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To dara katrs. 
Pat visrūpīgāk organizētie no mums.

Katru mēnesi (katrus 2 mēnešus, pusgadu�) Jūs sašķirojat to papīra 
kalnu uz sava rakstāmgalda. Ir liela iespēja, ka vismaz puse no tā var 
tikt nodota makulatūrā. Otra daļa tiek nosūtīta uz arhīvu vai sakrauta 

skapī. Un tad tas ir nost no ceļa – prom...
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• Papīrs parasti veido līdz 70% no biroja atkritumiem. Vidēji tās ir 10 000 A4 lapas katram darbiniekam ik gadu

• Katra tonna pārstrādāta papīra  ietaupa 13 kokus, 4100 kilovatus elektroenerģijas un vairāk nekā 30 000 litru ūdens

• Mūsu planēta joprojām zaudē vismaz 16,2 miljonus hektāru mežu gadā mežizstrādei un zemes sagatavošanai 
lauksaimniecībai

• 45% no birojos drukātā papīra tiek izmesti līdz dienas beigām – visā pasaulē - vairāk kā triljons papīra lapas gadā

• ASV uzņēmumi tērē vairāk nekā $ 120 miljardi gadā par iespiestām veidlapām, no kurām lielākā daļa ir novecojušas 3 
mēnešu laikā

• Tipisks biroja darbinieks pavada 30-40% no sava laika meklējot informāciju e-pastā un kartotēkās

• Katrs dokuments vidēji tiek kopēts 9 līdz 11 reizes

• Katrs nepareizi nolikts dokuments uzņēmumam izmaksā 125 $. Katrs pazaudēts dokuments izmaksā $ 350 līdz $ 700

• Lielas organizācijas pazaudē 1 dokumentu ik pēc 12 sekundēm

• Vairāk nekā 70% no šodienas uzņēmumiem bankrotētu trīs nedēļu laikā, ja ugunsgrēka vai plūdu gadījumā ietu bojā to 
papīra dokumenti
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Daži fakti pasaules mērogā
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Bezpapīra biroja koncepts

Kas ir bezpapīra ofiss ?

Kad parādījies termins?

Priekšnosacījumi

Tendences

Bezpapīra ofiss = mīts ?
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Kāpēc Tas ir jādara ?

Ekonomiskais dokumentu pārvaldības izmaksas samazinās līdz 40%

Vides faktors

Efektivitāte Ceļas vidēji par 30%

Resursu ietaupīšana, mežu saglabāšana, atkritumu apjoma samazināšana
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Kā nokļūt ?
• Dokumentu radīšana un pārvaldība digitālā formā elektroniskā vidē no - līdz

• Papīra dokumentu digitalizācija

• EDPS izvēle un ieviešana, kas :

– Palīdz komandu labākai sadarbībai uzņēmumā 

– Palīdz atbrīvoties no papīra dokumentu plūsmām

– Nodrošina dokumentu pārvaldību

– Uztur dokumentu elektronisko arhīvu

– Garantē drošu failu apmaiņu

– Atvieglina procesu automatizāciju

– Ļauj izmantot mākoņtehnoloģijas

– Ļauj strādāt ar dažāda tipa failiem – video, audio utt
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Izaicinājumi
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Svarīgo dokumentu 

skenēšana, divpusēja druka, 

scan2email, 

Biznesa 

procesu 

maiņa

Papīra 

izmantošanas 

paradumu 

maiņa

Apmācības, mainīt vadību pamatojoties 

uz bezpapīra biroja principiem (ieskaitot 

think before you print utt), divu

monitoru ieviešana, Wi-Fi,
tabletes..

Automatizēt papīra bāzētus 

procesus ieviešot elektroniskas 

darbplūsmas, biznesa procesu 

automatizēšana

Darbinieku 

attieksmes un 

paradumu

maiņa

Bezpapīra

biroja 

iniciatīva
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PALDIES ! 

Alvis Dimitris

Pārdošanas direktors
OpusCapita AS


