
Products:
Software solutions for electronic ID documents (electronic passports, National ID cards, driver’s licenses, 
healthcare/student cards, etc.) and multiapplication cards (payment, social, transport cards).

Markets:
Government/Citizen Identity programs, Banking/Financial/Social projects, e-Government, Healthcare, 
Transport, Education, Border Control.

Customers:
•   Governments (ministries and federal units) responsible for identity management 
    and issuance of electronic ID documents.
•   Banks and Financial institutions, issuing electronic smart/multiapplication cards.

Projects Completed:
Hundreds of projects in 45+ countries, including ECOWAS and European Union laissez-passer travel 
documents, Liechtenstein passport, Irish passport and passport card, Latvian eID card, payment cards 
in Europe, Africa and Latin America etc.

Certification: 
X Infotech is certified against ISO 9001:2015 (quality management systems) and ISO 14001:2015 
(environmental management systems).

Industry Partners:
Document producers, state printing houses and card personalization bureaus, electronic chip producers, 
document/card personalization/issuance equipment manufacturers, citizen/customer biometric enrolment 
equipment manufacturers, document/card verification equipment manufacturers, software solution/service  
providers.

Company founded: 2006, X INFOTECH SIA
Head-office: Riga, Latvia
Branches: Nairobi (Kenya), Zurich (Switzerland)
Business representatives: Latin America, USA, Africa

Company Founders:
Sergey Yeliseyev, Co-owner, Business Development director, Government eID solutions
Vadim Tereshko, Co-owner, Business Development director, Banking and Mobile
Alexander Popov, Co-owner, Technichal Director, Business Development - Government eID solutions
Maris Birgelis, Co-owner, Business Development Director

Geography of Business: Global

Website: www.x-infotech.com

X Infotech at a glance
X Infotech software solutions enable governments and banks to collect, process 
and verify the personal data of a document holder, including biometrics 
(fingerprints, iris, photo, signature, etc). 

The software components are integrated into documents and smartcards with 
an embedded electronic chip, as well as into document personalization/issuance/
verification equipment to guarantee errorless and quick identity verification.



Produkti:
Programmatūras risinājumi elektroniskajiem identifikācijas dokumentiem (elektroniskās pases, identifikācijas 
kartes, auto vadītāja apliecības, veselības kartes/studentu apliecības utt.) un multifunkcionālām kartēm 
(maksājumu, sociālās un transporta kartes).

Tirgus:
Valsts pārvaldes/Pilsoņu identifikācijas programmas, Banku/Finanšu/Sociālie projekti, E-pārvalde, Veselības 
aprūpe, Transports, Izglītība, Robežkontrole.

Klienti:
•   Valsts pārvalde (ministrijas un federālās vienības), kas atbildīga par drošu identifikācijas pārvaldību 
    un identifikācijas dokumentu izdošanu. 
•   Bankas un finanšu iestādes, kas izsniedz viedkartes un multifunkcionālās kartes.  

Paveiktie projekti:
Simtiem projektu vairāk kā 45 valstīs pasaulē, tostarp ECOWAS un Eiropas Savienības laissez-passer ceļošanas 
dokumenti, Lihtenšteinā pases, Īrijas pase un identifikācijas karte (passport card), Latvijas identifikācijas 
karte, maksājuma kartes Eiropā, Āfrikā un Latiņamerikā utt. 

Sertifikācija: 
X Infotech ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2015 (kvalitātes pārvaldības sistēmas) un ISO 14001:2015 
(vides pārvaldības sistēmas) prasībām. 

Nozares partneri:
Dokumentu ražotāji, valsts tipogrāfijas un personalizācijas biroji, elektronisko čipu ražotāji, dokumentu/karšu 
personalizācijas iekārtu ražotāji, dokumentu/karšu izdošanas iekārtu ražotāji, pilsoņu/klientu biometrisko 
datu savākšanas iekārtu ražotāji, dokumentu/ karšu pārbaudes iekārtu ražotāji, programmatūras risinājumu 
piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji.

Uzņēmums dibināts: 2006, X INFOTECH SIA
Galvenais birojs: Rīga, Latvija
Filiāles: Nairobi (Kenija), Cīrihe (Šveice)
Uzņēmumu pārstāvji: Latīņamerikā, ASV, Āfrikā

Uzņēmuma dibinātāji:
Sergejs Jeļisejevs, X Infotech valdes loceklis, Biznesa attīstības direktors, Valsts pārvaldes eID risinājumi
Vadims Tereško, X Infotech valdes loceklis, Biznesa attīstības direktors, Bankas un mobilie risinājumi 
Aleksandrs Popovs, X Infotech valdes loceklis, Tehniskais direktors, Biznesa attīstība - Valsts pārvaldes eID risinājumi
Māris Birģelis, X Infotech valdes loceklis, Biznesa attīstības direktors

Uzņēmuma ģeogrāfiskais fokus: Globāls 

Uzņēmuma mājaslapa: www.x-infotech.com

Īsumā par uzņēmumu X Infotech
X Infotech programmatūras risinājumi palīdz valsts pārvaldei un bankām savākt, 
apstrādāt un pārbaudīt identifikācijas dokumentos uzrādītos datus, tajā skaitā 
biometrisko informāciju (pirkstu nospiedumi, acs varavīksnenes attēls, paraksts 
un attēls). 

Programmatūras komponentes ir integrētas dokumentos un viedkartēs 
ar elektronisko čipu, kā arī dokumentu personalizācijas/izsniegšanas/pārbaudes 
iekārtās, lai garantētu ātru un nekļūdīgu identitātes pārbaudi.


