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Kādas ir mūsdienu 
uzņēmumu 
prasības?

Mēs esam gatavi izmantot 

mākoņpakalpojumus– vēlamies 

ietaupīt līdzekļus.

Mums ir nepieciešams piekļūt darba 

dokumentiem no jebkuras vietas, lai 

nodrošinātu saviem klientiem augstu 

servisu un celtu savu konkurētspēju.

Mūsu darbinieki 

strādā no 

jebkuras vietas 

un mums ir 

svarīga 

komunikācija un 

sadarbība.

Mūsu dati ir drošībā. Mums ir 

svarīgi, ka mans uzņēmums ir 

pasargāts no vīrusiem, ļaunprātīgu 

programmatūru, zādzības u.c.

Mēs vēlamies apturēt tēriņus par 

novecojošām tehnoloģijām, mēs 

vēlamies, lai tehnoloģijas un risinājumi 

attīstās līdz ar mūsu biznesu.

Risinājumiem

vienmēr 

jādarbojas

Mums ir nepieciešami 

mūsdienīgi 

risinājumi, kas palīdz 

mums sadarboties.

Mums ir 

nepieciešami labāki 

risinājumi 

komunikācijai ar 

klientiem



Kā Dokumentu vadības 

sistēma (DVS) palīdz 

biznesam? 



Vai ikdienā esat saskārušies ar šādām situācijām? 

Nevar saprast, kura ir 
dokumenta pēdējā versija ?

Ātri jāsaskaņo dokuments ar 
vairākiem kolēģiem ?

Kā efektīvāk un drošāk – uzticēt 
dokumentu glabāšanu un 
pārvaldību vienam cilvēkam, vai 
atļaut organizēt dokumentus 
visiem darbiniekiem? 

Nav iespējams ātri atrast 
vajadzīgu dokumentu ?

Reģistrēti dokumenti ar 
vienādiem numuriem ?

Gaidāt kādu darbu no kolēģa, 
bet tad uzzināt, ka viņš ir 
atvaļinājumā ?



Vai strādājam efektīvi ?

Cik maksā 1 darbinieka 
stunda, piemēram, 
sekretāres, speciālista, 
vadītāja laika ?



Cik uzņēmumam izmaksā drukātu dokumentu 

meklēšana mēnesī?

Jautājums Piemērs

Cik darbinieki birojā nodarbojas ar dokumentu apstrādi? 10

Cik daudzas reizes dienā katrs darbinieks meklē vai reģistrē 
papīra dokumentus? 

20

Cik daudz laika prasa viena papīra dokumenta atrašana vai 
reģistrācija ?

2 min

Kāda ir šo darbinieku vidējā stundas likme 10 eur

10*20*2=400 min       400/60=6,6h        6,6*10 eiro=66 eiro/dienā          66eiro*20=1320 eiro/mēnesī

1320
eiro mēnesī



Kā uzņēmums var strādāt ar dokumentiem? 

Reģistrācija Excel failos vai papīra žurnālos

Dokumentu glabāšana failu sistēmā vai e-
pasta folderos

Darbs ar dokumentiem, pārsūtot tos pa e-
pastu

Dokumentu saskaņošana papīra formā

Dokumentu glabāšana vienuviet un kopiju 
izgatavošana darbam ar tiem

“Pa vecam” Mūsdienīgi

Elektroniska dokumentu 
vadības sistēma



Korespondence

• Ienākošo/izejošo dokumentu reģistri

• Vienlaicīgs darbs pie dokumentiem

• Elektroniska saskaņošana un vīzēšana

• Sekošana dokumentu statusam

• Biežāk lietojamo dokumentu sagataves



Personālvadība

• Darbinieku pamatdati, darba līgumi, CV, 
mācību vēsture, novērtējumu pieraksti

• Materiālās atbildības reģistri

• Iesniegumi un personāla rīkojumi

• Prombūtnes kalendārs

• Informācija par aizvietotājiem



Rēķinu vadība un budžetēšana

• Budžeti pa struktūrvienībām un laika 
periodiem

• Rēķinu apstiprināšana

• Apmaksas kontrole

• Apmaksas dati un pārskati

• Pamatlīdzekļu piesaiste materiāli 
atbildīgajiem darbiniekiem



Līgumu vadība

• Līgumu reģistri

• Līgumu termiņu kontrole, atgādinājumi un 
pārskati

• Sasaiste starp līgumiem, rēķiniem un citiem 
dokumentiem

• Līgumu sagataves



Uzdevumu vadība

• Individuāli un grupas uzdevumi

• Deleģēšanas iespējas

• Pārskati par uzdevumi izpildi

• Atgādinājumi



Projektu pārvaldība

• Projektu portfelis

• Projektu sadarbības vietnes – dokumenti, laika 
grafiki, uzdevumi un resursi

• Uzdevumu atgādinājumi

• Projektu KPI

• Projektu zināšanu bāze



Kādiem mērķiem kalpo DVS?

Lietvedība Darbs ar dokumentiem 
projektu vai darbinieku 

griezumā

Sadarbība ar 
ārējiem 

partneriem

Efektīvāka funkcija pārdale 
starp ERP un citām 

sistēmām



Kāpēc strādāt ar dokumentiem 

«pa vecam» nav prātīgi?

3% no atlikušajiem tiek nolikti 
nepareizajā vietā4

Nesakārtota dokumentu aprite nes zaudējumus uzņēmumam!

80% darbinieku katru dienu 
velta 30 min. informācijas 
meklēšanai1

60% darbinieku katru dienu 
velta 1h, dublējot kolēģu 
darbu2

7,5% dokumentu 
tiek pazaudēti3

60%

7,5% 

80%

3%

1,2,3,4 Pricewaterhouse Coopers



Uzņēmēji, kuri izprot biznesa tehnoloģiju nozīmi

• SIA „VALPRO”
– viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs
– ražo augstākās kvalitātes metāla produktus un metāla apstrādes 

pakalpojumus
– 310 darbinieki
– 93% no saražotā tiek eksportēti uz vairāk nekā 25 pasaules valstīm

• Biznesa tehnoloģijas uzņēmumā:
– Resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon (2005)
– Ražošanas iekārtu un sistēmu rādītāju darbības kontrolei izmanto ēku 

pārvaldības sistēmu Niagara (2010)
– IT infrastruktūras modernizācijai izmanto Office 365 (2015)



Kādi bija izvirzītie mērķi ?

Dokumentu ziņā:
•Uzglabāt visus dokumentus 
elektroniski vienuviet, bez 
nevajadzīgiem dublikātiem

•Panākt ātru jaunu dokumentu 
ievadi

•Spēt ātri atrast datus un pašus 
dokumentus

Strādāt ar 
dokumentiem un 

uzdevumiem 
vienoti

Projektu ziņā:
•Ieviest pārredzamu un 
«caurspīdīgu» projektu procesu

•Spēt operatīvi sekot projektu 
norisei

•Panākt projektu vienotu 
struktūru un organizācijas 
principus

•Ērti veikt termiņu kontroli

•Nodrošināt visu atbildīgajiem 
nepieciešamo projektu 
informāciju pārskatāmā veidā



Kādiem uzņēmumiem vajadzīga DVS?

Darbā ar dokumentiem kopā 
jāstrādā vairākiem darbiniekiem

Ir nepieciešams piekļūt 
dokumentiem, strādājot ārpus 
biroja vai kolēģa prombūtnē

Ir jāvar vienkopus redzēt visus 
dokumentus par kādu projektu

Jāseko līdzi darbinieku uzdotajiem 
uzdevumiem, līgumu termiņiem, 
izrakstītajiem rēķiniem

Ir filiāles, kurām jāapmainās ar 
dokumentiem

Jārealizē projekti sadarbībā ar 
citiem uzņēmumiem

DVS ir domāta Jums, ja Jūsu uzņēmums atbilst kaut vienam no šiem 
kritērijiem: 



Piedāvājums ir plašs – kā izvēlēties ?

Viegli papildināma funkcionalitāte

Ērti pielāgojama lietotāja saskarne

Dokumentu apstrādes plūsmas

Uzdevumu uzdošana, deleģēšana un kontrole

Integrēts e-paraksts

Darbību auditācija

Augsta drošība

Savienojama ar e-pastu, ERP, CRM un citām sistēmām

Konkurētspējīga cena

Ātri 
ieviešama

Labas 
attīstības 
iespējas

Neprasa 
liekus 

ieguldījumus 
infrastruktūrā

Vienkārša 
un intuitīva 

lietošanā




