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Ārējie datu avoti

GPS
Meteo

Klientu aptaujas

Biržas cenas

Sadarbības partneru IS

Facebook

Twitter

Visi uzņēmumā esošie dati

Cenas un tarifi

Darbinieku vadība

Sensoru dati

IP kameras

Web statistika

Zvanu centrs

Kāda ir mana uzņēmuma datu ekosistēma? 
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Datu veidi

Uzņēmuma “kodols”

POS

Klientu lojalitātes IS

Noliktava

Grāmatvedība
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Jautājumi, kurus vēlamies noskaidrot

• Kura mārketinga kampaņa nostrādāja?

• Kuros laikos cik darbinieki un kurās vietās
nepieciešami?

• Kuri mūsu klienti ir visienesīgākie?

• Kā izskatās naudas plūsmas prognoze?

• Vai kādā no mūsu filiālēm ir kādi aizdomīgi
darījumi?

• Kāda ir mūsu pakalpojumu rentabilitāte?   
Kā tā ir mainījusies pēdējo divu gadu laikā?

• Kuriem klientiem piedāvāt jauno
pakalpojumu un par kādu cenu?

Pasūtījumu pieņemšana

KlientsPreces dokumenti

Cenas un tarifi

Serviss, apkopju plāni

Darbinieku vadība

NoliktavaRēķini

Grāmatvedība

GPS

Sensoru dati

Meteo

Klientu aptaujas

Biržas cenas

Sadarbības partneru IS

IP kameras

Web statistika

Zvanu centrs

Facebook

Twitter

• Rīcība
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Inteliģentu lēmumu pieņemšana

• Dati par iepriekšējiem pirkumiem

• Lojalitātes programmas dati

• Demogrāfiskā informācija

• Facebook

• POS

• Citi…

• Kāds ir mana klienta profils?

• Kur mums uzrunāt šo klientu?

• Kādu produktu par kādu cenu piedāvāt?

• Klientam personalizēts mārketings

• Kā klients reaģēja uz piedāvājumu?

• Kādi vēl pakalpojumi jāizveido?
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Klientam personalizēts piedāvājuma process

Mērķis Palielināt tirgus daļu, veicinot apgrozījumu

Esošajiem klientiem piedāvāt papildus
produktus

Kuriem klientiem kādus
produktus varētu piedāvāt, 
balstoties uz zināmo vēsturi?

Darbība

Predictive

Cik daudz piedāvājumus mēs
varam sagatavot nākamā
mēneša laikā? 

Ierobežojums

Analītiķis

Mārketings
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Kuriem klientiem piedāvāt?

Mārketings ?
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Mācamies no vēstures. Kuri pirka agrāk?

Analītiķis
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Atrodam veidu kā sagrupēt šos klientus

Iegūstam pēc iespējams vairāk informāciju par 
klientiem:
• Vecums
• Dzimums
• Ģimenes stāvoklis
• Pirkumi šogad
• Pirkumi pagājušogad
• Pirkšanas apjoma izmaiņas
• Apmeklējumu skaits pēdējos 6 mēnešos
• Maksājumu vesture
• Kavētie maksājumi
• ….

Klasifikācija
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Piemērojam atrasto modeli jaunajiem, potenciālajiem klientiem

Mārketings
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Piemēra mērķi un sagaidāmie rezultāti

Mērķi:

• Pirkuma groza palielināšana

• Apmeklētības pieaugums

• Atgūt zaudētos klientus

• Pārtvert aizejošos klientus

• Jaunu produktu ieviešana

Rezultāti: 

• Apgrozījuma pieaugums

• Bruto peļņas palielināšanās

• Iepirkumu groza palielināšanās

• Klientu skaita pieaugums

• Lojāli klienti
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Ārējie datu avoti

GPS
Meteo

Klientu aptaujas

Biržas cenas

Sadarbības partneru IS

Facebook

Twitter

Visi uzņēmumā esošie dati

Cenas un tarifi

Darbinieku vadība

Sensoru dati

IP kameras

Web statistika

Zvanu centrs

Kas nepieciešams? Dati.
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Datu veidi

Uzņēmuma “kodols”

POS

Klientu lojalitātes IS

Noliktava

Grāmatvedība
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Kā mašīnmācīšanās veicina efektivitāti?
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Kā mašīnmācīšanās veicina efektivitāti?
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Kā mašīnmācīšanās veicina efektivitāti?

75%
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Kā mašīnmācīšanās veicina efektivitāti?

75%

3,75 reizes efektīvāk
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Uzdevums - kādi dati ir pieejamie kases čekā?
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Uzdevums – kādus jautājumus var uzdot par šiem datiem?

Laiks
• Diena

• Stunda

• Minūta

Datums
• Gads

• Sezonalitāte

• Brīvdienas / darba

dienas

• Iepirkšanās laiks

Nauda
• Cena

• Preču skaits grozā

• Preču kombinācija

• Kopējā summa

• Atlaide

Filiāle, darbinieks
• Reģions
• Pilsēta, vieta
• Ģeo koordinātes
• Pārdevējs

Prece
• Kategorija
• Grupa
• Īpašības
• Piegādātājs

Pirkuma groza

kopējā summa

Datu izpēte:
Kā atšķiras pirktākās preces starp

veikaliem?

Kurš klients un kura prece mums ir

vispelnošākā?

Produktu asociācijas
Kādus produktus pērk kopā?

Rekomendācijas
Kad nepieciešams veikt nākamo

pasūtījumu un kādā apjomā?

Prognozēšana
Kāds klientu skaits un vidējais

pirkumu grozs sagaidāms nākamo

trīs mēnešu laikā?

Klients
• Vārds / nosaukums
• Reģions
• Adrese
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Preču kategorija

• Vīni

Preču grupa

• Sarkanie

• Baltie

Prece

• Pierre Sparr
Gewurtzraminer

• Botter Grand
Passione Rosso

Preces informācija
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Paplašinot preču nomenklatūras detalizāciju, preces informācija var sākt kalpot pārdošanas nolūkam.

Preces informācija

Preču kategorija

Vīni

Preču grupa

Sarkanie

Baltie

Prece

Pierre Sparr 
Gewurtzraminer

Botter Grand 
Passione Rosso

Valsts

Francija

Itālija

Reģions

Bordeaux

Veneto

Vīnogu
šķirnes

Verdejo

Cabernet
Sauvignon

Malbec

Vermentino

Vīna
apraksts

Vīns izgatavots
no labākajām

Verdejo 
vīnogām. 
Vīnam ir
intensīva

rubīnsarkana
krāsa, aromāts
ar izteiktām…

Preces
saderība

Iesakām ar
jēra gaļu

Ar jūras
veltēm



GPSERP, Finanses CRM Web Sensori Soc. tīkliPOS

Integrēti dati

Apstrādāti un sarēķināti



Pārdošana

 Nopirka, EUR / gab

 Piegādātāju skaits

 Vidējā iepirkumu cena, 
EUR

 Pirkuma dokumentu skaits

 Pirkuma dokumenta 
vērtība

 Pirkuma rindu skaits

 Pirkuma vērtība, EUR

 Pirkumu izmaiņas, %

Iepirkumi

 Nopirka, EUR / gab

 Piegādātāju skaits

 Vidējā iepirkumu cena, EUR

 Pirkuma dokumentu skaits

 Pirkuma dokumenta vērtība

 Pirkuma rindu skaits

 Pirkuma vērtība, EUR

 Pirkumu izmaiņas, %

Krājumi

 Apgrozījums, EUR / gab.

 Pārdošanas ierakstu skaits

 Pārdošanas rindu skaits

 Produkta pārdošanas dok. nr. 

 Vidējā pārdošanas cena, EUR

 Jauno klientu skaits

 Zaudēto klientu skaits

Efektivitāte

 Bruto peļņa, EUR

 Atlaides, %

 Rentabilitāte, %

 Ražības izmaiņas, EUR

 GMROI, %

Apstrādāti, sarēķināti un vienmēr aktuāli
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Biežāk uzdotie jautājumi tirdzniecības datu analīzei

• KPI rādītāju analīze, salīdzinājums

• Top produkti, pārdevēji, veikali

• Korelācijas

• Kuri klienti un kuri produkti ienes peļņu?

• Kuriem produktiem vienmēr jābūt veikalā?

• Kādus produktus klients pērk?

• Preces profils

• Izmaiņu analīze

• Kurām precēm, klientiem, menedžeriem ir lielākie
pieaugumi un kritumi?

• Kādas preces pēr Top 10 labākie klienti?
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Dati maina lēmuma pieņemšanu

• Instinkts un intuīcija

• Problēmas koriģējoši

• Mēneši, nedēļas

• Cilvēka intelekts

• Lēmuma varianti

• Uz datiem balstīti

• Uz mērķi virzoši, plānošana

• Stundas, minūtes, sekundes

• Papildināts ar mākslīgo intelektu

• Rīcības ieteikums



© 2017 Infotrust 26

Tehnoloģijas sniedz iespēju mainīt esošās (līdz šim zināmās) metodes

1. Efektivitāte

 Precīzāks mārketings

 Izmaksu optimizācija

2. Jauni produkti un pakalpojumi

 Proaktīva klientu pieredze

 Datos balstīti piedāvājumi
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Tehnoloģijas sniedz iespēju mainīt esošās (līdz šim zināmās) metodes

1. Efektivitāte

 Precīzāks mārketings

 Izmaksu optimizācija

2. Jauni produkti un pakalpojumi

 Proaktīva klientu pieredze

 Datos balstīti piedāvājumi

3. “Outcome economy”

 Jauni biznesa modeļi

 Automatizētas, savienotas
sistēmas

4. “ Autonomous economy”

 Integrētu sistēmu automātiska
darbība



Māris Svilāns, msv@infotrust.lv, +371-29 466 498
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV1004

https://www.facebook.com/InfotrustSIA/
https://www.facebook.com/InfotrustSIA/
https://www.linkedin.com/company/infotrustSIA/
https://www.linkedin.com/company/infotrustSIA/
http://www.infotrust.lv/
http://www.infotrust.lv/

