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PROJEKTA MĒRĶIS

procesu un informācijas aprites uzlabošana 

visas kokmateriālu piegādes ķēdes ietvaros, 

uzlabojot piegāžu ķēdes efektivitāti –

ātrāka un kvalitatīvāka informācijas un kokmateriālu kustība



SAGAIDĀMIE IEGUVUMI
• vairāk “reālā laika" un ātrāka informācijas aprite

• vienkāršots process

• spēja izsekot kokmateriālu plūsmai

• samazināts roku darbs - mazāk datu ievades kļūdas

• uzlabota piegādes ķēdes kopīga pārvaldība

• iespēja piedalīties e-biznesa procesos



JOMA

• Transportēšanas darba uzdevums delivery instruction

• Kokvedēja atskaite par uzkrauto kravu delivery message

• Kokvedēja reģistrācija kravas piegādes vietā shipment statuss

• Kravas uzmērīšanas informācija measuring ticket

+ iereģistrēšanās infrastruktūra (izmantojama arī plašāk)

+ kokvedēju aplikācijas (piedāvājumi no IT pakalpojumu tirgus)



Līgums par datorprogrammas izstrādi

VAJADZĪBU 
DEFINĪCIJA

109.540 
€

6,5 
mēneši
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Kokmateriālu plūsmas datu centrs

LĪGUMS PAR DATU BĀZES IT IZSTRĀDI UN UZTURĒŠANU (3 mēn)

LĪGUMS PAR IT PROJEKTA VADĪBU

TULKOTĀJU 
IZSTRĀDE

BIZNESA TESTI

SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS 

UZSĀKŠANA
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TESTĒŠANAI NODOTIE MODUĻI

• LIETOTĀJU 
• ORGANIZĀCIJAS

• LOMAS

• KLASIFIKATORI
• SORTIMENTI

• BRĀĶI

• APRĒĶINU METODES

• MATRICU IZVEIDE



KLASIFIKATORI



MATRICU IZVEIDEMATRICU IZVEIDE



LIETOTĀJA DOKUMENTĀCIJA





DOKUMENTĀCIJA B2B KOMUNIKĀCIJAI 
AR DATU BĀZI IR NODOTA 

• TRANSPORTĒŠANAS DARBA  UZDEVUMS

• KOKVEDĒJA ATSKAITE

• PIEGĀDES FAKTS



TURPMĀKIE SOĻI

• 1.novembris: sanāksme ar IT izstrādātājiem – pirmo testa atsauksmju 
analīze un tālākās rīcības plānošana

• Tulkotāju izstrāde (lietotāji): iespējama jau tagad
• 23.novembris:  

• stabilas testa vides nodrošināšana –iespējas testēt reālu dokumentu apmaiņu
• B2B dokumentācijas nodošana par testēšanas pārskatiem

• 12.decembris: projekta vadības sanāksme
• 10.janvāris: 

• dokumentu manuālas web ievades nodrošināšana
• biznesa testi

• LKUUV uzdevuma izpilde SIA «Kokmateriālu plūsmas datu centrs» 
dibināšanā un saimnieciskās darbības uzsākšanā
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IT DROŠĪBAS AUDITS



DROŠĪBAS PĀRBAUDES (ielaušanās testi)

• Tīmekļa lietotne (web application) – drošības testēšana jāveic atbilstoši 
OWASP (Open Web Application Security Project) testēšanas vadlīnijām

• Tīmkļa pakalpes (web services) - drošības testēšana jāveic atbilstoši 
OWASP (Open Web Application Security Project) testēšanas vadlīnijām

• Mobilā lietotne – drošības testēšana jāveic atbilstoši mobilo lietotņu 
izstrādes vadlīnijām (OWASP Top 10 Mobile controls)

• Konfigurācijas pārbaudes – atbilstoši ražotāja rekomendācijām, drošības 
standartiem un labajai praksei. Ja ir kompetents izstrādātājs un 
administrators, tad var neveikt

• Datu apstrādes novērtējums - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas Nr.2016/679 (GDPR) un Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām 



DROŠĪBAS PĀRBAUDES (ielaušanās testi)

• Pretendents – pieredze informācijas sistēmu drošības pārbaužu 
(ielaušanās testu) veikšanā vismaz ?? projektos, kur kopējā līgumcena 
bija ?? un, kur veiktas ?? pārbaudes (pa pārbaudes jomām). 

• Personāls – sertificēts šādās kompetencēs :
• Ētiskais hakeris - CEH (Certified ethical hacker) vai OSCP (Offensive Security

Certified Professional) sertifikāts + pieredze ?? projektos
• Informācijas drošības speciālists - CISSP (Certified Information System

Security Professional) sertifikāts + pieredze ?? projektos
• Informācijas sistēmu auditors - CISA (Certified Information Systems Auditor) 

sertifikāts + pieredze ?? projektos
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