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Assistentis
• Assistentis risinājumi:

– Ērti un vienkārši lietojami
– Darbs no jebkura datora ar webpārlūku, uz klientu datoriem 

neglabājas nekādi dati
– Nodrošinām visu, kas nepieciešams pakalpojumu izmantošanai 

(datu rezervēšanu, saglabāšanu, atjaunošanu utt) 
– Risinājumiem nodrošinām nepieciešamās iekārtas
– Risinājumi ambulatoriem un stacionāriem
– E-veselība (no 2016 gada)
– Zāļu verifikācija
– E-kase/E-kvīts
– Vakcinācija
– Medicīnas dokumentu veidošana ar runas atpazīšanu



Verifikācija - Assistentis LZVS
• Nodrošina Aptiekas funkcionalitāti:

– Verifikāciju
– Izsniegšanu

• Nodrošinām visu tehnisko ieviešanu saviem klientiem
• Sistēma automātiski maina paroles (90d), un sertifikātus 

(720d)
• Strādājam tikai ar skeneriem (gan USB, gan bezvadu)
• Iespēja verificēt ar skeneri (arī manuāli), no faila vai API
• DEMO režīms
• Verifikācijas vēstures eksports
• Apmācība, dokumentācija



Assistentis LZVS

• Galvenās problēmas pirmo 3,5  gadu laikā:
– Dažiem datoriem CapsLock taustiņs maina lielos burtus uz 

mazajiem >>> Brīdinājumi,
– Kopumā Brīdinājumi sastāda 0,049%, jeb 3,5x mazāk kā 

bija pirms 2,5 gadiem (01/2020 bija 0,17%) no kopējā 
verifikāciju apjoma,

– Ik pa laikam ir tehniskas problēmas ar kodu atpazīšanu 
0,035% no pieprasījumiem,



Brīdinājumu iemesli

• Brīdinājumu (Warning)  atbildes (% no kopējā Warning 
skaita 275):
– (25,8%) NMVS_NC_PC_02 (nezināms Serial)
– (17,8%) NMVS_NC_PCK_19 (jau izsniegts, no ārzemju ZVO)
– (17,8%) NMVS_NC_PC_01 (neatpazīts produkts, nav sistēmā)
– (17,5%) NMVS_FE_LOT_13 (nesakrīt Serial vai Lot – mazie burti)
– (13,1%) NMVS_FE_LOT_03 (nevar atrast iepakojumu)
– (8%) NMVS_NC_PCK_22 (jau izsniegts, no LZVO) 

• Visbiežākā kļūda bez Brīdinājuma:
– (2104) NMVS_NC_PCK_23 (atkārtota izsniegšana)



Assistentis LZVS

• Veiktie uzlabojumi:
– Iepakojumu Koda dekodēšanas uzlabošana,
– Vairāku lauku atdalītāju uzturēšana,
– Uzlabota kļūdu situāciju apstrāde (nepilnīgs GS1 kods),
– Konkrētā Zāļu iepakojuma darbības vēsture (1 klikšķis),
– Veikta pāreja uz V4 tehnisko interfeisu 05/2022,
– Uzlabojumi lai atpazītu kodus kuros ir arī “Manufacturing 

date” lauks,
– Novērsta CapsLock taustiņa ietekme,



Assistentis LZVS

• Tālākā attīstība:
– Pāreja uz vienoto risinājumu platformu
– Automātiska atkārtojumu kontrole
– Brīdinājumu apstrādes atbalsts (paskaidrojuma dokumenta 

izveide, saglabāšana un automātiska e-pastu nosūtīšana 
LZVO un VI)

– Zāļu noliktava (iestrādes)
– Iekšējo un ārējo pasūtījumu apstrāde (iestrādes)



Ieskats Assistentis LZVS



Darba pamatekrāns



Brīdinājumi



Darbības ar Zāļu iepakojumu



Verifikācijas vēsture



Demo režīms



Pozitīvs verifikācijas rezultāts



Negatīvs verifikācijas rezultāts



JAUTĀJUMI



Zaluverifikacija.lv



Andris Rozentāls
Mob: +371 29236993
andris.rozentals@assistentis.lv
www.assistentis.lv

Paldies!
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