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Labdien! 

Visu dienu esat klausījušies par “mākoņiem”,  
bet tagad uz divdesmit minūtēm “nolaidīsimies uz zemes” un  
aprunāsimies par to kas mums ir apkārt (digitāls) un  
kā mēs izmantojam. 



Valsts uzņēmumi: 

 Tie ir dažādi:  

– lieli  

– mazi 

– ar filiālēm pa visu Latviju  

– Kā arī tie kuri atrodas vienā mājā. 
 

 Kas šiem uzņēmumiem ir kopīgs? 

– visi (daļēji vai pilnīgi) finansēti no valsts budžeta!  

– Tas uzņēmumiem uzliek papildus materiālo atbildību, uzraudzības pienākumu un 
drošības nastu.  



Cilvēks ir un paliek tikai cilvēks 

 Digitāls nozīmē informācija, bet cilvēks ir un paliek tikai cilvēks un 
uzskata, ka informācijai ir jābūt uz papīra. 

Vai viss ir jādrukā? 

 Apjautājos vienam no sadarbības partnerim-  
Cik daudz 2014.gadā viņi ir pārdevuši ofisa papīru? 

– 2604 tonnas jeb 1 226 768 paciņas ... 



Ko saprot lietotājs? 

 Ražotāji apzinās informācijas nozīmību! Vai lietotājs to arī saprot?  

 Kaut cik nopietnās iekārtās, kuras kopē, skenē, drukā un sūta e-pastus ir iestrādāti drošības 
un uzraudzības instrumenti: 

– Pielaides kodi, ierobežojumi uz drukas apjomiem, iekārtas izmantošanas monitorings un funkciju 
liegums.  

 Jūs viņus izmantojat? 
  

– Kāda uzņēmuma sistēmas administratoram jautāju: Cik daudz darbinieki var nosūtīt no jūsu drukas 
iekārtas e-pastus ārpus uzņēmuma? 
 

– Vajadzīgas preventīvas darbības, lai netiktu pieļauta informācijas noplūde no iekšienes, pat aiz 
neuzmanības.  



 
Digitālās tehnikas audits!  

Gadījums iz dzīves: 

–Uzņēmuma vadītājs man pazīstams cilvēks. 
 
Vaicāju vai varu uzzināt par drukas apjomiem, ko tie drukā un cik 
izmaksā šī drukāšana.  
Varbūt ar tehniku ko varu piedāvāt viņi varētu to darīt ekonomiskāk! 
Tika iedots iepirkuma speciālists no uzņēmuma, kurš zināja visu par 
drukāšanu.  



Sakārtot digitālo vidi! 

Digitālās iekārtas ir kļuvušas ļoti spēcīgas un ne vienmēr 
mēs apzināmies to iespējas! 

Sakārtojot digitālo vidi mēs patiesi varam gan paaugstināt 
dokumentu aprites drošību gan samazināt izdevumus!  



Iekārtas nolietosies nākamajā gadsimtā! 

 Uzņēmumā ir piecas vienādas iekārtas kas katra veic 80 kop/min. 

 Tika stāstīts, cik labi tās veic savu darbu un, cik kvalitatīvi. 

 Apjautājos cik liels ir gadā izdrukātais apjoms. 

– Atbilde mani drusku šokēja: 400 000. 

– Veicu nelielus aprēķinus: 
400 000 : 400 (80x5) =1000 min. 
1000 : 60= 16,67 st.  

 Secinājums: iekārtas nolietosies nākamajā gadsimtā!  


