
ZINI NEVIS MINI!
klientu izpēte 

pārdomātiem lēmumiem



CIK MŪSU KLIENTI
ATNESĪS NAUDAS 

NĀKAMGAD?



KLIENTA IEPRIEKŠ

ATNESTIE IENĀKUMI/IEGĀDĀTĀ PRECE

AK, KĀ GAN VAR 

NESOLĪT!

AR APDOMU UN 

PIESARDZĪBU 



ESOŠĀ KLIENTU PORTFEĻA IZPĒTE UN 

SEGMENTĀCIJA

 Nozare

 Reģions

 Apgrozījums

 Peļņa

 Darbinieku skaits

 Finanšu rādītāji 

 Jebkuri gada pārskata dati

 Autoparks

 Zemes platības

Ganāmpulks, u.c.

! Vienlaikus sakārto klientu datubāzi



UZDOD JAUTĀJUMUS UN RODI ATBILDES

 Kāda profila uzņēmumi nes vislielākos ienākumus?

 Vai klienta ienestās naudas izmaiņas korelē ar 

apgrozījumu vai citiem rādītājiem?

 Kuros klientu segmentos ir vislielākais klienta 

skaita/ienākumu pieaugums?

 u.c.



NOZARES DATU IZPĒTE

 Cik uzņēmumi nozarē

 Nozares apgrozījuma pieaugums

 Darbinieku skaita izmaiņas

 Dažādi nozares finanšu rādītāji

 Uzņēmumu skaits reģionā

 u.c.







POTENCIĀLIE KLIENTI

 Izmanto informāciju par esošajiem klientiem

 Zini uz kuriem segmentiem fokusēties

 Iegūsti kvalitatīvu potenciālo klientu datubāzi



JAUNO KLIENTU IZPĒTE

 Likumdošanas prasību izpildei

 Biznesa lēmumu pieņemšanai

 Risku samazināšanai



KAM PIEVĒRST UZMANĪBU

 Bieža nosaukumu maiņa

 Adresē reģistrēto uzņēmumu skaits

 Nodrošinājumi uzņēmumam vai kapitāldaļu turētājiem

 Nodokļu parādi un kavētie maksājumi

 Tiesvedības

 Personas saistība ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi

 Kam pieder uzņēmums un kas ir PLG

 Finanšu rādītāji



RISINĀJUMI

Izmantot uzticamas datubāzes ar iespējami plašāku 

iekļauto reģistru informāciju un analītisko pakalpojumu 

klāstu vienuviet

 LURSOFT

• UR, VID, tiesu sēdes, parādi un atskaites no parādu 

piedziņas kompānijām, CSDD, u.c.

• Citu valstu reģistri - Eiropas Biznesa Reģistrs, Lietuvas un 

Lielbritānijas uzņēmumu reģistrs 

• Analītiskie pakalpojumi – finanšu analīze, uzņēmumu 

izvērstā analīze, saistību grafs

• AML izziņa







RISINĀJUMS

Automātiska datu ielāde uzņēmuma sistēmās 

 DATU IELĀDE AR XML 

• Aktuāli un precīzi dati par uzņēmumu

• Plaši dati – pamatdati, statusi, dati no gada pārskata, u.c

• Uzlabot savu sistēmu funkcionalitāti, piemēram, izveidot 

tajā uz datiem un formulām balstītus vērtējumus, 

ierobežot kādu darbību veikšanu (piemēram, pasūtījuma 

veikšanu)



IZMAIŅAS BIZNESA VIDĒ



RISINĀJUMS

Izmantot automatizētus klientu uzraudzības risinājumus

 MONITORINGS

• Ziņo e-pastā par izmaiņām dažādos reģistros

• Iegūt atskaites, ar ko pierādīt klientu uzraudzību

• Iespēja integrēt paziņojumus uzreiz sistēmā

• Izveidot nevēlamu darbību bloķēšanu pārdošanas 

sistēmās, balstoties uz monitoringa ziņojumiem



LĪGA LŪSE-ZAMBARE
liga.luse-zambare@lursoft.lv

Zini savu klientu,

bet izpēti veic gudri 

un mūsdienīgi!


