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Grāmatvežu un 
uzskaitvežu darbs tiks 

aizstāts ar automatizētiem 
risinājumiem 



Datori nekļūdās
Mākslīgais intelekts nenogurst un negarlaikojas
Roboti var veikt bīstamus darbus
Datori/programmas ilgtermiņā ir finansiāli izdevīgākas

BET

Cilvēkiem piemīt radošums
Datori nespēj imitēt cilvēku empātiju, radot uzticību
Kādam ir jāprogrammē roboti, mākslīgais intelekts
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Dažām profesijām izzūdot, 
radīsies nepieciešamība pēc 

citām

Kāpēc daži no darbiem izzudīs



Konkurentspējas 
nodrošināšana - iemesls 

rīkoties
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Biznesa plāni 
un uzdevumi

Digitalizē:
■ Produktus un pakalpojumus
■ Optimizē procesus
■ Veido jaunus biznesa modeļus

Saproti digitālās 
transformācijas mērķus
■ Klientu produkti
■ Klientu digitālā pieredze
■ Peļņa

Izveido digitālo stratēģiju
■ Izvērtē digitālo briedumu
■ Iekļauj darbības visās jomās 

(end-to-end)

Transformācija ir jāvada
■ Izmaiņu vadības process
■ Agile pieeja
■ Uz rīcību un sadarbību 

orientēta vadība

Noformulē

IIzvēlies tehnoloģiju Līderība

Produkti un 
pakalpojumi

Klientu 
digitālā 
pieredze

Iekšējie 
procesi

Organizācija

Sāc ar klientu
■ Digitalizē esošos produktus
■ Uzlabo klientu digitālo pieredzi
■ Personalizē
■ Uzlabo ātrumu

Veido jaunu
■ Jauni produkti, 

pakalpojumi
■ Maini organizāciju

Balstot uz noformulēto stratēģiju
■ Robotikas rīki
■ Analītikas rīki
■ Lietu internets (IoT)
■ Chatboti

Identificē

Sāc ar sevi:
■ Digitalizē iekšējos procesus
■ Radi klientiem pievienoto 

digitālo vērtību

Organizācija

Piedalās ikviens
■ Darbinieku izglītošana
■ Inovatīva kultūra
■ Iesaiste, talantu virzīšana

Digitālā transformācija - ceļa plāns uz konkurētspējīgu biznesa vidi



Finanšu procesi/rīki

■ Datu apstrāde;
■ Datu ekstraktēšana, ielādēšana;
■ Datu salīdzināšana un kontrole;
■ Strukturēto rēķinu ieviešana.

Uzdrošinies sākt
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Datu automatizācija

Power BI atskaites

Datu vizualizācija

Uzlabojumu procesa ieviešana (Continuous Improvement Process)

Sāc darīt      mācies & iegūsti      paplašini

■ Ikdienas atskaites;
■ Rezultātu atspoguļošana;
■ Galveno veiktspējas rādītāju 

panelis (KPI dashboards) .

■ Identificēt visneefektīvākos 
procesus;

■ Izslēgt liekos soļus, automatizēt 
atkārtojošas darbības;

■ Izveidot rīkus, kas atbalsta 
ikdiena darbā.

Alteryx; UiPath;  VBA;  MS Power 
Query

Procesu automatizācija;
Rēķinu digitalizācija;

Gada pārskatu rīks; KPI rīks



Tikai darot var mācīties!

Kas iekšā, tas ārā - bez sakārtotiem datiem nav laba rezultāta.

Lai automatizētais risinājums darbotos, datiem/darbībām ir jābūt 
harmonizētiem.

Robotikas (RPA) risinājumi ir vispiemērotākie liela apjoma
vienveidīgu darbību. 

Ikvienam jaunam risinājumam ir vajadzīgs “īpašnieks” un/vai 
monitorētājs. 

Daži padomi



Paldies!
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