
Izmaiņas SIA „Visma Enterprise” resursu vadības sistēmas „Horizon” mākoņrisinājuma abonēšanas noteikumos, kas stājas spēkā
01.01.2023.
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1 Papildināta noteikumu 1.sadaļa -
Noteikumos lietotie termini - ar jaunu
1.12.punktu

1.12. E-vide - elektroniskā vide, kas pieejama
vietnē
www.visma.lv/horizon-komplektacijas-principi.

2 Izteikta noteikumu 4.sadaļa -
Programmas komplektācijas principi -
jaunā redakcijā

4. Programmas komplektācijas principi.

4.1. Programmas komplektāciju veido starp Pusēm
saskaņotas resursu vadības sistēmas „Horizon”
risinājuma pakas un papildu apjomi, kā arī
pašapkalpošanās sistēmas „Visma HoP” moduļu
pakas.
4.2. Programmas risinājuma paka ir moduļu paka,
kas nosaka un ierobežo Klientam pieejamo
Programmas funkcionalitāti. Izšķir Programmas
pamatpaku (obligāti vajadzīga, lai lietotu
Programmu) un papildu pakas.
4.3. Klients var izvēlēties šādu Programmas papildu
apjomu abonēšanu:
4.3.1. „Papildu uzņēmums” – tiesības lietot
Programmas funkcionalitāti atbilstoši Programmas
komplektācijai, par kādu Puses vienojušās, attiecībā
uz vēl vienu juridisku organizāciju (Programmas
pamatpakā pieejams viens uzņēmums vai pieci
uzņēmumi, ja Klienta komercdarbība ir
grāmatvedības pakalpojumu sniegšana);

4. Programmas komplektācijas principi.

4.1. Programmas komplektāciju veido viena vai
vairākas Programmas pakas Klienta abonētajā
apjomā.
4.2. Programmas paka ir moduļu komplektācija,
kas nosaka un ierobežo Klientam pieejamo
Programmas funkcionalitāti. Izšķir šādas
Programmas pakas:

4.2.1. pamatpaka “Pamats” - obligāti
vajadzīga, lai lietotu Programmu;

4.2.2. papildu paka “Grāmatvedība Plus”;
4.2.3. papildu paka “Personāls”;
4.2.4. papildu paka “Bizness”.

4.3. Programmas paku apraksts, tajās ietvertie
moduļi un cenas ir noteikti Programmas
komplektācijas principu aprakstā, kas pieejams
E-vidē.
4.4. Programmas paku cenu aprēķināšanā tiek
ievēroti šādi principi:
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4.3.2. „Papildu lietotājs” – tiesības lietot Programmu
vēl vienam papildu lietotājam vienlaicīgi ar citiem
lietotājiem (divi lietotāji ir pieejami Programmas
pamatpakā). Programmas izmantošanas tiesības
tiek ierobežotas ar vienlaicīgo lietotāju pieslēgumu
skaitu Programmai. Reģistrēto lietotāju skaits netiek
ierobežots;
4.3.3. „Papildu darbinieki” – tiesības ievadīt darba
samaksas un personāla modulī papildu darbiniekus,
kuriem var veikt darba samaksas aprēķinu (20
(divdesmit) algu kartiņas ir pieejamas Programmas
pamatpakā).
4.4. Abonējot Programmas papildu apjomu „Papildu
uzņēmums”:
4.4.1. VISMA neizsniedz atsevišķu apliecinājumu
par tiesībām lietot Programmu katram Programmas
papildu apjoma „Papildu uzņēmums” lietotājam –
juridiskajai organizācijai. Šādu apliecinājumu VISMA
izsniedz tikai pēc Klienta pieprasījuma;
4.4.2. Klientam ir pienākums informēt Programmas
papildu apjoma „Papildu uzņēmums” lietotājus par
šajos Noteikumos noteiktajiem Programmas
lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem šajos
Noteikumos noteiktajiem Programmas lietošanas
noteikumu pārkāpumiem atbildīgs ir Klients;
4.4.3. VISMA ir tiesības pieprasīt no Klienta
informāciju par Programmas papildu apjoma
„Papildu uzņēmums” lietotājiem.
4.5. Pašapkalpošanās sistēmas „Visma HoP”
moduļu kopas izmantošanas tiesības tiek

4.4.1. pamatpakas “Pamats” cena tiek
aprēķināta atbilstoši darbinieku skaitam,
kuri ievadīti darba samaksas modulī un
kuriem var veikt darba samaksas aprēķinu,
un ņemot vērā vienlaicīgo lietotāju skaitu.
Minimālais abonēšanas apjoms: 20
darbiniekiem;
Minimālais lietotāju skaits: 2 vienlaicīgie
lietotāji;
4.4.2. papildu pakas “Grāmatvedība Plus”
cena tiek aprēķināta atbilstoši darbinieku
skaitam, kuri ievadīti darba samaksas
modulī un kuriem var veikt darba
samaksas aprēķinu.
Minimālais abonēšanas apjoms: 20
darbiniekiem;
4.4.3. papildu pakas “Personāls” cena tiek
aprēķināta atbilstoši darbinieku skaitam,
kuriem ir nodrošināta iespēja pieslēgties
pašapkalpošanās sistēmai HoP.
Minimālais abonēšanas apjoms: 20 HoP
lietotājiem;
4.4.4. papildu pakai “Bizness” tiek noteikta
fiksēta cena. .

4.5. Klientam ir tiesības pievienot savai
Programmas komplektācijai Papildu
uzņēmumus, kas dod tiesības lietot
Programmas funkcionalitāti atbilstoši
Programmas komplektācijai, par kādu Puses
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ierobežotas ar aktīvo lietotāju skaitu, t.i., lietotāju
skaitu, kuri var pieslēgties sistēmai.
4.6. VISMA ir tiesīga mainīt Programmas
komplektācijas principus, nodrošinot, ka pēc
izmaiņām netiek samazināta Programmas pieejamā
funkcionalitāte, ko Klients ir iepriekš izmantojis.

vienojušās, attiecībā uz vēl kādu juridisku
organizāciju.
4.6. VISMA neizsniedz atsevišķu apliecinājumu
par tiesībām lietot Programmu Papildu
uzņēmumam – juridiskajai organizācijai. Šādu
apliecinājumu VISMA izsniedz tikai pēc Klienta
pieprasījuma.
4.7. Klientam ir pienākums informēt
Programmas Papildu uzņēmuma lietotājus par
šajos Noteikumos noteiktajiem Programmas
lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem šajos
Noteikumos noteiktajiem Programmas
lietošanas noteikumu pārkāpumiem atbildīgs ir
Klients.

3. Izmainīta 6.4.punkta redakcija 6.4. Ja Klients ir atteicies no vienas vai vairākām
Programmas papildu pakām vai Programmas
papildu apjoma „Papildu uzņēmums”, bet turpina
abonēt vismaz Programmas pamatpaku, iepriekš
izmantotās Programmas papildu pakas vai
Programmas papildu apjomu „Papildu uzņēmums”
Klients ir tiesīgs turpināt izmantot lasīšanas
(read-only) režīmā.

6.4. Ja Klients ir atteicies no vienas vai
vairākām Programmas papildu pakām, bet
turpina abonēt vismaz Programmas
pamatpaku, iepriekš izmantotās Programmas
papildu pakas Klients ir tiesīgs turpināt izmantot
tikai lasīšanas (read-only) režīmā.

4. Papildināta noteikumu 9.1.punkta
redakcija

9.1. VISMA ir tiesīga vienpusēji nekavējoties
pārtraukt vai izbeigt Abonēšanas pakalpojuma
sniegšanu, ja Klients ir pārkāpis Līgumu,
Noteikumus vai to pielikumus, tai skaitā, bet ne tikai
ja Klients nav veicis samaksu par Abonēšanas
pakalpojumu rēķinā norādītajā apmērā un termiņā.

9.1. VISMA ir tiesīga vienpusēji nekavējoties
pārtraukt vai izbeigt Abonēšanas pakalpojuma
sniegšanu, ja Klients ir pārkāpis Līgumu,
Noteikumus vai to pielikumus, tai skaitā, bet ne
tikai ja Klients nav veicis samaksu par
Abonēšanas pakalpojumu rēķinā norādītajā
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apmērā un termiņā, vai ir izmantojis
Programmas funkcionalitāti plašākā apjomā,
nekā veikta samaksa par Abonēšanas
pakalpojumu.

5. Papildināta 10.3.punkta redakcija 10.3. Abonējot Programmu, Klients iegūst
Programmas izmantošanas tiesības (licenci).

10.3. Abonējot Programmu, Klients iegūst
Programmas izmantošanas tiesības (licenci) uz
Programmas funkcionalitāti tādā apjomā, par
kādu ir veikta samaksa par Abonēšanas
pakalpojumu.


