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Efektīvas finanšu 

plānošanas rezultātā 

uzņēmums ir gatavs 

negaidītiem incidentiem, 

papildus izmaksām – svarīgi 

biznesa ilgtspējai

Kvalitatīva finanšu 

analīze un plānošana 

dod iespēju izvērtēt 

pašreizējos ekonomiskos 

trendus un veidot 

ilgtermiņa plānus 

veiksmīgai biznesa 

darbībai

Finanšu plānošana 

nepieciešama efektīvai 

budžetēšanai un finanšu 

uzskaitei

Kāpēc jāpievērš uzmanība finanšu plānošanai?
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Tikai 42% mazie un 

vidējie uzņēmumi ņem 

vērā iepriekšējā gada 

peļņas/zaudējumu 

aprēķinu1 nākamā gada 

budžeta izveidē

1. Aptauja, Jūnijs 2019 https://lab.getapp.com/whats-your-budgeting-and-forecasting-process-small-and-midsize-businesses-told-us-report/



Ilgtermiņa plānošana un 
finanšu analīze



Datu analīzes rīki

Power BI – Microsoft radīts 

Business Intelligence rīks, datu 

apkopošanas, analīzes 

programmatūra

Fluidly – naudas plūsmu 

analīzes un prognozēšanas rīks, 

ar iespēju automātiski importēt 

datus

Contractpedia – specializēts 

līgumu uzskaites rīks, dod 

iespēju pārskatīt piegādātāju 

līgumus, pārvaldīt izmaksas, 

optimizēt piegādes ķēdi

• Pārskatāma informācija

• Datu vizualizācija

• Informācijas apkopošana lēmumu pieņemšanai



Power BI

• Apkopojiet datus attēlos, 

kopīgojiet tos ar kolēģiem, 

izmantojot jebkuru ierīci

• Vizuāli izpētiet un analizējiet 

datus – lokāli vai mākonī

• Sadarbojieties un koplietojiet 

pielāgotus informācijas paneļus 

un interaktīvos pārskatus



Fluidly

• Ar AI darbināmas 

naudas plūsmas 

prognozēšana 

reālajā laikā
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Grāmatvedības robotizācija, 

datu apstrāde, izmantojot pieejamos rīkus

• Finanšu modeļu veidošana procesu plānošanai.

• Modeļu izveidošana ar vairākiem mainīgajiem faktoriem.

• Modeļu projektēšana ērtai procesu labojumu veikšanai.

Finanšu modeļa projekts Excel 

Finanšu modeļus izmanto, lai:

• Piesaistītu bankas finansējumu

• Piesaistītu investīcijas

• Novērtētu uzņēmumu

• Pieņemtu lēmumu par uzņēmuma 

pirkšanu/pārdošanu

• Pieņemtu lēmumu par kapitālieguldījumiem

• Plānotu uzņēmuma attīstību un ikdienas 

darbību (budžetēšana)



Uzņēmuma stabilitāte



• Izvērtēt uzņēmuma efektivitāti

– Kā tiek veikta grāmatvedība? 

– Kādas tehnoloģijas izmanto uzņēmums? 

– Vai darbinieki pilda atkārtojošos uzdevumus/manuāli?  

• Ievest efektīvu uzskaiti – ērta un uzņēmuma darbībai 

pielāgota finanšu uzskaites un iekšējo procesu vadības 

sistēma.

– Interaktīvā analītika

– Plašas funkcionalitātes iespējas

– Pārskatāma datu attēlošana un vizualizācija

• Veicināt darba efektivitāti – automatizēt procesus, izmantot 

efektīvāku aprīkojumu, apmācīt darbiniekus ikdienas darbā 

pielietot tehnoloģiskos rīkus.

Uzņēmuma stabilitāte



Budžetēšana un finanšu 
uzskaite – ERP vai mazu 
uzdevumu automatizācija?



ERP platformu 
ieviešana

Automatizētā procesu pārvaldīšanas ieviešana
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Mazu uzdevumu 
automatizācija 
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ERP platformu ieviešana

Project Management

Human Resources Financials

Supply Chain

CRM Modular

Analytics Scalable

• Finanšu/grāmatvedības 
modulis ir savienots ar citām 
platformas sadaļām.

• Automatizētās atskaites un 
finanšu plānošanas rīki, 
izmaksu pārvaldība.

• Vairāki moduļi, kas savienoti 
savā starpā. Vienotā uzskaite.

• Efektivitātes rādītāji pa 
moduļiem/projektiem/preču 
grupām utt.

• Labās prakses ieviešana 
uzņēmuma iekšējos procesos.
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• Payroll services

• Physical inventory management

• Procure to pay (non-stock)

• Procure to pay (stock)

• Procure to pay (service)

• Product catalog management

• Product definition

• Product development

• Product engineering

• Project management

• Quality assurance

• Record to Report

• Request to resolve

• Resource management

• Strategic sourcing

• Supplier return management

• Time and labor management

• Workforce administration

• Cash and liquidity management

• Customer contract management

• Customer return management

• Demand planning

• Expense reimbursement

• Field service and repair

• Financial closing

• Fixed asset management

• Intercompany project time and expenses

• Intracompany stock transfers

• Make to stock

• Make to opportunity

• Order to cash (project based services)

• Order to cash (standardized services)

• Order to cash (sell from stock)

• Order to cash (third party order process)

• Order to cash (specified products)

• Over the counter sales

Field service and repair

Customer contract management

Marketing-to-Opportunity

Order to Cash (services)

ERP funkcionalitātes piemērs
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Interaktīvi analītikas rīki



• rēķinu sastādīšana;

• vadības pārskatu sagatavošana; 

• vispārīgās grāmatvedības kārtošana;

• budžeta sastādīšana.

Kāpēc automatizācija?

PwC 2017. gada finanšu efektivitātes pētījums:

finanšu uzskaites un grāmatvedības automatizācija un 

procesu uzlabošana varētu samazināt laika resusrsus līdz 

pat 46%, piemēram:
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Mazu uzdevumu automatizācija 
finanšu plānošanā

• Ātrāka implementācijā;

• Izmantojot pieejamos rīkus (piem., Excel Macro, 
Google App Scripts, «mazās» programmas);

• Lētāka pielietojumā un uzturēšanā;

• Efektīvi funkcionē šaurākā mērogā, ietverot 
daļas no tādām tehnoloģijām kā robotikas 
procesu automatizācija un lielo datu apstrāde;

• Var uzlabot atsevišķu procesu produktivitāti par 
80% līdz 100%.



No sistēmas Excel programmatūrā eksportēti dati tiek automātiski apstrādāti 

un atbilstošā formatā nokļūst mēneša rēķinu apkopojumā. Cenas tiek 

automātiski pieskaņotas katram klientam un pakalpojuma veidam.

Informācijas automatizētā 

sagatavošana rēķinu izrakstīšanai (Excel Macro)
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Datu apmaiņas automatizācijas piemērs (Google App Scripts)

Sistēma Google mākoņpakalpojumos, kas automātiski sagatavo un 

formatē dokumentus pamatojoties uz ievadītajiem datiem par:

• Avansa norēķiniem;

• Komandējumiem (komandējuma rīkojumiem).



• Rēķinu automatizētā izrakstīšana;

• Darbinieku darba laika tabeles apkopošana;

• Gada pārskatu automatizētā sagatavošana;

• Finanšu datu apkopošana un atskaišu ģenerēšana;

• Automatizētā atskaišu sagatavošana.

Citi piemēri finanšu plānošanas automatizācijai


