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Saturs

Par “Corporate Solutions”

“Monitoringa centra” izveides projekts

“Monitoringa centra” pakalpojumi un to vieta “Corporate Solutions”

grupas uzņēmumu piedāvājumā

Piedāvājuma priekšrocības



Par Corporate Solutions

SIA “Corporate Solutions” tika nodibināta 2006. gadā

Uzņēmums ir specializējies telekomunikāciju konsultāciju 
sniegšanā Baltijas valstu korporatīvajiem klientiem un 
telekomunikāciju nozares uzņēmumiem 

Uzņēmumā strādā 9 darbinieki, no kuriem 8 ir konsultanti ar 
ilggadēju pieredzi telekomunikāciju tirgū

SIA “Corporate Solutions” apgrozījums pirmajā darbības gadā
bija Ls 620 tūkst., tajā skaitā Ls 240 tūkst. veidoja konsultāciju 
pakalpojumi

Piedāvājam: 

Biznesa konsultācijas

Tehnoloģiju integrāciju

Integrēto risinājumu nodrošināšanu



Corporate Solutions grupas uzņēmumi



Corporate Solutions grupas uzņēmumi

Viens no Latvijas TOP 3 starptautiskā Internet vairumtirgotājiem

Dibināts 2006. gada novembrī

Trīs līdzīpašnieki - vieni no lielākajiem Latvijas ISP

Apgrozījums 2007. gadā – Ls 540 tūkst. 



Corporate Solutions grupas uzņēmumi

Uzņēmums piedāvā komunikāciju tīklu uzraudzības un uzturēšanas 

pakalpojumus, kā arī tīklu drošības ārpakalpojumus

Dibināts 2007. gada vasarā

Izveidots uz viena no lielākā Latvijas Internet pakalpojumu sniedzējā SIA 

“Latnet Serviss” cilvēkresursu un tehnoloģiju bāzes

Pašreiz nodrošina SIA “Latnet Serviss”

telekomunikāciju tīkla uzraudzību un 

administrēšanu



izveidošanas priekšnosacījumi un ieguvumi

Corporate Solutions:

Vajadzība pēc tehniskā atbalsta 

integrēto risinājumu uzturēšanai

Tika meklēts veids, kā strauji ienākt 

integrēto risinājumu pakalpojumu 

tirgū

Kvalificētu inženieru trūkums 

Latvijas darba tirgū

Latnet Serviss

Darba algu pieaugums - tehniskā
nodrošinājuma izmaksu kāpums 

Jaunu tehnoloģiju ieviešanas 

nepieciešamība konkurētspējas 

palielināšanai - personāla kompetenču 

attīstības izmaksu pieaugums

Izaicinājums nodrošināt 

inženiertehniskajām personālam 

interesantu darbu

Projekta “Monitoringa centrs” realizācijas ieguvumi

Corporate Solutions - iespēja paplašināt un diversificēt savu biznesu 

Latnet Serviss - zemākas un caurskatāmākas izmaksas, garantēts SLA

Īpašniekiem - saglabājot savu līdzšinējo biznesa fokusu, iespēja iegūt jaunu tirgu

Darbiniekiem - interesantāks darbs, kompetenču attīstība, atalgojuma pieaugums

Tirgus - no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgs pakalpojums



piedāvājums

Klientam nodrošinām:

korporatīvo telekomunikāciju tīklu uzraudzību un uzturēšanu;

tīklu drošības risinājumu administrēšanu;

interneta tīklu uzraudzību, uzturēšanu un drošības administrēšanu;

problēmu un drošības incidentu novēršanas procesa koordināciju.

Klientu atbalstām:

uzraugot operatoru un sistēmu integratoru sniegto pakalpojumu 

kvalitāti; 

sniedzot atbalstu problēmu un drošības incidentu novēršanā arī
klienta pārvaldībā esošajās tehnoloģiskajās iekārtās.

Klientam palīdzam:

ar līdzdalību un tehniskajām konsultācijām komunikāciju 
infrastruktūras un drošības risinājumu attīstībā.



Grupas piedāvājums - IKT risinājumu pārvaldība 

IKT risinājumu 
ārpakalpojumi

IKT risinājumu 
integrācija

IKT & Biznesa 
konsultācijas



Grupas piedāvājums - IKT risinājumu pārvaldības 
pakalpojumi

IKT risinājumu, 
ekspluatācijas un 
uzturēšanas procesu izstrāde

IKT risinājumu 
uzturēšanas procesu 
kvalitātes uzraudzība

IKT risinājumu darbības 
uzraudzība

Problēmu un tīkla 
drošības incidentu 
novēršanas vadība & SLA 
kontrole

Attālināta IKT un tīkla 
drošības risinājumu 
uzturēšana un 
administrēšana

Tehniskā atbalsta dienests

IKT risinājumu izstrādes 
projektu vadība

IKT risinājumu 
ieviešanas projektu vadība

IKT integrēto 
risinājumu piegāde

IKT risinājumu projektu 
izstrāde

IKT risinājumu 
ieviešana

Tīkla drošības politikas 
izstrāde un ieviešana

Biznesa prasību analīze

IKT risinājumu 
funkcionālais, finanšu un 
efektivitātes novērtējums

Risku analīze

Atbilstības novērtējums 
uzņēmuma darbības 
nepārtrauktības prasībām

Iepirkumu tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un 
vadība

IKT risinājuma attīstības 
un uzlabošanas 
konsultācijas

IKT risinājuma tehniskais 
audits

IKT risinājumu 
ārpakalpojumi

IKT risinājumu 
integrācija

IKT & Biznesa 
konsultācijas



piedāvājuma priekšrocības

Individuāla pieeja sadarbības procesu organizēšanā ar klienta 

atbildīgajiem dienestiem

Klienta esošo pārvaldības rīku adoptācija ar tālāku to izmantošanu 

sadarbības nodrošināšanai ar klientu vai klienta piegādātājiem

Pakalpojumu sniegšana tiek realizēta pēc “iekšējā dienesta”
principiem, tādejādi klients var nodot kontroles funkcijas pār saviem 

piegādātājiem un neriskē zaudēt kompetenci

Tā kā “Monitoringa centra” piedāvājumā tiek atdalīta telekomunikāciju 

pakalpojumu nodrošināšana no korporatīvo komunikāciju nodrošināšanas, 

tiek minimizēti riski drošības administrēšanas nodošanai ārpakalpojumu 

sniedzējam

SIA “Monitoringa centrs” ir specializēts tīkla un tīkla drošības uzturētājs. 

Fokusētās darbības priekšrocības: augsta pakalpojumu kvalitāte, 
atbildība un uz klienta vajadzībām orientēta piedāvājuma attīstība



Jautājumi un atbildes

Aigars Ceruss,

valdes loceklis

Corporate Solutions Ltd. 

Telephone + 371 2 9478030

E-mail: aigars.ceruss@csolutions.lv


