
Proaktīvas reāla laika biznesa 
analītikas priekšrocības
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Mūsu klienti
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Priekšnosacījumi proaktīvai analītikas 
platformai

• Izvietot un monitorēt ML modeļus

• Noteikumu balstītas sistēmas

• Ātra analītisko aplikāciju 
ieviešana

• Augstas pieejamības datu 
glabāšana (In-memory)

• Integrācija ar citām sistēmām
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Nosūtīt atbildi
Sākt risināt problēmu
Izvietot pasūtījumu

Fiksēt biznesa 
rezultātu
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SAP Hana platforma proaktīvai analītikai
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Izstrādāt nepieciešamās aplikācijas ātri



Valsts ieņēmumu dienests
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• Emergn piegādā un uztur dažādus IT risinājumus Valsts 
ieņēmumu dienestam jau kopš 1995. gada

• 2019. gada beigās Valsts ieņēmumu dienests pieņēma lēmumu 
uzlabot analītiskās spējas ieviešot SAP HANA plaformu, 
uzsākot ieviešanu 2020. gadā



Nodokļu maksātāju 
reitingu sistēma
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PIRMS
• Dažādu parametru manuāla apkopošana un integrēšana pamatdatu

kopā, datu atjaunošana reizi mēnesī;
• Jaunus parametrus varēja pievienot tikai programmatūras jaunināšanas

laikā

TAGAD
• Automatizēta kompilācija dažu minūšu laikā, bez manuālas apstrādes

• Visa biznesa loģika, kas paredzēta reitingu aprēķināšanai iestrādāta 
HANA noteikumos, kas ļauj biznesa lietotājiem pēc vajadzības pielāgot / 
aizstāt jebkuru no parametriem

• Rezultāti pieejami online režīmā, izmantojot OLAP servisus
• Iespēja aprēķinā izmantot mašīnmācīšanās algoritmus

DRĪZ

• Jauni reitingu paremetri var tikt pievienoti

• HANA Rule Framework vārdnīca papildināta ar jauniem parametriem
• Integrācija ar EDS sistēmu



Nodrošināt ticamu 
informāciju pārmaiņu 
laikā
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PIRMS
• Dažādas ārējās organizācijas, t.sk. citas valsts institūcijas savos 

ikdienas procesos izmanto VID sniegtos datus, un jebkādas izmaiņas 
VID sistēmās šīm ārējām organizācijām radīja uzņēmējdarbības 
nepārtrauktības risku.

TAGAD

• 2021. gada 1. janvārī VID ieviesa radikālas nodokļu sistēmas 
reformas, jo tika izveidots vienots nodokļu konts, lai aizstātu vairāk 
nekā 40 dažādus nodokļu kontus, kas nodokļu maksātājiem līdz šim 
bija jāizmanto. Tika mainītas arī nodokļu parādu uzskaites metodes

• Pateicoties HANA platformas elastībai, biznesa nepārtrauktība tika 
nodrošināta ārējiem lietotājiem, kuri paļaujas uz jaunāko informāciju 
par personu un uzņēmumu nodokļu statusu.

• Uzlabota analītisko sistēmu darbība un novērsta lielākā daļa 
neatbilstību starp datu noliktavas sistēmu saturu un pamatsistēmu 
saturu

DRĪZ

• Gada nodokļu deklarāciju apstrādes modernizācija
• Datu noliktavas sistēmas jauninājumi (uz HANA platformas), lai 

atbalstītu muitas un nodokļu pamatsistēmu jaunas funkcionalitātes 
ieviešanu



Kopsavilkums
• Proaktīvai analītikai būs nepieciešma 

atbilstoša datu platforma

• AI/ML algortimu izmantošana praksē būs 
atkarīga no tā, cik standartizēta ir šo modeļu 
izvietošana un uzturēšana datu platformā

• Proaktīvai analītikai būs nepieciešami vairāki 
rīki, tādi kā noteikumu dziņi, analītikas 
aplikācijas un citi
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«Paldies par HANA»
KLIENTA ATGRIEZENISKĀ SAITE:



Thank youPaldies
Aldis.Erglis@emergn.com


