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KpDC

• Uzņēmuma vecums – 3 gadi.

• 2021 gada apgrozījums – 484 000.

• 8 darbinieki + ārpakalpojuma piesaiste programmēšanā.

• 161 uzņēmums, DACE abonenti.

• Misija - Ar digitālu komunikācijas platformu un tajā balstītiem pakalpojumiem 
atbalstīt efektīvu B2B kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu tirgū ar 
informācijas apriti, datu un informācijas drošu pārvaldību kokrūpniecības 
produkcijas precīzai un kvalitatīvai uzmērīšanai un uzskaitei.



Koksnes plūsmas datu centra stratēģija



Vispārējie darbības mērķi -

• Nodrošinām 24/7 IS DACE pieejamību pēc pakalpojuma līmeņa vienošanās 
(SLA – Service Level Agreement)

a) Problēmu novēršanas laiki definēti pēc kategorijas. Maksimālais sistēmas 
nepieejamības laiks  - 8h. 

b) 3gadu vēsturē ilgākais sistēmas nepieejamības laiks ir bijis 1,20h.

• Piedalāmies, kā LIKTA biedrs, normatīvās vides plānotajās izmaiņās, lai KpDC
risinājumi nodrošinātu normatīvās vides definētās prasības bez papildus 
darbībām no meža nozares uzņēmumu
puses.



Vispārējie darbības mērķi -
Informācijas sistēmu drošība

• Dati tiek glabāti Eiropas līmeņa datu centrā - DEAC. Un kopijas tiek glabātas 
citā Eiropas līmeņa datu centrā. 

• IS Ciedrs un IS Apse - piekļuve tikai no reģistretām IP adresēm.

• IS Linda darbojas slēgtā (VPN) tīklā.

• Ieviešo jaunu sistēmu vai sistēmas moduli – tiek organizēta sistēmas testēšana 
pēc OWASP standarta (OpenWebApplicationSecurityProject).

• Sertifikācija pēc  standarta ISO/IEC 27001:2013.  Sertifikācijas sfēra: Koksnes 
plūsmas datu apstrāde, uzturēšana un pieejamība.



1. Transporta Darba Uzdevums (TDU) (Delivery Instruction)

2. Kokvedēja Atskaite (KVA) (Delivery Message)

3. Piegādes Fakts (PF) (Shipment Status)

4. Testēšanas Pārskats (Measuring Ticket)

Kokmateriālu plūsmas e-dokumentu komunikācijas platformas
DACE darbība

Matricas, klasifikatori, identitātes, kodi.



Kokmateriālu plūsmas e-dokumentu komunikācijas platformas
DACE darbība - komunikācijas (API) serviss

Klientiem ir iespējams izmantot sistēmas saskarni lai lasītu vai ievadītu
dokumentus, taču sākotnējais un esošais mērķis ir starpsistēmu
komunikācija. 

Tam kalpo 3 veidu servisi:

1. WebSocket – dokumentu notifikācijas serviss;

2. REST API – dokumentu saraksta nolasīšanas serviss;

3. SOAP API  - dokumenta satura nolasīšanas serviss.



TRANSPORTA DARBA UZDEVUMS     KOKVEDĒJA ATSKAITE               PIEGĀDES FAKTS                     TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Kokmateriālu plūsmas e-dokumentu komunikācijas platformas
DACE darbība - dokumenti
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Kokmateriālu plūsmas e-dokumentu komunikācijas
platformas DACE darbība - dokumenti



1. Veidojam funkcionalitāti, kas ietver lokālās instalācijas harvesteru
datoru sistēmā, nodrošinot StanForD 2010 failu automatizētu 
saņemšanu un nodošanu, bez operatora iesaistes, izmantojot KpDC
komunikācijas platformu. Lai ar 2023.gadu nodrošinātu StanForD
2010 failu pieejamību definētajiem adresātiem pēc
datos ietvertās informācijas.

Kokmateriālu plūsmas e-dokumentu komunikācijas platformas
DACE darbība



Kokmateriālu uzmērīšanas datu ievade, 
saņemšana un apstrāde.

TP aprēķini un to 
pieejamības 
nodrošinājums visiem 
paredzētajiem 
adresātiem 2 min. 
laikā. No TP kopējā 
apjoma viedokļa 
automatizēti ir virs 
90% uz 2022 gadu.
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Kokmateriālu uzmērīšanas datu ievade, saņemšana un 
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Citu pakalpojumu attīstība – rēķini par kokmateriāliem

1. Kokmateriālu cenu piesaiste matricai (pēc kokmateriālu
dimensiju, brāķu u.c. cenošanā saistošiem parametriem) un grupēto 
kopsummu pieejamība kokmateriālu pārdevējam, dodot iespēju šos 
datus saņemt savās uzskaites informācijas sistēmās.

2. 2023.gada vidus - rēķinu izveidi bez starpsistēmu datu komunikācijas.



Citu pakalpojumu attīstība -DACE Atskaites 
(grafiki, *.exel, *.PDF)



Darbības mērogs un rezultāts

Klientu skaita pieaugums +10% gadā, sasniedzot 180 līdz 2024.

Sniegto pakalpojumu kopējās vērtības pieaugums +10% gadā.

Ar efektīvu darbību un kvalitatīviem – nozares uzņēmumu digitalizāciju
atbalstošiem – IKT pakalpojumiem nodrošināt peļņu tālākai pakalpojumu 
attīstībai.
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