
Kopsavilkums
Valsts: Latvija
Nozare: Izglītība

Klienta profils:
Transporta un sakaru institūts (TSI) ir lielākā 
privātā augstākās izglītības iestāde Latvijā. 
Institūtā strādā 300 pasniedzēju un studē 
4500 bakalaura, maģistra un doktorantūras 
studentu. 

Situācija:
TSI vēlējās palīdzēt saviem vadības un 
datorzinātņu programmu studentiem efektīvi 
konkurēt šodienas darba tirgū, nodrošinot 
viņiem padziļinātas zināšanas par vadošajām 
uzņēmējdarbības vadības sistēmām. 

Risinājums:
Ar vietējo Microsoft® partneru atbalstu TSI 
sāka izmantot Microsoft Dynamics® AX un 
Microsoft Dynamics CRM, ieviešot tās savos 
kursos.  

Ieguvumi:
labākas nodarbinātības iespējas;• 
spēcīgi nozares kontakti;• 
uzlabota reputācija;• 
elastīgs risinājums;• 
sadarbība starp fakultātēm;• 
iespējas personālam.• 

Latvijas institūts uzlabo studentu 
nodarbinātības iespējas, ieviešot 
uzņēmējdarbības vadības sistēmu

Microsoft Dynamics risinājuma 
ieviešanas veiksmes stāsts 
Latvijas Transporta un sakaru 
institūtā

Informācijas sistēmas tiek izmantotas plaša spektra 
uzņēmējdarbības funkciju vadībā – sākot ar 
cilvēkresursiem un algu sarakstiem, līdz piegādes 
ķēdes pārvaldībai un klientu attiecību vadībai. 
Absolventiem ar padziļinātām zināšanām par šīm 
sistēmām ir būtiskas priekšrocības, konkurējot darba 
tirgū. Lai nodrošinātu saviem studentiem vislabākās 
iespējas, Latvijas Transporta un sakaru institūts (TSI) 
ieviesa uzņēmējdarbības vadības risinājumus Microsoft 
Dynamics® AX un Microsoft Dynamics CRM, kas 
automatizē un integrē finanšu, klientu attiecību, kā arī 
piegādes ķēdes procesus. Šodien datorzinātņu studenti 
apgūst Microsoft Dynamics sistēmu administrēšanu 
un attīsta pievienotās vērtības funkcionalitāti. Vadības 
studenti arī apgūst, kā jaunās tehnoloģijas var atbalstīt 
efektīvāku vadības lēmumu pieņemšanu un sekmēt 
darbības efektivitāti. 

“Šodienas mainīgajā pasaulē jaunajiem 
absolventiem, kas spēj strādāt ar Microsoft 
uzņēmējdarbības vadības programmatūru, 
gluži vienkārši ir plašākas nodarbinātības 
iespējas.” 
Profesore Irina Jackiva, Akadēmisko jautājumu rektora vietniece, TTI



Situācija
Ir labi teorētiski mācīt studentiem par 
uzņēmējdarbības vadības sistēmām, taču 
nekas nelīdzinās praktiskai pieredzei, 
sagatavojot šos jauniešus reālajai darba 
pasaulei. Tā domā arī Transporta un 
sakaru institūts (TSI) – lielākā privātā 
augstākās izglītības iestāde Latvijā. 
Institūtam, kas dibināts 1999. gadā vecās 
Rīgas Aviācijas universitātes teritorijā, 
ir tikai 300 akadēmisko darbinieku un 
4500 studentu, kuri apgūst bakalaura, 
maģistra un doktorantūras kursus. 

Lai nodrošinātu, ka studenti ir efektīvi 
konkurētspējīgi šodienas darba tirgū, 
TSI vēlējās nodrošināt gan vadības, gan 
datorzinātņu studentiem padziļinātas 
zināšanas par uzņēmējdarbības vadības 
sistēmām. Profesors Boriss Mišņevs, 
TSI akadēmisko programmu rektora 
vietnieks un datorzinātņu programmu 
direktors, saka: „Mums nepieciešams 
apmācīt studentus administrēt, izmantot 
un uzturēt jaunākās uzņēmējdarbības 
vadības tehnoloģijas, it sevišķi tādēļ, ka 
viņi, visticamāk, ar tām saskarsies reālajā 
pasaulē, tiklīdz kā nonāks darba tirgū. 
Nozarei ir nepieciešami cilvēki, kas ne 
tikai pārzina uzņēmējdarbības vadības 
teorētiskos aspektus, bet arī var izmantot 
programmatūru, lai nodrošinātu reālus 
uzņēmējdarbības rezultātus.” 

Koledžai bija nepieciešama sistēma, kas 
ir atpazīstama un spēj integrēt plašu 
procesu klāstu – sākot no cilvēkresursiem 
(CR) un algu sarakstiem, līdz piegādes 
ķēdes pārvaldībai un klientu attiecību 
vadībai. Izglītības iestāde vēlējās izmantot 
tehnoloģiju un integrēt to mācību 
programmā, lai palīdzētu datorzinātņu 
studentiem kļūt par speciālistiem jaunas 
pievienotās vērtības funkcionalitātes 
administrēšanā un izstrādē. Turklāt tā 
vēlējās apmācīt studentus izmantot 
informācijas sistēmas, lai nodrošinātu 
labāku lēmumu pieņemšanu un lielā mērā 
uzlabotu darbības efektivitāti.  

Risinājums
2007. gadā TSI Lietišķo programmu 
sistēmu laboratorija sāka meklēt vadošo 
uzņēmējdarbības sistēmu, lai atbalstītu 
savus izglītības mērķus. Pamatojoties 
uz lieliskajām attiecībām ar Microsoft 
un pirmās Microsoft® IT akadēmijas 
Latvijā statusu, koledža devās pie 
vietējā Microsoft meitasuzņēmuma, lai 
saņemtu konsultācijas. Nadežda Fila, 
Akadēmisko un profesionālo programmu 
departamenta vadītāja un Microsoft IT 
akadēmijas vadītāja TSI, saka: „Microsoft 
ieteica izmantot Microsoft Dynamics AX 
4.0.”

 
Saskaņā ar Akadēmiskās savienības 
līgumu (Academic Alliance Agreement) 
Microsoft koledžai nodrošināja bezmaksas 
programmatūras licences. Ar Microsoft 
Gold Certified Partner Aston Baltic 
atbalstu TSI savos lokālajos serveros 
ieviesa un testēja Microsoft Dynamics 
AX, kā arī automātiski augšupielādēja 
demo datus, lai izveidotu virtuālu vidi TSI 
studentiem.  

Tiklīdz šis svarīgais solis tika pabeigts, 
Aston Baltic uzstādīja Microsoft Dynamics 
AX vairāk nekā 110 iekārtās visā TSI, 
tostarp uz pasniedzēju datoriem un 
datorzinātņu laboratoriju datoriem. 
„Programmatūras uzstādīšana bija ātra 
un viegla,” saka Nadežda Fila, „tik viegla, 
ka mēs vēlāk programmatūru migrējām 
uz citu aparatūru bez partnera palīdzības.”  

Microsoft piedalījās vairākos apmācības 
kursos TSI studentiem, palīdzot viņiem 
pēc iespējas ātrāk apgūt tehnoloģijas 
izmantošanu. Šajās apmācībās bija ietverti 
tādi kursi kā iepazīstināšana ar Microsoft 
Dynamics AX 4.0, kā arī specifiski kursi 
par Microsoft Dynamics AX moduļiem, 
piemēram, Trade (tirdzniecība) un 
Logistics (loģistika), kā arī Warehouse 
Management (noliktavu pārvaldība). 
Darbinieki, kas apmeklēja kursus, dalījās 
zināšanās ar kolēģiem vairāku iekšējo 
apmācību laikā, kā arī tika nodrošināti 
papildu apmācības materiāli institūta 
bibliotēkā un internetā.  

TSI profesori ātri iekļāva Microsoft 
Dynamics AX vairākos svarīgos mācību 
kursos. Starp tiem ir Informācijas 
sistēmas loģistikā, Informācijas sistēmas 
vadībā, kā arī Informācijas sistēmas 
uzņēmējdarbībā. Studenti, kas apgūst 
šos kursus, strādā ar Microsoft Dynamics 
AX laboratorijas vidē, kā arī apmeklē 
lekcijas par uzņēmējdarbības vadības 
sistēmu iespējām. Pirmā gada laikā vairāk 
nekā 130 bakalaura un pēcdiploma 
programmu studenti piedalījās mācību 
programmās, kas ietver Microsoft 
Dynamics AX.  

Projekta otrajā posmā TSI ar Microsoft 
Gold Certified Partner Columbus IT 
atbalstu ieviesa Microsoft Dynamics 
CRM. 2009. akadēmiskajā gadā kursā 
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā 
datorzinātņu studentiem integrēja 
Microsoft Dynamics CRM, kas saistīts ar 
darbu laboratorijā saistībā ar sistēmas 
administrēšanu un darba plūsmas 
veidošanu. Konkrētus šī kursa elementus 
izstrādāja Columbus IT konsultanti. 



Ieguvumi
Integrējot Microsoft Dynamics AX 
un Microsoft Dynamics CRM mācību 
programmās, TSI maksimāli palielina 
studentu nodarbinātības iespējas. Šodien 
cilvēki, kas spēj īstenot, vadīt un strādāt 
ar jaunākajām uzņēmējdarbības sistēmām 
ir sevišķi pieprasīti Latvijas darba tirgū. 
Kā papildu ieguvums ir tas, ka TSI kļūst 
zināms kā viens no labākajiem izglītības 
nodrošinātājiem Latvijā datorzinātņu 
un vadības nozarēs, kas palīdz piesaistīt 
lielāku skaitu ļoti spējīgu studentu nekā 
iepriekš.  

Palielinot absolventu nodarbinātības 
iespējas
Pateicoties sekmīgai Microsoft Dynamics 
AX un CRM integrēšanai mācību 
programmā, TSI ir sekmīgi aizpildījis 
plaisu starp akadēmisko izglītību un 
praktisko pieredzi. Tādējādi tiek palīdzēts 
studentiem uzlabot savas karjeras 
izredzes. Profesore Irina Jackiva, 
Akadēmisko jautājumu rektora vietniece, 
TSI, saka: „Šodienas mainīgajā pasaulē 
darba devēji kļūst aizvien prasīgāki, 
vēloties, lai jaunajiem absolventiem ir 
praktiska, reāla pieredze. Tiem, kas spēj 
strādāt ar „Microsoft” uzņēmējdarbības 
vadības programmatūru, absolvējot gluži 
vienkārši ir plašākas nodarbinātības 
iespējas.”  

Spēcīgas saiknes ar nozari veicināšana
Strādājot ar Microsoft Latvia un 
vietējiem Microsoft partneriem, TSI ir 
izveidojis vairākas ilgstošas partnerības 
ar tehnoloģiju speciālistiem reģionā. 
Microsoft partneri regulāri apmeklē 
koledžu, lai lasītu vieslekcijas par 
uzņēmējdarbības vadības sistēmām, 
nodrošinot papildu iespējas studentiem 
atsaukties uz reālās uzņēmējdarbības 
pasaules pieredzi.
Dr. Genādijs Gromovs, TSI Transporta un 
tehnoloģiju un loģistikas departamenta 
vadītājs, saka: „Mūsu kontakti ar vietējo 
nozari nodrošina studentiem piekļuvi 
praktiskajām zināšanām un pieredzei, 
kas viņiem palīdzēs risināt problēmas, 
ieejot darba tirgū. Tai pat laikā „Microsoft” 
un tā partneri nodrošina sev ieguvumu, 
pateicoties lielajam skaitam prasmīgo 
kandidātu, kas var ieņemt amatus 
uzņēmuma organizācijās, vienlaikus 
saglabājot tiešu saziņu ar studentiem, kuri 
nodrošinās pieprasījumu pēc uzņēmuma 
produktiem un pakalpojumiem nākotnē.” 

Kvalitātes un inovāciju reputācija
Uzņēmējdarbības vadības sistēmu 
integrēšana mācību programmā ir 
nostiprinājusi TSI reputāciju kā vienai no 

Latvijas vadošajām augstākās izglītības 
iestādēm. Turklāt TSI programmas Latvijas 
Akreditācijas komisija ir akreditējusi 
līdz 2014. gadam, kas patiesi ir būtisks 
apstiprinājums visām augstākās izglītības 
iestādēm Latvijā.  
Profesors B. Mišņevs saka: „Akreditācijas 
komisija bija ļoti patīkami pārsteigta par 
to, ka izmantojam Microsoft Dynamics 
tehnoloģijas darbā gan ar datorzinātnes, 
gan ar vadības programmas studentiem. 
Šīs tehnoloģijas integrēšana mūsu 
programmā ir uzlabojusi mūsu tēlu 
studentu, darba devēju un citu izglītības 
iestāžu acīs.” 

Elastīgs risinājums
Microsoft Dynamics tika pielāgota, lai 
ātri un viegli nodrošinātu atbilstību 
vairākām konkrētām TSI prasībām. Boriss 
Prudčenko, Columbus IT pārdošanas 
vadītājs, saka: „Mums nepieciešams 
nodrošināt studentiem piekļuvi sistēmai 
bez liekas laika izšķērdēšanas, pievienojot 
datus pa vienam no aktīvās direktorijas. 
To mēs panācām, izstrādājot vienkāršu 
spraudni, kas studentu datus ievada pa 
grupām un augšupielādē tos datu bāzē 
reālajā laikā.” 

Turklāt koledžas tehniskais personāls ātri 
pielāgoja sistēmu, lai iekļautu latviešu, 
krievu un angļu valodu – trīs TSI studentu 
visbiežāk izmantotās valodas. Mihails 
Savrasovs, TTO laboratorijas vadītājs, 
saka: „Mūs nemitīgi patīkami pārsteidz 
tas, cik elastīga ir Microsoft Dynamics, cik 
to ir viegli pielāgot un cik tās integrācija ar 
citām programmatūru paketēm ir viegla.”  

Jauna sadarbība starp fakultātēm
Microsoft Dynamics programmatūra 
palīdz datorzinātņu un vadības 
fakultātēm sadarboties jaunos un 
interesantos veidos. „Kamēr tehniskie 
studenti administrē un uztur sistēmu, 
kā arī apgūst, kā izstrādāt jaunu 
funkcionalitāti, vadības studenti mācās, 
kā visefektīvāk izmantot risinājumu 
uzņēmējdarbībā,” saka M. Savrosavs. „Šī 
simbioze nostiprina sadarbību starp mūsu 
divām fakultātēm, nodrošinot vienotu 
intelektuālo mērķi, kad tiek izmantota 
Microsoft Dynamics visu studentu 
ieguvumam.” 

Jaunas iespējas akadēmiskajam 
personālam
Ar Aston Baltic un Columbus IT atbalstu, 
TSI akadēmiskais personāls ir paplašinājis 
savas zināšanas par Microsoft Dynamics 
un vairāku citu Microsoft tehnoloģiju 
uzstādīšanu un uzturēšanu. Turklāt 
koledžas profesori ir ieguvuši plašu 



pieredzi saistībā ar sistēmu integrāciju, 
pateicoties sadarbībai ar vairākiem 
vadošajiem tehniskajiem speciālistiem 
reģionā.  
„Jaunu prasmju apguve ir liela motivācija 
un sniedz gandarījumu,” saka profesors
B. Mišņevs, „mūsu akadēmiskais 
personāls ir saņēmis profesionālu 
apmācību par Microsoft Dynamics AX 
no trīs vadošajiem speciālistiem, kas 
iesaistīti mūsu projekta īstenošanā. Turklāt 
personāls ir iesaistīts Microsoft Dynamics 
Academic Alliance kopienā un Microsoft 
Dynamics Convergence Academic 
Preconference, kas viņiem nodrošina 
iespējas sazināties ar mācībspēkiem 
un apmainīties idejām gan vietējā, gan 
globālā līmenī.”

Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics ir integrēts, 
pielāgojams uzņēmējdarbības vadības 
risinājums, kas ļauj jums un jūsu 
darbiniekiem pārliecinošāk pieņemt 
uzņēmējdarbības lēmumus. Microsoft 
Dynamics darbojas kā citas labi zināmas 
Microsoft programmatūras, piemēram, 
Microsoft Office, kas nozīmē, ka jūsu 
darbiniekiem ir jāapgūst mazāk, 
tādēļ viņi var to ātrāk uzstādīt un sākt 
izmantot, kā arī pievērst uzmanību 
būtiskākām lietām. Un tā kā tas ir 
Microsoft produkts, tas viegli strādā 
ar sistēmām, ko jūsu uzņēmums jau 
ir uzstādījis. Ar automatizētiem un 
integrētiem finanšu, klientu attiecību 
un piegādes ķēdes procesiem, Microsoft 
Dynamics apvieno cilvēkus, procesus 
un tehnoloģijas, palielinot jūsu 
uzņēmējdarbības produktivitāti un 
efektivitāti, kā arī palīdzot jums virzīt 
savus uzņēmējdarbības mērķus. 
  

Plašākai informācijai
Lai iegūtu plašāku informāciju par Microsoft 
produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, 
sazinieties ar vietējo Microsoft uzņēmumu. Lai 
piekļūtu informācijai internetā, dodieties uz:
www.microsoft.com

Plašāka informācija par Microsoft Dynamics:
www.microsoft.com/dynamics   

Lai iegūtu plašāku informāciju par Aston 
Baltic produktiem un pakalpojumiem, zvaniet 
uz (+371) 67843300 vai apmeklējiet tīmekļa 
vietni:
www.astonbaltic.lv

Lai iegūtu plašāku informāciju par Columbus 
IT produktiem un pakalpojumiem, zvaniet 
uz (+371) 67542945 vai apmeklējiet tīmekļa 
vietni:
www.columbusit.lv

Lai iegūtu plašāku informāciju par Transporta 
un sakaru institūta (TSI) produktiem un 
pakalpojumiem, zvaniet uz (+371) 67100660 
vai apmeklējiet tīmekļa vietni:
www.tsi.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 jūnijā

Programmatūra un pakalpojumi
Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM

Tehnoloģijas
Active Directory


