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Darba laika plānošana (DLP)

Darba laika plānošanai
Dati algu aprēķinam

Darba laika plānošana organizācijām ar 
summēto darba laiku, kā arī faktiski nostrādātā 
laika fiksēšana ērti lietojamā pašapkalpošanās 
portālā HoP. Grāmatvedībai pieejama sasaiste 
ar darba algas aprēķinu Horizon.

Vairāk par DLP risinājumu »

Pieejamie risinājumi
Darba laika uzskaite (DLU)

Dati algu aprēķinam

Darba laika uzskaite pašapkalpošanās portālā 
HoP nodrošina iespēju darbiniekiem ar 
normālo darba laiku veikt savlaicīgu un precīzu 
darba laika tabulu ievadi, samazinot 
grāmatvežu patērēto laiku dokumentu 
apstrādei algas aprēķinam.

Vairāk par DLU risinājumu »

Risinājumi integrēti ar Horizon

#


Darba laika uzskaite (DLU)



Izmantojot darba laika uzskaiti:

Laika ekonomija 
grāmatvežiem

Dokumenti par darba laiku 
automātiski nonāk Horizon, 
samazinot grāmatvedim 
nepieciešamo laiku datu 
ievadei un apstrādei algu 
aprēķinam.

Vienkāršāka darba laika 
uzskaite darbiniekam

Atbildīgās personas visu 
informāciju par 
nostrādātajām stundām 
ievada ērti lietojamā 
pašapkalpošanās portālā, kur 
to tālāk iespējams nodot arī 
saskaņošanai.

Pārskatāma informācija 
vadītājam

Datus par darbinieku 
nostrādātajām stundām 
iespējams filtrēt gan pēc 
datumiem, gan 
struktūrvienībām. Darba laika 
uzskaites dokumenti tiek 
elektroniski saskaņoti.



Ērti lietojamā portālā var ievadīt darba laika 
uzskaites dokumentus, kuros norādītas  
nostrādātās stundas, nakts stundas, 
virsstundas, svētku stundas.

Informācija ir pieejama gan vadītājam, gan 
grāmatvedībai.

Darba laika uzskaites dokumenti



Kad darba laika uzskaites tabele aizpildīta, 
to iespējams nodot saskaņošanai 
vadītājam.

Saskaņošana notiek HoP portālā un par 
uzdevumu iespējams saņemt ziņu arī 
e-pastā. 

Saskaņošana



Datu atlase

HoP darba laika uzskaites dokumentus 
iespējams atlasīt pēc dažādiem 
parametriem - datuma, struktūrvienības, 
kā arī redzēt dokumenta statusu 
(piemēram, atrodas saskaņošanā).



Algu aprēķins

HoP DLU izveidotie darba laika uzskaites 
dokumenti Horizon ir pieejami statusā 
“Ievade”, saskaņotie - statusā “Sagatave”. 

Grāmatvedībai nav jāveic datu pārvade,  
dokuments tiek apstiprināts un ir gatavs 
aprēķina veikšanai.



Darba laika plānošana (DLP)



Algu aprēķina
veikšanu

Nākamā darba perioda 
plānošanu

Darba laika fiksēšanu 
aktuālajā mēnesī

Darba laika plānošanas 
funkcionalitāte nodrošina:

● darba laika plānošanu organizācijām 
ar summēto darba laiku;

● darba laika plānošanu un faktiski 
nostrādātā laika fiksēšanu ērti 
lietojamā pašapkalpošanās portālā;

● iespēju redzēt plānotās virsstundas 
noteiktā laika periodā;

● sasaisti ar darba algas aprēķinu 
Horizon, nodrošinot automātisku 
darba laika uzskaites dokumenta 
aizpildi ar faktiski nostrādātām 
stundām.



Plānošana

Iespēja plānot darba laiku nākamajiem 
periodiem, veikt precizējumus un 
pārplānot darba laiku aktuālajā mēnesī.

Var redzēt plānotās virsstundas noteiktajā 
laika periodā.

Pieejama kopēšana ātrākai mēneša 
plānošanai.

Redzama informācija arī, ja izvēlētais 
darbinieks jau ieplānots citā 
struktūrvienībā.





Fakta aizpilde notiek pamatojoties uz 
iepriekš apstiprināto plānu.

Stundu kontrole atbilstoši likumdošanai.

Apstiprinātās faktiski nostrādātās stundas 
tiek izmantotas algu aprēķinā.

Fakta uzskaite



Faktiski nostrādāta darba laika dati tiek 
ielasīti Horizon, un šo datu pamata tiek 
veikts darba algas aprēķins.

Algu aprēķins



Individuālai prezentācijai

www.visma.lv/hop
visma@visma.lv

Piesakieties 

http://www.visma.lv/hop

