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Pētnieciskais darbs 
„Informācijas sistēmu funkcionalitātes analīze loģistikas uzņēmumos” 

 
 
Uzdevums: 
izmantojot publiski pieejamus informācijas avotus, izvēlēties un kritiski izpētīt informācijas 
tehnoloģijas un sistēmas izvēlētās loģistikas funkcijas atbalstam; prezentēt pētījuma rezultātus un 
aizstāvēt savu pētījumu seminārā. 
 
Pētījuma objekts: informācijas tehnoloģijas risinājumi izvelētās vienas loģistikas funkcijas atbalstam. 
 

Loģistikas funkcijas izvēle notiek 1.nodarbības laikā 19.09.2015. 
 

Pētījuma mērķis: kritiski izpētīt informācijas tehnoloģiju un sistēmu daudzveidību izvēlētās loģistikas 
funkcijas atbalstam un izvēlēties no tiem piemērotākās. 
 
Izpilde: grupas pētījums, grupās līdz 5 studentiem.  
Pētījuma atskaites veids: prezentācija. 
Apjoms: prezentācijai: 20-25 min. 
 
Tēmas:  

• Sagāde 
• Ražošana 
• Sadale 
• Transportēšana 
• Krājumu vadība 
• Noliktavu vadība 

 
Darba atskaites struktūra: 

1. Izvēlētas loģistikas funkcijas definīcija, apraksts un funkcijā iekļauto darbību saraksts. 
Funkcijas aktualitātes izvērtēšana Latvijas tautsaimniecībai. 

2. Saraksts ar informācijas tehnoloģijām, kurus informācijas sistēmas var izmantot aprakstītas 
funkcijas īstenošanā ar īsu anotāciju. 

3. Informācijas sistēmas, kas atbalsta izvēlēto loģistikas funkciju, programrisinājuma* 
nosaukums, izstrādātāja informācija, vēsture, aktuālās versijas funkcionalitātes apraksts. 

4. Parādīt, kā programrisinājums var atbalstīt loģistikas funkciju ar savu funkcionalitāti . 
5. Programrisinājuma priekšrocības un trūkumi loģistikas funkcijas atbalstā. 
6. 3-4 programrisinājuma izmantošanas piemērus uzņēmējdarbībā, var ar videomateriāliem. 
7. Saraksts ar 2 zinātniskiem rakstiem, kuri ir veltīti pētījuma tematikai (tehnoloģijas un 

informācijas sistēmas). 
8. Katra raksta kopsavilkums, latviešu un angļu valodā. 
9. Grafiskā ilustrācija, kas varētu kalpot kā vizuālais materiāls pētāmas tematikas ietvaros 

(norādot atsauci, ja tā nav pētījuma autora rādošā darba rezultāts). 
10. Saraksts ar 2 video materiāliem ar īsu anotāciju par katra sižeta saturu (prezentācijas laika 

var parādīt labāko, maks.2 min.).  
 
Pētījuma iesniegšana un aizstāvēšana: 

Lekcijas laikā, 17.10.2015, aizstāvēšanas forma –mutiskā uzstāšanās ar prezentāciju 
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*- informācijas sistēmu programmatūra, ar kuru var iesākt pētījumu: 

• Microsoft Dynamics AX (Axapta), 
http://www.microsoft.com/latvija/Dynamics/axapta/axapta11.mspx 

• Epicor ERP (eDistribution), www.epicor.com 
• HansaWorld Enterprise, http://www.bmcbaltics.com/ 
• Preactor, http://www.preactor.com/Home.aspx 
• DBA Manufacturing, http://www.dbamanufacturing.com/ 
• SIMATIC IT, http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/en/manufacturing-

execution-system-mes/Pages/Default.aspx  
• Simple, http://www.simplesoft.ru/ 
• 1С Uzņēmums, http://www.smartbs.lv/ 
• Deleco, ERP http://www.deleco-erp.de/ 
• SAP, http://www.sap.com/index.epx 
• WinPeak, CRM http://www.winpeak.ru/ 
• Logiplan, http://logiplan.netfirms.com/ 
• G-Log Oracle, http://www.oracle.com/g-log/integration.html 
• Manhattan SCOPE, http://www.manh.com/ 
• Solvo WMS, http://www.solvo.ru/ 
• Virtual Logistics, http://www.virtlogic.ca/ 
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