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Zigmunds Vīķis, Biznesa attīstības direktors, 25.05.2021

Gudrs uzņēmums automatizē procesus gudri. 
Kā kļūt efektīviem un pelnīt vairāk?
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Darba tirgus izaicinājums Baltijā

• Algas aug straujāk nekā darba produktivitāte
• Nākamajos 10–15 gados gaidāms dramatisks darbaspēka kritums
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Baltijā līdz 700k
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Tradicionālās biznesa IT programmas netiek līdzi klientu vajadzībām

“Divu mēnešu laikā mēs esam
redzējuši digitālo pārveidi divu
gadu vērtībā”- Satya Nadella, 
Microsoft CEO1

Pieprasījums pēc mobilajām 
lietotnēm pieaug 5x ātrāk 
nekā IT nodaļas spēj 
nodrošināt. Gartner2

85% organizāciju cīnās, 
lai atrastu tehniskos
talantus, lai izveidotu
biznesa risinājumus.3

© Microsoft Corporation Power Platform 

Mēs visi virzāmies digitālā
virzienā...

... pieprasījums pieaug straujāk
nekā piedāvājums ...

... mēs nevaram atrast cilvēkus, 
kas novērstu pieprasījuma plaisu.



4
Jauni izaicinājumi mainīgajā pasaulē

Pāreja uz attālinātu darbu Darbaspēka prasības pēc
digitālas pieredze

Ekonomiskā lejupslīde un 
efektivitātes celšana

darbinieku pēc pandēmijas
strādās attālināti, salīdzinot
ar 20-30% iepriekš

uzņēmumu koncentrējās uz 
efektivitāti, nevis noturību 
pirms C19 un tāpēc bija 
trausli

48%

55%

no darbaspēka šobrīd ir
mileniāļi jeb digitālās
paaudzes, kuri pieprasa
digitālo pieredzi darba vietā

Pieprasījums pēc mobilajām 
lietotnēm pieaug 5x ātrāk 
nekā IT nodaļas var 
nodrošināt

35%

5x

ASV IKP sarukums 2020. gadā
- vissmagākā recesija kopš
Otrā pasaules kara beigām

biznesa vadītāju ir vienisprātis, ka, 
lai izdzīvotu un uzplauktu pēc 
C19, uzņēmumiem jāspēj ieviest  
procesu automatizācija

6.1%

92%



Automatizācijas galvenie 
ieguvumi?
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Robotu procesu automatizācija – galvenie ieguvumi

o Produktivitāte - roboti procesus veic daudz ātrāk, salīdzinot ar manuālo apstrādi

o Uzticamība - roboti strādā visu diennakti 24/7 bez atvaļinājumiem

o Konsekvence - līdzīgi uzdevumi katru reizi tiek veikti vienādi

o Kvalitāte - nav cilvēcisko kļūdu

o Zema tehniskā barjera - kodēšanas prasmes nav nepieciešamas

o Izmaksu samazināšana - kopējo procesa izmaksu samazināšana

o Darbinieku morāle - darbinieki var koncentrēties uz darbībām ar pievienoto vērtību

o Ātrs ROI - tipiskam RPA projektam ir 6-9 mēneši
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Head office in 
Luxembourg

Production unit Export markets

Distribution

5 production units

8 distribution units

>269m EUR
revenue 2020

~2,000
employees

>600 brands
in our portfolio

Amber Beverage Group
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ABG pieredze – viedo Karlis2
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Jaunā darbinieka paziņojums

Viens no Amber Beverage Group (ABG) izvirzītajiem mērķiem ir
sasniegt darbības efektivitāti un efektivitāti, un mēs esam sasnieguši
šo mērķi, nepārtraukti veicinot uzlabotu pārvaldības sistēmu
popularizēšanu visos saistītajos uzņēmumos, kurus atbalsta ERP un
tagad arī RPA.

ABG ar prieku paziņo, ka Arnolds (tas kas robots) ir pievienojies ABG
komandai kā pilna laika / nepārtraukts programmatūras robots 2018.
gada 15. oktobrī. Arnold atradīsies virtuālajā mašīnā (VM), kas
atrodas mājas birojā, Rīga, Latvija

Arnolds ziņos ABG RPA Izcilības centram.

Arnold ir izveidots, lai nodrošinātu ātrumu un augstu kvalitāti
pasūtījuma apstiprināšanas procesā. Tas rūpēsies par PO
apstiprināšanu ERP - ļaujot Jums (lietotājiem) vienkārši pieņemt vai
noraidīt PO e-pastā. Jūs to varētu izdarīt pat caur mobilo tālruni.
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RPA plānošanas/ieviešanas darbnīca

o Uzņēmumiem, kas meklē procesu automatizāciju un datu pārvaldības risinājumus

o 1/2 dienas praktiskā darbnīca

o Tiešsaistē / uz vietas (ja iespējams)

o Jūsu komanda + Digital Mind inteliģento procesu un RPA konsultants

1 – SAGATAVOŠANĀS POSMS 2 – KOPRADES POSMS 3 – REZULTĀTS

• Plānošana
• Anketa
• Komandas formēšana

• 1/2 dienas darbnīca
• Teorija + praktiski piemēri
• Diskusijas
• PoC procesu kandidāti
• Demonstrācijas

• PoC īss izklāsts
• RPA ieviešanas ceļvedis
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Kā vieglāk identificēt procesus automatizācijai?

§ Kuri procesi aizņem lielu daļu darbinieku laika?
§ Kuriem procesiem ir vajadzīgs liels kvalificēta personāla laiks?
§ Kuru procesu dēļ sezonas slodzes laikā ir jāpieņem papildu darbinieki?

§ Kuros procesos ir vislielākais cilvēcisko kļūdu procents?

§ Cik soļi ir iesaistīti procesā? (gan lietotāja, gan integrācijas soļi)
§ Vai tajā ietilpst kritiskās funkcijas?
§ Cik dažādas lietojumprogrammas process izmanto no gala līdz galam?

§ Vai procesā ir lēmuma pieņemšanas punkti, kas prasa cilvēka iejaukšanos?
§ Kāds ir aptuvenais piegādes laiks, lai izstrādātu automatizācijas scenāriju?

§ Cik bieži process tiek mainīts?
§ Cik būtiski tas mainās?
§ Kāds ir pārmaiņu laiks?

§ Vai trešo pušu lietojumprogramma ir draudzīga jūsu robotam?

#01
Cilvēciskais

faktors

#02
Sarežģītība

#03
Stabilitāte



Gudri uzņēmumi automatizē 
un pelna vairāk
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Automatizācijas ieguvumi skaitļos

Ar 5 robotiem ir automatizēti 130+ procesu, 15+ grupas uzņēmumiem

Dati no ABG praksē ieviestiem RPA risinājumiem 2+ gadu laikā.

RPA un darbinieku
darba stundas nedēļā

1h  =  4h
Vidējais uzdevumu skaits dienā Vidējais procesa apstrādes laiks

RPA ar darbinieku

24/7vs6h/5600 720h
Mēnesī ietaupitās stundas
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ABG pieredze – viedo Diana2
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Jūsu digitālie eksperti

zigmund.vikis@digitalmind.lv
https://bluegoldrpa.com/

mailto:zigmund.vikis@digitalmind.lv

