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Precizitāte un atbilstība

Algu grāmatvedis
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Kļūdas izmaksā dārgi

Pastāvīgums un kapacitāte
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Algu grāmatvedība pasaulē

Daudzām organizācijām algu aprēķina 
sistēmas (vai saskarnes ar pakalpojumu 
sniedzēju sistēmām) nav tieši integrētas ar 
HR un finanšu uzskaites sistēmām. 
Ļoti maz organizāciju izmanto tādas 
sistēmas, kas ļauj nodrošināt integrāciju 
izveidi un efektīvu datu apmaiņu.



Tehnoloģijas

IT risinājumi un 

analītiskā pieeja, 

spēja pielāgoties 

tehnoloģijām un tās 

prasmīgi pielietot
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Algu aprēķins digitālajā laikmetā

Regulējums

Likumu, normatīvo aktu 

un reglamentējošo 

standartu ievērošana, 

labās prakses ieviešana 

un īstenošana

Sadarbība

Vienkāršs un 

saprotams process, 

lietojamība un 

pieredze, precizitāte 

un pārliecība
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Tehnoloģijas

Rutīnas algas aprēķina procesu automatizācija.

Procesu automatizācija

Datu koplietošana, integrācijas ar HR un finanšu uzskaites sistēmām.

Mākoņrisinājumi

Padarīt algas datus lietotājiem (vadībai un darbiniekiem) draudzīgākus.

Datu vizualizācija
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Jautājumi uzņēmuma vadītājam

Vai pašreizējā algu aprēķina sistēma iekļaujas uzņēmuma 

vispārējā tehnoloģiju stratēģijā?

Ja uzņēmuma HR sistēma ir balstīta uz mākoņtehnologijām, 

kāda saskarne ir veidota ar algu aprēķina sistēmu un 

kā algu aprēķina rezultāti tiek sasaistīti ar finanšu sistēmu?

Vai Jūs izvērtējāt algu aprēķina ārpakalpojumu sniedzēju 

izmaksas un piedāvātās iespējas?

Vai Jums ir pārliecība, ka Jūsu algu grāmatvedis var 

nodrošināt pilnvērtīgu algu aprēķina risinājumu?
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Pareizs algu aprēķins.
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Regulējums

Atbilstība aprēķina regulējumam

Datu privātums. Datu īpašumtiesības. Datu izpratne.

Datu regulējums, kiberdrošība

Precīzas un pilnvērtīgas atskaites, izmantojot tehnoloģijas.

Prezicitāte un efektivitāte
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Jautājumi uzņēmuma vadītājam

Vai Jums ir pāriecība, ka iepriekšējos mēnešos algu aprēķins ir 

veikts precīzi un bez kļūdām?

Vai Jūs zināt kopējās algu izmaksas par pēdējiem 12 mēnešiem? 

Vai Jums ir pieejama vēl kāda analītiska informācija?

Vai Jūsu darbinieku algu dati ir drošībā un vai tika veikts 

datu drošības un apstrādes atbilstības novērtējums? 

Kā Jūs ikdienā pielietojat mākoņu tehnoloģiju priekšrocības, lai 

nodrošinātu elastīgu un efektīvu algu aprēķinu?
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Iespējas brīvi rīkoties ar datiem.
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Sadarbība

Datu veiklība (agility)

Atbalsts un pielāgotie risinājumi, palīdzības nodrošināšana.

Adaptīvā komunikācija

Datu koplietošana, integrācija ar HR un finanšu uzskaites sistēmām.

Lietojamība
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Gudrā algu aprēķina ieviešana

Vienošanās par datu 

apmaiņu un struktūru, 

nodevumu piegādi

Integrāciju izveide, 

mākoņrisinājumu 

sagatavošana

Algas procesu 

iestatīšana, 

konfigurācijas

Algu aprēķina cikla 

pārbaude un 

apstiprināšana

Algu aprēķina uzsākšana, 

ikmēneša nodevumu 

sagatavošana



1.
Engagement Center

PwC

Payroll projekts



Engagement Center ir risinājums sadarbībai

ar klientiem, un tas piedāvā vienotu sistēmu, 

kurā PwC darbinieki un klienti jebkurā laikā var:

• sekot līdzi darba progresam;

• veikt drošu dokumentu/datu apmaiņu;

• veikt informācijas pieprasījumus;

• piekļūt analītikas rīkiem;

• pārskatīt vēsturiskos datus, saziņu, 

dokumentus.

Moduļu apvienojums

Droša vide

Mākoņrisinājums

Projektu vadība

Datu analīze Orientēts uz klientu











2.
HR platform

PwC
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personāla 
datu apskate

elektroniskās 
algas lapiņas

atvaļinājuma 
pieprasījumi

jaunu 
darbinieku 
veidlapas 
(interaktīvi 
dokumenti)

citi 
prombūtnes 

veidi

virsstundu 
reģistrācija

bonusu, 
piemaksu 
admini-

strēšana



3.
Payroll

PowerBI

vadības atskaite





4.
automatizācija –

Mazo uzdevumu

Payroll risinājumi
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Gudrais Payroll (algu aprēķins)

Individualizēta pieeja uzņēmumiem ar lielu darbinieku 

skaitu un/vai sarežģītiem algu procesiem.

• PwC platformas, pašapkalpošanās portāls.

• Integrācija ar klientu reģistriem, datu apmaiņas formāta 

standartizēšana un automatizētā datu apstrāde, 

izmantojot digitālo rīku pilnu potenciālu.

• Pārskatāma un vienota pakalpojuma ieviešana –

vēsturisko datu pārnešana, algu aprēķina sistēmu 

uzstādījumu un integrāciju izveide utt.

• Papildus klienta vajadzībām pielāgota interaktīva algu 

aprēķina vadības atskaite, kā arī citi nodevumi.
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Veiksmes stāsti

Starptautiska IT uzņēmuma 

sabiedrība Latvijā

• Dažādas algu aprēķina komponentes 

(piem., 25+ piemaksu veidi).

• Integrācijas izveide ar klienta sistēmu, 

pielāgotas un informatīvas algu lapiņas, 

īpašās atskaites un grāmatvedības 

datu formāts, automatizētie banku 

maksājumi.

Vietējais jaunuzņēmums

• PwC platformas un pašapkalpošanās 

portāla izmantošana drošai datu 

apmaiņai un komunikācijai.

• Uzlabota ikmēneša algu aprēķinu 

precizitāte un nodevumu 

sagatavošanas disciplīna.
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Uzņēmuma uzskaites dokumentu sagatavošana 

(rīkojumi, atskaites, līgumi, ziņojumi, algu lapiņas u.c.) 

Lielo datu apstrāde, aprēķins, vizualizācija un analīze, 

finanšu specializēto atskaišu sagatavošana

Manuāli veikto vienveidīgo grāmatvedības aprēķinu 

un datu apstrādes automatizācija

Grāmatvedības procesu izvērtēšana, 

bezpapīra grāmatvedības un automatizācijas ieviešana

Finanšu uzskaites un automatizācijas 

tehnoloģisko risinājumu izvēle

Gudrā pieeja finanšu uzskaitē
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