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b2b technology experts
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Operating since 2004

Market Baltics

Offices / Teams Riga, Tallinn /20 experts

Certificates ISO 9001:2008

Membership BICG; LRTK

NPS 8,3

Focus Efficiency and intelligent work

Domains Digitalization
Automation
Mobility
Compliance

Services Consulting
B2B technology implementation

Products Experience + best practice + market needs 



Paperless office

Technology stack

DM IBS
[Intelligent business solutions]

EIM
[Enterprise Information Management]

BPA
[Business Process Automation]

Paperless office

Documents and records 
lifecycle management

Smart and secure storage

Document oriented business 
process automation

Business process orchestration

Robotic Process Automation

Signing Services. 

Pad signing. 



Ierobežoti resursi?

Automatizācija
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Automatizācija

Sistēmu izstrāde un integrācija
Vairumā gadījumu gan tas ir dārgi un ilgi

Virtuālie asistenti/aģenti            .
Tērzēšanas vai sintezētās balss zvanu roboti, piemēram:
Una (UR), Anete (Tet)                    .

Robotisko Procesu Automatizācija
RPA robots jeb virtuālais kolēģis, kurš darbojas IT sistēmās



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 un 
dokumentu

sagatavošana

Failu monitorēšana, 
apstrāde un 
atjaunošana

• 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:

https://digitalmind.lv/rpa-piemeri/
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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 savā
VIRTUĀLAJĀ DATORĀ

• 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

• Attālinātu darbu nodrošinot, procesi ir digitalizējušies un kļuvuši atbilstošāki priekš RPA
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Darba tirgus izaicinājumi

• Attālināta strādāšana un dažādi mainīgi ierobežojumi, kas samazina efektivitāti

• Tuvāko 5 gadu laikā darba spēka apjoms samazināties par ~57 000
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Ko ar RPA
automatizēt?
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Potenciālie RPA piemēri valsts iestādēs

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

• Sociālo tīklu monitorings – Regulāras pārbaudes, meklējot ziņas, un komunikatoru
informēšana par attiecīgajiem ierakstiem. 

• E-pastu komunikācija – Apstiprinājumu vadība, laiku plānošana, informatīvi
paziņojumi, atgādinājumi. Robots kā personīgais vai procesa asistents.

• Dokumentu sagatavošana – Iesniegumu, līgumu, vienošanās, atskaišu izveide pēc
pieprasījuma. Palīgs 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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Par virtuālo RPA kolēģi

• 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, profila bildi, pašam savu e-pasta adresi un lietotāju
jūsu sistēmās.

• Roboti var būt vairāki. Darbu apjomam nav limita, ja viens robots nepaspēj izdarīt visu, 
tad pievienojam virtuālajam departamentam jaunus darboņus.



14

Power 
Automate
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Potenciāls

Uzņēmums Latvijā automatizējis vairāk kā 100 procesus.

Turklāt tas ir galvenokārt tikai finanšu departamentā. Turpina ar iepirkumiem un klientu apkalpošanu.

Visas lielās pašvaldības, aģentūras, inspekcijas, skolas, slimnīcas u.c. iestādes varētu
automatizēt desmitiem vai pat simtiem procesu.



www.digitalmind.lv

Gatis Jansons

RPA inženieris

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

gatis.jansons@digitalmind.lv


