


Pāreja uz bezpapīru risinājumiem 

Jana Petrova, Personāla speciāliste    Iveta Dorbe, Personāla speciāliste 



Saturs 

 Par mums 

 Kā mēs sākām 

 Ko esam paveikuši 

 Risinājumu apraksts 

 Ieguvumi 

 Turpmākās ieceres 

 



Par mums 

 AS G4S Latvia – G4S plc 
uzņēmums Latvijā 
 

 G4S plc – lielākais drošības 
pakalpojumu sniedzējs 
pasaulē 
 

 Vairāk nekā 20 gadus 
drošības pakalpojumu nozarē 
Latvijā 

 
 Darbojas 120 valstīs 

 
 Vairāk kā 625 000 darbinieki 

 
 Latvijā 1335 darbinieki 

 



Mūsu sniegtie pakalpojumi 

 

 Drošības risku audits  

 Fiziskās apsardzes pakalpojumi  

 Tehniskās apsardzes pakalpojumi  

 Drošības iekārtu uzstādīšana un 

apkope  

 Inkasācijas pakalpojumi 

uzņēmumiem un bankām, kā arī 

ATM apkalpošana 

 Mācības  



Personāla departaments 



Pieņemtie un atlaistie darbinieki 

pēdējo trīs mēnešu laikā 
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Pieņemtie Atlaistie



Kāpēc mēs sākām pāreju uz bezpapīru 

risinājumiem? 

 Lai samazinātu drukātā 

papīra apjomu 

 

 Lai samazinātu patērēto laiku 

to apstrādei 

 

 Lai  uzlabotu iekšējās 

informācijas plūsmu 

 

 Lai saudzētu vidi! 

 



Kā mēs sākām... 

 Darbinieka personas lieta tikai papīra 

formātā 

 

 Līgumu reģistrācijas žurnāli  

 

 Datu uzskaite excel failos 

 

 Izejošo dokumentu kopijas mapēs 

 

 Obligātā veselības pārbaudes karte  

tiek aizpildīta ar roku 

 

 Personāla rīkojumi tikai papīra formātā 



Ko esam jau paveikuši? 

2007  
 

 

 

2008              G4S Intranet  
 

2009          Iekšējo dokumentu elektroniska apstiprināšana 
 

 

2010              Itella WorkFlow 
 

2010 

 

2010-2011 

 

2010-2012   Vards.Uzvards@lv.g4s.com                   
 

2013         Filma par uzņēmumu 
 

2013         Microsoft Dynamics AX  G4S 2012  



Darba tiesisko attiecību  

nodibināšana un uzturēšana 



Darba tiesisko attiecību nodibināšana 

un uzturēšana 

 E-pasts par darbinieka pieņemšanu darbā 

 Datu ievade Microsoft Dynamics AX 

 Dokumentu skenēšana un pievienošana, uzglabāšana 

 Filma par uzņēmumu un darba aizsardzības filma 

 Tikšanās klātienē ar tiešo vadītāju 

 E-pasta izveide jaunajiem darbiniekiem 

 Darba līguma un amata apraksta parakstīšana 

 

 E-pasts par darbinieka pārcelšanu 

 Izmaiņas Microsoft Dynamics AX sadaļā nodarbinātība 

 

 

 

 



 Elektronizēta darbinieka 

personas lieta 

 

 Pārskatāmība 

 

 Datu pieejamība 

 

 Personālvadības atskaites 

 

 Pārskatāma darbinieka 

prombūtņu uzskaite 

 

 

 

Personāla departamenta ieguvumi no 

Microsoft Dynamics AX 



Darba tiesisko attiecību izbeigšana, 

izmantojot eForms 



eForms būtība darba tiesisko attiecību 

izbeigšanā 

 

 
 Balstīta uz MS Dynamics un Sharepoint programmas bāzes 

 

 Mērķi 
 

• Atlaišanas gaita – plānojama 

• Iesaistīto rīcība – skaidra, prognozējama 

• Process – izsekojams 

• Atbrīvošanas ātrums – liels 

• Iespēja reaģēt uz izmaiņām procesā – tūlītēja  

• Procesa uzraudzības princips – «viena pietura»   

• Normatīvo aktu ievērošana – vienmēr «jā» 

• Procesa nepārtrauktība – iespēja iesaistīties attālināti 
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eForms modulis 



eForms klasifikatori 

 

 
 Nododamo materiālo vērtību un izpildāmo saistību saraksts 

 

 Kontroles personas un to kontrolē esošās vērtības/saistības 

 

 Amatu grupas un grupā iekļautiem amatiem piesaistītās 

pamatvērtības 

 

 Veicamo darbību apraksts 

 

 Atlaišanas pamatojumi 
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eForms uzsākts modulis 



Informatīvie un atgādinājuma e-pasti 

Ieguvumi: 
 

 savlaicīga informācija visiem iesaistītajiem 

 kontroles iespēja 

 atgādinājums iesaistītajiem no programmas 

  
 



Nododamo materiālo vērtību un izpildāmo 

saistību saraksts 



Ieguvumi no eForms darba tiesisko 

attiecību izbeigšanas 

Ieguvumi Pirms tam         Pēc tam 

Laika resursa ietaupījums 3,5 h līdz 8 h 15 min 

Papīra dokumentu skaits 1 0 

Izmaiņas veikšana Manuāla vai pat 

neiespējama 

Elektroniska 

Procesa pārskatāmība  Haotisks un 

nepārskatāms 

Elektronisks un 

pārskatāms 

Procesa vadītājs Nav Personāla 

speciālists 



Aptaujas anketa atstājot darbu 

Izmantojot bezmaksas portālu http://webanketa.com 

 

 

 

 

 

 

 



Citi bezpapīru risinājumi uzņēmumā 



Papīra nav – informācija ir 

 Aptaujas, konkursi 
 Darbinieku apmierinātības aptauja 

 “Konkurss – izveido savas profesijas 

kolāžu!» 

 

 G4S jaunumi 

 

 G4S Vēstis 

 

 Dokumenti 

 



Itella WorkFlow būtība 



Turpmākās ieceres 

 Atvaļinājumu piešķiršanas 

elektronizēšana 

 

 Piemērotākā kandidāta atlasīšana 

(eForms kandidāta pieteikuma 

anketa) 

 

 Vadītāja atsauksme par darbinieku 

 

 Paziņojums e-pasta veidā, par 

eForms parakstīšanu 

 

 Plašāka informācija no darbiniekiem 

 

 

 

 

 



Paldies Jums!  

 

 

 

 

 

 

Saudzīgs es & G4S! 



E-pasts par darbinieka pieņemšanu darbā 



Microsoft Dynamics AX 2012 



Pases datu ievade 



Adreses ievade 



Prasmju ievade 



Dokumentu pievienošana un uzglabāšana 



Filma. Ievadapmācība par darba aizsardzību 

uzņēmumā 

 Laika ietaupījums 

 

 Radošs risinājums, nodrošina augstāku darbinieka iedziļināšanos 

 



Vards.Uzvards@lv.g4s.com  

 G4S e-pasts ikvienam 
darbiniekam 
 

 Algas lapiņa e-pastā visiem 
uzņēmuma darbiniekiem 
 

 G4S vēstis e-pastā 

Lūdzu apsveriet ietekmi uz vidi, pirms drukājiet šo e-pastu 

 



Par darbinieka pārcelšanu 



Darbinieka nodarbinātība 



Darbinieku apmierinātības aptauja 



Konkurss – izveido savas profesijas kolāžu 



G4S jaunumi 



G4S Vēstis 



Dokumenti 



Ievadapmācība par darba aizsardzību 

uzņēmumā 

 



Filma par uzņēmumu 


