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Grāmatvedības Grāmatvedības 
digitālā transformācija 
Grāmatvedības 
digitālā transformācija digitālā transformācija 

jeb 

kā tehnoloģijas var palīdzēt 

jeb 

kā tehnoloģijas var palīdzēt 
grāmatvedim ikdienā!grāmatvedim ikdienā!

Fitek ir daļa no Headquarters

Office presence

Export market

Fitek ir daļa no
Unifiedpost Group Export marketUnifiedpost Group

Belgium 2002

Offices

Belgium
Galvenā mītne

2002
Dibināts / Latvijā - 1998

Offices
Belgium (UP)

Bosnia Herzegovina (FITEK)

Czech Republic (FITEK)

Estonia (FITEK)

€63m
Apgrozījums ‘18

LV nosaukums iepriekš
NMC, Itella, Opus capita

Estonia (FITEK)

Greece (UP)

Latvia (FITEK)

Lithuania (FITEK)
Licensed
Maksājuma iestāde

+/- 680
Darbinieki ( LV ~ 60) Lithuania (FITEK)

Luxemburg (UP)

Romania (FITEK)

Serbia (FITEK)

Slovakia (FITEK)

Maksājuma iestādeDarbinieki ( LV ~ 60) 

>1.500
Uzņēmumi un LV pakalpojumi Slovakia (FITEK)

Switzerland (UP)

The Netherlands (UP)

United Kingdom (FITEK)

Uzņēmumi un 
valsts iestādes

>180.000

LV pakalpojumi
Druka; Rēķinu risinājumi; 
Maksājumu pakalpojumi; 
Digitalizācija; 

United Kingdom (FITEK)
>180.000
MVU klienti

>300.000.000

Digitalizācija; 
Elektroniska rēķinu 
aprite

>2.000.000
LV - vidēji mēnesī izsūtīti 

>300.000.000
Maksājumi
(ik gadu)

aprite

LV - vidēji mēnesī izsūtīti 
rēķini un dokumenti 
dažādos formātos 
(drukāti, PDF, e-rēķini)

(ik gadu)

>1.000.000.000
Apstrādāti un izsūtīti 

www.unifiedpost.com

(drukāti, PDF, e-rēķini)Apstrādāti un izsūtīti 
rēķini, dokumenti
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E-rēķinu nozare skaitļos E-rēķinu nozare skaitļos 

2019.gadā pasaulē tiks apstrādāti E-rēķinu segmenta attīstības 2019.gadā pasaulē tiks apstrādāti 
550 miljardi rēķinu (papīra, PDF, 
e-rēķini)

E-rēķinu segmenta attīstības 
rezultātā līdz 2025. gadam par 50% 
samazināsies skenēto rēķinu apjoms

550 miljardi rēķinu (papīra, PDF, 
e-rēķini)

samazināsies skenēto rēķinu apjoms

Vidējais laiks, kas tiek patērēts 
uzņēmumā apstrādājot rēķinus digitāli, 
ir līdz pat sešām reizēm mazāks, nekā 
uzņēmumā apstrādājot rēķinus digitāli, 
ir līdz pat sešām reizēm mazāks, nekā 
apstrādājot papīra formāta rēķinus 

Pārejot uz digitālā formāta rēķinu un 
No tiem - digitālā formātā tiks 
apstrādāti 55 miljardi rēķinu un šis 

Pārejot uz digitālā formāta rēķinu un 
e-rēķinu saņemšanu izmaksas var 
samazināt no 60-80%

No tiem - digitālā formātā tiks 
apstrādāti 55 miljardi rēķinu un šis 
skaitlis palielināsies 10-20% ikgadu uz samazināt no 60-80%skaitlis palielināsies 10-20% ikgadu uz 
e-rēķinu pieauguma pamata

Kur mēs esam e-rēķinu attīstībā?Kur mēs esam e-rēķinu attīstībā?

Latvijas uzņēmumi starp Latvijas uzņēmumi starp 
parējām ES dalībvalstīm ir  
18. vietā e-rēķinu 
izmantošanas ziņā. 
18. vietā e-rēķinu 
izmantošanas ziņā. 
Lietuvas un Igaunijas 
uzņēmumi ir digitāli uzņēmumi ir digitāli 
attīstītāki
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E-rēķinu apriteE-rēķinu aprite

Piegādātājs Saņēmējs

Rēķinu dati Drukāšana Iepakošana Nosūtīšana Pasts Piegāde Saņemšana Izpakošana Ieskanēšana Rēķina dati

E-rēķinu apriteE-rēķinu aprite

Piegādātājs Saņēmējs

Rēķinu dati Drukāšana Iepakošana Nosūtīšana Pasts Piegāde Saņemšana Izpakošana Ieskanēšana Rēķina dati
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E-rēķinu apriteE-rēķinu aprite

Piegādātājs Saņēmējs

RĒĶINSRĒĶINS

Rēķinu dati Rēķina dati

Ko varam automatizēt?Ko varam automatizēt?
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Ienākošo rēķinu plūsmaIenākošo rēķinu plūsma
Ienākošie rēķini

Papīra rēķini Uzlabojas Papīra rēķini Uzlabojas 
datu kvalitāte

PDF rēķini

Palielinās apstrādes 
Grāmatvedība

DATI

E-rēķini

Organizācijas
Palielinās apstrādes 
ātrumsGrāmatvedībaE-rēķini ātrums

EDI-XML rēķini Samazinās izmaksas 
60-80%

Starptautiskie
E-rēķini

60-80%
Starptautiskie

E-rēķini

Piegādātāji

Izejošo rēķinu plūsmaIzejošo rēķinu plūsma
Izejošie rēķini

Papīra rēķini

Ātri
Papīra rēķini

Ātri
PDF rēķini

Ērti
Grāmatvedība

Organizācijas

E-rēķini
Ērti

Grāmatvedība E-rēķini
Ērti

EDI-XML rēķini

E-ARHĪVSViekārši
Starptautiskie

E-rēķini

E-ARHĪVSViekārši
Starptautiskie

E-rēķini

Klienti
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Ienākošo un izejošo rēķinu plūsmaIenākošo un izejošo rēķinu plūsma
Ienākošie rēķini Izejošie rēķini

Papīra rēķini Papīra rēķiniPapīra rēķini Papīra rēķini

MAKSĀ JUMU 
PAKALPOJUMI 

PDF rēķini PDF rēķini

Grāmatvedība

DATI

E-rēķini

Organizācijas

E-rēķiniGrāmatvedībaE-rēķini E-rēķini

EDI-XML rēķini EDI-XML rēķini

E-ARHĪVS

Starptautiskie
E-rēķini

Starptautiskie
E-rēķini

E-ARHĪVS

Starptautiskie
E-rēķini

Piegādātāji

Starptautiskie
E-rēķini

Klienti

Rēķinu digitalizācija un elektroniskā apriteRēķinu digitalizācija un elektroniskā aprite

PDF rēķini E-rēķini

DIGITALIZĀCIJA

Čeki Foto ar
viedtālruni

Datu atpazīšana Datu pārbaude Datu
transformācija

Apstiprināšana
un aprite

ERP
Uzņēmumāviedtālruni transformācija un aprite Uzņēmumā

Papīra rēķini SkenēšanaPapīra rēķini Skenēšana

Var tikt veikta Uzņēmumā

Var tikt veikta Uzņēmumā

Arhīvs Iznīcināšana
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Klientu Ieguvumi no digitālās transformācijasKlientu Ieguvumi no digitālās transformācijas

Pārskatāmība Laika ietaupījumsPārskatāmība
tiešsaistē

Laika ietaupījums
mazāk manuālā darba

Ātrums Finanšu ietaupījumsĀtrums
grāmatvedības periodu slēgšana

Finanšu ietaupījums
izmantojot digitālus risinājumus

Augsta kvalitāteAugsta kvalitāte
mazāk kļūdu un mūsdienīgi procesimazāk kļūdu un mūsdienīgi procesi

5 soļi, kā sākt digitālo attīstību organizācijā5 soļi, kā sākt digitālo attīstību organizācijā

1 321 32
Izglītošanās

Kādas ir IT iespējas

1
Finanšu procesu inventarizācija
Pašu spēkiem atbildot uz

Prioritāšu 
noteikšana

32
Kādas ir IT iespējas

Kādi ir ieguvumi

Pašu spēkiem atbildot uz
jautājumiem kas un kā šobrīd
notiek, kā arī digitālā brieduma tests

noteikšana
Ko vispirms
vēlamies uzlabot

Kādi ir ieguvumi
notiek, kā arī digitālā brieduma tests vēlamies uzlabot

54 54
Konsultācijas Ieviešana un 

54
Konsultācijas
Kā to darīt labāk
un ar kā palīdzību

Ieviešana un 
pārmaiņu 
komunikācijaun ar kā palīdzību komunikācija
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Kā Fitek veicinās Viena uzņēmuma Otra uzņēmuma Kā Fitek veicinās 
e-rēķinu izaugsmi

Viena uzņēmuma 
grāmatvedības 

programma

Otra uzņēmuma 
grāmatvedības 

programma

e-rēķinu izaugsmi

Integrācija ar grāmatvedības 
programmām (Horizon, Tilde u.c.)

E-rēķini E-rēķiniIntegrācija ar grāmatvedības 
programmām (Horizon, Tilde u.c.)
Iespēja caur Fitek saņemt un izsūtīt 
rēķinus dažādos formātos

E-rēķini E-rēķini

rēķinus dažādos formātos

Starptautiskie
E–rēķiniE–rēķini

Starptautiskie
E-rēķini

Integrācija ar e-adresi
Iespēja saņemt e-rēķinus E-rēķiniIespēja saņemt e-rēķinus 
no e-adreses savā 
grāmatvedības sistēmā

PDF rēķini B2B

grāmatvedības sistēmā

Digitalizēti 
papīra un PDF

Pašapkalpošanās portāls 
Iespēja izrakstīt, nosūtīt un Papīra rēķini

papīra un PDF
rēķiniIespēja izrakstīt, nosūtīt un 

saņemt e-rēķinus

Paldies!Paldies!

Jautājumi?Jautājumi?Jautājumi?

Andis GulbisAndis Gulbis
Digitālo produktu vadītājs

andis.gulbis@fitek.comandis.gulbis@fitek.com
Mob. tālr.: 28667739


