
1 

 

E-komercijas risinājumi 

mūsdienīgam uzņēmumam 

 

Beāte Krauze 
Naudas pārvaldības daļas vadītāja 

AS Swedbank 

 

23.08.2016  
 



© Swedbank 

Tehnoloģiju attīstība un paaudžu maiņa – galvenais 

pakalpojumu attīstības virzītājspēks 
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Katra nākamā paaudze pieprasa arvien jaunākus un 

vienkāršākus risinājumus 



E-komercija Latvijā – 200 mio EUR jeb 0,77% no IKP 

Ieskats Latvijas B2C e-komercijas statistikā 

 
Latvijas iedzīvotāju skaits: 1,98 milj. 

Interneta lietotāji: 1,57 milj. (79.7%) 

Interneta pircējs vidēji gadā iztērē:  €545 

Online jeb interneta pircēji: 0,66 milj. (33,5%) 
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Privātpersonas, kas veic norēķinus internetā  

(vecumā no 16-74) 



E-komercijas nozares apgrozījums strauji aug 

Swedbank klientu mājaslapās veikto pirkumu skaits katru gadu 

pieaug vidēji par 30%  



Latvijas iedzīvotāji izvēlas iepirkties gan vietējos, gan arī 

ārvalstu e-veikalos 

* Atsauce: Izmantota informācija no Gemius pētījuma par Latvijas interneta lietotāju iepirkšanās paradumiem un populārākajām e-komercijas vietnēm 
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Digitālajām ierīcēm pielāgoti pakalpojumi– svarīga 

atslēga uz biznesa panākumiem 



Viedtālruņu lietošanas īpatsvars palielinās  

• 2014. gadā                      viedtālruņu lietošanas īpatsvars starp visām ierīcēm, 

no kurām ir apmeklētas e-komercijas mājaslapas. 

  

• Jo vēlākas diennakts stundas, jo vairāk cilvēku izmanto mobilās ierīces 

 dubultojies 

Atsauce: Izmantota informācija no Infinitum pētījuma «Nozares tendenču apskats, E-komercijas patērētāju uzvedības modelis Latvijā» 



Ērts e-komercijas risinājums gan 

interneta tirgotājiem, gan 

uzņēmumiem, kam ir aktuāli 

maksājumi e-vidē 

Swedbank Maksājumu Portāls 

Tapis sadarbībā ar bankas 

klientiem, analizējot viņu 

individuālās vajadzības un 

ieteikumus 



Daudzkanālu risinājums 
Daudzkanālu risinājums Jūsu klientam piedāvā veikt pirkumus no vairākiem  piekļuves 

punktiem, tādējādi padarot pārdošanas ērtāku un vienkāršāku 



Ilgtspējīgs risinājums 

Bank link 

Cards 

Swedbank Maksājumu Portāls ir tehnisks risinājums jeb platforma, kurai ir iespējams 

pievienot vairākus norēķinu veidus, tādējādi mainoties situācijai tirgū ir iespējams pielāgot 

atbilstošus risinājumus.  
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3D Secure 

Mūsdienīgi karšu norēķini 

Papildus funkcijas, kas padara norēķinus internetā vēl ērtākus! 
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piegāde 

 

Multivalūtu 
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Zināšanas par klientiem un to paradumiem  

Zināšanas par saviem klientiem un viņu uzvedību ir viens no izšķirošajiem 

faktoriem veiksmīgai tirdzniecībai: 

• Analizēt klientu pirkšanas paradumus 

 

• Noteikt klienta tipu - privātpersona vai 

biznesa klients 

 

• Aplūkot biežāk izmantotos maksājumu 

veidus 

 

• Iegūt informāciju par kartes izcelsmes valsti 

 





Investīcijas kvalitatīvos 

pārdošanas rīkos 

atmaksāsies vienmēr! 
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Paldies! 
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