
Dokumentu digitalizācija
Unifiedpost (iepriekš Fitek) daudziem Latvijas uzņēmumiem un organizācijām kopš 2008.gada sniedz 
pakalpojumus, kas saistīti ar dažāda veida un satura dokumentu digitalizāciju. Esam lielākais šāda veida 
pakalpojumu sniedzējs Latvijā un patlaban digitalizējam vidēji vairāk kā 2 000 000 dokumentu gadā 
uzņēmumiem Latvijā un ārpus tās.

Kā tas darbojas? 

Nepieciešamā informācija no Uzņēmuma 
dokumentiem tiek izgūta izmantojot īpašu 
programmatūru - OCR (optisko simbolu 
atpazīšanu). Rezultātu pārbauda un koriģē 
digitalizācijas operatori. Dokumentu attēli un 
dati tiek sagatavoti Uzņēmumam nepieciešamajā 
formātā importam dažādās uzņēmuma sistēmās 
vai saglabāšanai elektroniskajā arhīvā. Tas ļauj 
atbrīvoties no manuālas datu ievades no papīra 
dokumentiem. 

Dokumentu digitalizācijas  pakalpojumu 
Uzņēmumi var izmantot:

Klientu un piegādātāju līgumu, personāla 
uzskaites lietu un grāmatvedības dokumentu 
pārnešanai uz elektronisko vidi;

Dažāda veida datu anketu, pieteikuma formu 
un citu dokumentu apstrādei; 

Tehniskās vai citas lielformāta 
dokumentācijas pārnešanai uz elektronisko vidi 
– rasējumi, kartes, tehniskie apraksti u.c;

Vēsturisko dokumentu – afišu, karšu, arī 
grāmatu, periodikas sējumu, fotonegatīvu un 
diapozitīvu digitalizācijai.



Ko iegūst Uzņēmumi izmantojot dokumentu digitalizācijas pakalpojumu?

Uzlabota pieejamība dokumentiem – ātrāka atrašana un drošāka uzglabāšana

Iespēja uzlabot klientu apkalpošanu, nodrošinot atbalsta dienestam pieeju pie visiem klienta 
dokumentiem tiešsaistē;

Nodrošināta saglabāšana un pieejamība seniem un retiem vai trausliem dokumentiem;

Samazinās fiziskā dokumentu arhīva uzturēšanas izmaksas;

Iespēja automātiski izdalīt no papīra dokumentiem strukturētus datus lielā apjomā un īsā laika sprīdī;

Piekļuve Unifiedpost ekspertu pieredzei un tehnoloģijām, kas sevi pierādījušas jau daudzus gadus ar 
visdažādākajiem klientu projektiem.

Kam piemēroti šie pakalpojumi?

1. Uzņēmuma lietvedības un citu dokumentu digitalizācija – Neste, Putnu fabrika Ķekava, Tele2, BITE, 
Aizdevums.lv, Gelvora, AAS Balta, AAS IF u.c.

2. Anketas, formas ar lietu datu daudzumu – Rimi, Maxima, Seppala, AirBaltic, Pārtikas un veterinārais 
dienests, u.c.

3. Tehniskās dokumentācijas digitalizēšanas jomā – GASO, Conexus Baltic Grid, Latvijas lifts Šindlers u.c.

4. Vēsturiskie dokumenti - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas nacionālais arhīvs, Rīgas pilsētas 
būvvalde.

Ja vēlies uzzināt vairāk par dokumentu digitalizāciju, 
raksti mums atbalsts@unifiedpost.com

Labprāt un bez maksas konsultēsim jautājumos par pakalpojumu 
jau projekta plānošanas un izvērtēšanas posmā!  

Saistītie pakalpojumi E-arhīvs – digitalizēto dokumentu īstermiņa vai 
ilgtermiņa glabāšana elektroniskā tiešsaistes arhīvā;

Digitalizēto dokumentu datu salīdzināšana vai 
apvienošana ar datiem no Uzņēmuma datu bāzēm;

Digitalizēto dokumentu iznīcināšana vai 
nodošana glabāšanā sertificētiem arhīva 
pakalpojumu sniedzējiem.


