
Ar Visma Horizon integrēts 
talantu vadības risinājums  

Visma
Talent Solutions



Atlase Ievadīšana 
darbā Apmācības Sniegumu 

vadība

Sociālie mediji Karjeras 
attīstība

Atgriezeniskā 
saite Atlīdzības

Moduļi dažādām organizācijas vajadzībām



“PULS”

Organizācijas 
“temperatūras”/klimata 

mērījumi

Reālā laika statistika un 
tendences

Darbinieku iesaistes 
aptaujas

Visma talantu vadība
Darbinieka 

ievadīšana amatā 
(Onboarding)

Snieguma attīstība AtlīdzībaPēctecība

Karjeras plānošanaKompetenču vadībaIepazīstināšanas 
programmas

Uz sniegumu balstīts 
algas izvērtējums 

Pēctecības plānošanaMērķu saskaņošana
Mentorings un 

paveicamā 
kontrolsaraksti

Vadītāja piešķiršana
un apstiprinājuma 

plūsmas

“N-box” pēctecības 
plānošana 

Snieguma izvērtējumi 
un kontroles tikšanās 

(check-ins)

Pārbaudes laika mērķi 
un snieguma  
izvērtējums  

Algas un bonusi

“70-20-10” mācīšanās un attīstības modelis, kas atbalsta stratēģiskos 
Personālvadības procesus 

Personas profils, Amats/loma/prasmju apraksts, Drošības lomas, Analītika



https://www.youtube.com/watch?v=59KTy8uafUg

http://www.youtube.com/watch?v=59KTy8uafUg


Visma Talent Solutions klienti

Finanšu iestādes Pašvaldības Valsts iestādes Būvniecība Citas nozares



Integrācija ar Visma Horizon

Org. struktūra

Darbinieki

Visma Horizon 
HR/Algas

- Struktūrvienības
- Dati par 
darbiniekiem
- Cita nepieciešamā 
informācija

Visma Talent 
Solutions

- Apmācības
- Mērķu izvirzīšana un 
snieguma vadība
- Darbinieku iesaistes 
mērījumi
- Karjeras attīstības 
plānošana
- Atalgojums
-u.c.



Piekļuve no darbinieku pašapkalpošanās portāla HoP

Mana attīstība



Latviešu un 36 citās valodās



Mobilā aplikācija



Izvēlieties sev atbilstošāko

Pieejamie moduļi



Recruiting

Video intervijas Kandidātu
novērtēšana

Sociālie
mediji

Vienkāršota 
sludinājumu 
publicēšana

SmartHire
asistents

Atlase



Learning

Datu analīze un 
atskaites

Sertifikācija

Virtuālās apmācību telpas

Testi un novērtējums

Tradicionālo un 
e-apmācību apvienojums

Piekļuve no 
mobilajām 

iekārtām

Apmācības
Video par apmācību moduli >>

https://youtu.be/rWRfFPVch6E


Atskaites, grafiki un 
mērījumi

Individuālo mērķu un plānu izveide

Novērtējums un 
atgriezeniskā saite

Uz sasniegumiem 
balstīts attīstības 
plāns

Sniegumu vadība
Video par sniegumu vadības moduli >>

https://youtu.be/U_zqHXa3Pgo


Succession

Līderības attīstība

Pēctecības noteikšana

Darbinieku sniegumu 
salīdzīnājums

Talantu pārskats, 
izmantojot kolēģu un 
citus novērtējumus

Karjeras plānošana



Pulse 360

Pulse aptaujas 

Ērta izsekojamība

Reāllaika dati

Kolēģu novērtējums

Darbinieku iesaistes aptaujas



Scenāriju plānošana

Darbinieku 
optimizēšana

Pārmaiņu procesu
automatizācija

Plānošana



Datu ievade un 
analīze, pārskati

Elastīgs un ērts bonusu aprēķins

Inteliģentā
Budžeta plānošana

Atlīdzība



lai apskatītu demo versiju
+371 67116211
visma@visma.lv

Sazinieties ar mums,


