
Kopsavilkums
Valsts, pilsēta: Latvijas Republika, Rīga
Nozare: Valsts finanses 

Klienta profils:
Īsteno valsts monetāro politiku.

Situācija:
Esošā iekšējās komunikācijas sistēma, 
izmantotie telefoni neatbilst bankas 
darbinieku piesātinātajam darba ritmam, līdz 
ar to tiek neefektīvi tērēts laiks.

Risinājums:
Konkrētām Latvijas Bankas vajadzībām 
pielāgota integrēta komunikāciju sistēma, kas 
balstīta uz standarta Microsoft produktiem.

Ieguvumi:
Optimizēta visa bankas komunikāciju sistēma, 
palielināta darbu plānošanas un izpildes 
efektivitāte, palielināta datu drošība.

Latvijas Banka ievieš vienoto 
komunikāciju sistēmu

Microsoft standarta programmu
ieviešanas veiksmes stāsts
Latvijas Bankā

Situācija 
Latvijas Bankā lēmums par iekšējās 
komunikācijas sistēmas pilnveidošanu tika 
apspriests pirms vairākiem gadiem. Viens 
no būtiskākajiem izmantotās sistēmas 
trūkumiem – zemas funkcionalitātes 
telefoni, kas tika lietoti fiksēto 
komunikāciju tīklā, it īpaši salīdzinot 
ar plašajām mobilo telefonu iespējām 
(numura noteikšana, neatbildēto zvanu 
saraksts u.t.t.), kuras mūsdienās intensīvi 
lieto gandrīz katrs, un pamatoti vēlas 
kaut pietuvinātu funkcionalitāti arī no 
tālruņiem, kuri atrodas uz darba galda. 

Tirgū esošo piedāvājumu izpēte liecināja, 
ka kopumā tiek piedāvāti labi funkcionāli 
risinājumi, taču to izmaksas ir pārāk 
augstas. Tādēļ lēmums par sistēmas 
pilnveidošanu tika vairākkārt atlikts. 

Risinājums
2008. gadā Latvijas Banka sadarbībā ar 
Microsoft speciālistiem īstenoja vienotās 
komunikāciju sistēmas pilotprojektu. 
Microsoft speciālisti kopā ar bankas 
pārstāvjiem izveidoja testa vidi bankas 
IT darbiniekiem. Risinājums tika atzīts 
par piemērotu, jo tas nodrošināja bankai 
nepieciešamo funkcionalitāti un labi 
savietojās ar Latvijas Bankas komunikāciju 
un e-pasta sistēmām, kurās daudzi 
risinājumi ir balstīti uz Microsoft 

produktiem. Kā nākamais solis tika 
uzsākts darbs pie vienotās komunikāciju 
sistēmas izveidošanas, kas ļauj izmantot 
dažāda veida tālruņus: jau izmantotos 
telefonus, plašākas funkcionalitātes 
modeļus, kā arī datoriem pievienojamus 
aparātus. Šāds risinājums, jo īpaši ar 
datoriem tieši pievienojamiem aparātiem, 
ļauj atjaunot un uzlabot komunikāciju 
ierīces ar būtiski zemākām izmaksām.

Bankā ieviestā sistēma ir integrēta 
Microsoft Outlook, tam pievienots instant 
messaging, proti, ir izveidots vienots 
risinājums, kurā notiek komunikācija 
reālajā laikā, tiek panākts pilnīgs 
klātbūtnes efekts, ir iespējams pārsūtīt 
zvanus uz citiem fiksēto un mobilo 
telekomunikāciju numuriem, apmainīties 
tiešsaistē ar ziņām un dokumentiem 
u.t.t. Risinājumam ir papildu pārvaldības 
iespējas, paaugstināts drošības līmenis 
un antivīrusu aizsardzība. Lietotājiem ir 
iespējams izmantot arī attālinātu pieeju, 
tādējādi izmantojot šo komunikāciju 
infrastruktūru arī atrodoties ārpus bankas, 
t. sk. ārvalstīs. Pēc bankas IT speciālistu 
vērtējuma būtisks bija fakts, ka nebija 
nepieciešams izmantot smagnējus 
papildu risinājumus. 



Rezultāti
„Patlaban ir pabeigts projekta pirmais 
posms, un vienotā komunikāciju sistēma 
ieviesta apmēram 50 darba vietās, 
kuras izmanto galvenokārt tehnoloģiju 
speciālisti. Šie cilvēki ir raduši lietot 
tehnoloģiskos jauninājumus, kas palīdz 
veiksmīgāk pieslīpēt gala risinājumu 
pārējiem lietotājiem. Pilnīga pāreja uz 
vienoto komunikāciju sistēmu plānota 
divu trīs gadu laikā, tuvākā gada laikā to 
varētu sākt lietot apmēram puse Latvijas 
Bankas darbinieku,” saka Latvijas Bankas 
Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs 
Harijs Ozols. 

Projekta ietvaros viena vecā parauga 
telefoncentrāle tika nomainīta pret jaunu, 
kura tieši atbalsta Microsoft Unified 
Communications. Tās iegādes un trīs gadu 
uzturēšanas izdevumi ir mazāki nekā 
vecās centrāles viena gada uzturēšanas 
izdevumi. Vienotajā komunikāciju 
sistēmā ir integrēta arī faksu nosūtīšana 
un saņemšana, izmantojot Fenestrae 
Faxination risinājumu, kurš arī tika 
modernizēts un tagad tieši integrējas ar 
Office Communications Server R2 (OCS) 
un jauno centrāli, neizmantojot papildus 
tehniskos līdzekļus un atsevišķus serverus. 
Perspektīvā bankas IT speciālisti vēlētos 
izmantot risinājumu, kurā vairs nebūtu 
nepieciešama atsevišķa telefoncentrāle, 
kas padarītu vēl labāku kopējo integrāciju 
un vienkāršāku lietošanu. Šajā gadījumā 
ar nepacietību tiek gaidīta 2010. gadā 
plānotā jaunā OCS versija.

Testa režīmā ir pārbaudītas 
videokonferences un ar laiku plānots 
uzsākt arī to plašāku lietošanu, t. sk. 

pārrobežu sadarbībā ar citu valstu 
centrālajām bankām.

Nākotnē varētu būt ietaupījumi gan 
attiecībā uz kabeļu infrastruktūru, gan 
arī reģionālajās filiālēs, atsakoties no 
vietējām centrālēm. Tāpat arī jaunais 
risinājums dod iespēju būt mobiliem 
un operatīvi nodrošināt pilnvērtīgu 
komunikāciju risinājumu citās telpās 
bez atsevišķas tālruņu centrāles vai tās 
paplašinājuma uzstādīšanas.

„Pateicoties tam, ka sistēma labi integrējas 
ar „Microsoft” produktiem, sistēmu apgūt 
darbiniekiem būs salīdzinoši viegli. Turklāt 
vienotās komunikācijas ļauj pilnvērtīgāk 
izmantot jau iepriekš bankā lietotos 
„Microsoft” produktus,” saka H.Ozols.

„Latvijas Bankas piemērs apliecina, ka, 
ieviešot Microsoft Office Communication 
Server R2 balstītu risinājumu, ir iespējams 
nodrošināt gan darbinieku efektīvāku 
saziņu un labāku funkcionalitāti, 
gan optimizēt uzturēšanas izmaksas, 
atsakoties no novecojušiem trešo pušu 
risinājumiem,” norāda Andrejs Juščenko, 
Microsoft Latvia Office biznesa grupas 
vadītājs.

Par Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2 
Microsoft Office Communications Server 
2007R2 ir viens no galvenajiem Microsoft 
vienoto komunikāciju stūrakmeņiem, kas 
nodrošina elastīgu un izmaksu efektīvu 
platformu klātbūtnes informācijai, 
tūlītējai ziņojumapmaiņai (IM), tīmekļa 
konferencēm un balss saziņai, izmantojot 
VoIP tehnoloģiju. 

Plašākai informācijai
Microsoft Office Communications Server R2 
mājaslapa:
http://www.microsoft.com/communicationsserver/
en/gb/default.aspx 

Microsoft vienoto komunikāciju mājaslapa:
http://www.microsoft.com/uc/en/gb/default.aspx 

Lai iegūtu plašāku informāciju par Latvijas Banku:
www.bank.lv 

Šī gadījuma izpēte paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. 
Microsoft Latvia un Microsoft Corporation neuzņemas nekādas 
tiešas, netiešas vai ar likumu noteiktas garantijas saistībā ar šajā 
dokumentā pausto informāciju. 

Sagatavots 2009.gada decembrī


