
HoP 
“Esmu iepazinies”

Ērtai un ātrai darbinieku 
iepazīstināšanai ar svarīgu 

informāciju attālināti

Iekļauts HoP Personāls+



HoP ‘’Esmu iepazinies’’ sniegs iespēju darbiniekiem viegli un ātri iepazīties 
ar svarīgu informāciju un pārbaudīt zināšanas vienkārši lietojamā HoP 
pašapkalpošanās vidē.



Iespējas darbiniekam
● Vienuviet var iepazīties ar jebkāda veida materiāliem un notikumiem 

(piemēram, ētikas kodekss, personas datu apstrādes noteikumi, iekšējie darba 

drošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, procesu vadlīnijas u.tml.).

● Notikumi un materiāli vienmēr ir pieejami darbiniekiem intuitīvā 

pašapkalpošanās portālā Visma HoP, kurā jau ikdienā piesaka atvaļinājumus un 

apskata citu sev svarīgo informāciju.

● Ļauj attālināti un elektroniski apstiprināt iepazīšanos ar materiāliem.

● Darbinieks var apskatīt materiālus sev ērtā laikā un vietā. Viss, kas nepieciešams 

- interneta pieslēgums un dators.



Kā risinājums darbojas? 

1.
Izveido notikumu 

(instruktāža, 
uzņēmuma 

noteikumi u.tml.) 
HoP platformā

2.
Izsūta 

darbiniekiem, kuri 
sev ērtā laikā un 

vietā iepazīstas un 
apstiprina 
notikumu

3.
Visa procesa gaitā 
administrators var 

sekot līdzi 
notikuma izpildei 

tiešsaistē



Izveido notikumu
● Definējiet notikuma veidu/tipu pirms izsūtāt to darbiniekiem (Instruktāža, iekšējā 

ziņa, uzņēmuma noteikumi).
● Izveidojiet nosaukumu un aprakstu.
● Pievienojiet materiālus.
● Pievienojiet ārējās saites/resursus.
● Definējiet sākuma un beigu periodu.
● Pievienojiet adresātus pēc amata, struktūrvienības vai individuāli.



Pievieno notikuma saturu

Iespēja pievienot pamatinformāciju, aprakstu, saites un papildu failus.



Saskaņo

Saskaņotāji saņems paziņojumu par notikumu Visma HoP, kā arī e-pastā.



Saskaņo

Darbinieki varēs apskatīt notikuma saturu un apstiprināt to.



Izsūta darbiniekiem

Saņēmējiem būs iespēja atvērt notikumu HoP vidē vai saņemot e-pastu ar saiti uz to.



Notikumu pārraudzība (administrators)

Administrators viegli var pārraudzīt izsūtītos notikumus un to izpildi.



Brīdinājumi

Sistēma automātiski nosūta darbiniekiem brīdinājumu par neapstiprinātiem 
notikumiem.



Ieguvumi

Resursu 
ietaupījums

Tiek taupīts papīrs, izdevumi 
un laiks uz apmācību 

organizēšanu. Nepieciešams 
mazāk laika, lai darbinieki 
iepazītos ar notikumiem.

Aktuāli
dati

Atbildīgajām personām ir 
pieejama statistika par 

notikuma izpildi. Darbiniekiem 
- aktuālie notikumi un 

atgādinājumi par izpildi.

Ērtāka un ātrāka 
informācijas apguve

Risinājums palīdz darbiniekiem 
informāciju uztvert labāk - to 
darot sev ērtā vietā un laikā, 

izmantojot jau pazīstamu 
pašapkalpošanās risinājumu.



HoP “Esmu iepazinies” ir 
iekļauts HoP Personāls+

Sīkāka informācija par HoP Personāls+ >>

https://www.visma.lv/hop/hop-personals-plus/

