
Darba procesa
transformācija



Kā veiksmīgi nodot

savas zināšanas

citiem, lai tās tiktu

pielietotas



Latvija ir viena no vadošajām
valstīm interneta ātruma ziņā
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Valsts palielina digitālo
kontroli

02

Mobilo lietotāju ir vairāk nekā
stacionāro
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Visi pieraduši komunicēt čatā04

Trendi

05 Pieaug darbinieku
piesaistīšanas izmaksas



Biznesa nākotne ir atkarīga no inovatīviem instrumentiem

CLOUD 
COMPUTING

Novērš laika 
un telpas 
ierobežojumus

Paātrina biznesa 
procesus

Paplašina 
iespējas



Ekonomija un ekoloģija

Vienota 
informācijas 
telpa

Ieguvums

Samazinām 
izmaksas uz ofisa 
infrastruktūru

Ietaupījums

Elektroniskie 

dokumenti

Kontrole

Kopīgs darbs ar 
dokumentiem

Laiks



Produktivitāte

 Uzvarēsim cilvēcisko faktoru

 Rutīnu vajag automatizēt

 Jāatbrīvo darbinieki no rutīnas



Mobilitāte

Balss un video Datu apmaiņa
Content

Darbs ar projektiem

2018. gadā, mobilā interneta 

apgrozījums pirmo reizi apsteidz fiksēto 

internetu!
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2020. gadā katrs piektais 

uzņēmuma darbinieks strādās 

attālināti

Uzņēmumi ietaupīs miljardus EUR 

no pārejas uz attālinātu darbu

*Bitrix24 pētījums sadarbībā ar J’son & Partners

Consulting



Rezultāts 

bez ikdienas 

kontroles 

Izmaksu 

samazināšana

Ceturtā daļa 

darbinieku, 

kuri strādā 

attālināti, 

izpilda darbu 

kvalitatīvāk

Paplašināsie

s darbinieku 

piesaistes 

iespējas

Palielināsies 
mobilitāte un 
operativitāte, 
elastīgāks 
darba grafiks

Darba 
ražīguma
pieaugums

Pieaugs lojalitāte 
attālinātiem darbiniekiem

*Bitrix24 pētījums sadarbībā ar J’son & Partners

Consulting



Programmas, kuras lieto attālinātie darbinieki –

dzinējspēks attālinātam darbam

*Bitrix24 pētījums sadarbībā ar J’son & 

Partners Consulting

Sistēma darbam ar e-pastu un dokumentiem
IP telefonija
Datu centri

Korporatīvie sociālie tīkli
Čati

Projektu vadības sistēmas
CRM sistēmas

Uzdevumu vadības sistēmas
Kompleksie risinājumi

Cits



Biznesa komunikācija 
paātrinās

Čati

Čat-boti

CRM-mārketings

Mākslīgais intelekts



Zvani

SMS; čats

E-pasts

Soc. tīkli

Un sagaida to pašu no 
uzņēmuma

Klienti dzīvo
visos saziņas
kanālos



Vecie pārdošanas kanāli pārstāj darboties

Mājaslapas

E-Pasts; telefons; SMSSociālie tīkli

Reklāma



Reklāmas kanāli ir 

pārkarsēti

Tradicionālie reklāmas 

kanāli pārstāj 

darboties, vai stagnē, 

pie tam izmaksas uz 

viņiem nesamazinās

Reklāmdevēji pāriet uz 

internetu

Mūsu internets ir 
pārpildīts ar reklāmu

PIRKT



Atrast klientu ar katru dienu ir grūtāk

Jāmeklē jauni kanāli izejai pie klientiem

Jāapstrādā katra iespēja

Pieejai ir jābūt personalizētai

Ir jāstrādā ar esošo klientu datubāzi



Roboti darbiniekiem

Uzliks uzdevumu darbiniekam

Ieplānos tikšanos

Ieplānos zvanu

Uzliks uz kontroli

Nosūtīs SMS

Nomainīs atbildīgo personu

Nomainīs stadiju

Ieliks ziņojumu dzīvajā lentē

Paziņos klientam

Izdzēsīs nevajadzīgos datus



Ko darīt cilvēkam?
Kā apgūt visas jaunās

tehnoloģijas?
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Ar ko atšķiras pieaugušo
un bērnu apmācības?
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Uzstādiet apmācības
mērķi

Mērķis mācībām – tā ir uzvedība, 
zināšanas, prasmes, spējas, kuras jāmāk
nodemonstrēt apmācamajam, lai viņu
varētu nosaukt par kompetentu

Mērķim ir jāapraksta vēlamais apmācību
rezultāts



Vērtēšana

Sintēze

Analīze

Pielietošana

Saprašana

Zināšanas

Benjamin Bloom

Kognitīvā metode –

izzinošie mērķi, 

zināšanas, saprašana, 

kritiskā domāšana



Nobeigumā! Kā panākt, lai
mani sadzird?

BALSS



Paldies! ☺

csc.lv
Veidojiet savu digitālo 

biroju ar Bitrix24

Jānis STRUMPMANIS

csc telecom


