
Aktivizē tiešsaisti un padari savu darbu ērtāku.
Partneru datu automātiskā ievade un atjaunošana Tilde Jumis sistēmā

Jūsu darba vidē ir izveidota iespēja tiešsaites režīmā strādāt ar juridiski korektu 

datu bāzi un monitorēt biznesa riskus, kas saistīti ir Jūsu sadarbības partneriem.

– Jaunu Partneru reģistrēšana;

– Esošo partneru datu sakārtošana un kontrole tiešsaistē.



Pakalpojuma plāni –

Iespējas
Iepazīšanās komplekts

“Viss iekļauts 1”

* Iepazīšanās komplekts

“Viss iekļauts 2”

Pilnā izziņa “Partneru kartiņā” Jumis 

sistemā
UR juridiskā informācija, statusi, PVN Nr., 

kontaktinformācija

100 partneri 100 partneri

Partneru datu monitorings – Jumis 

sistēmā un Jūsu e-pastā
100 partneri 100 partneri

Firmas.lv informatīvie pakalpojumi
Izvērstā juridiskā izziņa: amatpersonas, 

dalībnieki, statusi un citi, Gada pārskati

– 30 eiro vērtībā

Cena (bez PVN) BEZMAKSAS! * BEZMAKSAS!

AKTIVIZĒT AKTIVIZĒT

* – Lai izmantotu šo pakalpojuma plānu, nepieciešama reģistrācija jūsu identitātes noteikšanai, kuras nepieciešamību nosaka likums.

AKCIJAS PIEDĀVĀJUMS spēkā tikai līdz 30. jūnijam!



Pakalpojuma plāni

Iespējas
Komplekts 

20

Komplekts 

250

Komplekts 

250+

Eksperta 

komplekts 500

Pilnā izziņa “Partneru 

kartiņā” Jumis sistemā
UR juridiskā informācija, statusi, 

PVN Nr., kontaktinformācija

20 partneri 250 partneri 250 partneri 500 partneri

Partneru datu 

monitorings – Jumis 

sistēmā un Jūsu e-pastā

– – 250 partneri 500 partneri

Firmas.lv informatīvie 

pakalpojumi
Izvērstā juridiskā izziņa: 

amatpersonas, dalībnieki, statusi 

un citi, Gada pārskati

– – – 30 eiro vērtībā

Cena (bez PVN) Bezmaksas 35 EUR 60 EUR 100 EUR

AKTIVIZĒT PIRKT PIRKT PIRKT



Kur un kā var aktivizēt jauno 

pakalpojumu Jumis uzlabotajā 

versijā?

Aktivizēt pakalpojumu var Jumis lietotāji:

1. Akcijas piedāvājuma laikā līdz 30.06.2015:

•JUMIS SISTĒMĀ Partneru kartiņā,       logā “Meklēšana firmas.lv datu bāze”, uzspiežot 

“Pilna izziņa” Jums piedāvās papildināt limitu, ja piekritīsiet, nonāksiet pakalpojuma 

aktivizācijas formā Firmas.lv portālā;

•ĀRPUS JUMIS SISTĒMAS www.firmas.lv/jumis/register, ievadot Firmas.lv lietotāja 

vārdu, ko Jūs redzat        logā “Meklēšana firmas.lv datu bāzē”.

Jūs nonākat Firmas.lv mājas lapā sadaļā Jumis, kur jāizvēlas komplekts un jāreģistrē 

kontakti, kas automātiski dos iespēju lietot pakalpojumu izvēlētajā apjomā. Kad 

pakalpojums aktivizēts, atgriezieties Jumī.

http://www.firmas.lv/jumis/register


Kur un kā var aktivizēt jauno 

pakalpojumu Jumis uzlabotajā 

versijā?

2. Sākot ar 01.07.2015:

•Ja pilnās izziņas iztērētas, tad Jumis sistēmā, uzspiežot “Pilna izziņa”, piedāvās 

papildināt limitu;

•Nospiežot         partneru kartiņā, nonākat logā “Meklēšana firmas.lv datu bāzē”. Tad 

nospiediet linku “Vairāk informācijas Firmas.lv portālā”.

Firmas.lv portālā sadaļā “Jumis” Jūs varat aktivizēt pakalpojumu, administrēt to un 

Pievienot monitorejamos partnerus.

”Firmas.lv”, SIA kontakti
Tālrunis: 6 7770757

E-pasts: serviss@firmas.lv

	


