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Kolektīva
pārvietošanās

• Ir mainījusi cilvēku uzvedību

• Pieauga pieprasījums pēc lauku
mājām

• Šodien mājas kalpo kā darba vieta,
skolas, sporta zāles, kinoteātri, veikali

• Uzņēmumi pēkšņi saskārās ar
izaicinājumu: kā zīmols var izdzīvot
šādos apstākļos? 

• Uzņēmumiem jāatrod jauni veidi, kā
uzrunāt patērētāju, kā piegādāt zīmola
piedzīvojumus no attāluma, citā
telpiskā un sociālā kontekstā



Patērētāju uzvedība ir 
mainījusies

• Šanhajas luksusa mākslas centra K11
izveidoja virtuālu veikalu, kas ļauj
cilvēkiem piedzīvot 360 grādu ceļojumu, 
pārlūkot un iegādāties preces no 46 
dažādu zīmolu veikaliem, izmantojot
lietotni WeChat

• Starbucks jaunā pieredze klientiem
pieņemšanas punktos vai lietotnē

• MAC Cosmetics izmanto paplašināto
realitāti (AR)

• Patērētāji virtuāli izmēģina produktus
YouTube

• Nike izmanto AR, lai palīdzētu cilvēkiem
iegūt pareizu sporta apavu izmēru



Pašdarināti jauninājumi

• Steidzamās problēmas nevar gaidīt
vairumtirdzniecību risinājumus –
lietotājs ievieš savus labojumus

• Pandēmijas izaicinājumu risinājumi tiek
pārvērsti karjerā

• Platformas – vieta cilvēkiem gūt peļņu
no viņu radošuma

• Lietotājs kā līdzautors

• Kas seko viedtālrunim? 

• Kurš šajā brīdī rūpējas?

• Ko vēl cilvēki varētu ar šo darīt?



Darbavieta

• Ne fiziskā telpa, bet domāšanas
veids ar tehnoloģiju atbalstu

• Tehnoloģijas

• Organizācijas kultūra

• Talants

• Kontrole



Mijiedarbības
brīnums

• Dizaina, satura un patērētāja
mijiedarbība izmainījas

• Jauna ekrāna pieredze aizstāj
reālu

• Uzņēmumi var izmanot šo iespēju
vairākos veidos: izklaide, sports, 
iepirkšana, darījumu bezkontakta
tehnoloģija, VR/AR



Tehnoloģiskie risinājumi

• Novatorisku pieeju ieviešana

• Ikdienas biznesa procesu vadības
pastāvīgā izvērtēšana

• Pārmaiņu laikā ievesto 
tehnoloģisko risinājumu 
piemērotības novērtēšana Pēcpandēmijas

apstākļi

Biznesa 
procesi

Inovācijas



Pārmaiņu vadība globāli

Avots:

• Uzņēmumi vidēji 
rīkojās no 20 līdz 25 
reizēm ātrāk

• Attālināta darba
ieviešanai bija 
plānots vairāk nekā
gads, taču globālā
mērogā vidēji bija
nepieciešamas 11 
dienas



Procesu optimizācija
Latvijas uzņēmumos

• Katra individuāla biznesa 
izaugsme un krīzes vadība 
vairāk vērsta uz iekšējo procesu 
optimizāciju

• Tehnoloģisko rīku izmantošana 
uzņēmējdarbības procesu 
uzlabošanai

• Neatkarīgas datu plūsmas bez 
cilvēka klātienes iesaistes

Definēt 
rezultātu

Definēt 
pašreizējo 

stāvokli

Identificēt 
nepilnības

Atlasīt testa 
gadījumus

Izstrādāt 
testus un 
hipotēzi

Ievest jaunu 
procesu

Novērtēt 
veiktspēju



Mainīgās biznesa vajadzības un IT nozīme

• Mākoņdatošanas risinājumi

• Savienojamība un hibrīdas 
daudzmākoņu arhitektūras

• Automatizēta procesu plūsma

• Kā digitālās tehnoloģijas spēs nodrošināt uzņēmumu 

procesu vadību pēcpandēmijas apstākļos?

• Vai jau veiktās izmaiņas un pielietotās tehnoloģijas būs 

piemērotas arī nākotnē?



Pārvērst izaicinājumus nozīmīgās pārmaiņās

Tālvadības mēroga 

noteikšana

Izmaksu 

optimizācijas 

novērtēšana

Pārmaiņu elastības 

identificēšana

• Tehnoloģisko risinājumu 
un infrastruktūras 
sastāvdaļu apkopošana

• Ļoti augsts manuāla 
darba iesaistes līmenis 

• IT infrastruktūras 
tehnoloģisko jaudu 
kontolēšana

• Izdevīga resursu sadale 
starp procesiem 

• Uzņēmuma darbības un 
finanšu uzraudzības 
mehānisms

• Problēmu risināšana un 
pieprasījumu izpildīšana 
laikā

• IT infrastruktūras 
pielāgošana mainīgajiem 
pēcpandēmijas
apstākļiem
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