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viaPro piedalās starptautiskā uzņēmējdarbības konferencē un kontaktbiržā “Baltic Spark”
viaPro, kas ir IT bāzētus biznesa vadības sistēmas risinājumu nodrošinātājs, piedalīsies starptautiskā
uzņēmējdarbības konferencē un kontaktbiržā „Baltic Spark”, kas notiks no 16.-17.aprīlim Rīgā,
viesnīcā „Tallink Hotel Riga”.
Kā uzsver viaPro vadošā konsultante Daiņa Zīraka, tad šobrīd visi un visur runā par nepieciešamību
veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī attīstīt to eksportspēju, tajā pašā laikā daudzi
uzņēmumi joprojām nespēj precīzi aprēķināt savas preces pašizmaksu un ieguldījumus IT bāzētu
vadības sistēmu procesu ieviešanā uzskata par nevajadzīgiem. „Eiropā un ne tikai Eiropā ir svarīga
savstarpēja uzticība un drošība, ko nodrošina saprotama un savstarpēji salīdzināma procesu
pārraudzība. Tāpēc ir svarīgi, lai uzņēmēji kā vienu no iespējām veicināt savu izaugsmi, saskatītu
tieši tehnoloģiju, īpaši IT tehnoloģiju ieviešanuā. Šodienas ekonomikas notikumu kontekstā
Latvijas uzņēmējiem ir svarīgi novērtēt iekšējās rezerves un procesus, pirms spert jebkādus soļus
izaugsmes un eksporta virzienā.”
Konferences laikā viaPro speciālists konsultēs par biznesa vadības sistēmu (ERP) ieviešanas
ieguvumiem un priekšrocībām; par biznesa vadības sistēmu izvēles procesu, kritērijiem un mērķu
definīciju; par lēmumu, saistītu ar sistēmu ieviešanu, pieņemšanas procesu, kritiskajiem
jautājumiem un finanšu aspektiem; par biznesa vadības sistēmu dzīves ciklu un ar to saistītajām
izmaksām; par labas prakses piemēriem konkrētās nozarēs; par biznesa procesu integrāciju un
savienojamību.
viaPro ir IT bāzētu biznesa vadības sistēmu risinājumu piegādātājs, kas nodrošina Latvijas un
eksporta tirgiem zināšanas vadības sistēmu ieviešanas, attīstības un uzturēšanas jomā. Kopš
dibināšanas 1994. gadā, viaPro ir uzkrājusi eksperta līmeņa pieredzi Epicor iScala ERP risinājumos,
kas ļāvis iegūt Epicor Software Corporation partnera statusu kā apliecinājumu uzņēmuma
profesionalitātei un uz jaunu vērtību piegādi klientam orientētai darbības stratēģijai.
viaPro ir ieguvusi viena no pasaules vadošo uzņēmumu vadības sistēmu izstrādātāja un ieviešanas
jomā sēja Epicor Software Corporation partnera statusu.
Savukārt, Epicor Software Corporation ir globālais līderis starp IT bāzētu vadības sistēmu risinājumu
piegādātājiem IT bāzētu biznesa vadības sistēmu piegādātājs ražotājiem, vairumtirgotājiem,
mazumtirgotājiem, viesnīcām un pakalpojumu sniedzējiem. Epicor Software Corporation piedāvā
integrētus uzņēmumu resursu plānošanas (ERP), klientu attiecību vadības (CRM), piegādes ķēdes
vadības (SCM) un uzņēmumu mazumtirdzniecības programmatūru risinājumus, kas ļauj
uzņēmumiem paaugstināt darbības efektivitāti un rentabilitāti, apkalpojot 20 000 klientu vairāk kā
150 valstīs.
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