
IZMAKSU
DOKUMENTU

DIGITALIZĒŠANA



"Pienāk brīdis, kad tu vienkārši
vēlies, kaut konkrētām lietām būtu
pārskatāmi un viegli saprotami
risinājumi, kas prasītu mazāk tava
laika. Nofotografē čeku mobilajā
lietotnē un par tālāko vari vairs
nedomāt. Dati tiek apkopoti un
nosūtīti grāmatvedim – tavs
uzdevums ir tikai nofotografēt
izmaksu dokumentu." 

Ewert Sundja
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Izmaksu dokumentu digitalizēšana

Pārskatu veidošana

Integrācija ar Standard Books un ERP

4 Arhivēšana



DIBINĀTS
2016,
IGAUNIJĀ

Martin Sookael - CEO 
Joonas Sernjuk - COO
Eduard Kotov - CTO
Viivika Lumberg - CMO



Klientu statistika

Igaunija: 3050 kompānijas
Somija: 110 kompānijas
Latvija: 90 kompānijas
Polija: 14 kompānijas

Aplikācija 6 valodās:

CostPocket starptautiski
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FORMĀTI
Mobilā aplikācija
(Android / iOS)

Galvenā priekšrocība
Sniedz iespēju digitalizēt čekus esot
kustībā uzreiz pēc to saņemšanas

Digitalizēšana
fotografējot
pievienojot no galerijas

Web aplikācija*
(https://app.costpocket.com/)

Galvenā priekšrocība
Ērti lietojama un pilnībā
sinhronizēta ar mobilo aplikāciju

Digitalizēšana
iesūtot no e-pasta
pievienojot no galerijas

*Pārsvarā lietošanai uz datora

Mākoņpakalpojums*
(https://cloud.costpocket.com/)

Galvenā priekšrocība
Ērti pārbaudīt un organizēt
digitalizētos dokumentus

Digitalizēšana
tikai, jau digitalizēto dokumentu
apstrādei

*Papildus, bezmaksas rīks
lietošanai uz datora

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.wizardfinance&hl=en&utm_source=global_co
https://apps.apple.com/ee/app/tsekk-ceki-kuitti-receipts/id1199514822
https://app.costpocket.com/
https://cloud.costpocket.com/


UZSTĀDĪŠANA
UN
PIELĀGOŠANA
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Lejupielāde un uzstādīšana:
https://costpocket.com/lv/learn/lejupiel
ade_un_registresanas

Integrēšana ar Standard Books / ERP:
https://excellent.lv/palidzibas-dienesta-
kategorija/costpocket/

Pakalpojumu plāna izvēle:
https://costpocket.com/lv/learn/pakalpo
jumu_plani_un_cenas

Lietotāju pievienošana:
https://costpocket.com/lv/learn/lietotaj
u_pievienosana

P.S. 
Uzstādīšana un pielāgošana ir
bezmaksas, un CostPocket
klienti to var veikt paši.

https://costpocket.com/lv/learn/lejupielade_un_registresanas
https://excellent.lv/palidzibas-dienesta-kategorija/costpocket/
https://costpocket.com/lv/learn/pakalpojumu_plani_un_cenas
https://costpocket.com/lv/learn/lietotaju_pievienosana


DIGITALIZĒŠANAS
METODES

Fotografējot
(https://costpocket.com/lv/learn/digitalizesana_fotografejot)

Iesūtot no e-pasta (līdz 100 dokumentiem vienā e-pasta ziņā)
(https://costpocket.com/lv/learn/epasta_digitalizacija)

Pievienojot no galerijas vai datora datu nesēja
(https://costpocket.com/lv/learn/digitalizesana_fotografejot)

https://costpocket.com/lv/learn/digitalizesana_fotografejot
https://costpocket.com/lv/learn/epasta_digitalizacija
https://costpocket.com/lv/learn/digitalizesana_fotografejot


PĀRSKATU JEB ATSKAIŠU VEIDOŠANA



MĀKOŅPAKALPOJUMS
Organizēšanai
Pārbaudei
Sūtīšanai uz grāmatvedības
programmu
Lejupielādei
Arhivēšanai 

Organizēšanai
Sūtīšanai uz grāmatvedības
programmu
PDF atskaišu izveidei
PDF lejupielādei
Arhivēšanai

Dokumentu:

Pārskatu:



digitalizēt dokumentus;
veidot pārskatus;
pārvaldīt visu lietotāju
dokumentus;
sūtīt dokumentus uz
grāmatvedības sistēmu;
rediģēt uzņēmuma datus;
veidot integrācijas;
pievienot/dzēst lietotājus;
izvēlēties cenu plānus;
personalizēt datu plūsmu;
personalizēt izdevumu veidus.

Administratori var:
digitalizēt dokumentus;
veidot pārskatus;
pārvaldīt tikai savus
dokumentus;
sūtīt dokumentus uz
grāmatvedības sistēmu.

Lietotāji var:

LIETOTĀJU VEIDI
Uzņēmuma kontam var pievienot visas tā norēķinu personas.



IZDEVUMU
VEIDI

Veido un strukturē izmaksu veidus atbilstoši
uzņēmuma grāmatvedības prasībām.



 CENAS

1 lietotājs
5 dokumenti mēnesī 

Bezmaksas izmēģinājuma versija:

Robotizētā digitalizācija
5€ / par lietotāju
100 dokumenti katram lietotājam 

Zelta:

Pilna servisa digitalizācija
7€ / par lietotāju
30 dokumenti katram lietotājam

Platīna:

Pilna servisa digitalizācija
Bez lietotāju maksas
5€ par administratoru
0,40€ par katru dokumentu

Maksā, kad izmanto:

VAIRĀK
 PAR CEN

ĀM
 --> ŠEIT

https://costpocket.com/lv/cena
https://costpocket.com/lv/cena
https://costpocket.com/lv/cena
https://costpocket.com/lv/learn/pakalpojumu_plani_un_cenas


Valūta --> 99.5%
Dokumenta datums --> 82.2%
Piegādātājs --> 92.3%

Nosaukums
Reģistrācijas numurs
PVN numurs

Dokumenta numurs --> 62.3%
Summa, Neto, PVN --> 84.5%
Apmaksas termiņa datums (rēķini/pavadzīmes) --> 75.2%

Robotizētā digitalizācija:

Pilna servisa digitalizācijas precizitāte --> 99.5%

TEKSTA ATPAZĪŠANAS
PRECIZITĀTE



Kaspars Gaļimovs
CostPocket vadītājs Latvijā

kaspars@costpocket.ee
(+371) 27873085


