
Dienas kārtība
• 1. Latvijas meža nozares pārstāvniecība papiNet datu standarta attīstībā 

(Forest Wood Supply Group), info par grupas darbu 11./12.09.2019. Rīgā.

• 2. Nozares datu plūsmas semināra plānošana un organizēšana 
29.11.2019.

• 3. IS DACE funkcionālai attīstībai (2021.?) nepieciešamo sagatavošanās 
soļu plānošana. 

• 4. IS DACE:

• Drošība - plānoto papildinājumu un labojumu apjoma novērtējums un 
drošības audita organizēšana 

• SLA precizēšana un informācijas pieejamība mājas lapā www.kpdc.lv

• Datu pārvaldības darba uzdevumu izpildei nepieciešamo definīciju akcepts. 

http://www.kpdc.lv/
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New communication methods for forest machines

John Arlinger



Driving forces

 Weaker security with old OS

 New functionalities with modern OS (e.g. SenderXC)

 3rd party applications in control system creates
friction

 Cloud solutions for access to harvester exists
today…but no standard solution

 Freedom to choose OS in control system (e.g. Linux)



An idea!

 Manufacturers creates new interface (Web-API) available for:
 Sending data to machine

 Retrieving data from machine



New communication methods (API)

 File transfer vs 
data (subset of
StanForD)

Manufacturer
CloudForest company

Machine owner

New
cloud API

New
local API



Solution

 Web-API available both locally in machine and 
through cloud service (server).
 E.g. GetHprFromMachine(MachineID, hpr-data) or  

PutInstructionToMachine(MachineID, pin-data)

 Similar type of Web-API both for harvester and cloud.

 Access to cloud  Web-API ”owned” by machine owner. 
 No new legal relationship between manufacturer and forest 

company.



www.fcba.fr

Process
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Sawmill (ERP) eMOBOIS portal
DashDoc Web 

(transport company)
DashDoc App 

(Driver)

Lign
e d

e tem
p
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DeliveryInstruction/DI 
(papiNet)

CSV , DashDoc format

Waybill (DashDoc format)

Waybill with information of loading

DashDoc solution

DashDoc solutionDeliveryMessage/DM 
(papiNet)

CSV, DashDoc format

Waybill with information of delivery

DashDoc solutionShipmentStatus (papiNet) CSV, DashDoc format

Delivery





Lēmumi

• Izvietot DG materiālus KpDC mājas lapā



Nozares datu plūsmas semināra plānošana 
un organizēšana 06.12.2019.

• Semināru plānots organizēt līdzīgi kā iepriekšējo – ar nozares
spēlētāju praktiskiem stāstiem, par ieviestiem datu plūsmas
risinājumiem.

• Laiks un vieta šobrīd plānoti līdzīgi, kā 06.07.2019.



10.00 – 10.15 Kokmateriālu plūsmas datu vadība un ieskats IS “DACE” darbībā, kā arī kokmateriālu plūsmas atbalsta 
funkcionalitātē Ivars Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 
10.15 – 11.15 IS “DACE”: Transporta darba uzdevums (TDU) Kokvedēja atskaite (KVA) Piegādes fakts (PF). Ivars Kalmuks 
(SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”), Guntars Reinfelds (SIA “SELF loģistika”), Artis Podnieks (AS “Latvijas Finieris”) 
11.15 – 11.30 IS “DACE”: Testēšanas pārskats (TP). Jānis Buļs (SIA “VMF LATVIA”), Aldis Strankaļs (SIA “PATA”), Jānis Osis 
(SIA “Stiga RM”) 
11.30 – 12.10 Kafijas pauze 
12.10 -- 12.40 Diskusija Vērtējumi, priekšlikumi 
12.40 – 12.55 IS “DACE” drošības testu rezultāti un plānotās rīcības. Kaspars Līcis, SIA “WeAreDots” 
12.55 – 13.10 Sistēmas pieejamība (SLA – service-level-agreement). Romāns Ribalko, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 
13.10 – 13.20 Identitātes menedžments, klasifikatori un kā kļūt par SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” klientu. Ivars 
Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 

Dienas kārtība

Koksnes plūsmas datu centrs



Lēmumi

• Apstiprināt plānoto semināra norises laiku un saturu.



21. GADSIMTS

ŠĪ IR IESPĒJA NO BIZNESA IZSLĒGT PAPĪRA PAVADZĪMES UN UZMĒRĪŠANAS AKTUS:

papīra dokumentu rakstīšanu, drukāšanu, kļūdīšanos pārrakstīšanā, vēstuļu 
sūtīšanu, papīra dokumentu glabāšanu un meklēšanu

visā biznesa procesā - no kokmateriālu krautuves līdz rēķinu izrakstīšanai un 
norēķiniem par kokmateriāliem un to transportēšanas pakalpojumiem 



Esošā projekta joma un komunikācija

• Transportēšanas darba uzdevums delivery instruction

• Kokvedēja atskaite par uzkrauto kravu delivery message

• e-pavadzīmes 

• Kokvedēja reģistrācija kravas piegādes vietā shipment statuss

• Kravas uzmērīšanas informācija measuring ticket

4 papiNet dokumenti



TRANSPORTA DARBA UZDEVUMS            KOKVEDĒJA ATSKAITE                  PIEGĀDES FAKTS                        TESTĒŠANAS PĀRSKATS

E-PAVADZĪME

KUR IR PAPĪRS ?



papiNet bizness valsts normatīvs

papīri e dati ieviešana dokuments normatīva nosaukums kont
rolē

Līgumos vai Pircēja noteikumos 
minētā kokmateriālu specifikācija

e Matrica Vajadzības gadījumā norādīt uz e Matricu 

kokmateriālu piegāžu līgumos

delivery
instruction
(TDU)

Transporta darba uzdevums e Transporta 
darba 

uzdevums 

Transportēšanas līgumos un kokmateriālu 

piegāžu līgumos vajadzības gadījumā pielīgt

prasību par elektronisku biznesa datu plūsmu 

(TDU+KVA).

Pilnveidot transportēšanas darbu organizāciju.
delivery
message
(KVA)

Pavadzīme (transportēšanai) e Pavadzīme PAVADZĪME Autopārvadājumu likums VP

shipment
statuss
(PF)

Pavadzīme, kurā Pircējs apliecina 
vismaz vienu no faktiem:
- kokmateriālu īpašnieka maiņu
- kokmateriālu piegādes faktu
- kokmateriālu nodošanu 

glabāšanā

e Pavadzīme
(piegādes 

fakts)

Kokmateriālu piegāžu līgumos vajadzības 

gadījumā pielīgt piegādes fakta elektronisku 

biznesa datu plūsmu.

Pircējiem atbilstoši pilnveidot pieņemšanas 

procesu, t.sk. investēt «vārtu» 

automatizēšanā. 

PREČU 
PIEGĀDES 
DOKUMENTS

Likums Par grāmatvedību: 
Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju

VID

measuring
ticket (TP)

Testēšanas pārskats
vai
Uzmērīšanas akts

e Testēšanas 
pārskats

Jau tiek nodrošināts VMF LATVIA kokmateriālu 

uzmērīšanas pakalpojuma ietvaros.

Ar 2021.gadu tikai e dati.

DOKUMENTS Likums Par koku un apaļo 
kokmateriālu uzskaiti 
darījumos: 
Noteikumi par koku un apaļo 
kokmateriālu uzskaiti

VID
VMD

Pavadzīme, kurā Pircējs apliecina 
kokmateriālu īpašnieka maiņu
vai
Testēšanas pārskats 
(uzmērīšanas akts)

e Pavadzīme
(piegādes 

fakts)
e Testēšanas 

pārskats

Sniedz iespēju izmantot elektroniskos biznesa 

datus rēķinu automatizētai sagatavošanai gan 

par kokmateriāliem, gan transportēšanas 

pakalpojumu.

ATTAISNOJUMA 
DOKUMENTS

kubikmetri

Likums Par grāmatvedību: 
Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju

VID

e Pavadzīme kilometri



Funkcionalitātes papildinājumi

• Šobrīd aktuālākais ir sistēmas “noskaņošana”un labojumi loģikas
niansēs.

• Apzināti –

a) Kraujmēra matricas un škeldas matricas uzlabojumi. Matricas
papildinājumi.

b) Datu satura dzēšana.

c) Piegādes vietu kodu loģikas maiņa.

d) E-pavadzīme šofera aplikācijā.

Sākot lietot, noteikti būs vēl loģikas papildinājumi.



• Par kardināli jaunu lietu iekļaušanu IS DACE funkcionalitātē, piemēram
plānotais atbalsts mežizstrādē – varam apzināt 2020. gadā un plānot
uz 2021. gadu

Funkcionalitātes papildinājumi



Lēmumi

• Akceptēt šadu virzību.















Turpmākie drošības testi

• Par turpmākiem drošības tesiem un konkrētim moduļiem tiks lemts
pie šo moduļu izmaiņu apjoma novērtējuma. Pēc principa - ja 
konkrētā moduļa izmaiņas ir nozīmīgas, nepieciešams retests.



Lēmumi

• Atgriezties pie atkārtoto drošības testu jautājuma nākamajā VKP IT 
grupā.

• Akceptēt esošo nepilnību/neatbilstību esamību?

• ?



Koksnes plūsmas datu centra SLA

Koksnes plūsmas datu centrs



Pamat mērķis

Nodrošināt datu plūsmas informācijas platformas funkcijas un saistīto 
Datu centra pakalpojumu pieejamību atbilstoši SLA kritērijam.

Koksnes plūsmas datu centrs



Kam tiks domāts datu centra pakalpojums

• Datu centra pakalpojumi tiek sniegti visiem datu centra reģistrētajiem 
klientiem, uzņēmumiem vai privātpersonām. 

• Datu centra klients (dokumentu komunikācijas platformas 
pakalpojuma pircējs) var būt jebkurš meža nozare kokmateriālu 
piegāžu ķēdes procesa dalībnieks: kokmateriālu pircējs, pārdevējs vai 
transporta kompānija. 

Koksnes plūsmas datu centrs



Pakalpojuma apraksts

Datu centra pakalpojuma izpildi raksturo sekojoši kritēriji :   

1. Datu centra autorizētajam klientam garantēta iespēja lietot DACES 
sistēmas patreiz iekļautas funkcijas. Kā ari turpmāk jaunradītas funkcijas 
pēc ieviešanas un testēšanas. Jāņem vērā DACES funkciju saraksts tiek 
regulēts caur lietotāju tiesību mehānismu un tas tiek personalizēts 
katram sistēmas lietotajam.

DACES sistēmas pamatfunkciju saraksts : 
• Iespēja reģistrēt lietotājus;
• Veidot matricas/specifikācijas; 
• Pārvaldīt transporta vienības;
• Iespēja apskatīt apstiprinātus klasifikatoru kodus;
• Iespēja nosūtīt/saņemt/apskatīt 4 biznesa dokumentus (TDU, KVA, PF, TP) IS DACE.

Koksnes plūsmas datu centrs



Pakalpojuma apraksts

2. Automātiski saņemt klienta biznesa IS vai nosūtīt uz datu centru 
vienu/vairākus vai visus no apstiprinātajiem 4 dokumentu veidiem 
(TDU, KVA, PF, TP) papiNet formātā (starpsistēmu komunikācijas
gadījumā); 

3. Līdz 2021.gada 1.janvārim DACES lietotājs var automātiski saņemt 
pdf failus uz klienta noradīto elektronisko adresi, vienu reizi dienā, 
vai pēc vienošanas ar klientu. 

Koksnes plūsmas datu centrs



Kategorija Apraksts Novēršanas laiks

24/7

A

Avārija. Problēma izraisa pilnīgu sistēmas vai tās atsevišķas 

daļas darbības apstāšanos. Darbs nevar tikt turpināts. 8 stundas

B

Kļūda kuru nevar apiet. Problēma, kas negatīvi ietekmē 
sistēmas būtisku funkciju izpildi. Nav zināms pieņemams 
problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu 
turpināt ierobežotā režīmā.

4

darba dienas
C

Kļūda kuru var apiet. Problēma izraisa nelielus sistēmas 
funkcionalitātes ierobežojumus. Ietekme uz sistēmu ir 
mazsvarīga, taču sagādā zināmas neērtības. Ir zināms problēmas 
apiešanas risinājums.

20

D
Problēma neizraisa Sistēmas iespēju zudumus, taču rada 
neērtības darbā ar sistēmu. Galvenokārt, kopā ar sistēmas 
atjaunojumu un/vai apkopi.

30

SLA

Koksnes plūsmas datu centrs



SLA izpildes procedūra
Kā lietotājs var pieteikt problēmu

1. Izmantojot adresi pietekumi@kpdc.lv

2. www.kpdc.lv - datu centra mājās lapā, sadaļā “Pieteikt problēmu”

Koksnes plūsmas datu centrs

mailto:pietekumi@kpdc.lv
http://www.kpdc.lv/


Problēmas pieteikšana
Problēmas pieteikšanas forma Uz  adresi pietekumi@kpdc.lv tiks saņemt e-pasts:

Koksnes plūsmas datu centrs

mailto:pietekumi@kpdc.lv


Problēmas pieteikšana
3. Zvanot pa tālruni + 371 29277176

Koksnes plūsmas datu centrs



Saņemtās problēmas apstrādes procedūra
• Uzreiz pēc pieteikuma saņemšanas, atkarīgi no tā cik ir liels šis 

konkrētās problēmas ietekmes faktors uz sistēmu, problēmai tiks 
piešķirta viena no kategorijām (no A līdz D).

• Pieteikums tiek piereģistrēts vienotā pieteikumu reģistrā un 
pieteikumam tiks piešķirts unikālais numurs, līdz ar ko pieteikuma 
izpildi vienmēr būs iespējams viennozīmīgi kontrolēt.    

• Pieteikumu reģistrs tiks uzbūvēts tā, lai atkarīgi no pieteikuma 
kategorijas, datu centra atb.lietotājs uzreiz var redzēt reakcijas laiku
un datumu līdz kuram problēmai jābūt likvidētai.         

Koksnes plūsmas datu centrs



Pieteikumu reģistrācija

Koksnes plūsmas datu centrs



1

2

3

Pieteikumu reģistrācija

Koksnes plūsmas datu centrs



Saņemtas problēmas apstrādes procedūra
• Problēmas risināšana tiks deleģēta atbildīgajam datu centra 

darbiniekam, kurš ir norādīts, kā atbildīgais par konkrēto IS 
moduļa/apakšmoduļa vai IT infrastruktūras funkcionēšanu.

• Šis datu centra darbinieks tiks norādīts ka atbildīgais par pieteikuma 
risināšanu līdz pilnai novēršanai. 

• Problēmas izpētes un novēršanas laikā šim darbiniekam ir pienākums 
izvērtēt problēmas saturu un koordinēt DEAC un ārpakalpojuma 
sniedzēja (IS uzturēšana) darbības, ja nepieciešams griežoties pie 
citiem datu centra darbiniekiem un saņemot visu informāciju kura būs 
nepieciešama problēmas novēršanai.

Koksnes plūsmas datu centrs



Saņemtas problēmas apstrādes procedūra
• Avārijas gadījumā, problēmas risināšanai pēc vajadzības iesaistās visi 

nepieciešamie datu centra resursi un datu centra ārpakalpojumu 
sniedzēji: ja problēma skar IS DACE – DACES uzturētāji 
(web/API/datubāze), infrastruktūras gadījumā – DEAC. 

• Ārpakalpojumu sniedzēju iesaistīšana un reakcijas laiks tiks atrunāts 
savstarpēja līgumā, ārpakalpojumu līgumā SLA reakcijas laiks būs ne 
sliktāks par datu centra SLA attiecībā pret klientu.

• Gadījumā ja problēmu nav iespējams atrisināt SLA norādīta laikā, tiks 
izstrādāts plāns, kā problēmu varētu apiet vai atrisināt savādāk. 

Koksnes plūsmas datu centrs



Pieteikuma slēgšana
• Pēc problēmas novēršanas problēmas pieteicies obligāti tiks 

informēts.

• Tiks veikta risināšanas laika analīzē vai ir izpildīts SLA kritērijs.

• Tiks izstrādāts darbību plans, kā mazināt riskus saistībā ar problēmu 
paradīšanas nākotnē. Tiks novērtētas ar plānu saistītas ieviešanas 
izmaksas.

Koksnes plūsmas datu centrs



Lēmumi

• Akceptēt esošo SLA piedāvājumu.



Datu pārvaldības darba uzdevumu izpildei 
nepieciešamo definīciju akcepts. 

• Datu saturs 3 papiNet dokumentos -delivery instruction, delivery 
message, shipment statuss tiks dzēsts datubāzes līmenī.

• Netiks dzēsti paši dokumenti un saturs, kas ir atrodams TP.

Tātad dzēsta tiks cirsmas un krautuves informācija, maršruti. Datubāzē
paliks informācija, ar dokumenta ID, bet tukšiem augstākminētiem
laukiem.


