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Loģistikas informācijas jēdziens

Loģistikas informācija - mērķtiecīgi uzkrājams un
apstrādājams faktu, novērojumu un notikumu kopums
loģistikas sistēmas vadības procesa nodrošināšanai.

Loģistikas galvenie informācijas tipi:

• Simboliskā informācija - burti, cipari, zīmes

• Teksta informācija - noteiktā veidā sakārtotas simbolu
virknes

• Grafiskā informācija - dažāda veida grafiskais
attēlojums
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Informācijas nozīme loģistikā

Stratēģiskā 
plānošana

Lēmumu 
analīze

Operatīvās 
vadības 
kontrole

Darījumu 
apkalpošanas 

sistēma

Stratēģisko 
savienību veidošana
Uzņēmuma tirgus 
iespēju attīstība
Patērētāju 
rentabilitātes analīze

Transporta līdzekļu kustības maršruti un 
grafiki
Krājumu vadība
Loģistikas tīkla konfigurācija
Vertikālā integrācija vai loģistikas 
starpnieku izmantošana

Finanšu novērtējums
Zaudējumi
Aktīvu vadība

Servisa līmeņa novērtēšana
Ražības novērtēšana
Kvalitātes novērtēšana

Pasūtījumu pieņemšana
Krājumu sadale
Pasūtījumu nokomplektēšana
Pasūtījumu nosūtīšana un 
piegāde

Cenu veidošana un rēķinu 
izrakstīšana
Informācijas piegāde klientiem

Informācijas nozīme loģistikas operāciju hierarhijā
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Informācijas plūsmas loģistikā
Informācijas plūsma - sistemātisks ziņojumu kopums, kas cirkulē loģistikas
sistēmā, kā arī starp loģistikas sistēmu un ārējo vidi ar mērķi nodrošināt
loģistikas vadības un kontroles funkcijas.
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Informācijas plūsmu veidi loģistikā
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Uzņēmējdarbības informācijas vide

Lēmumu 
pieņēmēji

Piegādātāji
Pircēji

Augstākā 
vadība

Vidējā vadība

Operāciju 
vadība

Veiktspējas inform
ācijaBu

dž
eta

 in
for

mā
cij

a u
n 

ins
tru

kc
ija

s

Izpildes personāls

Ikdienas darba informācija

Iekšējās un ārējās informācijas plūsmas uzņēmumā
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Informācijas sistēmu veidi

Informācijas 
sistēmas

Vadības 
informācijas 

sistēmas

Cilvēkresursu 
sistēmas

Sadales 
sistēmas

Mārketinga 
sistēmas

Finanšu 
vadības 
sistēmas

Vadības 
atbalsta 
sistēmas

Lēmumu 
atbalsta 
sistēmas

Izpildes 
informācijas 

sistēmas

Operāciju 
atbalsta 
sistēmas

Specializētas 
apstrādes 
sistēmas

Procesu 
vadības 
sistēmas

Uzņēmuma 
sadarbības 

sistēmas

Specializētas 
apstrādes 
sistēmas

Ekspertu 
sistēmas

Zināšanu 
pārvaldības 

sistēmas

Stratē&iskās 
informācijas 

sistēmas

Funkcionālās 
biznesa 
sistēmas

Lo&istikas 
informācijas 

sistēmas

Piegādes 'ēžu 
informācijas 

sistēmas

Darījumu 
apstrādes 
sistēmas

Grāmatvedības 
informācijas 

sistēmas

Informācijas sistēmu klasifikācija
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Loģistikas informācijas sistēmas

Loģistikas informācijas sistēmu pamatā ir informācijas tehnoloģija

Informācijas tehnoloģija - process, kas izmanto aparatūras un
programmatūras nodrošinājuma balstītu informācijas ieguves,
reģistrācijas, apmaiņas, uzkrāšanas un apstrādes metožu un līdzekļu
kopumu ekonomisko objektu vadības uzdevumu risināšanai.

Loģistikas informācijas sistēma (LIS) - elastīga struktūra, sastāvoša
no personāla, ražošanas iekārtām, datoriem, programmatūras,
dažādām saskarnēm un procedūrām (tehnoloģijām), kuras apvieno
loģistikas sistēmu plānošanai, kontrolei, analīzei un vadībai
pielietojama saistīta informācija.

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 7



Loģistikas informācijas sistēmas

Loģistikas informācijas sistēmu uzbūves informatīvie
pamatprincipi:

1. Informācijas pilnīgums un noderīgums lietotājam

2. Informācijas precizitāte

3. Informācijas savlaicīgums

4. Ārkārtas situāciju atklāšana

5. Informācijas elastīgums

6. Piemērotas datu formas
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Loģistikas informācijas sistēmas

Prasības loģistikas informācijas sistēmām:

• Standartizēti tehnoloģiskie interfeisi un datu pārraides protokoli

• Sadarbības partneru piekļuves iespējas loģistikas informācijas sistēmu
lietojumprogrammām

• Esošo datu bāzu vadības sistēmu apvienošana un partneru piekļuves
iespējas tām

• Precīza datu reģistrācija

• Selektīvas sankcionētas datu piekļuves organizēšana

• Datu apstrāde un arhivēšana to rašanās laikā un vietā

• Sistēmas arhitektūras atvērtība
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Loģistikas informācijas sistēmas

Loģistikas informācijas sistēmu veidi:

• Mikrolīmeņa (atsevišķa uzņēmuma) loģistikas informācijas
sistēmas:

• Plānošanas loģistikas informācijas sistēmas

• Dispozitīvās (dispečervadības) loģistikas informācijas
sistēmas

• Izpildes (operatīvās) loģistikas informācijas sistēmas

• Makrolīmeņa (reģiona, valsts, valstu grupas) loģistikas
informācijas sistēmas
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Loģistikas informācijas sistēmas

Lokālās informācijas sistēmas

Mazās integrētās informācijas sistēmas

Vidējās (korporatīvās) integrētās informācijas 
sistēmas

Lielās (korporatīvās) integrētās informācijas 
sistēmas

S
IS

TĒ
M

A
S

UZŅĒMUMI

Mazie Bez ražošanas 
(tirdzniecība un 

pakalpojumi)

Ar ražošanu Vadības struktūras 
(holdingi, 

korporācijas)

Loģistikas informācijas sistēmu klasifikācija
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Loģistikas informācijas sistēmas
LIS l me u raksturojums

Augsta riska 

pak pe

Liela variantu 

izv le

Anal ze un nov rt jums

Augstas lietot ju pieredzes 

un sagatavot bas pras bas

Orient cija uz efektivit ti

Rezult tu kontroles sist ma

Atgriezenisk  saite rezult tu nov rt šanai

Orient cija uz lietot jiem

Lielas aparat ras un programmat ra izmaksas

Liela skaita lietot ju speci la sagatavošana

Orient cija uz ra bu

Konkur tsp jas 

standarts

Konkur tsp jas 

nov rt jums un att st bas 

resursu noteikšana

Konkurences alternat vu noteikšana un 

nov rt jums

Konkurences priekšroc bas

Sagaid m  LIS l me u atdeve

Strat isk  pl nošana

L mumu anal ze

Vad bas kontrole

Dar jumu apkalpošana

Loģistikas informācijas sistēmu (LIS) pielietošana: risinājumu raksturojums
un sagaidāmā atdeve

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 12



Loģistikas informācijas sistēmu elementi
r j  vide

Ievades inform cija

Iekš j  organiz cija

Datu glab šana

Failu izveide

Mekl šana

Failu apkalpošana

Datu p rveidošana

Pamatdatu apstr de

Anal ze, izmantojot matem tisk s 

statistikas metode

Izvades inform cija

Lo istikas vad t js, 

l mumu pie m js

L MUMS

LIS elementi un to saikne ar ārējo vidi un lēmuma pieņēmēju
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Informācijas sistēmas funkcionālā struktūra

Kr jumu vad ba:

p c pat ri a produkcijas tipa

p c izvietojuma

piepras juma prognoz šana

strat isk  pl nošana

fiku sast d šana

Materi lo vajadz bu pl nošana

P rdošanas pl nošana

Pat r t ja pas t juma statuss

Kr jumu esam ba:

p c produkcijas veida

p c izvietojuma

Ien košo produkcijas s t jumu statuss

Apkalpošanas l me i

P rdev ja funkcion šana

Transporta a ent ras funkcion šana

Sist mas funkcion šana

Pl nošanas funkcijas

Koordin šanas funkcijas

Apkalpošanas funkcijas

Vad bas funkcijas

r jie dati

Pat r t ju pas t jumi

Ien košie produkcijas s t jumi

Iekš jie dati

šana

Kr jumi

Datu b ze

Loģistikas informācijas sistēmas funkcijas
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Loģistikas informācijas sistēmu izveides principi
1. Aparatūras un programmatūras moduļu izmantošanas princips

2. Pakāpeniskas loģistikas informācijas sistēmas izveides iespēju princips

3. Sistēmas elastības princips attiecībā uz specifiskām konkrēta
pielietojuma prasībām

4. Sistēmas piemērotības princips dialoga ”cilvēks - mašīna” lietotājam

5. Precīzas saskarnes (interfeisa) definēšanas princips

6. Nesavietojamu lokālo lēmumu nepieļaušanas princips

7. Dažādu apakšsistēmu saskarņu (interfeisu) vienotas izveides princips

8. Materiālo un informācijas plūsmu savstarpējāsmijiedarbības uzskaites
princips

9. Sinerģētisko efektu sasniegšanas princips uz sistēmu integrācijas rēķina
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Loģistikas informācijas sistēmu arhitektūra

K

A A

A
A A A2

A1

A2

D

DDDDD D

K K K 2

K1 K1

K2/A1

Serveris Divrindu klientservera 
           arhitektūra

Četrrindu klientservera arhitektūra

C          S       C            S       C          S        C        S1          S2              C    S1        S2       S3              C      S1       S2       S3

a                   b                  c                      d                   e                                 f                                  g

C: Klienta sistēma
S, S1, S2, S3:  Serveru sistēmas

K, A, D:  Komunikācijas apakšsistēmas,
lietojumi un datu bāzes

 

       Trīsrindu 
   klientservera
     arhitektūra

K K

Loģistikas informācijas sistēmu arhitektūras veidi
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Loģistikas informācijas sistēmu attīstība

20.gs. 60.gadu beigas

20.gs. 70.gadu beigas

20.gs. 80.gadu vidus

20.gs. 90.gadu sākums

20.gs. 80.gadu beigas

MRP metodika
(Material Requirements Planning) –

materiālo vajadzību plānošana

Closed Loop MRP metodika -
slēgta cikla materiālo vajadzību plānošana

MRP II metodika 
(Manufacturing Resource Planning) -

ražošanas resursu plānošana

CRP metodika 
(Capacity Requirements Planning) -

jaudas vajadzību plānošana

ERP koncepcija 
(Enterprise Resource Planning) -

uzņēmuma resursu plānošana

Korporatīvo loģistikas informācijas sistēmu attīstība
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Loģistikas informācijas sistēmu attīstība

Lietojumprogramma

Datu b ze

Oper!t jsist!ma (OS)

Lietojumprogramma

Oper!t jsist!ma

Datu b zu vad"bas 

sist!ma (DBVS)
Datu b ze

Lietojumprogramma

Oper!t jsist!ma

Datu b zu vad"bas 

sist!ma

Grafisk  lietot ja 

saskarne

Laiks

1970 1980 1990

Agrīnie informācijas sistēmu arhitektūru tipi
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Loģistikas informācijas sistēmu attīstība

Atskaites par 

izmai m

Atskaites par 

pl notajiem 

pas t jumiem

Izmai as

Br vie pas t jumi

Kontroles 

grafiks

Materi lu 

specifik cija

Materi lo 

kr jumu 

uzskaite

MRP vad bas 

programmat ra

Pl noto 

pas t jumu grafiki

Atskaites par 

darba izpildes 

p rbaud m

Kr jumu vad ba

Prim rie pazi ojumi

Sekund rie 

pazi ojumi

Pas t jumi

Prognozes

Projekta 

izmai as

Papildin šana

Izlietošana

MRP ieejas dati Datu apstr de MRP izejas dati

MRPmetodikas realizācijas principiālā shēma
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Loģistikas informācijas sistēmu attīstība

Pied v jam  gala produkta 

piepras juma nov rt jums

Materi lu un komplekt jošo 

deta u esoš  st vok a 

apraksts

Pie emtais 

kalend rais pl ns

 

st vok a apraksts

Prim rais  kalend rais 

pl ns

N

Tirgus izp te

Ien košie pas t jumi

Nepieciešamo materi lu, 

komplekt jošo deta u un 

jaudu noteikšana

Piepras juma 

prognozes

Prim r  pl na 

izmai as

Prim r  pl na 

izmai as

Materi lo vajadz bu 

pl nošana (MRP)

jas 

vajadz bu 

pl nošana (CRP)

Materi li pieejami?
Pietiekamas 

 jaudas?

N

Materi lu pas t jumu pl ns
les 

pl ns

le, produkcijas p rdošanas kontrole

J J

MRP II metodikas funkcionēšanas shēma

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 20



Uzņēmuma resursu plānošanas
sistēmas
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Uzņēmuma informācijas sistēmas !"#$%$& '()*+$,-'.&/ /'/0#$&/
4. l menis: Uz muma pl no�ana un vad ba

3. l menis: Ra�o�anas vad ba

0., 1., 2. l menis: Ra�o�anas automatiz cija un kontrole
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Ra�o�anas partiju kontrole

Parametru vad ba

Programmu vad ba
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Uzņēmuma informācijas sistēmu pārskats
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Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas
Uzņēmuma resursu plānošanas sistēma (ERP - Enterprise Resource
Planning) - vienotā informācijas sistēmā integrētas uzņēmuma strukturālās
un funkcionālās vadības apakšsistēmasapvienojumā ar darbinieku
veiktspējas vadību, attiecību un resursu plānošanu.

Produkcijas izlaides grafiks un plāns

Darbs ar pircēju
Pasūtījumu 
apstrāde

Noliktavu 
vadība

Iepirkumu 
vadība

Personāla 
vadība

Finanšu vadība

Produkcijas izlaide

ERP metodikas koncepcija
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Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas

Cilv kresursu vad!bas 

programmat"ra

Oper t#jsist ma

Datu b#zu vad!bas 

sist ma

Iepirkumu pas"t!jumu 

vad!bas programmat"ra

Datu b#ze

Oper t#jsist ma

Datu b#zu vad!bas 

sist ma

Noliktavu vad!bas 

programmat"ra

Oper t#jsist ma

Datu b#ze

Datu redundance

Noliktavas datu 

glab#tuve failu 

sist m#

Uzņēmuma lietojumprogrammatūras sistēmas ar redundantiem datiem un
datu atkarībām
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Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas

n

ERP sistēmas divrindu klientservera arhitektūra
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Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas

Kredīts
Naudas līdzekļu

pārvaldība
Debets

Virsgrāmata

Finanšu
atskaites

Pārdošanas
vēsture

Pirkumu
vēsture

Krājumu
vadība

Pārdošanas
pasūtījumi

Purchase
Order

Iepirkumi un
apgāde

BOM
Routing

ECM

ProductionRažošana

Job / Project
Costing

Darba / projektu
izmaksas

Backlog
Reporting

Rezervju
atskaites

Purchase
Reporting

Iepirkumu
atskaites

Purchase
Reporting

Ražošanas
atskaites

Production

Pārdošanas
izvērtētājs

un
kon'gurators

Production
Sūtījumi un
   loģistika

Production
Kapacitāšu
plānošana

Production

Ražošanas
ģenerāl-

plāns
Production

Prognožu un
pieprasījuma 
        plāns

Production
Materiālu

plānošana

P
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I
Z
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I
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D
E
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I

N
A
N
S
E
S

Algu saraksts
Cilvēkresursi

M
R
P

I
I

Payroll
  Budžeta
plānošana

Payroll
Kontu

pārvaldība

Figure 6-01. ERP manufacturing system schematic

Vispārēja ERP ražošanas sistēmas shēma
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ERP sistēmu paplašinājumi
• Klientu attiecību vadība
(Customer RelationshipManagement (CRM))

• Produktu dzīves cikla vadība
(Product Life Cycle Management (PLM))

• Produktu konfigurators
(Product Configurator)

• Prognozēšanas un pieprasījuma vadība
(Forecasting and DemandManagement)

• Sinhronā plānošana un optimizācija
(Advanced Planning and Scheduling (APS))

• Noliktavu pārvaldības sistēmas
(WarehouseManagement Systems (WMS))

• Cilvēkresursu (personāla) vadība
(Human Resources Management (HRM))
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ERP sistēmu paplašinājumi
• Ražošanas izpildes sistēmas
(Manufacturing Execution Systems (MES))

• Uzņēmuma aktīvu vadība
(Enterprise Asset Management (EAM))

• Dispečervadības vadība
(Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA))

• Kvalitātes un atbilstības procesu un dokumentu vadība
(Quality and Compliance Process and Document Management)

• Projekta izmaksu aprēķināšana un vadība
(Project Costing andManagement)

• Loģistikas un transporta vadība
(Logistics and TransportationManagement)

• Piegādes ķēžu vadība
(Supply ChainManagement (SCM))
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Cilvēkresursu vadība

Cilvēkresursu (personāla) vadība (Human Resource
Management) - termins, kas raksturo tradicionālās
vadības personāla funkcijas apvienojumā ar darbinieku
veiktspējas vadību, attiecību un resursu plānošanu.

Cilvēkresursu vadības funkcijas:

• Darbinieku pieņemšana darbā
• Kompensācijas
• Veiktspējas novērtēšana un vadība
• Attiecību pārvaldība
• Algu saraksti
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Klientu attiecību vadība

Klientu attiecību vadība (Customer Relationship
Management (CRM)) - koncepcija, kas tiek pielietota
klientu attiecību pārvaldībai, ietverot klientu, pārdevēju,
partneru un uzņēmuma iekšējo procesu informācijas
ieguvi, glabāšanu un analīzi.

Klientu attiecību vadības aspekti:

• Operatīvie aspekti - klientu procesu automatizācija un
nodrošinājums

• Sadarbības aspekti - tieša komunikācija ar klientiem
• Analītiskie aspekti - klientu datu analīze
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Klientu attiecību vadība

Mārketings

ERP

Pārdošana

Mērķa
de"nēšana

Klientu
piesaiste

Ražošana
un piegāde

Jaunu iespēju
meklēšana

Klientu

apkalpošana
Apkalpošana 

Prognozes

Tirgus novērtējums

Plānošana

Pasūtījums

Figure 6-02. CRM transaction life cycle

Klientu attiecību vadības transakciju dzīves cikls
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Produktu dzīves cikla vadība

PLM komponenti:

• Autorēšana (Authoring):
• Datorizētā projektēšana (Computer-Aided Design (CAD))
• Datorizētā ražošana (Computer-AidedManufacturing (CAM))
• Datorizētā inženierija (Computer-Aided Engineering (CAE))
• 3D vizualizācija

• Vajadzību vadība
(Requirements Management)

• Produktu datu vadība
(Product DataManagement (PDM))

• Tehnoloģijas izmaiņu vadība/kontrole
(Engineering ChangeManagement/Control (ECM/ECC))
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Produktu dzīves cikla vadība
PLM komponenti (turpinājums):

• Konfigurācijas vadība
(ConfigurationManagement)

• Apgādes vadība
(SourcingManagement)

• Sadarbības un zināšanu vadība
(Collaboration and KnowledgeManagement)

• Kvalitātes nodrošināšana, atbilstība reglamentam, vides veselība un
drošības vadība
(Quality Assurance, Regulatory Compliance, Environmental Health and
Safety Management)

• Programmu un projektu vadība
(Program and Project Management)
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Produktu dzīves cikla vadība
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Produktu dzīves cikla vadība
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Uzņēmumu programmatūras planetārais skatījums
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Sinhronās plānošanas un optimizācijas metodika

Attīstītā plānošana un ražošanas grafika sastādīšana (APS - Advanced
Planning and Scheduling) jeb sinhronā plānošana un optimizācija -
loģistikas vadības procesi, kas nodrošina sinhronu materiālo resursu un
ražošanas jaudu plānošanu.

Sinhronās plānošanas un optimizācijas pielietošanas priekšnosacījumi:
• Ražošana pēc pasūtījuma (Make-To-Order)
• Kapitālietilpīgi ražošanas procesi ar ierobežotām ražošanas jaudām
• Katrā ražošanas iecirknī tiek izgatavoti daudz dažādu produktu
• Produkcijas izgatavošana, kas sastāv no daudzām komponentēm un
ražošanas etapiem

• Biežas iepriekš neparedzamas plānu izmaiņas ražošanas procesā
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Sinhronās plānošanas un optimizācijas metodika
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Loģistikas informācijas sistēmu līmeņi
• I līmenis – programmatūra lieliem
uzņēmumiem/korporācijām (ar ieņēmumiem virs
$200 milj. gadā)

• II līmenis – programmatūra vidēji lieliem
uzņēmumiem/korporācijām (ar ieņēmumiem $20-200
milj. gadā)

• III līmenis – programmatūra uzņēmumiem ar
ikgadējiem ieņēmumiem līdz $40 milj. (3-30 sistēmas
lietotāji)

• IV līmenis – pamata līmeņa (grāmatvedības)
programmatūra (uzņēmumiem ar ieņēmumiem līdz
$2 milj. gadā)
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Loģistikas informācijas sistēmu tirgus sadalījums

SAP
16,7%

Oracle
14,3%

Microsoft 
Dynamics

7,1%

II, III, IV 
līmenis
21,4%

Datu avots: 2014Manufacturing ERP Report Panorama Consulting Group
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Vadošie uzņēmējdarbības vadības programmatūras
ražotāji

Vieta Ražotājs ERP/
SCM

WMS MES/
MRP

TMS

1 SAP x x x x
2 Oracle x x x x
3 Microsoft x x x x
4 JDA Software x x
5 RedPrairie x x x
6 Manhatan Associates x x x
7 i2 Technologies x x
8 Retalix x x x
9 IBS x x x x
10 Epicor x x x
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Vadošie uzņēmējdarbības vadības programmatūras
ražotāji
(Tabulas turpinājums)

Vieta Ražotājs ERP/
SCM

WMS MES/
MRP

TMS

11 Aldata x x x
12 HighJump x x x
13 Swisslog x x
14 CDC Software x x x x
15 Descartes x x
16 Servigistics x x x
17 Infor x x x x
18 QAD x x x x
19 Applied Materials x
20 Sterling Commerce x x

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 41



Uzņēmuma vadības sistēmu ieviešanas laiks un
izmaksas
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Uzņēmuma vadības sistēmu funkcionalitāte
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SAP un Oracle risinājumu funkcionālais salīdzinājums
Oracle un SAP piegādes ķēžu vadības risinājumu funkcionālais
salīdzinājums, balstoties uz 1300 uzņēmumu aptauju:

Funkcionalitāte SAP Oracle

Pārdošana un mārketings 2.7 3.0
Ražošanas plānošana 3.3 3.1
Kvalitātes vadība 3.0 2.9

Finanses un grāmatvedība 3.4 3.7
Loģistika 3.5 3.4

Cilvēkresursu vadība 4.9 3.9
Klientu apkalpošana 3.3 3.3
Ražošanas vadība 3.0 3.1
Tīmekļa portāli 3.1 3.3

Produktu dzīves cikla vadība 3.0 3.2
Produktu konfigurators 2.5 3.1

Avots: http://panorama-consulting.com/manufacturing-software-showdown-functional-comparison-of-sap-vs-oracle
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SAP
Systems, Applications and Products in Data
Processing

SAP – ceturtā lielākais programmatūras izstrādes
uzņēmums pasaulē, bet pirmajā vietā - piegādes ķēžu
vadības programmatūras izstrādes jomā.

• 12 miljoni lietotāju, 140 000 instalācijas, 2400
partneru

• Kopējie ieņēmumi 2014. gadā sasniedz 17.5 miljardus
€, peļņa – 3.27 miljardus €

• Kompānijā strādā >61 000 darbinieku 50 pasaules
valstīs
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SAP
SAP lietotāja saskarne

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 46



Oracle uzņēmējdarbības vadības risinājumi
Oracle E-Business Suite - programmatūras pakotņu kopa
uzņēmējdarbības procesu vadībai

Jaunākā versija - 12.2.4

Tirgū pazīstams ar vairākiem nosaukumiem:

• Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)
• Oracle Apps
• Oracle Applications
• Oracle Financials
• e-Biz
• EBS (E-Business Suite)
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Oracle E-Business Suite
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Microsoft uzņēmējdarbības vadības risinājumi
Microsoft Business Solutions - 2005. gadā izveidots Microsoft piegādes
ķēžu vadības programmatūras pakotņu zīmols

Microsoft Dynamics (http://www.microsoft.com/dynamics)

• Microsoft Dynamics AX 2012 – agrākMicrosoft Axapta
• Microsoft Dynamics NAV 2015 - agrākMicrosoft Navision
• Microsoft Dynamics GP 2013 – agrāk Great Plains
• Microsoft Dynamics SL 2015 – agrākMicrosoft Solomon

• Microsoft Dynamics CRM 2015
• Microsoft Dynamics POS 2009
• Microsoft Dynamics RMS 2.0

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 49

http://www.microsoft.com/dynamics


Microsoft Dynamics AX 2012
• Microsoft Dynamics AX – uzņēmējdarbības vadības risinājums
vidēja lieluma uzņēmumiem un daudznacionālām organizācijām

• Sākotnēji izstrādāta Dānijas programmatūras izstrādes
kompānijā Damgaard A/S ar nosaukumu Axapta

• Pirmā versija izlaista 1998. gada martā:
• 1998. gada oktobris - versija 1.5
• 1999. gada jūlijs - versija 2.0
• 2000. gada novembris - Damgaard A/S apvienojas ar Navision A/S
• 2002. gada maijs - kompānija Navision-Damgaard nonāk Microsoft
īpašumā

• 2002. gada oktobris - versija 3.0 (Microsoft Axapta)
• 2006. gada jūnijs - versija 4.0 (Microsoft Dynamics AX)
• 2008. gada jūnijs -Microsoft Dynamics AX 2009
• 2011. gada septembris -Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2012 sistēmas arhitektūra
• Integrēta izstrādes vide (MorphX) - programmēšanas vide
Dynamics AX klienta koda projektēšanai, rediģēšanai,
kompilēšanai un atkļūdošanai

• Slāņu tehnoloģija - Dynamics AX lietojumu vairāku līmeņu
sistēmas struktūra, nodalot standarta lietojumu no tā
modifikācijām

• Trīsrindu arhitektūra:
• Datu bāze - visi Dynamics AX dati tiek glabāti relāciju datu
bāze (Microsoft SQL Server vai Oracle)

• Lietojums - lietojumprogrammatūra satur Dynamics AX
biznesa loģiku

• Klients - grafiskā lietotāja saskarne ieejas un izejas datu
apstrādei

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 52



Microsoft Dynamics AX un NAV salīdzinājums
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Microsoft Dynamics CRM
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Microsoft Dynamics POS
Microsoft Dynamics POS 2009 (Point of Sale) – krājumu vadības un
darījumu apstrādes programmatūra lietojumam nelielos
tirdzniecības uzņēmumos
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Uzņēmējdarbības vadības sistēmu interneta adreses

• SAP: http://www.sap.com

• Microsoft Dynamics: http://www.microsoft.com/dynamics

• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics GP
• Microsoft Dynamics SL

• Oracle E-Business Suite: http://www.oracle.com

• AspenTech aspenONE: http://www.aspentech.com

• Infor: http://www.infor.com

• Adexa Enterprise Global Planning System (eGPS):
http://www.adexa.com
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Latvijā izstrādātā programmatūra

Latvijā izstrādātie risinājumi, kurus iespējams izmantot
loģistikas sistēmu vadībā:

Horizon http://www.fms.lv
Tildes Jumis http://www.tilde.lv
Kentaurs http://www.batsoft.lv
Grāls http://www.grals.lv
Ozols http://www.ozols.lv
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Uzņēmuma lietojumsistēmu
integrācija
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Uzņēmuma lietojumsistēmu integrācija
Punkta-punkta (Point-to-Point) integrācija

Agrīnā uzņēmuma lietojumu integrācija: stingra lietojumsistēmu sasaiste
radaN ×N problēmu
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Uzņēmuma lietojumsistēmu integrācija
Punkta-punkta (Point-to-Point) integrācija

ERPSCM
Integr cijas 

lietojumprogrammat!ra

Klients

CRM Datu noliktava

Zi"ojumu 

rinda

Uz zi"ojumiem orient#ta starpprogrammat!ra

Uz ziņojumiem orientēta starpprogrammatūra uzticamu komunikāciju
nodrošināšanai starp lietojumsistēmām
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Uzņēmuma lietojumsistēmu integrācija
Starveida (Hub-and-Spoke) integrācija

Centraliz ta uz! muma lietojumu 

integr"cijas starpprogrammat#ra

(centrmezgls)

CRM sist ma
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Kr"jumu vad$ba

Cilv kresursu 

vad$ba

Datu noliktava

ERP sist ma

Adapteri

Starveida uzņēmuma lietojumu integrācijas arhitektūra
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Uzņēmuma lietojumsistēmu integrācija
Starveida (Hub-and-Spoke) integrācija

ERPSCM

Lietot ja programmat!ra
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CRM Datu noliktava

Zi"ojumu starpnieks

Zi"ojumu starpnieka k rtulu izv#rt#šana
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Ziņojumu starpnieks ar deklaratīvām kārtulām, kas atsaista ziņojumu
sūtītājus no saņēmējiem
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Darbplūsmu vadība

Uzņēmumu vadības un loģistikas informācijas sistēmu
attīstība laika gaitā ir saistāma ar darbplūsmu vadības
sistēmu pielietošanu.

Darbplūsma - uzņēmējdarbības procesa daļējas vai
pilnīgas automatizācijas process, kurā dokumenti,
informācija vai uzdevumi tiek nodoti no viena sistēmas
dalībnieka citam saskaņā ar uzdotiem noteikumiem.

Darbplūsmu vadības sistēma - programmatūras sistēma,
kas definē un vada darbplūsmu izpildi.
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra

Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra (Service-Oriented
Architecture (SOA)) - lielu dalīto sistēmu visaptverošu biznesa procesu
realizācijas un uzturēšanas paradigma, kas balstīta uz trim
pamatkoncepcijām:

• Pakalpojums (Service) - noslēgts uzņēmējdarbības
funkcionalitātes kopums;

• Uzņēmuma pakalpojumumaģistrāle (Enterprise Service Bus) -
augstas sadarbspējas infrastruktūra starp dalītajām sistēmām vai
pakalpojumiem;

• Brīvā sasaiste (Loose Coupling) - koncepcija sistēmas iekšējo /
ārējo atkarību samazināšanai.
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Pakalpojumu klasifikācija

• Pamatpakalpojumi:
• Datu pamatpakalpojumi
• Loģiskie pamatpakalpojumi

• Kombinētie pakalpojumi
• Procesa pakalpojumi

Pamatpakalpojumi Fundament la 

SOA

Kombin tie pakalpojumi

Procesa pakalpojumi

Apvienota 

SOA

Procesa 

iesp!jota 

SOA
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Biznesa procesu vadība

Biznesa procesu vadība (Business Process Management (BPM)) - vispārējs
termins, kas attiecināms uz jebkurām ar uzņēmējdarbības vadību un
uzlabošanu saistītām aktivitātēm.

Biznesa procesu modelēšana (Business Process Modeling (BPM)) - metožu
un uzdevumu kopums vizuālai uzņēmējdarbības procesu attēlošanai vai
aprakstīšanai.

Biznesa procesu vadības un darbplūsmu vadības atšķirības:
• Biznesa process apraksta, kas ir jādara.
• Darbplūsma apraksta, kādā veidā ir iespējams iegūt noteiktu rezultātu.
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Uz pakalpojumiem balstīta biznesa loģistikas procesa piemērs
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Uz pakalpojumiem balstīta biznesa loģistikas procesa piemērs
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Uz pakalpojumiem balstīta biznesa loģistikas procesa piemērs
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Gr$matved bas 

inform$cijas 

sist!ma

Lo#istikas 

inform$cijas 

sist!ma

CRM

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Procesa 

pakalpojums

Procesu, apakšprocesu un aktivitāšu transformācija par pakalpojumiem
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Biznesa procesu modelēšana

Biznesa 

procesa 

skat jums

Pakalpojumu 

skat jums

Pirc!ja pas"t jums

Pirc!ja zvans
Pirc!ja 

identific!šana

Pas"t juma 

re#istr!šana

Apakšprocess Apakšprocess

Izstr$d$juma 

izgatavošana

Izstr$d$juma 

nos"t šana

R!%ina 

apmaksa

Apakšprocess

Gr$matved bas 

inform$cijas 

sist!ma

Lo#istikas 

inform$cijas 

sist!ma

CRM

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Datu 

pamatpakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Kombin!tais 

pakalpojums

Procesa 

pakalpojums

BPM 

lietojumprogrammat ra

Kombinēto un procesa pakalpojumumodelēšana un izpilde ar BPM rīkiem
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Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra
Biznesa procesu modelēšana

Loģistikas procesu modelēšanas piemērs ar ActiveBPEL Designer
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Ražošanas izpildes sistēmas
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Ražošanas izpildes sistēmas
Ražošanas izpildes sistēmu standartus izstrādājošas institūcijas:

• MESA (Manufacturing Execution Solutions Association) - definē 11
ražošanas izpildes sistēmu funkcionālās grupas.

• ISA S 95 - definē ražošanas izpildes sistēmas 3 līmeņos:

• korporatīvā pārvaldība - ERP;
• ražošanas operētājsistēma (Manufacturing Operation System (MOS)) un
MES;

• automatizācijas līmenis - PLC / SCADA.

• NAMUR - ISA S 95 koncepcijas pielāgošana ķīmiskajā un
farmaceitiskajā rūpniecībā.

• VDI (Verein Deutscher Ingenieure) - ražošanas izpildes sistēmas jēdziena
konkretizācija.
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Ražošanas izpildes sistēmas

Ražošanas izpildes sistēmas funkciju grupas MESA skatījumā:

• Detalizēta plānošana
• Resursu pārvaldība
• Resursu stāvokļu reģistrācija un attēlošana
• Dokumentu pārvaldība
• Veiktspējas analīze
• Pasūtījumu pārvaldība
• Servisa uzturēšanas pārvaldība
• Procesu pārvaldība
• Kvalitātes pārvaldība
• Datu ieguve
• Materiālu plūsmumonitorēšana
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Ražošanas izpildes sistēmas

Ražošanas izpildes sistēmu funkciju grupas
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Ražošanas izpildes sistēmas
Funkciju grupas

Ražošanas funkciju grupa:

• Ražošanas datu ieguve (Production Data Acquisition
(PDA))

• Iekārtu datu vākšana (Machine Data Collection (MDC))

• Kontrole un plānošana

• Rīku un resursu pārvaldība (Tool and Resource
Management (TRM))

• Ražošanas loģistika
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Ražošanas izpildes sistēmas
Funkciju grupas

Kvalitātes funkciju grupa:

• Statistiskā procesu kontrole (Statistical Process Control
(SPC))

• Standartneatbilstību pārvaldība (Non-Conformance
Management (NCM))

• Ienākošo materiālu plūsmu kontrole

• Kontroles aprīkojuma pārvaldība

• Procesu datu apstrāde (Process Data Processing (PDP))
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Ražošanas izpildes sistēmas
Funkciju grupas

Cilvēkresursu funkciju grupa:

• Personāla darba laika uzskaite

• Prēmēšana

• Īstermiņa cilvēkresursu plānošana

• Pieejas kontrole
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Ražošanas izpildes sistēmu integrācija

ERP / PPS

Ražošanas vad ba

Automatiz!cija

Laika horizonts

Ilgtermi a (ned!"as, m!neši)

#stermi a (darba mai as, dienas)

Vid!ja termi a (dienas, ned!"as)

Re$l$ laika (min%tes, darba mai as)

Tiešsaistes (sekundes, min%tes)

MES ieviešanas priekšnosacījumi uzņēmumos
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Ražošanas izpildes sistēmu integrācija

PLM

ERP

DMS CAD/CAE

Sadale PPS

CAM/NC

MES

Ražošana

PDM

Finanses

SCM CRM

Tehniskie procesi
P

a
t 

r 
t!

ji

P
ie

g
!

d
!

t!
ji

Komerci!lie procesi
CAD Computer Aided Design

CAE Computer Aided Engineering

CAM Computer Aided Manufacturing

DMS Document Management System

ERP Enterprise Resource Planning

MES Manufacturing Execution

NC Numerical Control

PDM Product Data Management

PLM Product Lifecycle Management

PPS Production Planning and 

Scheduling

MES uzņēmuma informācijas tehnoloģijas kontekstā
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MES vieta tehnoloģiju dzīves ciklā

P
ri

e
k

šr
o

cī
b

a
s

Gaidu 

maksimums

Vislielākā 

vilšanās

Attīstības ceļš

Lietojuma 

līmenis

Gārtnera attīstības cikls
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Ražošanas izpildes sistēmu projektēšana

Pamatfunkcijas

Datu sl nis

Biznesa objekti un metodes

Procesu att!lojums

1. interfeiss 1. lietot ja saskarne

n. interfeiss m. lietot ja saskarne

Vispārēja MES programmatūras arhitektūra

Loģistikas informācijas sistēmas © A. Lektauers 2015. 83



Ražošanas izpildes sistēmu projektēšana

Pamatfunkcijas

Datu sl nis

Biznesa objekti un metodes

Procesu att!lojums

Failu interfeiss RFC klients

T"mek#a pakalpe
ASCII XML IDOC

Internets vai intranets

Interfeisi ar augstāka līmeņa sistēmām
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Ražošanas izpildes sistēmu projektēšana

Seri lais 

interfeiss,

LAN,

Profibus

Seri lais 

interfeiss,

LAN,

Profibus

Seri lais 

interfeiss,

LAN

Analogais,

digit lais

Procesu komunik ciju kontrolleris

OPC

Euromap

Iek rtu 

vad!ba
M"rogošana

Sv!trkodi

RFID

Iek rtu 

piesl"gums

Automatizācijas līmeņa piesaiste
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Ražošanas izpildes sistēmas piemērs
Wonderware MES

Wonderware® ražošanas
izpildes sistēmu (MES) and
uzņēmuma ražošanas
informācijas (Enterprise
Manufacturing Intelligence
(EMI)) risinājumi:
• Izpildes laika un izmaksu
samazināšana

• Ražošanas caurlaides spējas
un produkcijas kvalitātes
uzlabošana

• Ražošanas informācijas
pārvaldības automatizācija

U
n i f ied  M

a nu f a c t u r i n g  I T  I n f r a s t r u c t u r e

Ability to Deliver:

• Reliability• Responsiveness

• Flexibility

Vienotas ražošanas 

IT infrastruktūras atbalsts

visās ražošanas norises vietās,

nodrošinot efektīvas ražotspējas 

un izmaksu analīzes un 

prognozēšanas iespējas

http://software.invensys.com/solutions/operations-management-and-mes/manufacturing-operations-management
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