
Kā robots var palīdzēt klientu vadībā?
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Digital Mind

Digital Mind are business technology experts.

We help organizations all across the Baltic Sea 
region to bridge the gap between Business and 
IT.
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Established: Latvia in 2004, Estonia in 2016, Lithuania in 2017

Markets: Baltic Sea Region, CES

Projects: 200+ successfully implemented projects

Certification: ISO 9001:2008 

Partnerships:

Team:

OpenText, Microsoft, Optimal Systems, Software AG, 
IBM, Kryon

20 experts
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Digital Mind

Tehnoloģijas

RPA

Signing Services

ECM and
process 

automation

Micro-services

BPM

Robots to automate human work
and accelerate performance

E-signature; e-signature
with externals

Paperless office and document centric
business process automation

ECM related micro-services

Organization architecture, process design 
automation solutions
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Darba tirgus izaicinājumi Baltijā

• Algas pieaug straujāk nekā darba produktivitāte

• Dramatisks darba spēka samazinājums tuvākajos gados
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KAS IR RPA?
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Robotiskā Procesu Automatizācija (RPA)

Datu apmaiņa starp
dažādām sistēmām un 

datu avotiem

Datu izgūšana, 
pārbaude un

labošana

E-pastu apstrāde
(izveide, saņemšana

un apstrāde)

Atskaišu
sagatavošana

Failu monitorēšana
un apstrāde

• Procesu automatizācijas virziens, kurā RPA programmatūra tiek apmācīta un 
turpmāk veic darbības, ko iepriekš IT sistēmās darīja cilvēki. 

• RPA robotiem var uzticēt atkārtojošos darbus, kuros nav nepieciešama
intuīcija, empātija, emocijas u.c. tikai cilvēkam piemītošas spējas.

• Tipiski pielietojumi:
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RPA veidi

• Robots PALĪDZ cilvēkam

• Robots strādā ar lietotāja DATORU

• Cilvēks uzdod robotam izpildīt noteiktus
uzdevumus

“ATTENDED” REŽĪMS

• Robots veic darbu cilvēka VIETĀ

• Robots “dzīvo” un strādā no VM

• Cilvēks iesaistas izņēmumu gadījumos

“ UNATTENDED” REŽĪMS
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RPA ieguvumi

• Produktivitāte - Roboti paveic darbus ātrāk, to uzmanība netiek novērsta

• Pieejamība - Roboti strādā 24/7, neslimo, neiet atvaļinājumos, nesvin svētkus

• Uzticamība - Uzdevumi vienmēr tiek veikti vienādi

• Kvalitāte - Nav cilvēcisko kļūdu

• Zema “tehniskā barjera” - Apmācīšanai nav nepieciešamas programmēšanas zināšanas

• Izmaksu samazinājums - Procesa kopējo izmaksu samazinājums

• Darbinieku motivācija - Darbinieki var fokusēties vērtīgākiem darbiem

• Straujš ROI - RPA projekta investīcijas atmaksājas 6-9 mēnešos

• Roboti kļūst spējīgāki un pieejamāki



Kā RPA var palīdzēt?
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RPA piemēri klientu vadībā

• Pasūtījumu apstrāde – Ienākošo pasūtījumu pārbaude, klienta bilances un 
iepriekšējo pasūtījumu statusa pārbaude, rēķinu izrakstīšana.

• Ikmēneša rādījumu/pakalpojumu apjomu apkopošana – Datu apkopošana no 
dažādām sistēmām un avotiem, un ievadīšana sistēmās. Atskaišu un rēķinu 
sagatavošana un nosūtīšana.

• E-pastu komunikācija – Apstiprinājumu vadība, laiku plānošana, informatīvi
paziņojumi, atgādinājumi.

• Dokumentu sagatavošana – Iesniegumu, līgumu, vienošanās, atskaišu izveide pēc
pieprasījuma. Palīgs klientu konsultantam – gan cilvēkam, gan čatbotam.

• Pakalpojumu kvalitātes un piegādes ātruma uzlabošanas “neredzamā puse” –
• Datu apmaiņa starp dažādām nesavietojamām sistēmām

• Datu pārbaude (publiskie reģistri, vēsture, datu korektums utml.) 

• Mazu darba daļu automatizēšana garos vai sarežģītos procesos
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Virtuālais kolēģis, asistents

• Robots neaizstāj cilvēku vai tā amata pozīciju. Tas veic atsevišķus uzdevumus.

• Kolēģi lūdz robota palīdzību e-pastā/čatā, RPA procesu izvēlnē vai ar kādu citu “trigeri”.

• Personalizē to! Dodiet tam vārdu vai iesauku, profila bildi. Apmāciet apsveikt kolēģus
svētkos. Izveidojiet viņam pašam savu e-pasta adresi un lietotāju jūsu sistēmās.



www.digitalmind.lv

Gatis Jansons

RPA inženieris

https://www.linkedin.com/in/gatis-jansons-95226b72/

gatis.jansons@digitalmind.lv


