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SVARĪGĀKAIS PAR MUMS  

UN MŪSU UZŅĒMUMA DARBIEM 

 

» Mēs izstrādājam dizainu un ražojam  

programmatūru pēc visaugstākajiem standartiem 

 

 

Mājas lapas, e-veikali, portāli, touchscreen stendi, 

kompleksas instalācijas, digitāli dokumenti, 

interneta pārdošanas un produktivitātes rīki - 

visu darām inhouse un neiepērkam no citiem 

 

 

» Mūsu sasniegumu pamatā ir zināšanas  

par lietotāju psiholoģiju, digitālo mārketingu, 

modernu dizainu un sistēmu programmēšanu 

jebkuras sarežģītības pakāpes projektam 
 

 

DOMĀ. KODĒ. ATKĀRTO. 

WWW.WEBMULTISHOP.COM 
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Web Multishop Company ir dibināta 2011. gadā. Tā ir Latvijas un Igaunijas 

kapitāla kompānija, un tās darbības virziens ir integrētu interneta risinājumu izstrāde 

ietverot:  

 

 mājas lapas un portālus ar WordPress un Drupal satura vadības sistēmām; 

 pielāgotas interneta informācijas sistēmas,  

 digitālās prezentācijas, akciju landing-pages, 

 skārienjutīgo ekrānu stendus,  

 interneta bāzētas CRM sistēmas,  

 API bāzētas informācijas ieguves, verifikācijas un analīzes sistēmas, 

 failu apmaiņas sistēmas, kas balstītas uz interneta programmēšanas 

protokoliem, 

 prototipēšanu un eksperimentālo izstrādi, 

 maksājumu sistēmas internetā. 

 

Kompānija iepriekšējo trīs gadu laikā veiksmīgi nodevusi ekspluatācijā vairāk 

nekā 100 projektu, kā arī nodrošina to uzturēšanu un tehnisko atbalstu.  

Kompānijas izaugsme ir vidēji 20 – 30% gadā kopš tās dibināšanas. Vairāk nekā 

80% klientu izmanto mūsu kompānijas pakalpojumus regulāri un atkārtoti 

Strādājam vidējā un augstajā tirgus segmentā. Mūsu galvenais aktīvs ir 

zināšanas, kas mums ļauj uzņemties pilnu atbildību par rezultāta kvalitāti.  

 

» WMC PAMATA BIZNESS –  

PROGRAMMATŪRAS RAŽOŠANA 

  

Par Web Multishop Company 
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Mūsu kompānija 2015. gadā saņēma gada balvu par atvērtā koda tehnoloģiju 

izstrādēm biznesam. Neskatoties uz šo sasniegumu, turpinām uzlabot savus 

risinājumus un tehnoloģisko nodrošinājumu, orientējoties uz mūsu kompānijas 

galveno mērķi – radīt ienesīgākos un efektīvākos rīkus klientu publiskajam tēlam, kā 

arī nodrošināt to integrāciju efektīvā klienta biznesa procesā. 
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Kā būtisks pavērsiens kompānijas attīstībā bija 2014. gadā izveidotā Latvijas 

prezidentūras ES padomē mediju datu apmaiņas sistēma. Risinājuma pamatā -  datu 

apmaiņas sistēma ar dalītu piekļuvi no interneta un iekšējā tīkla, kā arī Prezidentūras 

notikumu fiksāžas failu servera izstrāde. Projekts tika uzturēts visā Prezidentūras 

norises laikā. Šis ir augstākā līmeņa drošības riska projekts. 
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Šis nebija pirmais darba uzdevums ar tik nopietniem drošības uzdevumiem. Divus 

gadus iepriekš Web Multishop Company nodrošināja pilnu tiešraižu un apziņošanas 

mājas lapas tehnoloģisko risinājumu pasākumam Northern Future Forum 2013 

Valsts kancelejas uzdevumā.  Tika izmantoti jaunākie risinājumi tiešraižu 

nodrošināšanai un informācijas nodošanai interesentiem un medijiem, kā arī reālā 

laika tehniskais un satura atbalsts. Augstākā līmeņa drošības riska projekts. 
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Plānošana, inteliģence, dokumentācija: 

 Sistēmarhitektūru izstrāde un integrētu sistēmu plānošana, 

 Klienta saskarnes korekta lietojamības projektēšana, 

 Mārketinga un pūļa vadības mehānismu un rīku plānošana, 

 Procesu analītika un audits, pilna cikla stratēģija,  

 Tehniskais audits (funkcionalitāte, drošība, ātrdarbība, UX). 

 

Korporatīvās identitātes izstrāde: 

 Vēstījuma, simbolikas, asociāciju plānošana, 

 Logo un korporatīvās simbolikas izstrāde, 

 Krāsu un formu psiholoģijas darbi, 

 Vēstījuma satura darbi. 

 

Grafiskā dizaina plānošana un izstrāde: 

 Mājas lapas un mobilo versiju lietojamības wireframe izstrāde, 

 Mājas lapu, e-veikalu, portālu grafiskais dizains, 

 Korporatīvās identitātes izstrāde, 

 Lietotāja kabineta dizaina izstrāde, 

 E-pastu veidņu, dokumentu dizains. 

 

  

Kompānijas kompetences 

Plānošana un dizains 
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Programmatūras ražošana uz WordPress, WooCommerce un Drupal:  

 Dažādas sarežģītības pakāpes mājas lapas, 

 E-veikali un klientu platformas, 

 Lietotāja kabineta, portāla funkcionāla izstrāde, 

 Preču importa, failu apmaiņas sistēmas, 

 Datu apmaiņa ar CRM, HRM, grāmatvedības sistēmām, serveriem, 

 Maksājumu sistēmu pieslēgšana (CC-online, Paypal, Banklink utt.), 

 Svītru koda lasītāju, paraksta iekārtu, svēršanas, metroloģijas un citu iekārtu 

savienošana vienotam darbam klientu apkalpošanā, 

 Koda refaktorings un krīzes menedžments. 

 

Progressive Web Applications ražošana:  

 Mājas lapa un mobilā aplikācija – divi vienā, 

 Jaunumu un klientu sistēmu aplikāciju izstrāde, 

 Push notifications no mājas lapas uz lietotāja tālruni. 

 

Kodēšana: 

 HTML, CSS, LESS, JADE; 

 Javascript, JQuery, React JS, Angular JS ; 

 PHP, SQL, Python; 

 Custom coding on Yii. 

 

 

 

  

Kompānijas kompetences 

Programmatūras ražošana 
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Skārienjutīgu kioska stendu ražošana: 

 Dizaina izstrāde iekārtas korpusam, 

 Komponenšu pasūtījuma atbilstoša noformēšana un  izdarīšana, 

 Iekārtas komplektācija un transportēšana, 

 Iekārtas uzstādīšana objektā un savienošana. 

 

Darbs ar datorkomponentēm iekārtās: 

 Servera iegāde un komplektēšana iekārtai, 

 Serveru un programmatūras instalēšana iekārtas nevainojamai darbībai, 

 Saistīto tehnikas vienību izpēte un iegāde (kamera, apgaismojums, bezvadu 

interneta, bluetooth savienojums, paraksta lasītāji, karšu termināļi utml.), 

 Iekārtu iegāde un pieslēgšana. 

 

Satura izveides un programmēšanas darbi: 

 Satura dizaina un programmatūras izstrāde, 

 Servera darbi skārienjutīgās iekārtas serverim, 

 Risinājuma izstrāde A-Z 

 

Skārienjutīgo iekārtu 24/7 uzturēšana: 

 Komponenšu un programmatūras regulārā atjaunošana, 

 Incidentu risināšana attālināti un izbraukumā 

 

 

 

Kompānijas kompetences 

Iekārtu ražošana, komplektēšana, uzturēšana 
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Interneta vietnes / servera 24/7 uzturēšana: 

 Interneta vietnes hostings, 

 Interneta vietnes pilna cikla koda uzturēšana, 

 Regulārie un ārkārtas drošības atjaunojumi, 

 Projekta monitorings (slodzes, incidenti utml.), 

 Regulāru rezerves kopiju veikšana un uzglabāšana. 

 

 

Mājas lapas optimizācija meklēšanas dzinējiem 

 Koda kvalitātes analīze, 

 Koda kvalitātes uzlabošana labākiem meklējumiem, 

 Robots, Sitemap, URL rewrite u.c. uzlabojumu ieviešana, 

 Google Analytics pieslēgšana. 

 

 

Pielāgoti risinājumi: 

 Mājas lapas pielāgošana meklēšanas dzinējiem. 

 Krīzes menedžments trešo pušu koda sabrukšanas gadījumos, 

 Palīdzība hakeru uzbrukumu novēršanai un prevencijai, 

 Pieejamības atjaunošanas infrastruktūrai, ja tā zaudēta, 

 

 

» VISS BALSTĀS UZ IT –  

GAN MĀRKETINGS, GAN MENEDŽMENTS 
  

Kompānijas kompetences 

Programmatūras uzturēšana un optimizācija 
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Minskas MKAD investīciju piesaistes skārienekrāna iekārta 

 

 

 

 

 

  

Darbu portfolio 

Skārienjutīgi stendi izstādēm un ofisiem 



   Think. Code. Repeat. 

 

SIA “Web Multishop Company”, LV40103495751 
Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

A/S „Swedbank”; LV46HABA0551032355285, HABALV22 

 

Rail Baltica skārienjutīga ekrāna iekārta 
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Stundu saraksta ekrāns Rīgas Medicīnas koledžai 
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Pāvilostas muzeja skārienjutīgais ekrāns 

 

  



   Think. Code. Repeat. 

 

SIA “Web Multishop Company”, LV40103495751 
Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

A/S „Swedbank”; LV46HABA0551032355285, HABALV22 

 

Latvijas Bankas Muzeja ekspozīcija – 13 skārienjutīgi kioski 
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VEF muzeja visu skārienjutīgo ekrānu kiosku izstrāde – 18 ekrānu 
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Citi skāritnjutīgo kiosku projekti 

 

» MĒS STRĀDĀJAM. MŪS NOVĒRTĒ. 
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Virtuālie pakalpojumi 

www.ebaypiegade.lv – piegāžu servisa mājas lapa un pasūtījumu portāls 

www.check.team – astroloģijas portāls ar aprēķiniem 

 

Bizness un organizācijas 

www.riseba.lv – Augstskolas mājas lapa un saistītās sistēmas 

www.materiabikes.com – ekskluzīvu divriteņu tirdzniecības mājas lapa 

www.craft-expo.ru – Izstāžu ekipējuma ražošanas kompānijas mājas lapa 

www.lanida.lv - Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas mājas lapa 

www.chamber.lv – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājas lapa 

www.lipke.lv – genocīda upuru un glābēju datu bāze, 

www.evamariaphoto.com – mākslinieces – fotogrāfes mājas lapa 

 

Veselības sektors 

www.vizualadiagnostika.lv – Medicīnas iestādes mājas lapa 

www.lazerplastikasklinika.lv - lāzerķirurģijas klīnikas mājas lapa, 

www.orto.lv – privātas klīnikas korporatīvā mājas lapa, 

 

Nekustamā īpašuma projekti 

www.thepearl.lv - vizualizācijas balstīta mājas lapa, 

www.latvia360.lv – Virtuālās realitātes objektu repozitorijs 

www.brivdabasnams.lv – nekustamā īpašuma projekta mājas lapa 

www.jomas70.lv - nekustamā īpašuma un celtniecības koncepta mājas lapa, 

 

Valsts un pašvaldību mājas lapas 

www.marupe.lv – Pašvaldības mājas lapa 

www.kase.gov.lv – Valsts kases mājas lapa, 

www.pkc.gov.lv – Pārresoru koordinācijas centra mājas lapa 

www.ptac.gov.lv – Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapa, 

www.bvkb.gov.lv – Būvniecības valsts kontroles biroja klientu apkalpošanas portāls 

 

 

 

Darbu portfolio 

Interneta vietņu labākie aktuālie darbi 
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Stundas likme 

Dizaina un programmēšanas darbi līguma ietvaros – 24,50 eur + PVN / h 

Dizaina un programmēšanas darbi ārpus darba laika – 39.50 eur + PVN / h 

Izbraukums krīzes menedžmenta ietvaros – 39.50 + stundas likme 

 

Projekta provizoriskās izmaksas 

Mājas lapa – līdz 4000 eur + PVN 

Mājas lapa ar klientu portālu – ap 7000 eur + PVN 

Sarežģīta interneta aplikācija – ap 12500 eur + PVN 

 

Skārienjutīga stenda izmaksas 

Iekārta iekštelpām all in one – ap 4000 eur + PVN 

Iekārta ārtelpām all in one – ap 19000 eur + PVN 

Satura izstrāde – saskaņā ar stundas likmi 

 

Uzturēšanas izmaksas 

VPS uzturēšana mēnesī – no 31 eur + PVN 

Projekta regulāra atjaunošana – no 36 eur + PVN mēnesī  

Izcenojumi 
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Kontaktinformācija 

Mārtiņš Zvīgulis 

+371 2918 3863 

director@webmultishop.com 

 

Web Multishop Company MD: 

Web Multishop Company SIA 

PVN reģ. Nr. LV40103495751 

Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

 

Web Multishop Company OÜ 

PVN reģ. Nr. EE101800280 

Tartu mnt 14, 10117, Tallinn, Harjumaa 


