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Vieda finanšu plānošana mainīgos tirgus
apstākļos
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Riski un problēmas
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Koordinācijas
misēkļi

Pircējs pēkšņi pieprasa īpašas izmaiņas
produktā vai pasūtījumā, kad tas jau ir
apstiprināts.

Risinājums: 
ü Darījumu apdrošināšana
ü Strikta līgumsaistību atrunāšana
ü Pasūtījuma izpildes “nogaide”



line

Neatbilstošas
pārdošanas
ekspektācijas

Pieņemam, ka pārdošana nākotnē notiks
paļaujoties uz iepriekšējiem pārdošanas
datiem. Šodien klienta vajadzības
nepārtraukti virzās uz priekšu un mainās.

Risinājums: 
ü Nemitīga tirgus tendenču novērošana
ü Risku analīze un paredzēšana
ü Krīzes plāna izstrāde
ü Pastiprināta komunikācija ar klientu
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Ierobežots
tehnoloģiskais
risinājums

Joprojām daudzi uzņēmumi ir atkarīgi no 
manuālas uzskaites formām. Tas padara
piegādes procedūru lēnu, problemātisku un 
nesavlaicīgu.

Risinājums: 
ü Finanšu automatizācija biznesam

ü Klientu datu bāzes (CRM) ieviešana

ü Vienots pasūtījumu un piegādes procesu rīks

ü Grāmatvedības automatizācijas rīki

- ideālā gadījumā - vienota sistēma, kas 
savstarpēji sinhronizē visus datus.
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Neparedzami
ienākumi

Ar vien biežāk rodas pieprasījums pēc 30 
līdz 90 dienu maksājuma noteikumiem. 
Pandēmijas dēļ klientu maksātspēja kļūst
neparedzamāka.

Risinājums: 
ü Darījumu apdrošināšana
ü Klientu riska analīze
ü Līgumsaistību pielāgošana
ü Alternatīvā finansējuma piesaiste
ü Izrakstīto rēķinu finansēšana jeb

faktorings
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ü Finanšu optimizācija – pārdomāt tēriņus

ü Pārveidot savu pārdošanas stratēģiju

ü Investēt ražošanas procesu inovēšanā

ü Samazināt kredītsaistību slogu – meklēt alternatīvus 
nebanku finansējuma avotus

ü Ieviest vienotas IT sistēmas un programmatūru visu 
procesu vienotai pārvaldei un sinhronizācijai

ü Piesaistīt finanšu un pārējo sistēmu automatizācijas 
rīkus

ü Izvērtēt alternatīvā finansējuma izmantošanu

ü Finansēt izrakstītos pēcapmaksas rēķinus ar 
faktoringa palīdzību

Finanšu attīstība 2021. gadā



line

ü Faktorings – izrakstīto pēcapmaksas rēķinu 
finansējums

ü Finanšu analīze

ü Debitoru riska izvērtēšana

ü Automātiska darījumu apdrošināšana

ü Vienmēr pieejams finansējums 1 dienas laikā

ü Ātra, droša un ērta finanšu platforma

ü Finanšu ekspertu atbalsts

ü Personīgais konta pārvaldītājs

Factris piedāvājums viedai
finanšu plānošanai

FAB – Finanšu Automatizācija Biznesam
Rēķini | Finanses | Debitori | Finansējums - Vienuviet.



line

Paldies!

Kaspars Barons 

Izpilddirektors Latvijā

+371 29 494 093

kaspars.barons@factris.com

www.factris.lv


