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viaPro izstādē „Riga Comm 2013” iepazīstinās ar uzņēmumu labas pārvaldības praksi,
izmantojot Epicor arhitektūru talantu vadības risinājumu
„Modernas integrētas Biznesa vadības sistēmas ļauj ievērojami palielināt uzņēmumu darbības
efektivitāti,” – ar šādu pārliecību izstādē „Riga Comm 2013” piedalīsies viena no Latvijas vadošajām IT
risinājumu un uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) programmatūru ieviešanas kompānijām viaPro, kas
šogad izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar biznesa vadības programmatūrām iScala 3.0, Epicor 9,
Epicor Doc-link un Epicor HCM, kas piedāvā unikālu talantu vadības risinājumu arī unikālo talantu
vadības risinājumu.
viaPro vadošā konsultante Daiņa Zīraka: „Latvijā nepieciešamības pēc profesionālām biznesa vadības
sistēmām, kas spēj ievērojami palielināt uzņēmumu darbības efektivitāti, nav iedzīvojusies, taču, lai sasniegtu
inteliģenta biznesa statusu, pārī jāliek droša biznesa analītika un nepārtraukta procesu optimizācija. Mēs šogad
izstādes apmeklētājus iepazīstināsim ar jau sevi pierādījušo, tagad Epicor ICE biznesa arhitektūrai atvērto un
modernizēto programmatūru iScala 3.0, kā arī Epicor 9, Epicor Doc-link un jauninājumu Epicor HCM, kas
būtiski atšķiras no līdzvērtīgām programmām, jo šajā programmā Epicor cilvēkus pozicionē kā kapitālu, nevis
resursu. Absolūts jaunums ir arī piedāvātais integrētais talantu vadības risinājums. ”
Epicor ICE ir nākošās paaudzes tehnoloģiskā platforma Epicor uzņēmumu programmatūras risinājumiem.
Epicor ICE strādā gan kā aplikāciju savienotājs, gan aplikāciju būvētājs un nodrošina biznesu piekļuvi
modernākajām programmām un tehnoloģijām. Epicor ICE ietver:

Business Activity Queries – instruments ērtai "point-and-click" piekļuvei datiem un to salāgošanai ar
citām programmām, izmantojot "drag-and-drop" vienkāršību;

Dashboards – instruments, kas nodrošina datu atspoguļošanu jebkurā web funkcionalitāti atbalstošā
ierīcē, vienlaicīgi sniedzot iespēju veikt rediģētu datu atgriešanu

(Enterprise Search) – interneta stila meklētājs informācijas iegūšanai
Talantu vadība ir māksla izmantot stratēģisku cilvēk- kapitāla vadību biznesa vērtības palielināšanai. HCM
programmatūra savukārt nodrošina iespēju transformēt uzņēmuma aktivitātes cilvēkresursu jomā no ad-hoc
pieejas uz stratēģisku talantu vadības programmu. Pieejas stūrakmens ir talantu stratēģijas iekļaušana
uzņēmuma stratēģiskajā plānošanā, stādot mērķtiecīgu apmācību, talantu identifikāciju, karjeras plānošanu un
talantu pielietojumu līdzās biznesa stratēģijai.
Līdzšinējā viaPro speciālistu prakse pierāda, ka uzņēmumi, kuri ievieš integrētas procesu vadības sistēmas,
ievērojami palielina spēju reaģēt uz svārstībām tirgū un ir labāk gatavi attīstībai. viaPro izstādē „Riga Comm
2013” iepazīstinās ar iScala 3.0, Epicor 9 un Epicor HCM programmatūrām un to jaunākajām versijām un
modernākajiem risinājumiem. viaPro speciālisti piedāvās savas zināšanas par to, kā pārvaldīt nemitīgi mainīgos
biznesa procesus, sākot no uzņēmuma kontakta ar klientu un beidzot ar finanšu un vadības grāmatvedības
risinājumiem, un izstādes dalībniekiem būs iespēja saņemt individuālas bezmaksas konsultācijas.
Uzņēmums viaPro ir oficiālais Epicor Software Corporation, kas ir viens no pasaules vadošajiem uzņēmumu
vadības sistēmu izstrādātājiem un ieviesējiem, sadarbības partneris Latvijā, kas vietējā tirgū darbojas jau 20
gadus.
Izstāde „Riga Comm 2013” norisināsies no 22 – 24. novembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, un tā
vienīgā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izstāde Baltijā, kas vienuviet pulcē vairāk kā 3000 IKT
nozares profesionāļus, interesentus un potenciālos sadarbības partnerus.
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