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risinājumi



Visma HR risinājumu mērķis:
nodrošināt, lai uzņēmumi spēj sasniegt rezultātu, 
iztērējot pēc iespējas mazāk

Laiku Papīru



Kurus personālvadības rezultātus mēs varam 
palīdzēt sasniegt?



Personāla atlase - EasyCruit
● Integrēts ar sludinājumu kanāliem (cv.lv, mājaslapa, facebook u.c)
● Kandidātu pārvaldīšana un statusu atsekošana
● Automatizēta e-pastu un SMS komunikācija
● Vienota kandidātu datu bāze
● Personas datu aizsardzība



Atlases laika ietaupījums izmantojot EasyCruit

vajadzību 
identificēšana

Sākotnējais 
novērtējums

1.intervija: 
saruna + 
pieraksti

2.intervija: 
saruna + 
pieraksti

E-pastu 
saziņa

Datu bāze/ 
atskaites

40min 60min 325min 165min 38min 60min

Laika ietaupījums
4.9 stundas = 37.33%

Bez atlases risinājuma:



Algas aprēķins + darbinieku 
pašapkalpošanās
● Dažādi darba samaksas veidi
● Darba laika uzskaite summāri un detalizācijā pa dienām
● Prombūtņu uzskaite
● Garantēta atbilstība LR likumdošanai

● Pieteikt atvaļinājumu un apskatīt pieejamās dienas
● Elektroniskās algu lapiņas
● Pieteikt komandējumu un izdevumu čekus grāmatvedībā
● Elektroniska pieteikumu saskaņošana

Visma Horizon

Visma HoP



E-instruktāžas darbiniekiem

● Instruktāžu satura veidošana un rediģēšana
● Testu veidošana un rezultātu pārskats/analīze
● Automātiski instruktāžu periodi
● Atgādinājumu e-pastu izsūtne
● Ļauj attālināti un elektroniski apstiprināt iepazīšanos ar 

instruktāžu
● Integrēts ar Horizon ERP sistēmu

HoP E-instruktāžas



Kāpēc e-instruktāžas? Piemērs:

SIA “Piemērs”, 100 darbinieki, katru gadu apmāca visus darbiniekus 
par darba drošības prasībām, kas ir nemainīgas 3 gadus.

Telpu nomas un iekārtošanas izmaksas

Apmācību organizēšanai patērētais laiks 
(lektora koordinēšana, telpu 
rezervēšana, uzaicinājumi uz 
apmācībām.)
Laiks, ko darbinieki pavada ceļā uz/no 
apmacībām

Apmācīto darbinieku skaits

Apmācību rezultāts (informācijas 
uztvere)

Klātienes 
instruktāžas E-instruktāžas

3 x ~50-150 eur izmaksu nav

3 x ~16h

1 x 16h (satura materiālu (pdf, 
video) izstrāde, kas var tikt 

izmantoti neierobežotu reižu 
skaitu)

3 x 100 ~1h
izmaksu nav, darbinieki var ar 
apmācībām iepazīties sev ērtā 

laikā

70-90% 100%

zema vai vidēja augsta (iespēja lasīt atkārtoti)



Talantu vadība - Visma Comenius
● Efektīva darbinieku attīstības plānošana
● Skaidri definēti individuālie un uzņēmuma mērķi
● Vienota apmācību platforma
● Lielāka darbinieku iesaiste un lojalitāte uzņēmumam

“70-20-10” mācīšanās un attīstības modelis, kas atbalsta 
stratēģiskos Personālvadības procesus 



Interesē Visma 
HR risinājumi?
Sazinieties ar mums, 
zvanot vai rakstot e-pastu!

SIA Visma Enterprise
Sporta iela 11, Rīga

+371 27856256

bruno.corns@visma.com

Bruno Rejs Corns
Visma HRM Produktu mārketinga vadītājs


