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Finanšu tehnoloģijas un alternatīvā
finansējuma risinājumi modernā uzņēmumā
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“Tehnoloģijas jau izsenis ir kļuvušas par daļu no mūsu
ikdienas, taču tagad tās un alternatīvie finanšu risinājumi
kļūst par katra moderna uzņēmuma sastāvdaļu.”

Kaspars Barons
Factris Latvia
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4.66 Miljardi
Interneta lietotāju 

pasaulē

6 Stundas 55 
minūtes

Vidēji pavadītas interneta 
vidē katru dienu

80% kompānijas
Tic, ka viņu IT atjauninājumi 
un izmaksas divkāršosies 

2021-2022 gadā
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Uzņēmēju prioritātes

ü 72% Mākslīgais intelekts

ü 46% IoT jeb Lietu internets

ü 35% Automatizācijas

ü 24% Mākoņu optimizācijas

ü 23% API menedžments

ü 19% Digitālā realitāte

ü 6% 3D printēšana un ražošana
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53% kompānijas
Izmanto un investē 

tehnoloģijās, lai attīstītu 
biznesa izaugsmi

Covid-19 dēļ uzņēmumi maina savus biznesa 
plānus: 

ü 44% paātrina digitālās transformācijas tempu,

ü 33% pastiprina drošības un risku pārvaldību, 

ü 30% izstrādā papildu apmācības resursus attālināti 
strādājošiem darbiniekiem, 

ü 36% strādājot pie savu IT operāciju un sistēmu 
veiktspējas uzlabošanas, 

ü 32% plāno sazināties ar darbiniekiem, izmantojot 
standartizētus, drošus un intuitīvus rīkus.
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B2C un B2B sektoru uzņēmumu 
digitalizācija tikai 8 nedēļu laikā ir 

attīstījusies par 

5 gadiem uz priekšu.
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Factris Automatizācija Biznesam (FAB)

Factris in-house faktoringa un finanšu platforma, 
kas nodrošina darbu bez kļūdām.
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Factirs Automatizācija Biznesam

Attīstāma Pilnīga Neatkārtojama

FAB ir veidots, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas un programmēšanas principus ar
nemitīgu integrāciju

Platforma sniedz pilnīgu ikviena klienta
un riska menedžmenta procesa
caurskatāmību

FAB ir veidots, paturot prātā attīstību. 
Pateicoties FAB, varam veidot jaunas
partnerattiecības ikvienā jurisdikcijā ar
centralizētu kontroli pār visiem procesiem
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Tehnoloģijas
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Aizmugure jeb servera puse Mākslīgais intelektsPriekšējā programmatūra

Galvenās tehnoloģijas
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Mākslīgais intelekts
MI vadīta precīza lēmumu pieņemšana
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Lietojuma gadījumi

ü Potenciālo klientu un debitoru kvalitātes
izvērtēšana

ü Debitoru maksātspējas novērtēšana

ü Klienta ienesīguma un atgriešanās
paredzēšana

ü Finansējuma atmaksas termiņa paredzēšana

ü Finansējuma limita un iespējamā riska
izvērtēšana, kuru var būt gatavas sniegt
trešās puses

Lai uzlabotu mākslīgā intelekta spējas, tiek
nepārtraukti apvienoti un atjaunināti ārējie un 
iekšēji dati, visa klienta dzīves posma laikā.

Algoritmi

ü Gradient Boosting

ü Random Forest

ü Bayesian networks

ü Neural networks

MI
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Ko tas nozīmē mums?
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ü Pārvērst nogurdinošu ikdienas rutīnas darbu 
automatizētās darbplūsmās un procesos

ü Pārskatīt un iegūt visu nepieciešamo 
informāciju vienuviet

ü Izveidot dažādus procesus, darbplūsmas, 
paziņojumus, statusu maiņas, informācijas 
iznešanu, atgādinājumus un darbības

ü Pārredzēt visu klientu informāciju un statusu

ü Iegūt un veikt finanšu un citu datu analīzi

ü Sinhronizēt pilnībā visu informāciju no ārējiem 
kanāliem – bankām, apdrošinātājiem, utt.

FAB un finanšu tehnoloģijas ļauj:
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Ko tas nozīmē klientam?
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ü Pārredzēt savas finanses

ü Redzēt un kontrolēt savus izrakstītos rēķinus

ü Iegūt atskaites, sazināties ar Factris

ü Iesūtīt un augšupielādēt rēķinus

ü Pieprasīt un saņem finansējumu

FAB ļauj klientam:

Vienuviet
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“Neskatoties uz to, ka tehnoloģijas
pārņem visu – nekas nespēj
aizvietot reālu cilvēku. Finansēs un 
biznesā tas ir svarīgi. Mēs to 
zinām.”

Factris
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Alternatīvie finanšu risinājumi
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“Alternatīvie finanšu risinājumi nemitīgi adaptējas un ir
kļuvuši pieejamāki, nekā jebkad agrāk.”

Kaspars Barons
Factris Latvia
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Kas ir faktorings?

Faktorings ir elastīgs, ātrs un efektīvs veids, kā iegūt apgrozāmo kapitālu negaidot, kad klienti
apmaksās Jūsu izrakstītos pecapmaksas rēķinus.

PRODUKTI/PAKALPOJUMI RĒĶINS
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Kāpēc faktorings?

Alternatīvs risinājums Jūsu finanšu vajadzībām

Finansējums

Iegūstiet tūlītēju apgrozāmo kapitālu un negaidiet, kad
klienti apmaksās Jūsu rēķinus.

Parādu uzraudzība

Aizmirstiet par klientu maksājumu un 
maksātspējas uzraudzību – tas paliek uz mūsu
pleciem. Uz Jūsu – biznesa izaugsme un attīstība.

Apdrošināšana

Esiet drošs faktorizējot – ikviens Jūsu darījums
apdrošināts. Jūs nezaudēsiet savu naudu.
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Paldies!

Kaspars Barons

Factris Latvija Izpilddirektors

+371 25 209 450

latvia@factris.com

www.factris.lv


