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Jaunas tehnoloģijas

un nepieciešamība

pielāgoties

Izmaiņas
pieprasījumā, 

izmaksās, klientu

vajadzībās

Tīkla ierīces, 

datu apjoma

pieaugums

Daži no izaicinājumiem loģistikas nozarē
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…tās ir arī jaunas iespējas. Līdz 2020.gadam:

Globālā tirdzniecība sasniegs

$65 kvintiljonus

2.5 miljardi pasaules

iedzīvotāju būs pieejami

sociālajos tīklos

50-75 miljardi tīklam pievienotu

ierīču

“Lietu internets” (IoT)
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Izmaiņas piegādes ķēdēs

Pārvadātājs

Ātrums Efektivitāte CaurspīdīgumsNosūtītājs
Pasūtījums

Klients
Piegāde

Distribūcijas centrs LielveikalsRažošana

Ekspeditors Muita

Uz pieprasījumu orientētas, reālā laika piegādes ķēdes
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Noliktavu vadība
Ierīces

• Mobilās ierīces

• RFID skaneri

• Balss atpazīšana

• Paplašinātā realitāte

• Viedtelefoni

Automatizācija

• Konveijeri

• Lifti

• Roboti

• Preču atlases sistēmas

• Ražošanas vadība

Integrētā loģistika: noliktavas
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Transportēšanas

vadībaKravas un

transportlīdzekļi

• Pārvadājumu pieprasījums

• Pieejamība

• Pārvadājuma statuss

• Plānotais maršruts un

aktuālā atrašanās vieta

Reālā laika adaptīvā

plānošana

• Reālā laika pārplānošana

• Kravu optimizācija (3D)

Šoferis

• Maršruta informācija

• Ziņas par 

notikumiem

Reālā laika pārvadājumu plānošana
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Vienots loģistikas tīkls

Informācijas apmaiņa starp ostu, 

kuģiem un pārvadātājiem

• Vilcienu pienākšanas statuss

• Ostas darbinieku plānošana

• Pārvadātāju koordinācija

Integrētie uzņēmumi
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Hamburgas ostas piemērs
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Daži no Hamburgas ostas ieguvumiem

• Reālā laika koordinācija starp pārvadātājiem, ostas operatoriem un citām iesaistītajām pusēm

• Lielāks pārvadājumu apjoms, izmantojot tos pašus resursus

• Laika un izmaksu ietaupījums (5 000 h auto laika ik dienu)
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Pieejamie dati loģistikas un transporta nozarē
A
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Datu veidi

Loģistikas pamatdati Visi uzņēmumā esošie dati Ārējie datu avoti

Pasūtījumu pieņemšana

Klients Preces dokumenti

Maršruti

Cenas un tarifi

Serviss, apkopju plāni

Darbinieku vadība

Noliktava

Rēķini

Finanes un grāmatvedība

GPS

Sensoru dati

Meteo

Klientu aptaujas

Biržas cenas

Sadarbības partneru IS

Satiksmes notikumi

IP kameras

Web statistika

Nosūtīšana

Zvanu centrs

Facebook

Twitter
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Informācija lēmumu pieņemšanai

Maršruti

Pasūtījumu pieņemšana

Klients

Preces dokumenti

Noliktava Nosūtīšana

Cenas un tarifi

Serviss, apkopju plāni

Finanes un grāmatvedība

Sensoru dati

Darbinieku vadība

Cenas un tarifi

Meteo

GPS

Klientu aptaujas

Biržas cenas

Sadarbības partneru IS

Satiksmes notikumi

Datu apvienošana ieplānoti vai reālā laikā



© 2017 Infotrust 12

Informācijas aktualitāte un tās vērtība
L
ē
m

u
m

u
v
ē
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Laiks
Sekundes MēnešiMinūtes Stundas Dienas

Reaktīva

Preventīva

Operatīva

Retrospektīva

Kritiska informācija

lēmumu pieņemšanai

Tradicionālas “atskaites” 

par notikušo

Reālā laika + vēsturiskās

informācijas apvienošana
= prognozējošā analītika
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Prognozējošās analītikas piemēri

Izmanto uzkrāto vēsturisko informāciju, lai balstoties uz
aktuālajiem faktiem, veiktu prognozes:

• Apkope un serviss

• Izmanto sensoru informāciju un, balstoties uz vēsturiskajiem
bojājumiem, iesaka konkrētu komponenšu nomaiņu vai
remontu.

• Prognozē konkrētu komponenšu nepieciešamību nākotnē –
augstāka pieejamība pie mazākiem krājumiem.

• Maršrutu plānošana

• Piegādes maršrutu optimizācija un reāllaika izmaiņas
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Trenitalia
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Kopsavilkums: datu izmantošana efektīvākai loģistikai

Datu pieejamība loģistikas nozarē Datu pielietojums

• Integrēta reālā laika datu apmaiņa palīdz 
efektīvāk izmantot ierobežotos resursus

• Reālā laika dati palīdz ātrāk reaģēt

• Informācijas apkopojums vadībai dod iespēju 
“turēt roku uz pulsa”

• Prognozējošā analītika iesaka optimālo rīcības 
scenāriju

• Idejas jaunu biznesa modeļu izveidošanai – pāris
piemēri SAP stendā

Cilvēki Dati

IerīcesProcesi
• Datu avotu dažādība 

arvien palielinās

• Pieaug datu apjoms

• Arvien vairāk reālā 
laika informācijas

• Dati no savienotām
ierīcēm, IP kamerām



Paldies par uzmanību! Jautājumi?
Māris Svilāns

msv@infotrust.lv

+371-29466498

www.infotrust.lv


