
AIssisted™ Planning

Finanšu plānošanas un analīzes nākotne: 
digitalizācija un mākslīgais intelekts



Finanšu direktora un finanšu 

departamenta lomas pēdējos 

desmit gados ir piedzīvojušas 

būtiskas pārmaiņas – no 

vienkāršiem grāmatvežiem par 

galvenajiem vadītāju 

konsultantiem.

Šobrīd notiek būtiskas izmaiņas 

arī tehnoloģiju jomā, kas 

noteikti mainīs lietu kārtību šajā 

sfērā jau tuvākajā nākotnē. 



Skatījums

Finanšu plānošanas un 
analīzes risinājumi atbalsta 
finanšu DEPARTAMENTA 
centienus pārvaldīt finanšu 
plānošanu un budžetĒŠANas
procesu, kā arī atbalsta 
finanšu modelēšanu un 
pārskatu VEIDOŠANU.
Palīdz vadīt uzņēmuma 
stratēģiju un tās izpildi.

BIBIBI CPM



Finanšu plānošanas un analīzes risinājumi
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RISINĀJUMIEM, KAS ATBALSTA FINANŠU NODAĻAS DARBU, JĀNODROŠINA PLĀNOŠANAS UN 

PROGNOZĒŠANAS FUNKCIJAS, AR INTEGRĒTU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA, BILANCES UN 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATU MODELĒŠANU UN PROGNOZĒŠANU.

Gartner



Sagaidāmās izmaiņas finanšu vadībā (fv)
 PERIODISKA ATSKAIŠU 

SAGATAVOŠANA

 MANUĀLA ATBILSTĪBU 

PĀRBAUDE

 VAIRĀKAS BUDŽETA 

ITERĀCIJAS

 LIELS CILVĒKRESURSU 

PATĒRIŅŠ, LĪDZĪGU 

UZDEVUMU VEIKŠANAI 

DAŽĀDĀS ATRAŠANĀS VIETĀS

 LIELĀKAIS LAIKS TIEK 

PATĒRĒTS, LAI SAGATAVOTU 

ATSKAITES NEKĀ TĀS 

ANALIZĒTU

 PRECĪZĀKU ATSKAIŠU 

SAGATAVOŠANA REĀLĀ LAIKĀ

 AUTOMATIZĒTA ATBILSTĪBU 

PĀRBAUDE

 CENTRALIZĒTA BUDŽETĒŠANAS 

PROCESA VADĪBA

 RESURSU OPTIMĀLA 

IZMANTOŠANA UN UZLABOTA 

PRODUKTIVITĀTE

 DAŽĀDAS ANALĪZES IESPĒJAS, 

PAT AR VISMAZĀKAJIEM LAIKA 

INTERVĀLIEM

Tradicionālā
FV

Digitalā FV

Human Machine Transformation



Analīze reālā laikā,
izmantojot 

iekšējos un ārējos 
datu avotus

Paaugstināta 
veiktspēja

Optimizēti IT 
resursi un 

infrastruktūra

j

Integrēta 
pagātnes, 

tagadnes un 
nākotnes darbības 

perspektīva

Uzņēmējdarbības

pilnveidošana

JAUNĀ digitalĀ FINANŠU VADĪBAS PASAULE

FINANŠU VADĪBAS KOMANDA VAIRĀK LAIKA VELTA, ANALIZĒJOT DATUS (ATBALSTOT LĒMUMU 

PIEŅEMŠANU), NEVIS APKOPOJOT TOS, IZMANTO PROGNOZĒŠANAS METODES, LĒMUMU 

PIEŅEMŠANĀ, NEPAĻAUJAS TIKAI INSTINKTIEM UN IERIEKŠĒJO PIEREDZI.

LAI TO ĪSTENOTU, BŪS NEPIECIEŠAMI INTEGRĒTI AUTOMATIZĀCIJAS RISINĀJUMI, KAS APVIENOS LIELOS 

DATUS (BIG DATA), MAŠĪNMĀCĪŠANĀS ALGORITMUS UN MĀKSLĪGO INTELEKTU



Izmaiņu ceļa kare

Tradicionālā FV Tuvā nākotne Digitālā FV

Cilvēki

• Ierobežotas zināšanas datu 
analītikas jomā

• Galvenā uzmanība vērsta 
uz manuālu datu 
apkopošanu un pārskatu 
sagatavošanu

• Liela cilvēkresursu
iesaiste

• Datu analītikas prasmes 
ir attīstītas funkcionālā 
līmenī

• Galvenā uzmanība tiek 
veltīta cēloņu rašanās 
iemesliem, izceļot 
galvenās ietekmes

• Cilvēkresursu
optimizācija

• Labi apmācīti 
darbinieki, kuri māk 
izmantot FP&A 
risinājumus

• Risinājumi spēj ne tikai 
noteikt ietekmējošos
cēloņus un analizēt tos, 
bet arī piedāvā veidus/ 
rīcību kā gūt labumu no 
šim situācijām

• Minimāla cilvēkresursu
iesaiste

Finanšu plānošana un analīze varētu būt nākamais biznesa procesu ārpakalpojumu posms.

Deloitte



Tradicionālā FV Tuvā nākotne Digitālā FV

Dati

• Excel / ERP datu avoti

• Fragmentāri, vairāk 
finanšu, kas neaptver 
visu pamatdarbību

• Nepieciešamas vairākas 
datu konsolidācijas

• ERP un BI datu avoti ar 
ierobežotu Excel
pielietojumu

• Standartizētos
pieprasījumos, laicīgie 
pieejami pilnvērtīgi un 
precīzi dati

• Labi organizēti lielie 
dati

• Pieejami reāllaika dati, 
precīzās un savlaicīgās 
atskaitēs un 
pieprasījumos

• Reāllaika dati pieejami 
gan no iekšējiem, gan 
ārējiem datu avotiem

Mašīnmācīšanas procesam (kā galvenajam posmam MI tehnoloģijā) ir nepieciešams daudz lielāks datu 

apjoms, to daudzveidība un apstrādes ātrums, salīdzinājumā ar to, kas šobrīd ir finanšu vadības komandu 

un viņu izmantoto risinājumu rīcībā.

Gartner

Izmaiņu ceļa kare



Tradicionālā FV Tuvā nākotne Digitālā FV

Process

• Uz pagātni vērts, 
manuāls ar iespējām 
kļūdīties

• Standartizācijas trūkums

• Standartizācija 
funkcionālā līmenī

• Pus-automatizētas
atskaites ar ierobežotām 
scenāriju simulāciju 
iespējām

• Plānošanas pieejas 
maiņa no gada uz 
slīdošajiem budžetiem

• Standartizācija
vispārējā līmenī

• Automatizētas, MI
veidotas atskaites un 
analīze imitējot cilvēka 
darbības, izmantojot 
esošo lietošanas
paradumus un 
balstoties uz iepriekš 
noteiktiem scenārijiem

• Integrēta iepriekšējo, 
pašreizējo un nākotnes 
scenāriju analīze, kā 
atbalsts labākai
lēmumu pieņemšanai

Izmaiņu ceļa kare



Tradicionālā FV Tuvā nākotne Digitālā FV

Tehnoloģija

• Vairākas sistēmas ar
dažādiem datiem

• Vienkārši datu 
normalizācijas/standarti
zācijas risinājumi, 
procesi ir laikietilpīgi

• Excel un datu analīzes 
risinājumi atskaitēm un 
analīzei

• Sistēmu savstarpējā
integrācija

• Interaktīvi 
automatizācijas
risinājumi ar  
mašīnmācīšanās
iespējām

• Kognitīvie risinājumi, 
prognozēšanai

• Nestrukturēto datu
analīzes iespējas

“Vairāki FP& A izstrādātāji savos risinājumos ir attīstījuši prognozēšanas un statistikas funkcionalitāti, dažkārt to 

saucot par mākslīgo intelektu. Lielākā daļa to izmantošanas ir eksperimentāla. Tā kā šajos risinājumos 

izmantoto datu apjoms palielinās, mēs sagaidām, ka prognozēšanas un statistikas metodes nākamajos divos 

līdz trīs gados kļūs arvien pieprasītākas.”

Gartner

Izmaiņu ceļa kare



ATRISINA EXCEL TRŪKUMUS, 
VIENLAIKUS SAGLABĀ SAVAS 
PRIEKŠROCĪBAS ...

... IR PILNĪGA INTEGRĀCIJA AR 
EXCEL, KĀ ARĪ LIETOTĀJA 
INTERFEISS IR ĻOTI LĪDZĪGS

... NODROŠINA CENTRĀLO DATU 
GLABĀTUVI, KAS DOD ATTĀLINĀTU 
PIEKĻUVI UZŅĒMUMA DATIEM NO 
DAŽĀDĀM IERĪCĒM  

... ĻAUJ FINANŠU SPECIĀLISTIEM, 
NEMAINĪT SAVUS PARADUMUS UN 
ZINĀŠANAS STRĀDĀJOT EXCEL VIDĒ

Jedox CPM



Jedox CPM

New Insights

Forecast & 
Prediction

Dynamic, Driver-
based Planning

Recommendations

Kādēļ integrēt MI plānošanas procesos?

• Paātrina un automatizē plānošanu& budzetēšanu

• Nodrošina procesa vadlīnijas un rekomendācijas

• Spēj atklāt slēptās sakarības biznesa pilnveidošanai

• Atvieglo integrētā procesu plānošanu

Pamat funkcionalitātes

• AIssisted™ Datu pirmapstrāde

• AIssisted™ Prognozēšana & Paredzēšana

• AIssisted™ Klasificēšana un izvērtēšana

• AIssisted™ Dinamiskā plānošana

Simplify planning analytics and reporting



Jedox CFO cloud

… ir vienota uzņēmuma vadības platforma

…. pilnībā pielāgota Latvijas situācijai, pēc 
labākās finanšu vadības prakses

…. finanšu atskaites skaitliskā un vizuālā 
formā

…. pilns finanšu pārskatu plānošanas un 
prognozēšanas cikls

… atbalsta 3 valodas: latviešu, angļu un 
krievu



Jedox CFO cloud

Pašu kapitāls

Nolietojums

Investīcijas Naudas plūsma Biznesa plāns

PZA Budžetēšana

Bilance Finanšu analīzeFinansēšana

Debitori 
Kreditori

Naudas plūsmas 
izlīdzināšana

Pašu kapitāls

Bilances 
plānošana

Nodokļu 
plānošana




