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Gudrs un vēl gudrāks uzņēmums. 
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Digital Mind
Efficiency and intelligence.
Technologies and know-how.

Mūsu fokuss

• Vērtību nepievienojošas darbības
• Digitālie pārrāvumi
• Inteliģenta darba vide
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ANNO: 2004, Latvia         2016, Estonia 2017, Lithuania

Reģions: Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģions

Paveiktais: Vairāk kā 200 veiksmīgi īstenotu tehnoloģiju
ieviešanas projektu

Sertifikāti: ISO 9001:2008 

Komanda: 20 eksperti

NPS 8,3



Instrumenti gudram darbam gudrā uzņēmumā

Rēķinu iegrāmatotājs“Bezpapīru” birojs Virtuāls darbinieks



Bezpapīru birojs
(paperless office)
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Digitālais perimetrs
Arhīvs
Informācijas koks
Piekļuves tiesības
Dokumentu parakstīšana

Versijas
Iekšējais “google”
Informācijas dzīvescikls
Dokumentu plūsma

+

Kāpēc?

Mēs strādājam komandā
Mēs vēlamies būt efektīvi, brīvi un mobili
Atbilstības prasības (GDPR u.c.)
Mēs vēlamies dzīvot zaļāk

Kas tas ir?
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Latvian population at 1 January 2018 by 5-year cohorts

Morten Hansen slide from Digital Mind conference about RPA 15.05.2019. 



Virtuālais darbinieks
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Kāpēc?
• Darbinieks fokusējas uz būtisko
• Pieaugoši ierobežota talantu pieejamība
• Talantu izmaksas pastāvīgi palielināsies
• Virtuālais darbinieks strādā 2-6x ātrāk
• Virtuālais darbinieks neslimo, neiet

atvaļinājumā, dekrētā, neprasa algas
pielikumu un, vismaz pagaidām, par to nav 
jāmaksā darbaspēka nodokļi

Kas tas ir?
Darbību automatizācijas virziens, kurā robotikas
programmatūra tiek apmācīta un turpmāk veic
darbības, ko iepriekš IT sistēmās darīja cilvēki. 

Kur pielieto virtuālos darbiniekus?
• Datu ievade, pārvade
• Datu pārbaude un  validācija
• Laikā ierobežoti darbi
Darbi, kuros nav nepieciešama intuīcija, radošums, lemtspēja.



Rēķinu iegrāmatotājs (OCR)
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Kāpēc?
• Palielinās ienākošo rēķinu apstrādes

ātrums un būtiski samazinās apstrādes
izmaksas;

• Būtiski saīsinās laiks informācijas
meklēšanai IT sistēmās.

Kas tas ir?
IT risinājums, kurš spēj nolasīt pdf un bildēs attēlotu
tekstu un pārvērst to datu formātā (piemēram xml) to 
tālākai apstrādei.

Kur pielieto OCR?
• Teksta nolasīšanai un indeksācijai;
• Rēķinu informācijas nolasīšanai ar mērķi datus nodot ERP 

sistēmām;



Strādājiet gudri, 
kļūstiet efektīvi
un iegūstiet
kokurences
priekšrocības!
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www.digitalmind.lv


