.
Lpp. Skaitīšana šis lauks paredzēts manuālai inventarizācijas lēmumu (papildus
piezīmju) norādīšanai, apstrādājot inventarizācijas datus programmā.
Lpp. Sēriju skaitīšana šo lauku paredzēts:
● norādīt manuāli, apstrādājot inventarizācijas datus programmā;
● aizpildīt automātiski, ģenerējot noliktavas inventarizācijas dokumentu no
inventarizācijas importa rindu saraksta (D
 okumenti → PL un inventāra
inventarizācija → Inventarizācijas importa rindas). Šajā gadījumā inventāra
inventarizēšanai tiek izmantots elektroniskās inventarizācijas risinājums, ar
kuru, veicot inventarizāciju, skenēšanas ierīcē inventarizētajam inventāram
norāda lēmumu, piem., norakstīt, mainīt atrašanās vietu u.c.
Papildus laukam “Lēmums”, elektroniskās inventarizācijas gadījumā uz
inventarizācijas dokumenta rindām tiks pārnestas arī inventarizācijā inventāram
aizpildītās piezīmes.
Lauki “Lēmums” un “Piezīmes” no lpp. Sēriju skaitīšana ir pieejami inventarizācijas
sarakstā “Kopsavilkums pa sērijām” un pēc nepieciešamības pievienojami saraksta
izdrukas formā. Lpp. Skaitīšana norādītie lēmumi un piezīmes kopsavilkumu
sarakstos nav pieejami. Tie ir apskatāmi tikai noliktavas inventarizācijas dokumentā.
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Autotransports
Autotransporta moduļa maršrutu un degvielas izlietojuma dokumentu sarakstos ir
pievienota informācija par saistīto ceļazīmi. Informācija pievienota, lai atskaites
perioda beigās būtu iespējams atsekot, vai visi ievadītie dokumenti šajos sarakstos ir
iekļauti ceļazīmēs.

Informācija par saistīto ceļazīmi sarakstos
Sarakstos “Maršruti” (Dokumenti → Transporta procesu vadība → Maršruti) un
“Degvielas saņemšanas dokumenti” (D
 okumenti → Transporta procesu vadība →
Degvielas saņemšanas dokumenti) pievienota iespēja saraksta izskatā izlikt laukus ar
informāciju par saistīto ceļazīmi, kurai ir piesaistīti minēto sarakstu ieraksti.
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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 a
 tbalsts@visma.com.
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