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Veel pole hilja ERP 
rongile hüpata.  
bCs itera juhatuse lii-
ge Erko Tamuri kirjutab, 
milliseid eeliseid annab 
majandustarkvara la-
henduste kasutamine et-
tevõttele. 
Lk 4

Uudiseid dokumendihaldusest ID-
kaardi liideseni. uudisteleheküljed tutvusta-
vad microsoft dynamics navi platvormile loodud 
uusi lahendusi. näiteks on turule tulnud äriana-
lüütika lahendus jet reports aruannete koosta-
miseks ning Zetadocs expressi dokumendihal-
duslahendus. uudiseid on ka pangatoimingute 
vallas: swedbank Gateway liidese abil saab et-
tevõte teha oma igapäevased pangatoimingud 
otse dynamics navis. kuna paljud ettevõtted 
on id-kaardi võtnud kasutusele kliendikaardina, 
arendati id-kaardi liides navi jaoks. saadaval on 
ka uus tollilahendus navi platvormil ning mobiilse 
müügimehe lahendus eagent. 
Lk 6

Ärijuhtimistarkvara 
aitab pealinna küt-
ta. tallinna kütte ema-
ettevõte dalkia otsus-
tas standardiseerida kogu 
kontsernis kasutatava 
majandustarkvara. see tõi 
microsoft dynamics navi 
ka tallinna küttesse. uus 
lahendus tähendas muu-
hulgas, et töötajad ei pi-
danud enam iga kuu raa-
matupidamisprogrammi 
käsitsi sisestama tuhan-
deid müügiarveid, samuti 
õnnestus automatiseerida 
hooldus- ja inkassoprot-
sess. 
Lk 8

Kus peitub teenindus-
kvaliteedi parandami-
se võti? Kristi Hakkaja ja 
Meelis Puss bCs iterast ot-
sivad sellele küsimusele vas-
tust ja pakuvad välja, et üks 
lahendusi võib olla dynamics 
navi hooldusmooduli kasu-
tamine. see sobib ettevõ-
tetele, kes haldavad näda-
las kümneid, sadu või veelgi 
enam hooldustellimusi ja 
-töid.
Lk 10

A ja O on et-
tevõttesisene 
peakasutaja. asi 
audentes finants-
juht annely soosaar 
tutvustab möödu-
nud aastal ettevõt-
tes toimunud üle-
minekut bCs itera 
palga- ja persona-
lilahendusele. tema 
hinnangul on väga 
oluline leida ette-
võtte seest peaka-
sutaja, kes tunneb nii 
ettevõtet kui ka ma-
jandustarkvara la-
hendust nagu oma 
viit sõrme. 
Lk 12

Uus tollilahendus liht-
sustab tööd. uus dynamics 
navi tollilahendus võimal-
dab pidada tolliameti nõue-
tele vastavat laoarvestust 
vabatsooni-, tollitermina-
li ja tollilaos. mugav on see-
gi, et tollilahendus on integ-
reeritud tolliinfosüsteemidega 
Complex ja nCts. see vabas-
tab maaklerid deklaratsioo-
nide sisestamisest tolli veebi-
keskkonda – need saadetakse 
sinna nav tollilahendusest.
Lk 14

Tee uue majandustarkva-
rani üle kivide ja kändu-
de. rahva raamatu juhatuse lii-
ge Gertti Kogermann tutvustab 
ettevõtte raskusi uue majandus-
tarkvara lahenduse juurutamisel. 
pikale veninud protsessi käigus 
said nad neli olulist õppetun-
di, millest on üht-teist kõrva taha 
panna ka teistel ettevõtetel, kel 
juurutusprotsess ees seisab.
Lk 16
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3sisukord

Täisdigitaalne asja-
ajamine. easis juuruta-
tud microsoft sharepointi 
põhine dokumendihal-
dus muutis organisatsioo-
nis paari aastaga asjaaja-
mise täisdigitaalseks. see 
tõi kaasa ka muudatused 
töötajate harjumustes ja 
töökultuuris. 
Lk 22

Viis soovitust ERP 
hanke läbiviimi-
seks. selleks, et majan-
dustarkvara ost ei kuju-
neks loteriiks, on kasulik 
jälgida soovitusi, mida 
erp hanke läbiviimisel 
tähele panna. kui raha-
line pool kõrvale jätta, 
siis on majandustarkvara 
valiku puhul kolm olulist 
aspekti, mis peavad lait-
matult toimima: klient, 
partner, toode. 
Lk 26

Kliendiportaal toe-
tab kliendi ja ettevõt-
te suhteid. edumeelsemad 
ettevõtted on hakanud ehi-
tama oma majandustarkva-
ra külge kliendiportaale, et 
pakkuda klientidele reaalajas 
ülevaadet omavahelistest te-
hingutest. tehniliselt eeldab 
see majandustarkvara kasu-
tamist, mis võimaldab liht-
said liidestusi – üks sobiva-
maid platvorme on microsoft 
dynamics nav. 
Lk 28

Tarkvarakindlustus 
lisab paindlik-
kust. tarkvarakindlustus 
käib kaasas tarkvara lit-
sentsi kasutusõigusega. 
tarkvarakindlustus võimal-
dab litsentsi vastavalt va-
jadustele ümber kohan-
dada, soetada kasutajaid 
või loobuda neist ning lisa-
da või vähendada funktsio-
naalsust. 
Lk 30

Tee oma majandustark-
varale tervisekontroll! kui 
erp lahenduse jõudlus hakkab 
vajadustele alla jääma, tuleks 
alustada süsteemsest lahenduse 
kaardistamisest ja analüüsist, et 
õige diagnoos leida. artikkel tut-
vustabki lähemalt diagnoosi- ja 
ravivõimalusi. 
Lk 32

Kuidas korralda-
da tootmise ta-
gasisidet? bCs 
itera ärijuht raivo 
kask annab ülevaate 
ühes eesti tootmis-
ettevõttes ellu viidud 
webservice’i tehno-
loogial põhinevast 
tootmise juhtimise ja 
jälgimise lahendusest. 
Lk 34

Simulatsioon 
kui abiva-
hend. Ain Tulvi, 
eek mainori õp-
pejõud, tutvus-
tab simulatsioo-
ni võimalusi ja 
annab ülevaa-
te simulatsiooni-
tarkvaradest, mil-
le kasutamine viib 
isejuhtivate logis-
tika- ja tarnesüs-
teemideni. 
Lk 20
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Majandustarkvara 
juhib rahavooge. 
rahavoo planeerimi-
ne erp lahenduses on 
hea töövahend, mis an-
nab kiire ülevaate ko-
hustustest, vabadest 
rahalistest vahenditest 
ning tulevastest laeku-
mistest. 
Lk 24
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4 juhtkonnale

Erko Tamuri 
bCs itera juha-
tuse liige

erp rongile hüppajad 
tagavad kestlikkuse ja 
konkurentsivõime
Majandustarkvara lahendused elik ERP 
(Enterprise Resource Planning) lahendused 
on üsna kaua olemas olnud, kuid seni on 
paljud Eesti ettevõtted suutnud ka ilma 
hakkama saada. Nüüd püüab siiski üha 
enam keskmise suurusega firmasid kiirelt 
n-ö ERP rongile hüpata, et saada oma 
ettevõtte kestlikkusele pikaajalist tuge ja 
püsida konkurentsitihedal turul. 
 
Kui tunnete järgnevas kirjelduses ära oma 
ettevõtte, võivad teie jaoks ERP lahendu-
sed kasulikud olla. Kas kasutate oma äri-
de arendamisel ja juhtimisel lugematuid 

protsesse, tegevusi ja IT-programmikesi? 
Kas kasutate mitmeid töövoogusid ja süs-
teeme, millest mõned on käsitsi tehtavad, 
mõned automatiseeritud, mõned doku-
menteeritud, mõned mitte? Ja kindlasti 
tuleb mängu lugematu hulk tiimide ja/
või osakondade taotlusi ning pärandeid 
andmebaasidest ja IT-programmidest, 
mis on tõenäoliselt osaliselt puudulikud 
või kehvasti integreeritud. 

Võib-olla täitis selline lähenemine kunagi 
oma eesmärki, kuid tänapäeval on sellisel 
moel üsna raske tegutseda. Kindlasti on 
sellise suhtumisega pärsitud omanike 
ootused tootlikkusele, kasumlikkusele ja 
kasvule.

niisiis, miks on vaja erp lahendusi?

Selleks, et tagada ettevõtte edukus ja 
efektiivsus. Tülikad ja kohmakad, viga-
derohked, palju käsitsi- ja/või topelttööd 
nõudvad tegevused viivad ettevõttest 
välja nii aega kui raha. Ettevõtjad peavad 

oma äriprotsesse juhtima 
nii sujuvalt kui võimalik, 
et hoida lõpptulemus 
kontrolli all. Iga viivitus 
või piisavalt läbimõtlemata 
ja õigesti automatisee-
rimata tegevus muudab 
äritegevuse aeglaseks ning 
ebausaldusväärseks.
ERP lahendused aitavad 
kaasa optimaalsele äriprot-
sesside automatiseerimise-
le. Paljud tähtsad päev-
päevalt tehtavad ülesanded 
muutuvad lihtsamaks ning 

vabanenud töötajad saavad oma jõupin-
gutused suunata keerulisemate ülesan-
nete lahendamisele, mis vajavad rohkem 
isiklikku tähelepanu. ERP eesmärk ei ole 
ainult suurendada tootlikkust ja töötaja 
tulemuslikkust, see võimaldab ka tundu-
valt vähendada tegevus- ja üldkulusid. 
 
Äriprotsessid ja -tegevused on muutunud 
üha keerulisemaks, üha enam on ameteid 
või rolle, mis nõuavad töötamist digitaal-
sete töövahenditega (lauaarvutid, sülearvu-
tid, tahvelarvutid, nutitelefonid, skännerid 
jne). Ükskõik kui suur või väike on 
ettevõte või mis tegevusharus ta tegutseb, 
ikka nõuab see mitme inimese ja/või tiimi 
ühtset tööd. llma ERP lahenduseta on aga 
ühist ja reaalajas toimivat infovälja üsna 
raske luua.  

Veel üks põhjus, miks on ERP lahendu-
sed nii olulised, on nende võime suu-
rendada ärilise informatsiooni pidevust 

erp eesmÄrk ei ole ainult 
suurendada tootlikkust 
ja töötaja tulemuslik-
kust, see võimaldab olu-
liselt vÄhendada ka teGe-
vus- ja üldkulusid.

ja täpsust. Paljud ettevõtted kannata-
vad endiselt nn mitme versiooni tõe 
all – andmeallikate erinev ja vastuolus 
informatsioon tekitab lisatööd ja stressi. 
Näiteks kui müügiosakond ja tootmis-
tiim kasutavad eri lahendusi, mis ei ole 
reaalajas integreeritud, on suure tõenäo-
susega kogu äriprotsessis väga suur hulk 
pudelikaelu, millega tuleb pidevalt tegele-
da ehk teisisõnu tulekahjusid kustutada. 
Suurimat kahju saab ettevõte klientide 
rahulolu languse tõttu, mis pikas pers-
pektiivis võib negatiivselt mõjutada nii 
tulu kui turuosa.

Kindlasti tasub teha ERP lahenduste otsused 
nüüd – aastal 2012. Head investeerimist!

KASU
 » ERP lahendus lihtsus-

tab väga paljude töötajate 
tegevust kõikidel tasanditel, 
alates eesliinil tegutsejatest 
kuni juhtimistasandini välja. 
ERP lahendused annavad 
võimaluse hinnata ettevõtte 
tulemuslikkust ja mõista 
tegevuste mõju sellele. 

 » ERP lahendused või-
maldavad kõigil jälgida oma 
edusamme eesmärgi suunas 
liikumisel. See teeb ettevõt-
ted palju vilkamaks, aidates 
kiiresti tuvastada probleeme 
ja võtta viivitamatult ette 
parandusmeetmeid.  

 » ERP lahendus aitab 
paremini reageerida turul toi-
muvatele muutustele ja viia 
kiiresti ellu täiendavaid stra-
teegiaid, et haarata näiteks 
uusi kliente ja pakkuda nende 
vajadustele uusi lahendusi.
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5juhtkonnale

MIS On OLnUD PEA-
MISED PõhjUSED UUT 
MAjAnDUSTARKVARA 
jUURUTADA?

URMAS KRIISA, ASi 
Elering ERP lahenduste 
eestvedaja:

Eleringi eraldumisega Ees-
ti Energiast ei saanud enam 
edasi kasutada senist finants-
tarkvara Oracle. Seetõttu tuli 
hankida ettevõttele uus ma-
jandustarkvara. Valiti mitme 
tarkvara vahel, aga vaadates 
Eleringi suurust, vajaminevat 
funktsionaalsust ning üleüldist 
Eleringis kasutusel olevat 
tarkvara, siis osutus tol hetkel 
parimaks Microsoft Dynamics 
NAV (NAV).

NAV 2009 RTC-le (tark-
vara rollipõhine kasutamine – 
NAVi uusim versioon, kus on 
defineeritud ettevõttes olevad 
rollid/ametid ja neile on loo-
dud detailsem funktsionaal-
sus) üleminekul olid põhilised 
argumendid tingitud sellest, 
et varsti peaks nö NAVi 
klassikaline kasutaja kaduma 
ja seega polnud mõtet 
üleminekut väga edasi lükata. 
Kuna praegused kasutajad 
olid veel üsna vähe harjunud 
NAViga, siis oli mõistlikum 
teha nende ümberõpe praegu 
kui kunagi hiljem. Iseenesest 
erineb NAVi klassikalise rolli 
kasutamine RTCst tuntavalt 
ja seega võib uue verisooniga 
harjumine päris palju aega 
võtta. Kuna tellime pidevalt 
spetsiifilisi arendusi, siis 
kuluefektiivsem on neid teha 

Küsitlus
kuidas kasutate ja uuendate majandustarkvara?

juba RTC peal, kui hakata 
neid mõne aja pärast ringi te-
gema. Loomulikult oli NAVi 
uuele versioonile üleminekul 
ka muid põhjusi, millest 
võib veel välja tuua lihtsama 
liidestamise Sharepointiga, 
üleüldise tarkvara arhitektuuri 
ja rollipõhise kasutajaliidese.

Miinusena võib välja 
tuua, et RTC oli kasutajate 
jaoks kohati mõningane 
tagasiminek funktsionaalsuses 
võrreldes NAVi klassikalise 
kasutajaga.

EVE KULDMAA, 
AS Liviko ökonoomika-
direktor:

Uue aastatuhande alguses 
oli Liviko üks mitmest eesti-
maisest alkoholitootjast. Tä-
naseks on saavutatud kindel 
juhtiv positsioon kodumaisel 
alkoholiturul, lisandunud 
on uue ärivaldkonnana kva-
liteetalkoholi maaletoomine 
ning soetatud tütarettevõtted 
Baltikumi ja Jaapanisse. Tege-
mist on kasvule orienteeritud 
ja kiiresti areneva ettevõttega. 
Seega on teravalt päevakorras 
ärianalüüs, mille põhjal ma-
janduslikult tulusaid otsuseid 
vastu võtta ja oma investee-
ringuid planeeritult tagasi 
teenida. Lisaks vajadusele 
tõhustada äriotsuste vastu-
võtmiseks vajalikku analüüsi, 
on vaja karmis konkurentsis 
tõsta igakülgselt efektiivsust: 
andmeid koguda ja töödelda 
integreeritavates süsteemides, 
et vältida dubleerimist. Tule-
museks on tellimuste täitmise 

täpsus ja kvaliteet ning laova-
rude hoidmine kontrolli all. 
Üha kasvav kliendibaas ning 
müügiorganisatsioon olid 
tõukeks kliendihaldustarkva-
ra kasutuselevõtul.

DAN SÖÖL, AS Konesko 
IT-juht:

Peamine põhjus uue 
majandustarkvara kasutusele 
võtmiseks oli vana ERP-la-
henduse vananemine ja toe 
puudumine.

KUI SUUR OSA ETTE-
VõTTEST KASUTAb 
MAjAnDUSTARKVARA 
VõIMALUSI?

Urmas Kriisa:
Majandustarkvara kasutab 

praegusel hetkel igapäevaselt 
finantsosakond ja lisaks perso-
nalijuht. Tarkvara hangiti alg-
selt selleks, et neid valdkondi 
katta. Samas ei saa jätta maini-
mata, et üsna pea suureneb 
otseste kasutajate arv tuntavalt 
varahalduse valdkonna arvelt, 
kui saab valmis nende jaoks 
vajaliku funktsionaalsuse 
esimene etapp.

Eve Kuldmaa:
Ilma liialdamata võib 

öelda, et majandustarkvaraga 
on kaetud kõik ettevõtte 
ärivaldkonnad: müük, ost, 
tootmine, finats, personal.

Dan Sööl:
Majandustarkvara 

võimalusi kasutab umbes 370 
töötajat 380st.

MILLISED On PEAMISED 
InVESTEERIngUSUU-
nAD MAjAnDUSTARK-
VARASSE AASTATEL 
2012–2013?

Urmas Kriisa:
Sellel aastal panusta-

me eelkõige varahalduse 
funktsionaalsuse arendamisse. 
Loodetavasti jõuame õige pea 
ka projektijuhtimise mooduli 
juurutamiseni. Järgmine aasta 
tuleb arvatavasti tegeleda 
antud projektide lisaarendus-
tega ning uue NAVi versiooni 
väljatulemisel selle hindami-
sega: kas on sellele mõistlik 
kohe üle minna. Kuna see 
peaks olemuselt üsna sarnane 
olema NAV 2009 RTCga, 
siis on päris suur tõenäosus 
teha ka versiooniuuendus.

Eve Kuldmaa:
2012. aasta kevadel peaks 

ettevõtte kasutusele võtma 
NAV2009, vahetatakse välja 
mobiilse müügimehe süsteem. 
Edaspidine põhifookus 
suundub ärianalüüsilahenduse 
laialdasele kasutusele ja digiar-
vetesüsteemi arendusele.

Dan Sööl:
Investeerime järgmisel 

kahel aastal aruandlusse ja 
ärianalüüsilahendustesse.

vasakult: eve kuldmaa, 
dan sööl, urmas kriisa.
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6 uudised

Zetadocs Express on 
Dynamics NAVile mõeldud 
dokumendihalduslahendus, 
mida on võimalik kasutada 
ka majandustarkvara lahen-
duse (ERP) kaudu ja selle 
põhipaketis.

Zetadocs Express 
võimaldab tehinguga seotud 
originaaldokumendid, nagu 
e-kirjad, faksid, skaneeritud 
koopiad, salvestada Microsoft 
SharePoint Online keskkonda. 
Seal on originaaldokumendid 
turvaliselt ja keskselt hoiusta-
tud ning kättesaadavad. 

Majandustarkvara Dy-
namics NAVi pangatoimin-
gute valdkond täienes uue 
liidesega: Swedbank Gateway 
abil saab ettevõte teha oma 
igapäevased pangatoimingud 
otse Dynamics NAVis. 

Seni toimisid Dynamics 
NAVi pangaliidesed nii, et 
maksed eksporditi NAVist 
ning seejärel imporditi fail 

pangaprogrammi (näiteks Telehansa ja Telehansa.net), kus need kinnitati ning 
edastati panka. 

Uus Swedbank Gateway liides erineb selle poolest, et pangatoimingud te-
hakse algusest lõpuni otse majandustarkvaras Dynamics NAV. See tähendab, et 
Swedbank Gateway lahendusega ei vaja ettevõte enam eraldi pangaprogrammi 
nagu ärikliendi internetipanga ja ärikliendi pangaprogrammi puhul, vaid seda 
saab kasutada otse enda majandustarkvaras.

MIDA SwEDBAnK GATEwAy ETTEVõTTE IGAPÄEVATööS VõIMAlDAB? 
 » Siseriiklikud- ja välismaksed algatatakse ja allkirjastatakse otse majandus-

tarkvaras, maksete staatus kuvatakse otse NAVis. Samu sõnumiformaate 
kasutades on kliendi kontosid võimalik samaaegselt hallata kõigis Swed-
bank Grupi Baltikumi pankades.

 » Kogu infot kontode kohta (saldo, liikumised jm) saab pärida ning see 
kuvatakse otse NAVis. 

 » Eelmise päeva konto väljavõte saadetakse automaatselt (võimaldab laeku-
miste ja sooritatud maksete automaatset töötlemist).

 » Kiirteavitus võimaldab laekumiste infot operatiivselt majandustarkvaras 
kajastada (saab kohe pärast makse laekumist kauba kliendile üle anda).

 » Maksekaartide teenindamise aruannete abil saab automatiseerida kaardite-
hingute laekumiste kontrolli.

 » E-arvete ja otsekorraldusnõuete edastamine panka käib otse ettevõtte ma-
jandustarkvarast (pole vaja vahepealset failide eksportimist-importimist). 
Ettevõttele suunatud e-arved saadetakse automaatselt.

 » Valuutakursside küsimine annab operatiivse ülevaate kurssidest (keskpanga, 
sularaha ja ülekande kehtivad ning mineviku kursid).

turule jõudis  
uus tollilahendus 
dynamics navi 
platvormil

Tänu aktiivsetele Eesti klientidele on 
nüüd majandustarkvara Dynamics NAVi 
platvormil võimalik operatiivsemalt teha 
tolliterminali ja -lao toiminguid. 

Microsoft Dynamics NAVi tollilahendus 
on mõeldud ettevõtetele, kes opereerivad 
tolliladu ning koostavad ja esitavad tollidek-
laratsioone. Lahendus võimaldab pidada tolli 
nõuetele vastavat laoarvestust. Sisestatud and-
meid kasutatakse ühtlasi tollideklaratsioonide 
koostamisel ja eeltäitmisel. Eeltäidetud tolli-
deklaratsioonid edastatakse tolliinfosüsteemi, 
kus toimub nende kontrollimine, vajadusel 
täiendamine ning kinnitamine.

MICRoSofT DynAMICS nAVi 
TollIlAHEnDUSE VõIMAlUSED

 » Vabatsooni, tolliterminali ja -lao pidamine.
 » Nõutud dokumendid (aktid) ja aruande-

väljundid.
 » Integratsioon laotoimingute ja deklarat-

sioonide vahel.
 » Tollideklaratsioonide, nagu IM7, IM4, 

EX3, EX1, koostamine.
 » Transpordideklaratsiooni T1 ja TIR 

märkmiku koostamine.
 » Integratsioon tolliinfosüsteemidega 

Complex ja NCTS.

Vaata lisa lk 14.

dokumendihaldust saab kasutada 
erp lahenduse põhipaketis

MIDA ZETADoCS ExPRESS 
VõIMAlDAB?

Dokumendi drag & drop 
ehk lohistamine ja asetamine 
NAVi lahendustesse lingib 
selle NAVi dokumendiga ning 
laeb automaatselt üles Share-
Point Online keskkonda.

Kasutuskeskkonna vaba 
valik tähendab, et dokumen-
did on ühtmoodi kättesaada-
vad nii NAVist kui SharePoint 
Online keskkonnast.

Dokumentide kinnita-
miseks SharePoint Online 
keskkonnas saab kasutada 

SharePointi töövoo funktsio-
naalsust.

„Salvesta & Saada PDF“ 
funktsioon võimaldab välja-
trüki (näiteks arve) saata e-kir-
jaga ning samal ajal linkida 
ja salvestada selle SharePoint 
Online keskkonda.

ZETADoCS ExPRESSI 
SAADAVUS jA 
KASUTAMISE EElDUSED:

 » Lahendus on tarkvara-
kindlustuse klientidele 
tasuta

 » Microsoft Dynamics 

NAVi versioon 2009 R2 
RTC.

 » Microsoft Office 365.
 » Tootja ja toepakkuja on 

Equisys plc.

pangatoimingud saab nüüd 
teha otse majandustarkvaras 

kevad•2012
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Jet Reports Express on Microsoft 
Dynamics NAVile mõeldud ärianalüüsi-
lahendus, mis annab kasutajatele lihtsa ja 
kiire võimaluse aruannete koostamiseks.

Jet Reports Express on saadaval 
majandustarkvara lahenduse (ERP) 
põhipaketis. 

jET REPoRTS ExPRESSI VõIMAlUSED:
 » Saab kasutada Dynamics NAVi 

andmeid reaalajas Microsoft Exceli 
keskkonnast koos kõigi selle võimaluste-
ga, näiteks Power Pivot või Pivot tabelid 
ja Slicer’id; rikkalikud kujundamisvõi-
malused ning graafikud.

 » Andmepäringuid aitab koostada nn 
võlur (wizard) ning tehnilised teadmi-
sed ei ole vajalikud.

 » Päringud on Dynamics NAVi-pärased 
(filtrite kasutamine, dimensioonid).

 » Loodud aruandepõhjad (valemid) 
saab õiguste kaudu lukustada ning 
teha ühiskasutatavaks.

jET REPoRTS ExPRESSI SAADAVUS jA 
KASUTAMISE EElDUSED

 » Lahendus on tasuta tarkvarakindlus-
tust omavatele klientidele, allalaetav 
CustomerSource’ist.

 » Microsoft Dynamics NAVi versioon 
2009.

 » Microsoft Office Exceli versioon 2007 
või 2010.

 » Tootja ja toepakkuja on Jet Reports 
Inc.

jet Reports 
– ärianalüüsi 
lahendus aru-
annete koosta-
miseks

Viimaste aastate trend 
pihuarvutitest tahvelarvutite 
või nutitelefonide kasuta-
mise poole on pannud ka 
majandustarkvara tootjad 
oma lahendusi uuendama. 
Nii kogubki populaarsust 
uus mobiilse müügimehe 
lahendus eAgent.

eAgent on Balti riikides 
kasutatav lahendus, mis on 
mõeldud eelkõige toiduai-
netööstuse (sh joogitootjad) 
ja hulgimüüjate (alkohol, 
tubakas, kosmeetika jm) 
jaoks.Siiski sobib see ka teiste 
ärivaldkondade müüjatele, 
kelle jaoks on tähtis proak-
tiivne müük ja teenindus otse 
lõppkliendi juures. 

Lahenduse kasutamiseks 
on vajalik Androidi ope-
ratsioonisüsteemil töötav 
nutitelefon või tahvelarvuti. 
Peagi saab eAgenti kasutada 
ka iPhone iOS’is.

eAGEnDI PEAMISED 
fUnKTSIonAAlSUSED 
(nUTITElEfon/
TAHVElARVUTI):

 » kliendiinfo: võlasaldo, 

Lõpuks on saabunud 
aeg, kus ID-kaarti ei kasutata 
ainult isiku tuvastamiseks. 
Avaliku sektori ettevõtted on 
nimelt lisanud sellele uusi 
võimalusi, näiteks kõigile 
tuntud ID-pilet või digitaalne 
autentimisteenus (digiallkir-

jastamine, e-hääletamine). 
Nüüd on selles valdkonnas hakanud sõna 

sekka ütlema ka eraettevõtjad. Sageli on need 
jaemüügi või teenuste osutamisega tegelevad 
firmad, kes kasutavad ID-kaarti kliendikaar-
dina. Tehniliselt tähendab see ettevõttele ID-
kaardi liidestamist majandustarkvara lahenduse 
(ERP) süsteemiga, et kaardilt saaks majandus-
tarkvarasse andmeid lugeda.

ID-kaardi liides on arendatud ka Micro-
soft Dynamics NAVi jaoks. Liides kasutab 
kaardilt andmete lugemiseks standardseid 
sertifitseerimiskeskuse arendatud komponente 
ning toetab vana ja uut tüüpi kaardi lugemist.

ID-kaart kliendikaardiks – 
kuidas majandustarkvara 
seda toetab

ID-KAARDI lIIDES VõIMAlDAB nAVIS:
 » kliendi tuvastamist müügitehingu ajal,
 » uue kliendi loomist ID-kaardilt loetud 

andmete alusel (nimi, perekonnanimi, 
isikukood, sünnipäev, sugu).

ID-KAARDI KUI KlIEnDIKAARDI KASU
 » Kaob magnetkaartidega seotud kulu (uute 

kaartide tellimine, haldamine).
 » Teeninduspunktis on uue kliendi regist-

reerimisprotsess kiire, sest kliendi andmed 
loetakse ERP-süsteemi automaatselt.

 » Korras kliendibaas – uute klientide 
andmete sisestamisel toimub unikaalsuse 
kontroll ning kuna ID-kaardilt loetakse 
kliendi üldandmed automaatselt, siis ei 
teki sisestusel trükivigu.

 » Sageli on kliendil ID-kaart kohe taskus, et 
seda kliendikaardina kasutada.

mobiilne müügimees – eAgent
aadress, kontaktid, 
hinnakirjad, külastuste 
ajalugu,

 » kliendikülastuste päeva-
plaan,

 » tellimuse koostamine, 
muutmine, edastamine,

 » tellimuste koostamine 
eelnevate tellimuste 
põhjal,

 » kaupade informatsioon: 
tellimise ajalugu, hinnad, 
allahindlused, toote 
saadavuse kontroll,

 » kliendipõhine sortiment,
 » kliendi maksmata arvete 

info,
 » müügi blokeerimine võ-

las olevatele klientidele,
 » kliendipõhiselt seadista-

tavad küsimustikud,
 » kliendipõhiste teavituste 

saatmine,
 » mitme keele tugi (eesti, 

läti, leedu, vene, inglise).

eAGEnDI PEAMISED 
fUnKTSIonAAlSUSED 
(KonToR/
VEEBIKESKKonD):

 » tellimuste vaatamine, 
tulemused,

 » müügimeeste lisamine 
ja muutmine, õiguste 
jagamine (allahindluste 
piirangud),

 » kliendibaas ja selle kinni-
tamine müügimehele,

 » analüütika (müügimees-
te, toodete, klientide 
lõikes; tellimused-tarned; 
TOP tooted, eksport 
Excelisse),

 » küsimustike haldus, 
koostamine ja tulemuste 
jälgimine,

 » kliendipõhiste teadete 
seadistused.

kevad•2012
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Ärijuhtimistarkvara 
aitab tallinna kütta

Ando Urbas, 
it ajakirjanik, 
meedia- ja 
turunduskon-
sultant

üleminek miCrosoft dynamiCs navi (nav) Äritarkvarale aitas 
tallinna küttel lõpetada iGakuise tuhandete müüGiarvete 
kÄsitsi sisestamise raamatupidamisproGrammi ninG 
automatiseerida nii hooldus- kui inkassoprotsessi. 

Just Tallinna Kütte emafirmas 
Dalkia International küpseski 
plaan standardiseerida kogu 

kontsernis kasutusel olev finantstarkvara. 
Eesmärgid olid lihtsad ja motivatsioon 
tugev. Rahvusvaheline kontsern vajas üht-
semat majandustarkvara ehk ühtset keelt 
rääkivat süsteemi. Selleks oli vaja sarnasel 
tehnoloogial põhinevat tarkvara ja ühist 
andmebaasi. Soov oli vähendada eri ra-
kenduste hulka ettevõttes ja luua hea alus 
tulevastele jätkuprojektidele. Keskmistele 
ja kesksuurtele ettevõtetele peeti sobivai-
maks lahenduseks NAVi, mis oli 2003. 
aastal Eestis veel suhteliselt tundmatu. 

„Enne NAVile üleminekut oli meil 
kasutusel kodumaine raamatupidamistark-
vara Tresoor, eelarvestamiseks kasutasime 
sellega seotud programmi Primavista,“ 
selgitas toonast olukorda finantskontroller 
Riina Vikat. „Kuigi nõuded tarkvarale olid 

suures osas täidetud, oli meil siiski paar 
probleemi. Soojusettevõte esitab iga kuu 
alguses eelmise kuu eest kõigile klientidele 
arve, mis reeglina genereeritakse spetsiaal-
selt selleks loodud tarkvara abil. Kuna 
Tresoori ja müügiprogrammi ei olnud 
võimalik liidestada, tuli raamatupidajatel 
iga kuu tuhanded müügiarved raamatupi-
damisprogrammi sisestada käsitsi. Samuti 
ei olnud raamatupidamisega integreeritud 
eraldi kasutusel olev laoprogramm. Need 
probleemid said NAViga lahendatud.“

rahvusvahelise mõõtmeGa projekt

Üleminek NAVi äritarkvarale toimus 
mitmes riigis korraga. Dalkia eesmärk 
oli käivitada programm paralleelselt nii 
Eestis, Leedus kui Slovakkias. Eestis aitas 
NAVi juurutada BCS Itera (NAVi part-
ner) ja Grato Systems OÜ, kelle hooleks 
jäi projektijuhtimine. 
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„Esialgsel käivitamisel ei toonud paral-
leelkäivitus minu teada kaasa täiendavaid 
probleeme,“ kommenteeris uue äritarkva-
ra kasutuselevõttu Riina Vikat. „Tõenäo-

liselt aitas litsentside hulgi ostmine ja 
võtmekasutajate koolituste koondamine 
kontsernil kulusid veidi kokku hoida.“

Kuulumine rahvusvahelisse kontserni, 
kus mitmed ettevõtted üle maailma 

kasutavad sama tarkvara, andis peagi 
täiendavat kasu. Jätkuprojektina kogus 
kontsern ettevõtetelt infot tehtud aren-
duste kohta. Arendused, mis peale põh-

jalikku analüüsi tundusid 
nutikad ja kõigile vajalikud, 
koondati kontsernis baas-
süsteemi COSYNA (Core 
System Navision). Seda on 
pidevalt edasi arendatud ja 
nüüd pakutakse seda kõigile 
uutele NAVi kasutavatele 
ettevõtetele.

hooldus- ja remonttööd 
automaatselt

Tallinna kütmiseks on et-
tevõttes hulgaliselt seadmeid ja tehno-
loogiat, mis vajavad teenuse kvaliteedi 
kindlustamiseks pidevat ennetavat 
hooldust ja tihti ka remonti. Selliste 
tööde planeerimiseks ja haldamiseks 
arendati Prantsusmaal NAVi lisamoo-

dul Mona, mis osaliselt kasutab NAVi 
projektijuhtimise standardmooduli 
funktsionaalsust. Moodulis saab luua 
standardsed perioodiliste hooldustöö-
de kaardid, mis seotakse konkreetsete 
seadmetega. Nendel kaartidel saab 
seadistada, millise perioodilisusega ühe 
või teise eriala spetsialistid mingeid 
tööoperatsioone teostama peaksid, ning 
ka seda, kui kaua mingi töö orienteeru-
valt aega peab võtma. 

Seadmega seotud kaardi põhjal luuakse 
pikaajaline hooldustööde plaan ja sel-
lest omakorda genereeritakse igakui-
selt töökäsud. Lisaks saab moodulis 
säilitada ka info tehtud remonttööde 
kohta. Praegu on Tallinna Küttes käi-
mas süsteemi analüüs ja kaalumisel on 
üleminek Mona uuele versioonile.

„Tänu NAVi lisamoodulile on meil igal 
ajal võimalik näha, kas ja milliseid töid 
on konkreetsel objektil teostatud,“ sel-
gitas Riina Vikat uue tarkvara eeliseid. 
„Varem olid meil selle tarbeks kasutusel 
Exceli tabelid, mis polnud mõistagi 
kaugeltki nii täpsed ega automatiseeri-
tavad kui Mona.“ 

Üleminek NAVi äritarkvarale on loo-
nud Tallinna Küttele hea platvormi iga-
suguste jätkuprojektide jaoks. Viimane 
täiendus NAVi äritarkvarale oli selle 
liidestamine inkassofirma süsteemidega, 
mis aitab jälgida klientide võlanõude 
protsesse. Inkassoliidese abil automati-
seeriti klientide võlanõuete ja laekumi-
se info esitamine inkassofirmale. Siiani 
vahetasid kahe ettevõtte töötajad Exceli 
faile ja protsessis oli palju käsitsitööd. 
Tänu olemasolevale platvormile oli 
taoline sidustamine lihtne ja väikeste 
kuludega.

MIS on MIS?
Tallinna Küte

Loodi 10 aastat tagasi. 
Võttis pikaajalisele rendile 
AS-le Tallinna Soojus 
kuuluvad varad ja asus 
pealinna soojamajandust 
opereerima.

Täna pakub rahvusva-
helisse energiakontserni 
Dalkia International kuu-
luv Tallinna Küte tööd 

tallinna kütte finantskontroller riina vikat 
külmas tallinnas

179 inimesele ja haldab 
linna 414-kilomeetrist 
kaugküttevõrku, kolme 
suurt katlamaja ja 24 
väikekatlamaja.

Firma emaettevõte Dalkia 
International on Euroopa 
suurim kaugküttevõrkude 
haldaja ja soojuse tootja, 
kes tegutseb 42 riigis.

viimane tÄiendus navi 
Äritarkvarale oli selle 
liidestamine inkasso-
firma süsteemideGa, mis 
aitab jÄlGida klientide 
võlanõude protsesse.
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hooldusmooduli kasu-
tamine aitab teenindus-
kvaliteeti parandada

Meelis Puss, 
bCs itera ma-
jandustarkvara 
konsultant

Kristi hakkaja, 
bCs itera ärijuht

kas sinu firmas on juhtunud, et 
kliendi hooldustellimusele ei 
reaGeeritud lepinGus lubatud 
tÄhtaja jooksul või ei kajastunud 
arvel lubatud allahindlus? või 
lÄks hooldustöö planeeritust 
kaks korda kallimaks, kuna 
kohale saadetud tehnikul polnud 
vajalikku kvalifikatsiooni ninG 
töö pidi Ära teGema teine tehnik? 

Kõik need mured osutavad 
sellele, et sinu hooldus-
teenuse äri on kasvanud 

nii suureks, et Exceli ja muude lihtsate 
tööriistadega ei saa enam tööd efektiiv-
selt ja tulemuslikult planeerida. See võib 
tähendada, et käes on aeg soetada endale 
korralik majandustarkvara hooldustööde 
protsessi haldamiseks.

Dynamics NAVi hooldusmoodul 
sobib ettevõtetele, kes haldavad nädalas 
kümneid, sadu või veelgi enam hool-
dustellimusi ja -töid. Need ettevõtted 
on saavutanud positsiooni, kus kliendid 
ootavad neilt operatiivset reageerimist ja 
kvaliteetset klienditeenindust. Kõik vaja-
likud oskused-teadmised on selleks reeg-
lina olemas, aga mida rohkem lisandub 

kliente ja nende soove, seda olulisemaks 
muutub usaldusväärne tarkvara, mis aitab 
tagada jätkuvalt operatiivse reageerimise. 
NAVi hooldusmoodulis annavad sulle 
kindluse kolm alustala: struktureeritud 
lepingute haldus, läbipaistev tööde ja res-
sursihalduse protsess, kvaliteedi jälgimine 
ja korrigeerimine reaalajas põhimõõdiku-
te aruandluse kaudu.

lepinGute haldus

Hooldusteenused põhinevad enamasti 
kindla struktuuriga teenuslepingutel, 
mida antud valdkonnas tuntakse ka SLA 
(Service Level Agreement) nime all. Need 
lepingud seavad teenuspakkujale sageli 
karmid tingimused reageerimisaegade ja 
teenuse kvaliteedi suhtes, nii et nende 
süsteemne järgimine on kvaliteetse hool-
dusteenuse põhialus.

NAVi hooldusmoodulisse ehitatud 
lepingute halduse süsteem võimaldab 
registreerida kõik kliendiga seotud 
lepingu tingimused ning loob tervikpildi 
hooldatavatest objektidest, olgu nendeks 
seadmed, hooned, rajatised või isegi ini-
mesed. Samuti annab see ülevaate nende 

teenindus kevad•2012
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loe navi hooldusmooduli kasutamise prak-
tilisest kogemustest hansab Group oü näitel 
Äri-it 2011. aasta sügisnumbrist lk 8–10 või 
www.itera.ee/wp/wp-content/uploads/2011/08/
ari-it_sugis-2011_final.pdf. 

teenindamisel rakendatavatest parameet-
ritest:

 » teenuste hinnad ning hinnastruk-
tuurid,

 » garantiitingimused,
 » reageerimis- ja lahendusajad,
 » objektide hooldamiseks vajalik kvali-

fikatsioon.
 » objektide asukohad, ligipääsutingi-

mused jpm.
 
Registreeritud parameetrite järgi saab pal-
jud tegevused tööde planeerimiseks juba 
ette ära automatiseerida ja hooldustööde 
korraldaja ning teostaja saavad ühest 
kohast kätte kogu klienti ja tema objekte 
puudutava informatsiooni.

tööde- ja ressursihalduse 
protsess

Teenustööde üheks peamiseks kvalitee-
dinäitajaks peetakse päringutele reagee-
rimise ja nende lahendamise kiirust. Kui 
reageerimiskiirust on lihtne korraldada ka 
näiteks valveisiku abiga, siis lahenduste 
kiirus sõltub otseselt hooldusettevõtte 
tööde- ja ressursihaldamise protsesside 
läbimõeldud ja läbipaistvast toimimisest.

Tööde haldamiseks on NAVi hooldus-
moodulis loodud protsess, kus kliendi 
lepingult luuakse kohe hooldustellimus, 
mis on automaatselt seotud lepingus 
kajastatud objektide ja nendele rakenda-
tavate parameetritega. Parameetriteks on 
näiteks reageerimisaeg, garantiiaeg, täht-
susaste, maksetingimused, maksetähtajad 
jms. Tellimusest omakorda genereeritakse 
hooldusüksuse/objekti tööleht. Sinna 
saab lihtsalt valida töö teostamiseks vaja-
likke materjale ja ressursse ning määrata 
õige kvalifikatsiooniga tehnik, samuti 
registreerida aega ja muid konkreetse 
tööga seotud kulusid. Hiljem on selle 
põhjal juba mugav luua arvet, kus kajas-
tuvad kliendilepinguga seotud hinna- ja 
maksetingimused.

Kuna NAVi hooldusmoodul on ehitatud 
otse NAVi majandustarkvara põhifunkt-
sionaalsuse peale, siis pole tööde- ja res-
sursihaldus jälgitav mitte üksnes ajalises 
ja protsessilises, vaid ka rahalises mõõt-
mes. Iga hooldustellimus on otse seotud 
hiljem esitatava arvega, mistõttu saab 
hooldustöid ja nendega seotud kuluar-
tikleid arvel täieliku detailsusega kajas-
tada. Nii on hooldusteenuseid pakkuval 
ettevõttel täpselt teada, millised on tema 
teenuse peamised kuluartiklid ning saab 
vastavalt oma äriprotsesse juhtida.

reaalajas teenuskvaliteedi jÄlGimi-
ne ja korriGeerimine

Hooldusteenuste ettevõtte juhtimisel on 
just tööde- ja ressursihalduse protsesside 
optimeerimine kriitilise tähtsusega. Siin 
on suureks abiks NAVi 
hooldusmoodulis regist-
reeritud tööde menetlemi-
se analüütika – kuna and-
mebaasis on olemas kogu 
kliendi hooldusajalugu 
objektide ja kuluartiklite 
kaupa, siis saab luua aru-
andeid reageerimisaegade, 
lahendusaegade, tarvikute 
ja muude seotud kulude 
analüüsiks reaalajas. Nii 
on ettevõttel täpselt teada, 
millistes kohtades on tema 
teenuse kvaliteet kõige 
parem ja kus veidi nõrgem, 
ning ta saab panna rohkem 
rõhku just sinna, kus klien-
did on kõige tundlikumad. 
Tulemuseks on suurem 
kliendirahulolu ja lojaalsus.
Lisaks teenuse kvaliteedi 
jälgimisele saab detailse 
aruandluse kaudu paremi-
ni juhtida ka hooldusette-
võtte kasumlikkust. Kuna 
iga teenust puudutava 
komponendi (tehnikute 

lepinguhalduse süsteemis saab registreerida kõik kliendiga seotud lepingu tingimused.

ressurss, tarvikud, aeg, hinnad, objektide 
asukohad jmt) rakendamise kohta on 
võimalik teha aruandlust kõigi klientide, 
osakondade või teenusartiklite lõikes, siis 
saab põhjalikult analüüsida iga kompo-
nendi kasumlikkust. Selle järgi on aga 
omakorda võimalik teha olulisi juhtimis-
otsuseid teenusprotsesside parandami-
seks, hinnakujunduseks või näiteks ka 
ressursikitsikuse tuvastamiseks.

loe lisaks 

Hooldusteenuseid pakkuvad ettevõtted 
on viimastel aastatel loonud oma ärile 
neljanda väärtusliku alustala – kliendi-
portaali lahenduse, mis annab kliendi 
käsutusse ettevõtte kliendiajaloo info. 
Täpsemalt saab kliendiportaalide kasu-
tamisest majandustarkvara osana lugeda 
käesolevast ajakirjast lk 28.

TASUB TEADA   
Hooldusmoodul aitab   
äriprotsesse juhtida
Microsoft Dynamics NAVi hooldusmoodul aitab 
paremini juhtida äriprotsesse mitmetes valdkonda-
des. Laialt on see levinud tehnika vallas:

 » IT hooldusteenus – serverite, kaugjuhitavate 
süsteemide, arvuti töökohtade ja kontoritehnika 
haldus jne.

 » Tehnika järelhooldus – turva- ja meditsiinitehni-
ka, tootmisseadmed jne.

 » Taristu hooldamine – liinide, trasside, mastide, 
seadmete, objektide hooldustööd. 

 » Samas on nutikad ettevõtted leidnud kasu-
tusvaldkondi näiteks sotsiaalteenuste valdkonna 
vanurite ja haigete koduvisiitide haldamisel.

teeninduskevad•2012
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peakasutaja peab 
tulema ettevõtte seest
audentese finantsjuht AnnEly SooSAAR on oma 
tarkvaralahenduste juurutamise koGemusele toetudes 
veendunud, et õnnestumise a ja o on ettevõttesisese 
peakasutaja olemasolu, kes tunneb lÄbi ja lõhki nii ettevõtte 
spetsiifikat kui ka tarkvaralahendust. 

möödunud aasta suvel otsustasite 
audenteses juurutada miCrosoft 
dynamiCs navi palGa- ja 
personalilahenduse bCs itera palk. 
kuidas enne seda üle 200 töötajaGa 
audenteses palGaarvestus kÄis?
Kasutasime Taavi palga- ja personaliar-
vestuse tarkvara, mis on hästi standardne 
lahendus – see kas sobib sulle või ei. BCS 
Itera Palk jätab rohkem mõtlemisruumi 
ja võimalust tarkvara vajadustele vastavalt 
kohendada. Kuid vaatamata sellele, et 
Taavi Palka kasutades selle üle aeg-ajalt 
nurisesime, saan nüüd NAVi kasutajana 
öelda, et mõlemal on oma head ja vead. 

miks te siiski uue lahenduse kasuks 
otsustasite?
Tegelikult olime NAVi palga- ja per-
sonaliarvestust aastaid kaalunud, kuid 
lükkasime otsust kogu aeg edasi – küll 
oli see liiga kallis ja siis tundus jälle, et 
see ei vasta päris meie vajadustele. Kuna 

aga BCS Itera on oma palga- ja perso-
naliarvestuse lahenduses aastate jooksul 
palju muudatusi teinud ning hindki on 
võrreldes kuue-seitsme aasta taguse ajaga 
langenud, siis otsustasime 2011. suvel, et 
valime NAVi. Üks põhjusi oli kindlasti 
selles, et tagada infole parem ligipääs. 

Enne oli meil ühe kasutaja versioon, mis 
tähendas, et programm asus ühe töötaja 
arvutis. Samas kasutajaid, kellel oli ja 
on vajadus palga- ja personaliandmete 
juurde pääseda, on meil rohkem. NAVis 
on info lihtsalt kättesaadav kõigile asjasse 
puutuvatele inimestele. Näiteks kui 
raamatupidaja peab personalijuhti asen-
dama, saab ta NAVis infole ligi, mitte ei 
seisa lukustatud kapi ees, kus personali-
paberid sees. 

kas kasutate navi palGa- 
ja personaliarvestuse 
standardlahendust? 
Jah, sest meil on suhteliselt lihtne 
palga- ja personaliarvestus. Kuid müü-
giettevõtetel, kus töötajate boonused ja 
tulemustasud pidevalt muutuvad, on 
tõenäoliselt vaja keerulisemat lahendust, 
mis oleks integreeritud majandustarkva-
raga. Ka finants-, müügi- ja ostumoodul 
on meil standardlahendused, mille külge 

on lõimitud meie õppein-
fosüsteem ja fitness-klubi 
kliendikaardisüsteem 
M.O.B.I.

kuidas 
juurutamisprotsess 
kulGes? 
Mõned ettevõtted oota-
vad, et kogu töö alates 
programmi ettevalmistu-
sest kuni andmete sisestu-
se ja testimiseni teeb ära 
juurutaja. Meie seda teed 
ei läinud. Ma olen veen-

dunud, et andmete sisestaja peab tundma 
ettevõtte spetsiifikat ning tööprotsesse. 
Lisaks peab andmete sisestamisel neid ka 
kontrollima ja igas etapis kaasa mõtlema: 
miks me mingeid andmeid üle viime ja 
milleks neid kasutatakse. Inimene, kes 
tuleb väljastpoolt ettevõtet, võib küll 

mehaanilise töö ära teha, kuid meie 
spetsiifikat ta ei tunne. Seega sisestasime 
andmed ise.

kui kaua juurutamine aeGa võttis?
Olen kuulnud, et uue tarkvaralahenduse 
tööle saamisega on läinud pool aastat, aga 
minu kogemus on teistsugune. Meil pole 
ühegi juurutusega nii kaua aega läinud – 
kui ettevõttes on juurutusmeeskond, siis 
tehakse mingil perioodil lihtsalt inten-
siivsemalt tööd. Minu arvates on uus 
programm kahe kuuga võimalik korrali-
kult tööle saada, tingimusel, et eeltöö on 
hästi tehtud. Lisalahendusi saab hiljem 
juurde tellida, sest kasutuse käigus tekib 
alati uusi häid mõtteid. 

Kui meil oli suveks tehtud otsus uue 
lahenduse sisseseadmise kohta nii 
ema- kui ka tütarettevõttes, siis kohe 
me sellega ei alustanud, kuna inimesed 
puhkasid. Augustis tegelesime andmete 
sisestamisega väiksemas ettevõttes ning 
igaks juhuks kandsime need paralleelselt 
nii uude kui vanasse programmi. Selle 
eesmärk oli kiirem vigade tuvastamine 
– kui mingites andmetes oleks olnud 
erinevus, oleks saanud hõlpsalt välja 
selgitada, kummas programmis on viga 
või millest on palgaarvutuse erinevus 
tingitud. Nii et kokkuvõttes võin öelda, 
et kuu aega tõsist katsetamist ühes 
ettevõttes, teine kuu teises ja me saime 
programmi tööle nii, nagu planeeritud. 

Siiski oleme praegu veel lapsekingades, 
sest 2012. aasta jaanuariks oleme küll 
suutnud palgaandmed sisestada ja palga-
arvestus toimib, kuid personaliandmed 
on sisestamata. Näiteks ootab personali-
juhti ees suur töö meie töötajate koolitus-
te sisestamisel ja süstematiseerimisel, sest 
näiteks õpetajatel on iga teatud aja tagant 
atesteerimine, kus õpetajale omistatakse 

enne oli palGaarvestuse 
proGramm ühe töötaja 
arvutis. nüüd saavad kõik 
vastava õiGuse saanud 
kasutajad proGrammile 
oma arvutist liGi.

helena Saar, 
vabakutseline 
ajakirjanik

kevad•2012
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vastav ametijärk ja selle säilitamiseks või 
pikendamiseks peab ta teatud aja jooksul 
läbima uue atesteerimise. Atesteerimisko-
misjonile on aga vaja esitada kokkuvõte 
täiendkoolitustel osalemise kohta. Ühtlasi 
aitab korrastatud ülevaade planeerida 
paremini töötajate koolitusvajadusi. Nii 
et seda infot peab programmis pidevalt 
täiendama ja uuendama. Praegu peame 
neid andmeid otsima paberikaustadest, 
kuid eesmärk on siiski info korrastamine 
ja süstematiseerimine. 

peakasutaja rolli võtsite 
audenteses teie. mida oma 
peakasutaja olemasolu ettevõttele 
tÄhendab?
See on väga oluline, et ettevõttes oleks 
inimene, kes tarkvaralahendust läbi ja 
lõhki tunneb. Nii ongi raamatupidamis-
tarkvara ja palgaprogramm nagu minu 
lapsed. Ma seisan hea selle eest, et nad 
toimiks ja kõik töölõigud oleksid hästi 
kasutatavad. Kui mõni töötaja ei oska 
ühte või teist asja teha, siis esimene 
telefonikõne tehakse mulle ja ma suudan 
enamikul juhtudel lahenduse välja 
pakkuda. 

Samas võib ettevõttesisese peakasutaja 
olemasolu tähendada ka seda, et teised 
kasutajad muutuvad veidi mugavaks – 
nad ei viitsi kaasa mõelda, sest teavad, et 

alati saab minu poole pöörduda. Teisalt: 
kui kirjutada iga väikese probleemi pärast 
teenusepakkuja Helpdeski, siis kuu lõpus 
saabuvad kolossaalsed arved ei meeldiks 
ühelegi firmajuhile. 

kui palju aeGa teilt peakasutaja 
roll võtab?
Juurutusetapis oli see vaat et poole koha-
ga töö, hiljem ei ole ajakulu suur. 

TULEMUS

mida muutis dynamiCs navi palGa-ja 
personalilahendus iGapÄevatöös? 

 » Andmed on korrastatud ja vigu 
vähem. Siiani olid Audenteses näiteks 
tööaja tabelid paberkandjal ja vahel 
juhtus, et ühes tabelis oli administ-
raator justkui tööl ja teises tabelis oli 
kirjas, et ta puhkab. Nüüd on tööaja 
arvestus programmis ja see on tööd 
oluliselt lihtsustanud, eriti graafi-
kuga töötajate osas (areenimeistrid, 
administraatorid). Programm teeb 
ka lisaraha arvestamist lisatasude ja 
riigipühadel töötamise eest, varem käis 
see paberil. 

 » Enne oli palgaarvestuse programm 
ühe töötaja arvutis. Nüüd saavad kõik 
vastava õiguse saanud kasutajad prog-
rammile oma arvutist ligi. Lisaks on 
võimalik tööd jagada, näiteks mõne 

ASis Audentes tegutsevad 
Audentese Erakool (põhi- 
ja gümnaasiumiharidus, 
e-õpe gümnaasiumiast-
mes ja IB-õpe), Auden-
tese Spordigümnaasium, 
Audentese Spordikool, 
Audentese Lastekool 
(beebiklubi, koolieelsed 
rühmad) ning Huvi-
keskus (huvialaringid). 
Põhikohaga töötajaid 
on umbes 150, kellele 

MIS on MIS
lisandub 20 töövõtule-
pinguga inimest. ASi Au-
dentes tütarettevõte OÜ 
Audentes Haldus tegeleb 
kinnisvarahaldusega 
(koolimajad, spordihoo-
ned) ning spordikeskuse 
ja fitness-klubi operee-
rimisega. Põhikohaga 
töötajate arv on umbes 
30 inimest, lisaks on 
ametis 40 töövõtulepin-
guga inimest.

toimingu saab ära teha raamatupidaja 
ja teise personalijuht, nii et topelt-
tööd on vähem.

 » Kogu aruandluse saab alates igakui-
sest palgaaruandest statistikaametile ja 
lõpetades töötajale e-mailiga saadeta-
va palgalipikuga, programmis teha.

SOOVITUS

3 soovitust juhile 
tarkvaralahenduse juurutamisel

 » Leia ettevõtte seest peakasutaja, kes 
oleks sinuga ühel lainel ja saaks aru, 
milleks uut lahendust vaja on. Kui 
juhtkond arvab, et tore oleks uus 
programm juurutada, kuid ettevõt-
te seest peakasutajat ei leita, siis on 
protsess hukule määratud. Suurema 
ettevõtte puhul võib olla ka mitu 
juurutamisega seotud inimest, kuid 
see peab olema nende südameasi ning 
üks vastutaja ehk peakasutaja peaks 
ikkagi nende seas olema.

 » Leia hea IT-partner ja konsultant. Kui 
koostöö laabub, läheb kõik hästi, aga 
kui olete eri lainepikkusel, siis asjad 
ei suju. Arvesta, et teie koostöö on 
pikaajaline, seega peavad peakasutaja 
ja konsultant üksteise mõtteid lennult 
haarama. Julge öelda, kui sulle midagi 
ei meeldi. 

 » Varu kannatust ja aega. 

audentese finantsjuht annely soosaar
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tollilahendus – 
uus väljakutse 
majandustarkvara 
lahendustes
D ynamics NAVi tolli-

lahendus võimaldab 
pidada tolliameti nõue-

tele vastavat laoarvestust vabatsooni-, 
tolliterminali ja tollilaos. Lisaks saab 
laoarvestuses sisestatud andmete põh-
jal koostada tolli- ja transpordidekla-
ratsioone. 

Laopidamise ja deklaratsioonide funkt-
sionaalsus on omavahel integreeritud, 
mis tähendab, et tollideklaratsioonide 
koostamisel saab kasutada laoarvestuses 
juba sisestatud andmeid. Tänu sellele 
välditakse samade andmete korduvat 
sisestamist, väheneb ajakulu ning ka 
vigade tõenäosus.

Dynamics NAVi tollilahendus on integ-
reeritud tolliinfosüsteemidega Complex ja 
NCTS, nii et maaklerid ei pea sisestama 
eraldi deklaratsioone tolli veebikeskkonda, 
vaid need saadetakse sinna NAVi tollila-
hendusest. Infosüsteemis on võimalik and-
meid kontrollida, vajadusel täiendada ning 
seejärel deklaratsioon kinnitada.

Margo Touart, 
bCs itera ma-
jandustarkvara 
konsultant

kevad•2012
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tolli nõuetele vastav laoarvestus 
(vabatsoonis/tolliterminalis/tol-
lilaos)

Laoarvestus Dynamics NAVi tollila-
henduses toimub sissetulekupõhiselt. 
Iga sissetulek saab unikaalse kande-
numbri kalendriaasta algusest arvates 
ja iga hetk on võimalik jälgida, mil-
liste sissetulekute kaubad on jäägis, 
ning teha nendega edasisi toiminguid. 
Kauba ladustamisel fikseeritakse kauba 
paiknemine laos vastavalt soovitud 
täpsusastmele. Mida täpsemalt kauba 
asukoht fikseeritakse, seda lihtsamad on 
laoprotseduurid, näiteks kauba inven-
teerimine ja väljastamine.

Kauba väljastamine toimub samuti 
sissetulekutest lähtuvalt, st süsteem 

tollideklaratsioonid

Tollideklaratsioonide koostamine ja 
esitamine Dynamics NAVi tollilahenduse 
kaudu säästab oluliselt maaklerite aega 
ja aitab vältida vigu. Kui kaup saabub 
ja laos sisestatakse selle kohta andmed 
(omanik, saatja, saaja, lisadokumendid, 
kauba tollikood, kaal, kogus, väärtus jm), 
siis on need edaspidi kasutatavad kõikide 
järgnevate toimingute puhul ning neid ei 
ole vaja uuesti sisestada.

Laoarvestuses sisestatud andmete põhjal 
koostatakse tollideklaratsioon, kus väga 
suur osa andmetest (sh kogu kaubaridade 
info) on juba eeltäidetud. Pärast deklarat-

võimaldab valida, millised sissetulekud, 
kaubad ja kogus väljastada.

Kauba üleviimist ladude vahel, näiteks 
tolliterminalist tollilattu on võimalik 
korraldada üleviimise tehinguna. See 
tähendab, et andmeid ei ole vaja kaks 
korda sisestada, üleviimise tulemusena 
koostatakse automaatselt väljaminek 
tolliterminali arvestuses ning sissetulek 
tollilao arvestuses.

Tollilahendus säilitab seosed toimingute 
vahel ehk viited eelnevale dokumendile. 
Näiteks allpool toodud ahelas on näha 
eelnev ja järgnev toiming:  
sissetulek vabatsooni -> väljaminek vaba-
tsoonist -> sissetulek terminali -> väljaminek 
terminalist -> sissetulek tollilattu -> oma-
niku vahetus -> väljaminek tollilaost ->...

omaniku vahetus

Omanikuvahetuse toiminguga kantakse 
kaup ühe omaniku arvelt teise omaniku 
omale. Toimingule lisatakse tehingu 
aluseks oleva arve number, kuupäev ning 
kauba uus väärtus.

dokumendid ja arandlus tolliametile

Toimingute põhjal on võimalik välja 
trükkida tolli nõuetele vastavad välja-
trükid, nagu sissetuleku, väljamineku ja 
omaniku vahetuse akt.

Valitud perioodi kohta saab väljastada 
tollile esitamiseks mõeldud laoarvestuse 
aruande, mis sisaldab kõiki toiminguid 
(sissetulek, väljaminek, omaniku vahetus 
ja laojääk).

siooni täiendamist saab selle liidese kau-
du edastada tolliinfosüsteemi Complex, 
kus toimub deklaratsiooni lõplik kontroll 
ning kinnitamine.

Dynamics NAVi tollilahendus võimaldab 
koostada tollideklaratsioone IM7, IM4, 
EX3 ja EX1.

transpordideklaratsioonid, sh tir-
mÄrkmikud

Lisaks tollideklaratsioonidele saab süsteemil 
lasta koostada ka transpordideklaratsioone. 

Juhul kui süsteemi on sisestatud eelinfo 
kauba saabumise kohta tolliterminali või 

-lattu, siis saab vajadusel (nt laevaga saabuva 
kauba puhul) teha T1 deklaratsiooni kauba 
transportimiseks sadamast. Kui kaup lähe-
tatakse autoga kolmandatesse riikidesse (nt 
Venemaale), saab ekspordideklaratsiooni 
andmete põhjal koostada TIR-märkmiku. 

Nagu tollideklaratsioonid on ka transpor-
dideklaratsioonid suures osas eeltäidetud 
ning maakleritel tuleb sisestada ainult 
vastavat deklaratsiooni puudutav spetsiifi-
line täiendav info.

Transpordideklaratsioonid edastatakse lii-
dese kaudu tolliinfosüsteemi NCTS, kus 
toimub deklaratsioonide lõplik kontroll, 
täiendamine ning kinnitamine.

AKTSIISIlAHEnDUS

Tollilahendust saab 
kasutada koos Dynamics 
NAVi aktsiisilahendusega. 
See võimaldab pidada 
aktsiisikauba laoarvestust, 
trükkida välja aktsiisilao 
saatelehti ning aruandeid 
(liikumise ja laoseisu 
aruanne ning aktsiisi-
deklaratsioon). Laod on 
omavahel integreeritud, st 
kauba üleviimisel tollilaost 
aktsiisilattu ei ole vaja tol-
lilaos kord juba sisestatud 
andmeid aktsiisilaos uuesti 
sisestada.

lisafunktsionaalsused
oMAnIKE HAlDUS

Tollilaopidajad pakuvad 
tollilao teenust tavaliselt 
paljudele ettevõtetele. See 
toob endaga kaasa vaja-
duse eristada ladustatavat 
kaupa omanike lõikes. 
Selleks on NAVis omani-
ke halduse lahendus, mis 
seob kõik laotoimingud 
omaniku tunnusega. 
Omanike lõikes on või-
malik välja võtta laoseis, 
hoiustamisaeg ning kauba 
käsitsemistoimingud 
(sissetulekud, väljamine-
kud). Selle info põhjal on 

võimalik kauba omanikele 
esitada arve osutatud 
teenuste eest.

lAoHAlDUS

Kaupade käsitsemise 
efektiivsemaks muut-
miseks ning laopinna 
paremaks kasutamiseks 
on soovitav kasutada Dy-
namics NAVi laohalduse 
lahendust. Laohalduse 
funktsionaalsus võimal-
dab kauba ladustamisel 
fikseerida paigutuse või 
veelgi enam, süsteem võib 
eelseadistatud tingimuste 

alusel soovitada opti-
maalseima koha kauba 
ladustamiseks.

Täpne info kaupade 
asetsemise kohta loob 
eeldused operatiivseks 
ja efektiivseks kaupade 
väljastamiseks ja inventee-
rimiseks. Kauba üleloen-
damiseks või komplektee-
rimiseks väljastab süsteem 
instruktsioonid, mille 
alusel on laotöötajatel 
hõlbus kaupa kontrollida 
või lähetamiseks kokku 
komplekteerida.

Tollilaopidajale

Tollimaaklerile

kevad•2012
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eesti suurima raamatumüüja rahva raamatu koGemus 
nÄitab, et kui majandustarkvara puhul ei rahulduta 
standardpaketiGa, vaid suudetakse see peenhÄÄlestada 
ettevõtte vajadustele vastavaks, siis on tarkvarast 
suur abi Äri arenGu toetamisel. 

Rahva Raamatu tee peen-
häälestuseni kulges aga 
üle kivide ja kändude. 

Põhjuseid, miks nii juhtus, oli mitmeid, 
kuid algatuseks tuleb mõista raamatuäri 
keerulist ja nüanssiderohket köögipoolt. 

„Meie äris tuleb arvestada sellega, et 
toodete, tarnijate, edasimüüjate ja 
jaeklientide arv on väga suur. Näiteks 
Rahva Raamatu (Baltikumi!) suurimas, 
Viru keskuse raamatupoes, on eri tooteid 
(raamatud, plaadid, mängud, kontori-
tarbed jne) kokku umbes 35 000 ning 
koostööpartnereid, kellega igakuiselt 
arveldame, umbes tuhatkond. Lisaks 
oma kauplustele on meie varustada ka 
Selveri, Prisma ja Rimi raamatuletid ning 
paarsada raamatukogu ja väikekauplust 
üle Eesti,“ andis Rahva Raamatu juhatuse 
liige Gertti Kogermann aimu äri mas-
taapsusest. 

Rahva Raamatul tuleb arvestada ka selle-
ga, et paralleelselt toimib kaks ärimudelit: 
lisaks tavapärasele realisatsiooni põhimõt-
tel käivale ärile, kus kaup on kirjastaja 
oma, see müüakse ära ning seejärel 
arveldatakse, toimib ka väljaostumudel, 
mil ostetakse kirjastaja tiraažist teatud arv 
eksemplare soodsa hinnaga ära. „See aga 
tähendab, et üks ja sama toode on meil 
käes mitme sisseostuhinnaga,“ selgitas 
Kogermann. 

raamatuÄri kui mitme tundmatuGa 
võrrand

Selleks et võrrandisse veelgi tundmatuid 
lisada, tuleb arvestada fakti, et iga konk-
reetse raamatu läbimüügi planeerimine on 
pehmelt öeldes keeruline. „On mõned ük-

pikk tee standard-
lahendusest 
rätsepatööni

sikud erandid, kus võib suhteliselt kindlalt 
oodata keskmisest suuremat müügiedu, 
nagu näiteks Harry Potteri järgmine osa 
või kohaliku staari Vahur Kersna raamat. 
Aga ka nende puhul ei suuda keegi täpselt 
planeerida, kas müüakse 9000, 33 000 või 
3500 eksemplari. Nii et määramatus on 
suur ning seetõttu nii sisseostu kui müüki 
keeruline planeerida,“ tõdes Kogermann. 

Planeerimise ja varude juhtimise juures 
tulebki mängu majandustarkvara, mille 
eesmärk peaks Kogermanni sõnul olema 
ettevõttele uue väärtuse loomine, mitte 
lihtsalt igapäevatöö sujuvuse tagami-
ne. Rahva Raamatu jaoks oli oluline 
pöördepunkt 2006. aasta, 
mil ettevõtte toonane 
omanik Ekspress Grupp 
ühendas Rahva Raama-
tu ja selleaegse suurima 
raamatute hulgimüüja 
Raamatuvaramu. „Rahva 
Raamat oli aastaid kasuta-
nud Microsoft Dynamics 
NAVi programmi, kuhu 
oli palju investeeritud, 
kuid tulemus oli nõrk: 
igapäevatoimingud said 
hädavaevu tehtud, kuid 
majandamine oli ebaefek-
tiivne ja käsitöö maht igal 
tasandil märkimisväärne. 
Lisaks oli Raamatuvara-
mus kasutusel hoopis teine 
programm. Seega oli meie 
jaoks üks suurimaid ülesandeid kogu 
IT poole, sealhulgas majandustarkvara 
lahenduste ülesehitamine nii, et need vas-
taks ühendatud ettevõtte vajadustele. Oli 
selge, et kui see ei õnnestu, on meil raske 
raamatuäri õhukeste marginaalide juures 

ettevõtet kasumlikult ja jätkusuutlikult 
majandada,“ meenutas Kogermann kuue 
aasta taguseid sündmusi. 
 
neli olulist õppetundi

Õppetund number üks oli Kogermanni 
sõnul järeldus, et IT- ja majandustarkvara 
arendamisel ei saa asju teha tüki- või eta-
pikaupa, unustades ära terviklahenduse 
ja lõppeesmärgi: „Igapäevane reaalsus oli 
pidev tulekahjude kustutamine, kogu aeg 
arendati ehk tehti mingi tükk valmis ja 
saadi selleks korraks konkreetne prob-
leem lahendatud, aga peagi tärkas teine 
ja pakilisem mure kuskil mujal. Samas 

olid ettevõtte IT kulud väga kõrged. See 
tähendas, et meil oli palju eri lahendusi, 
mis olid kogu terviku loogika täiesti se-
gamini keeranud. Piltlikult öeldes hakkas 
84. arendus 13. arendust segama ja iga 
uue puhul oli suur oht, et see tekitab 

eesmÄrk on inimeste aja 
ja enerGia kokkuhoid, nii 
et majandustarkvaras-
se investeeritud raha 
parandab efektiivsust 
ja vÄhendab iGapÄevast 
tööjõukulu kÄsitööle ja 
mahukate protsesside 
haldamisele.

kaubandus

helena Saar, 
vabakutseline 
ajakirjanik
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anomaaliaid varem tehtud arendustes.“ 
Kuna 2006. aastal läks palju energiat 
kahe ettevõtte ühendamise peale, hakati 
uue majandustarkvaraga intensiivsemalt 
tegelema 2007. aastal. Otsustati, et 
ei minda lihtsalt üle NAVi uuele ver-
sioonile, vaid kaardistatakse ettevõtte 
struktuur, äriprotsessid ja vajadused ning 
seejärel juurutatakse uus majandustark-
vara versioon, mis arvestab olemasolevat 
ärimudelit, tulevikuperspektiivi ja aitab 
efektiivsemalt majandada. 

Õppetund number kaks – peakasutaja 
on oluline. Põhjaliku analüüsi ja disai-
nidokumendi tegemisse kaasati kõikide 
valdkondade juhid, kuid hiljem tõdeti, 
et sellest jäi väheks. Miks? „Meie jaoks 
oli väga hea õppetund arusaamine, et 

kuigi kaasasime kõik olulised inimesed, ei 
olnud ühte vastutajat, peakasutajat. Väga 
paljud probleemid said alguse sellest, 
et kõik n-ö klotsid olid küll omaette 
hästi lihvitud, kuid me ei suutnud neid 
ühtseks tervikuks sulandada,“ möönis 
Kogermann. 

Kuna selgus, et ettevõttes pole inimest, 
kellel oleks piisavalt pädevust ja ka 
aega oma põhitöö kõrvalt, kaasati kohe 
pärast programmivahetust 2009. aasta 
alguses NAVi peakasutaja – selleks sai 
väikefirma Softsystems, kes oli spetsia-
liseerunud NAVi kasutavate ettevõtete 
IT haldamisele. 

„See muudatus tähendas ennekõi-
ke süsteemset tervikvaadet ettevõtte 

Rahva Raamat on Eesti suurim raamatu-
müüja. Järgmisel aastal tähistab ettevõte 
oma 100. sünnipäeva – just nii kaua 
on Tallinnas Pärnu mnt 10 tegutsenud 
järjepidevalt raamatupood. 1940. aastast 
kannab see Rahva Raamatu nime.  
 
Rahva Raamatul on Eestis seitse kaup-
lust, lisaks tegutseb veebipood. Ühtlasi 
on Rahva Raamatu teenindada lisaks 
oma kauplustele ka Selveri, Prisma, 
Tallinna ja Tartu Kaubamaja, Rimi, 
Hortese ja Hansaplanti raamatuletid, 
enamik Eesti raamatukogusid ning 
raamatukauplusi.

2004. aastal ostis Ekspress Grupp Rahva 
Raamatu, millega kaks aastat hiljem 
ühendati raamatute hulgimüügifirma 
Raamatuvaramu. 2009. aastal müüs 
Ekspress Grupp Rahva Raamatu juht-
konna liikmetele.

MIS on MIS

vajadustele. Ükski osakonnajuhataja ega 
IT-poiss ei suhelnud enam programmi 
arendajaga otse oma kitsast vajadusest 
lähtuvalt, vaid peakasutaja kaudu. Tema 
koondas kõikide osakondade vajadused, 
süvenes ja rääkis need arendajaga läbi 
ning jälgis ka üldist tervikut. Vastupi-
diselt algsetele hirmudele see protsessi 
aeglasemaks ei muutnud, kuna tõmb-
lemist, ümbertegemisi ja poolkahtlase 
vajadusastmega arendusi oli vähem ja 
kokkuvõttes lõpptulemused kvaliteetse-
mad ,“ tutvustas Kogermann protsessi 
algust, mis tänaseks on viinud kogu IT 
halduse sisseostmiseni.

Kolmas ajamahukas õppetund oli tarkva-
ralahendust juurutanud koostööpartneri 
suhtumise muutmine, raamatuäri eripä-

kaubandus
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rahva raamatu juhatuse liige Gertti kogermann ettevõtte suurimas, viru keskuse raamatupoes.
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– meile müüdi arendustunde või ühte 
konkreetset programmiarendust, mitte la-
hendust, mis aitaks meil oma spetsiifilist 
ärimudelit paremini majandada. Sisuliselt 
pakuti meile masstoodet pealiskaudse 
süvenemisega, aga meile oli vaja n-ö 
rätsepaülikonda ja tõsist pühendumist. 
Suhtumise ja mõttemaailma muutumine 
oli vaevaline, kuid eduka lõppresultaadi 

kaubandus

 » KASSALAHENDUS. 
Kasutatakse ka NAVi 
vertikaallahendusi. Üks 
neist on LS Retail, NAVi 
kassalahendus jaekaup-
lustele. „Vana programmi 
puhul oli üks suuremaid 
muresid programmi han-
gumine, sest siis jooksid 
näiteks interneti kadumi-
sel online´s töötanud kas-
sad kinni ning tuli hakata 
käsitšekke kirjutama. See 
võttis aega, tekkisid kas-
sajärjekorrad ning hiljem 
ebatäpsused inventuuris. 
Selle mure lahendas LS 
Retail – kassad töötavad 
ka offline´s ja kui pärast 
interneti hangumist prog-
ramm tööle hakkab, siis 
andmevahetus taastub,“ 
kirjeldas Gertti Koger-
mann. 

 » VARUDE JUHTI-
MINE. Teine majandus-
tarkvarast saadav kasu 
ilmneb varude juhtimises 
nii hulgi- kui jaemüügis, 
partnerite juures ning 
sisseostus. Muuhulgas 
aitab majandustarkvara 
paremini hallata ka spet-
siifilisi ülesandeid, näiteks 
defitsiitse tiraažilõpu 
jaotamine, sesoonsusega 
ja piirkondlike eripärade-
ga arvestamine. Näiteks 
milliseid raamatuid 
tuleks pakkuda Narva ja 
milliseid Kärdla Selveri 
müügiletis? Kui palju 
peaks koguseid suuren-
dama suvisel tipphooajal 
saartel ja Pärnus asuvatel 
raamatulettidel? Seda 

Mõned Rahva Raamatu 
kasutatavad majandustarkvara 
lahendused:

aitavad analüüsida majan-
dustarkvara peensusteni 
väljatimmitud lahen-
dused, et sisseostu- või 
hulgimüügijuht saaks siis 
otsuse vastu võtta.  

 » LAOTÖÖ. Enne 
majandustarkvara 
vahetust toimus Rahva 
Raamatus laotöö 90. aas-
tate keskpaigast pärineva 
loogika alusel – see, kus 
riiulis asusid Varraku või 
Koolibri raamatud, oli 
iga laotöötaja peas. NAVi 
laohaldusega saavutati 
olukord, kus programm 
ütleb komplekteerimisel 
toodete asukoha ja aitab 
planeerida sissetuleva 
kauba asukohta.  
Selle aasta suurimaid 
arendusprojekte on üle-
minek täielikult paberiva-
ba laoni. Esimese etapina 
jõuti hiljuti markeerijate 
töökohtade kaotamiseni. 
Kui varem pani laos kaks 
markeerijat oma kauplus-
tele ja teistele edasimüü-
jatele minevatele raama-
tutele hommikust õhtuni 
hinnakleepse peale, siis 
nüüd tuleb arvutist välja 
noppeleht, õiges järjekor-
ras hinnakleepsud ning 
komplekteerija võtab 
riiulist järjest raamatuid 
ja lisab neile hinnad. 
Lisaks kahe inimese töö-
jõukulu kokkuhoiule on 
praegusel lahendusel ka 
kontrollifunktsioon, sest 
kui komplekteerijal jääb 
3-4 kleepsu üle, on kuskil 
viga tehtud. 

saavutamiseks ainuvõimalik tee. Meil on 
heameel tõdeda, et lõpuks me sinna ka 
jõudsime,“ kirjeldas Kogermann. 

Neljas õppetund saadi samuti töö käigus 
– tarkvaraarenduste rägastikus ära unusta 
riistvara. Kui uus programm oli juuruta-
tud ning sellesse miljoneid investeeritud, 
kurtsid kasutajad, et see on väga aeglane 
ja igapäevatöö sõltus ka paljuski prog-
rammi toimimisest. Mingil perioodil oli 
töötajatele ettevõttes suurim stressiallikas 
ja sõimusõna tarkvara. „Põhjus oli lihtne: 
me olime uppunud tarkvara arendami-
se küsimustesse, aga olime unustanud 
ettevõtte kiirel kasvuperioodil piisavalt 
investeerida ka riistvarasse. Mahud olid 
aga vahepeal kordades kasvanud. Kui 
olime ka riistvara uuendanud, hakkas 
igapäevatöö ladusamalt toimima ja ka 
arenduste efekt välja paistma.

kuidas majandustarkvara aitab 
kiiresti arenevat ettevõtet iGapÄe-
vatöös?

Igapäevatöö sujub suhteliselt ladusalt 
ning praegu on prioriteet teha majandus-
tarkvarale peenhäälestust ehk parandada 
efektiivsust igal tasandil. „Tegeleme 
peenhäälestusega hulgimüügis, jaemüü-
gis, veebipoes, laos ja sisseostu poolel. 
Eesmärk on inimeste aja ja energia kok-
kuhoid, nii et majandustarkvarasse in-
vesteeritud raha parandab efektiivsust ja 
vähendab igapäevast tööjõukulu käsitööle 
ja mahukate protsesside haldamisele,“ 
kirjeldas Gertti Kogermann. Lihtne näide 
on kaupluse juhatajate päeva konteerimi-
ne tööpäeva lõpus: kui varem kulus sellele 
tund või paar, siis nüüd kümmekond 
minutit. Kui see ajavõit aasta kokkuvõttes 
liita, saab juhataja nüüd oluliselt rohkem 
pühenduda oma põhitegevusele.

Teise näite võib tuua Rahva Raamatu 
viimasel ajal kõige kiiremini kasvanud 
valdkonnast – raamatumüügist veebi-
poes. Mahud on paari viimase aastaga 
kasvanud umbes kolm korda, kuid käibe 
kasvuga proportsionaalselt inimesi juurde 
ei palgata, vaid palju tööd aitab ära teha 
majandustarkvara. Inimtööjõud jääb vii-
mase lihvi andmiseks kohtades, kus seda 
pole võimalik automatiseerida. 

Ka inventuuride tegemine oli veel viis 
aastat tagasi väga töömahukas (tihti 
kestis see õhtust hommikuni) ja kulu-
kas protsess – seda tehti pastakaga ja 
väljatrükitud tootenimekirja alusel. Täna 
käib töö käsiskännerite ja arvutitega, 
kuhu inventuuri tegijal on vaja sisestada 
vaid loetud toodete kogus. See on viinud 
inventuuri aja- ja tööjõukulu rohkem 
kui 50% alla ja oluliselt on paranenud ka 
selle kvaliteet.

rade selgeks tegemine ning püüe panna 
ta kaasa mõtlema nii, et sünniks tervik, 
mis aitaks raamatuäri paremini majan-
dada. „Me eeldasime, et kuna olime 
teinud väga põhjaliku disainidokumendi 
ning meil oli arendajaga juba pikaajaline 
koostöökogemus, siis on IT partner ka 
sisuliselt aru saanud meie äri eripärast 
ja vajadustest. Paraku oli reaalsus teine 
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20 kaubandus

Logistika juhtimisest rääkides 
peetakse silmas eelkõige logis-
tikatoimingute ja protsesside 

planeerimist, kavandatu ellurakendamist 
ning tulemuste mõõtmist ning võrdle-
mist. Traditsiooniliselt toimub logistika-
toimingute juhtimine ühe ettevõtte (lo-
gistilise süsteemi) piires ja see ei puuduta 
tarneahela üla- ja allvoogu, ehk tarnijaid 
ja kliente. Tavapäraselt on logistika- ja 
tarneahela juhi peamisteks töömee-
toditeks taktikalise juhtimise tasandil 
optimeerimine ja simuleerimine.
 
esmalt luuakse süsteemi mudel 

Kui optimeerimine võib toimuda 
vaadeldava suuruse sobivaima väärtuse 
arvutamise teel, siis simulatsioone eeldab 
üldjuhul ühes süsteemis paljude suuruste 
omavahelist seostamist ja nende koos-
mõju uurimist. Simulatsiooni läbiviimise 
eeldus on süsteemi mudeli loomine. 
Tuleb luua reeglid ja raamistik, mille 
abil kirjeldatakse, kuidas see töötab. Siin 
mõeldakse simulatsiooni all protsessi, 
mille käigus luuakse mudel olemasoleva 
või alternatiivse süsteemi (ettevõtte logis-
tikasüsteem, tarneahel) tarvis. Seejuures 
eeldatakse, et mudeli loomise käigus 
identifitseeritakse kõik tegurid, mis selle 
süsteemi käitumist juhivad. Iga süsteemi, 
mida on võimalik kirjeldada kvantita-
tiivselt, saab valemeid ja/või reegleid 
kasutades ka simuleerida.

Üldjuhul koostatakse n-ö „omal käel“ 
simulatsiooni läbiviimiseks Exceli tabel, 

simulatsioonidelt 
isejuhtivate logistika- 
ja tarnesüsteemideni

Ain Tulvi, eek 
mainor õppejõud, 
proloG juhatuse 
liige

simulatsiooni kÄiGus luuakse mudel 
olemasoleva või alternatiivse 
süsteemi (ettevõtte loGistikasüsteem, 
tarneahel) jaoks. selle kÄiGus 
sisestatakse andmeid,„mÄnGitakse” 
arvudeGa ja kirjeldatakse võimalikke 
lahendusi.

mis võib sisaldada kümneid omavahel 
seotud suuruste muutujaid. Kui anda 
neile sisendis erinevaid väärtusi, on 
võimalik näha, kuidas muutub uuritav 
suurus väljundis. Sel viisil saab tuvastada 
muutujaid, mis mõjutavad lõpptulemust 
kõige enam. Kui koostada muutujate 
väärtustest teatud komplekte ja seostada 
nendega saadud tulemusi, saab rääkida 
mitmetest lahendusvariantidest ehk 
alternatiividest. 

Simuleerimine sarnaneb nn „musta kasti“ 
kasutamisega. Selle käigus sisestatakse 
andmeid, „mängitakse“ arvudega ja 
kirjeldatakse lahendusi. Simulatsiooni 
kasutajal on sageli raske mõista muutu-
jatevahelisi seoseid, nende mõju lõpp-
tulemusele ning saada aru süsteemi kui 
terviku toimimisest.

optimeerimine ja simuleerimine 
kÄsikÄes

Optimeerimist ja simuleerimist kasu-
tatakse tavaliselt koos ja need teenivad 
üht ja sama eesmärki – leida kirjeldatud 
süsteemi piires reaalselt saavutatavate 
parameetrite parim võimalik lahendus. 
Optimeerimist ja simuleerimist kasu-
tatakse üheskoos ka tarneahela ja isegi 
tarnevõrgustiku kavandamisel. Logis-
tika ja tarneahela juhtimise olemusli-
kult erinevaid kategooriaid (suurusi ja 
kriteeriume), nagu kulu, aeg, kvaliteet ja 
riskid, on tavapärasel, „n-ö kodukootud“ 
simulatsioonil omavahel sõltuvusse viia 
siiski keeruline ja töömahukas. Kauba-
koguste või vedude mahtude tõstmisel 
üle nominaalkoormuse piiri on raske ja/
või keeruline tuvastada, kuidas hakkavad 
muutuma näiteks tarneaeg, tarne täpsus, 
selle kindlus ning operatiivsed ning takti-
kalised riskid. 

Simulatsiooni abil näeb logistikaspetsia-
list sisendeid muutes ettevõtte logistika-
süsteemi, tarneahela spetsialist aga tar-
neahela kui süsteemi käitumist ajas. See 
võimaldab tuvastada „pudelikaela“, mida 
pole optimeerimisega võimalik saavutada. 
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simulatsioonitarkvarad 

Simulatsioonitarkvarad on logistikasüstee-
mi ja tarneahela planeerija jaoks inter-
aktiivsed tööriistad, millega töötatakse 

üldjuhul iseseisvalt, sõltumata ERP-s si-
salduvatest andmetest. Nende kasutamine 
on töömahukas, kuna vajalikud andmed 
tuleb sisestada käsitsi. Eristatakse trans-
aktsiooni IT süsteeme ja analüütilisi IT 
süsteeme (optimeerimise, simuleerimise ja 
modelleerimise tarkvarad). 

Transaktsiooni tarkvarad ehk haldusprog-
rammid (majandus- ja logistikatarkvarad 
elik ERP lahendused) on mõeldud kaupade 
ja teenuste, logistika- ja müügiprotsessi 
kirjeldamiseks, raamatupidamis- ja majan-
dusarvestuseks ning info töötlemiseks ja 
edastamiseks. Transaktsiooni tarkvarasid 

kasutatakse üldiselt ettevõtte operatiivtasan-
dil. Logistika- ja tarneahela juhid võtavad 
vastu otsuseid taktikalisel ja strateegilisel ta-
sandil, mistõttu on ERP päringutest võetud 
andmete töötlemine, analüüs ja juhtimisot-

sused aeganõudvad, vähe 
efektiivsed ja liialt suure 
ajalise inertsiga. 

Ideaalis vajab logisti-
ka- või tarneahela juht 
simulatsioonitarkvara, 
mis on liidestatud 
ettevõtte majandus-
tarkvaraga, saab sealt 
vajalikke andmeid ja 
saadab simulatsioo-
ni tulemused tagasi 
ERP-sse. ERP peaks 
sisaldama analoogiliselt 
WM-iga (Warehouse 
Management System) 

LM-i (Logistics Management System) ja/
või SCMS (Supply Chain Management 
System) moodulit, mille kaudu raken-
datakse ERP-s simulatsiooniprogrammi 
välja töötatud algoritmid. See ülesanne 
on logistika- ja tarneahela juhtidele ning 
süsteemianalüütikutele tõeline proovikivi.

otsused võiksid sündida reaalajas

Praegu uuritakse võimalusi luua simulat-
sioonil põhinev reaalajas töötav planeeri-
mise süsteem, mis oleks võimeline jälgima 
süsteemi parameetreid ja staatust määra-
tud ajahetkel ning võtma vastu otsuseid 

reaalajas. Info saamiseks oleks vaja liidesta-
da simulatsioonitarkvara majandustarkvara 
andmebaasiga. Riist- ja tarkvara olema 
suuteline viima läbi simulatsiooniarvutusi 
lühikese aja jooksul. 

Teoorias võib minna veelgi kaugemale, 
luues jälgimissüsteemi ja sidudes selle 
simulatsiooni- ja majandustarkvaraga. See 
registreerib süsteemi parameetreid majan-
dustarkvara väljundis, tuvastab süsteemi 
staatuse ja teostusvõime ning töötleb 
andmeid vastavalt ette antud tingimuste-
le. Simulatsiooniprogrammi sisestatakse 
automaatselt uued parameetrite väärtused, 
viiakse läbi simulatsioon ja selle tulemu-
sed edastatakse ERP juhtimismoodulisse. 
See viib juba sisse vajalikud muudatused 
majandustarkvara töös. 

Füüsilises logistikas võib see süsteemi 
ülekoormamisel tähendada automaatsete 
valikute tegemist lao väljastustellimuste 
või veotellimuste täitmisel etteantud 
prioriteetide alusel. Samas võib tarnea-
hela juht määratleda SCMSis niisugused 
tingimused, mille kohaselt täidetakse õige-
aegselt kõik tellimused täies mahus, kuid 
küsitakse süsteemi juurde lisaressursse 
(inimtööjõud laos, tõstukid, jaotusautod, 
koormaruumi suurus, lisaveod jne).

Nii saaks logistika või tarneahela juht 
kasutada täielikult isejuhtivat süsteemi 
vähemalt ühe ettevõtte ja miks mitte ka 
tarneahela teatud osa ehk mõnede üla- 
või allvoo järjestikuste liikmete piires. 

simulatsiooni kasutami-
seGa nÄeb loGistikaspet-
sialist sisendeid muutes 
loGistikasüsteemi, tar-
neahela spetsialist aGa 
tarneahela kui süsteemi 
kÄitumist ajas.

tarnekindluse saavutami-
ne ning firma efektiivsuse 
ning kasumlikkuse säili-
tamine. Seetõttu oleme 
meeskonnaga üritanud 
leida parimaid lahendusi 
tarnekindluse hoidmisel 
ning eesmärgistatud lao-
varu saavutamisel. 

Alustasime Exceliga, aga 
üsna pea soovid kasvasid 
ning võimekust jäi vähe-
seks mitmete andmete 
samaaegsel arvestamisel, 
et saavutada kiire ja usal-
dusväärne tulemus. Järg-
nevalt töötasime koos IT 
personaliga välja simulee-
rimise töövahendi, mille 
aluseks oli ERP süsteem. 
Esmalt tuli muuta mater-

jalide baasparameetreid 
ning väga suurte mahtude 
korral jäi lahendus liiga 
kohmakaks ning ressursi-
nõudlikuks.  

Kirjeldasime oma va-
jadused ning jõudsime 
koostöös tarneahela 
protsessispetsialistidega 
simuleerimise töövahen-
dini, mis võimaldas vähe-
se ajakuluga leida tehase 
planeeritud toodangule 
bottleneck -materjalid, 
planeeritud materjalivoo-
ga maksimaalsed toot-
mispartiid, simuleerida 
muutuvate müügiprog-
nooside korral tulevaste 
perioodide laoseisu jpm. 
Kõik selleks, et säilitada 

SIMUlEERIMInE AITAB TARnEKInDlUST TAGADA 
Veronika Kuuskmann, PKC Eesti tarneahela juht

13 aastat tööd mitmetes 
tarneahela osades on 
mulle andnud mitmeid 
kogemusi simulatsiooni-
süsteemidega. Tootmiset-
tevõtete põhimure on ma-
terjalide puudumine või 
nende ülejääk, mis kül-
mutab rahalised vahendid 
laovarude alla ning vähen-
dab firma tulemuslikkust. 
Eesmärk on kõrgeima 

kaubandus

tarnekindlust võimalikult 
optimaalsete vahenditega 
ning leida tuhandete and-
mete seast need millega 
tegeleda ning mille prob-
leeme lahendada.

Tänapäeva tarneahelas, 
kus iga päev toob uusi 
probleeme, kuid ka nende 
lahendusi, on optimaalse-
te tulemuste saavutamine 
ülikeeruline ja mingil het-
kel tuleb langetada otsus. 
Oluline on leida tasakaal 
ettevõtte finants-, klien-
diteeninduse- ja kvalitee-
dieesmärkide vahel ning 
korrektselt läbimõeldud 
simuleerimissüsteem an-
nab selleks suurepärased 
võimalused.

kevad•2012



22 teenindus

Ando Urbas, 
it ajakirjanik, 
meedia- ja turun-
duskonsultant

dokumendihaldus 
muutis kogu 
ettevõtet
nÄÄpsuke naisterahvas, kes kuhjaGa tÄis dokumendikÄru 
lükkab, oli veel kuus aastat taGasi easi peamajas iGapÄe-
vane nÄhtus. 2005. aasta lõpuks saadi aGa aru, et samal 
viisil edasi minna pole võimalik, sest paberdokumentide 
maht lihtsalt karjus diGitaalse asjaajamise jÄrele. 

Siiski ei mõistnud keegi tollal, kui suuri ja 
põhjalikke muudatusi dokumendihalduse 
sisseseadmine järgnevatel aastatel kaasa 

toob. Paberkaustade ajastust on igal asutusel omad 
legendid ja anekdoodid. EASi töötajad meenutavad, 
kui palju tööaega vajaliku paberdokumendi leidmiseks 
kulus. Esmalt tuli minna dokumente haldava assistendi 
juurde, kes siis ütles, kus vajalik paber asub, näiteks 
kolmandal korrusel kabinetis see ja see. 

2006. aastal asus EAS otsima viise, kuidas lihtsustada 
dokumentide koostamise protsessi. Lahendust nähti 
dokumendimallides, mis aitaksid koostada kiirelt ja 
vähemate vigadega korduvdokumente, nagu menetlus- 
ja finantsinfot sisaldavaid aruandeid. 

„Kui me selle projektiga alustasime, ei osanud keegi ette 
näha, et peagi kolib kogu meie asjaajamine arvutisse,“ ütles 
Algi Sinisalu, EASi infosüsteemide vanemprojektijuht. 
„Me arvasime, et viime ellu ühe IT projekti. Tegelikult 
aga muutsime kogu asutuse töökorraldust ja inimeste töö 
tegemise harjumusi, mille tulemusena saime võimaluse 
langetada otsuseid kordi kiiremini kui paberajastul.“

tea, mida tellid

Ideest töögrupi ja läbirääkimisteni jõudis EAS 2007. 
aastal. Lepingupartneriks oli Microsoft Eesti ning jutt 
käis SharePointi-põhisest dokumendihaldusest. Micro-
soft valis projekti teostajaks Eesti IT firma Uptime. 
Tagantjärele hankeprotsessi meenutades rõhutas Algi 
Sinisalu vajadust kaasata kohe algusest peale tulevasi 
süsteemi lõppkasutajaid ning vajadust ise täpselt mõista, 
mida ikkagi hankima asutakse. 

„Lähteülesande koostasid spetsialistid meie organisat-
sioonist, kuid klient ehk EAS ei hoomanud, mida me 
hankima hakkame,“ selgitab Algi Sinisalu aastatetagu-
seid sündmusi. „Nii istusime pool aastat ja ainult rää-
kisime ja rääkisime, kuniks meile hakkas lõpuks selgeks 

algi sinisalu on easi infosüsteemide vanemprojektijuht
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saama, mida ja milleks arendaja pakub.“
Dokumendihalduse kasutuselevõtu 
lükkas EAS teadlikult uue aasta alguses-
se, 1. jaanuarile 2008. Esmalt oli tegu 
puhtalt haldusdokumentidega, nagu 
otsused, lepingud jms. Kuigi muu maa-
ilmaga käis suhtlus veel endiselt paber-
kandjal, siis iga majja tulnud dokument 
juba skaneeriti ning dokumendiregistri 
kasutaja nägi sellest värvilist PDF-faili. 

töörollide muutumine

Esimeses etapis ei muutunud pealtnäha 
suurt midagi: andmeid sisestas dokumen-
dihaldussüsteemi endiselt kümmekond 

assistenti, ülejäänud maja kasutas ainult 
otsingut. Kuid pealispinna all hakkasid 
toimuma huvitavad protsessid. 

Esiteks loodi kõikidele EASi töötajatele 
kontod, millega nad pääsesid ise do-
kumentidele ligi. Seejärel jagunes maja 
kaheks: mõned töötajad hakkasid ise 
dokumente otsima ja rõõmustasid, et 
pääsevad tülikast vahelülist; teistele tun-
dus aga ütlus „otsi ise“ kummaline ning 
nad jätkasid järjekindlalt vana rida. 

Need, kes süsteemi kasutusele võtsid, hak-
kasid peagi saatma hulgaliselt täiendusette-
panekuid ning peagi loodi eri kasutajatele 
oma vaated. Järgmine etapp oli projekti-
dokumentide digitaliseerimine. 

„Projektidokumentide arvutisse viimi-
sest tuligi meile kõige suurem kasu, sest 
pääsesime paberkaustade transportimisest 
kontorite vahel,“ ütleb Algi Sinisalu. „Kuid 
seegi ei möödunud ilma kurioosumiteta 
– inimesi alguses hämmastas, kuidas saab 
ühte ja sama dokumenti lihtsalt dubleerida 
ning mitmele inimesele korraga näidata. 
See tehnoloogiliselt lihtne, tänaseks endast-
mõistetav asi muutis meie tööprotsesse.“

Digiallkirja kasutuselevõtt 
säästis omakorda hulga aega ja 
närvikulu ning võimaldas juha-
tuse liikmel anda allkirja sealt, 
kus ta parasjagu viibib, näiteks 
USA EASi harukontorist. 

Muudatused organisatsioo-
nis võtsid aega mitu aastat. 
„Meie töötajatel oli suhteliselt 
keeruline jõuda arusaamiseni, 
et igaühel on võimalik oma töö 

algusest lõpuni ära teha,“ selgitas Sinisalu. 
„Kui varem oli tavapärane, et juht dikteeris 
assistendile töö sisu ning ta vormistas selle 
ära, siis tänaseks meil dokumentide vor-
mistamisega tegelevaid assistente vist tööl 
enam polegi. Kõik teevad oma tööprotsessis 
vajalikud toimingud ise ära.“

Täisdigitaalne asjaajamine on paranda-
nud ka tööaja kasutust. Kuna kõik on 
digitaalne, siis tahavad inimesed teha 
tööd 24/7, nii kodus kui reisil olles. 

EASi MS SharePointi-
põhine dokumendihaldus 
on seotud Microsoft Dy-
namics NAV äritarkvaraga 
kõikide tööprotsesside 
jälgimiseks ja kaardista-
miseks.

Dokumendihaldus pakub:
 » kõikide dokumentide 

kiiret kättesaadavust,
 » automaatset arhivee-

rimist,
 » aja kokkuhoidu 

dokumentide loomisel 
mallide ja eelmiste 
dokumentide pealt,

tÄnu dokumendihal-
dusele kulus euroopa 
liidu audiitoritel vara-
sema nÄdala asemel au-
ditiks vaid kaks pÄeva. 

Uptime oÜ
Uptime OÜ (www.up-
time.ee) on 1992. aastal 
asutatud Eesti kapitalil 
põhinev infotehnoloo-
gia ettevõte, mis pakub 
IT hooldust, tarkvara 
arendust ning grupitöö- 
ja dokumendihalduse 
lahendusi.

Firma suuremateks 
klientideks on Elisa, G4S, 
ABB, Swedbank, Eesti 
Politsei, Avis, Eesti Raud-
tee, Äripäev, Rautakirja jt.

dokumendihaldus pole it projekt

Teel täisdigitaalsele asjaajamisele on EAS 
läbinud mitmeid etappe. Olulisim on 
olnud inimeste töökultuuri ja harjumuste 
muutumine, millele saab tehnoloogiliste 
abivahenditega vaid kaasa aidata. Näiteks 
meenutab Algi Sinisalu, et oli väga õige 
otsus osta inimestele lauale teine kuvar 
või laiekraan – tänu sellele ei trükita 
enam pabereid nii palju välja. 

„EAS on hea näide, kuidas terve orga-
nisatsioon peab iga üksikisiku tasemel 
läbima muutuse, et asuda tööle digitaalses 
keskkonnas,“ kommenteerib Uptime’i teh-
noloogiajuht Raimo Seero, kes projektiga 
algusest peale seotud oli. „Meil oli visioon 
nende praeguse tööprotsessi kohta olemas 
ka viis aastat tagasi, aga ükski ettevõte 
ei saa nii kardinaalseid muudatusi ühe 
päevaga läbi teha. Küll aga järk-järgult 
dokumendihalduse juurutamise kaudu.“

„Infosüsteem ei saa kunagi valmis, vaid 
on pidevas arengus,“ tõdeb Algi Sinisalu. 
„Selge on see, et inimestel on vaja aega 
kohanemiseks – meie puhul kulus selleks 
neli aastat pidevat, väikeste etappide 
kaupa arengut, kuid tulemuse üle võime 
uhked olla.“ 

Tänaseks on EAS saanud oma digitaalse 
asjaajamise kohta palju kiidusõnu, eelkõige 
klientide ja audiitorite poolt. Kui Euroopa 
Komisjoni audit esimest korda pärast do-
kumendihalduse juurutamist Tallinna tuli, 
olid nad ülimalt hämmastunud, kui kõik 
vajalikud dokumendid vaid paari sekun-
diga kätte leiti. Esmalt nõudsid nad lausa 
arhiivist originaaldokumente näha, alles siis 
jäid uskuma. Ja nii leidiski sügisene Tallinn 
nädalaseks ärireisiks valmistunud audiitorid 
juba kahe päeva pärast uuesti lennujaamas, 
sest töö oli juba tehtud.

TASUB TEADA
Dokumendihalduse võimalused

 » efektiivset ülevaata-
mise ja kinnitamise 
süsteemi,

 » tööprotsessi läbipaist-
vust

 » dokumentide muut-
misajaloo jälgitavust,

 » kaugtöö võimalust. 

Võit dokumendihaldusest:
 » tööle jäi kolm büroo-

töötajat kahekümnest,
 » otsused sünnivad 

kiiremini,
 » käideldav töö maht 

on sama inimeste arvu 
juures suurem.
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Üks võimalikke rahavoogu-
de arvutamise funktsio-
naalsusi arvestab ja loob 

aruanded järgneva info põhjal: 
 » olemasolevad raha- ja pangakontode 

saldod,
 » debitoorsed võlgnevused (kliendile 

majandustarkvara 
hõlbustab raha-
voogude juhtimist
üks töölõikudest, kus majandustarkvara iGapÄevatööd mÄrGa-
tavalt lihtsustab, on rahavooGude proGnoosimine. siin on hea 
töövahend rahavoo planeerimine erp lahenduses, mis annab 
kiire ülevaate kohustustest, vabadest rahalistest vahenditest 
ninG tulevastest laekumistest. 

Evelin õis, bCs 
itera majandus-
tarkvara kon-
sultant

juhtkonnale

väljastatud arvetelt),
 » kreditoorsed võlgnevused (hankija-

telt saabunud ning raamatupidami-
ses kirjendatud arvetelt),

 » potentsiaalsed laekumised ERP 
süsteemi sisestatud, kuid seni kirjen-
damata müügitellimustelt (Service 

Management rakendusala kasutami-
se puhul ka avatud hooldustellimus-
telt),

 » potentsiaalsed kohustused ERP süs-
teemi sisestatud, kuid seni kirjenda-
mata ostutellimustelt,

 » planeeritud rahavood, mida kasumi-
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aruandes ei kajastata, nt investeerin-
gud põhivarasse, laenude laekumi-
sed/tagastused jne.

rahavooGude proGnoosid

Tavapärase finantsarvestuse käigus 
programmis tehtud raamatupidamiskan-
nete, täiendavalt sisestatud laekumiste ja 
maksete prognooside ning igapäevaselt 
muutuvate rahasaldode põhjal on võima-
lik eelseisva rahavoo arvutust käivitada 
täpselt nii sageli kui tarvis. Samuti lisan-
duvad võimalused luua stsenaariume po-
sitiivne/realistlik/pessimistlik, mis võtavad 
arvesse ostu- ja müügimahte, laekumiste 
kiirust ning sellest tekkivat positiivset või 
negatiivset rahavoogu perioodide kaupa.

Ettevõtte finantsplaneerimise vajadusest 
lähtuvalt saab prognoosida tulusid ja 
kulusid lühemas või pikemas ajahorison-
dis. Seejuures on lühiajalised prognoosid 

detailsed ning pikemaajalised hinnangud 
sisestatakse ERP süsteemi antud kindla 
perioodi kohta eeldatava keskmise laeku-
misena (nädalas, kuus jne). Regulaarseid 
laekumisi kirjeldataksegi vaid summa ja 
selle laekumise intervalli seadistamisega. 
Samal viisil on võimalik kirjeldada ka 
püsikulude eest tasumise algoritmid.

Lühiajalised ning detailsemad laekumiste 
prognoosid moodustuvad ERP süsteemis 
juba konteeritud müügiarvetest ning 
klientide müügitellimustest, mida pole 
veel müügiarveks konteeritud.
 
kliendi maksekÄitumise arvestamine

Rahavoogude prognoosimisel on oluline 
alginfo arve maksetähtaeg. Samas leidub 
ikka ja jälle mõni klient, kes hilineb 

MIS on MIS
Tootmis- ja kaubandusettevõtete 
rahavoo planeerimine majandustarkvara 
lahenduses
Ettevõte, kes on majandustarkvaras ära kasutanud oma tarneahela 
kirjeldamise võimalused – tootmis- ja tarnetsüklid, tellimused ning 
prognoosid uues versioonis –, saab kergesti jälgida rahavoogude seisu 
ja selle muutumise põhjuseid. Kiire info lubab kasutada käibekapitali 
senisest efektiivsemalt. Samuti saab prognoosida finantsvahendite in-
vesteerimisest tulenevaid muutusi tegelikkusele lähedastes tingimus-
tes otse andmete tekkepaigas ilma suurte lisategevuste või ajakuluta.

juhtkonnale

maksetega alati, mistõttu ei saa rahavoo 
prognoosi alusena vaid sellele toetuda. 

Majandustarkvaras on 
realistlikuma prog-
noosi saavutamiseks 
võimalik lisaks „kliendi 
maksetingimusele“ 
kasutada ka „kliendi 
rahavoo maksetingi-
must“. See võimaldab 
programmile kirjelda-
da kliendi tegelikku 
maksekäitumist ja 
keskmise maksega 
hilinemise päevad ra-
havoogude prognoosis 
arvesse võtta. Seejärel 
arvutab programm 
prognoositava laeku-
mise vastavalt kliendi 
rahavoo maksetin-
gimusele. Keskmise 
maksete hilinemise 
saab andmebaasi pä-
ringutega kergesti välja 
arvutada ja vajadusel 

perioodiliselt kliendikaardile kantud 
infot uuendada.

tootmise ja ostude eest tasumise 
proGnoos

Üks olulisim äriprotsess tootmis- ja 
kaubandusettevõtetes on kaupade/
materjalide ostmine. Soetades ja/või 
tootes kaupu liiga vähe, kaotab ettevõte 
võimalikus müügitulus. Kui tal on aga 
liiga suured varud ja/või ta tasub ostu-
de eest liiga vara, võib tagajärjeks olla 
käibekapitali puudus. 

Majandustarkvaras tehakse suurem osa 
rahavoogude prognoosimisele eelne-
vast tööst parimal juhul ära juba ERP 
lahenduse (sh tootmismooduli) juuru-
tusprotsessis, sest korralik majandus-

tarkvara lahendus peab andma vastused 
järgnevatele küsimustele:

 » Mida, millal ja kui palju toota?
 » Missugused materjalid, mis kogus-

tes ning mis ajahetkedel peavad 
tootmiseks valmis olema?

 » Kellele ja millal (missuguse sagedu-
sega) tuleb esitada ostutellimused?

Sõltuvalt süsteemis leiduvate andmete 
hulgast ja täpsusastmest, on võimalik 
valida lühi- ja pikaajalisteks ostude eest 
tasumise prognoosideks eri sisen-
dandmed. Nn „täppisprognoosi” on 
võimalik saada siis, kui ERP süstee-
mis on ettevõttes toodetavad kaubad 
komponentide lõikes kirjeldatud ning 
valmistoodetele teatud perioodiks 
sisestatud müügitellimused ja/või toot-
misprognoosid. Viimaste põhjal saab 
programmis arvutada komponentide 
ostuvajadused vastavalt materjalide tel-
limissagedusele, tarneaegadele, tellimu-
se miinimum- ja maksimumkogustele 
ning muudele plaanimisparameetritele. 

Seadistades igale materjalile süsteemis 
„lemmikhankija“ ning määrates hankija 
kohta tema „rahavoo maksetingimuse“ 
nt lepinguline maksetingimuse päe-
vade arv miinus välismaksekorralduse 
teostamise päevade arv), saab majan-
dustarkvaras prognoositud ostude 
põhjal ennustada ka eeldatavaid raha 
väljaminekuid. Kõik see aitab efektiiv-
selt käibekapitali juhtida.

tavapÄrase finantsar-
vestuse kÄiGus proGram-
mis tehtud raamatupida-
miskannete, tÄiendavalt 
sisestatud laekumiste ja 
maksete proGnooside ninG 
iGapÄevaselt muutuvate 
rahasaldode põhjal on 
võimalik eelseisva rahavoo 
arvutust kÄivitada tÄpselt 
nii saGeli kui tarvis.
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26 juhtkonnale 

majandustarkvara 
ost – loto või 
kindel valik ?

paljud ettevõtted on majandustarkva-
ra lahendusi kasutanud aastakümneid. 
seeGa on tavaline, et aeG-ajalt kasva-
takse tarkvarast vÄlja ja tekib soov 
üle minna paremale lahendusele. ometi 
nÄeme oma iGapÄevatöös, et vahel kipu-
vad uue tarkvara ostmistuhinas põhi-
tõed ununema. 

kui rahaline pool kõrvale jÄtta, siis 
võib majandustarkvara valikuprotses-
sis vÄlja tuua kolm olulist aspekti, mis 
peavad laitmatult toimima: klient, part-
ner, toode.

kirjeldada protsesse ja tegevuste järg-
nevusi, kuid see ei pruugi anda head 
ülevaadet süsteemile esitatavatest 
nõuetest. Nõuete nimekirja koostami-
ne võib inimesele, kes majandustark-
vara tooteid ei tunne, üsnagi keeruli-
seks osutuda.

toote valimise keeruline ülesanne

Tootele pööratakse tavaliselt projekti 
käigus kõige rohkem tähelepanu, sest see 
on n-ö käega katsutav asi. Osavad müügi-
mehed suudavad esitluse käigus toote 
väga atraktiivseks muuta, näidates ilusaid 
graafikuid, keskendudes selle tugevama-
tele külgedele ja jättes rääkimata puu-
dused. Tänapäeval on majandustarkvara 
tooted väga paindlikud ning võimaldavad 
suurema või väiksema lisatööga saavuta-
da täpselt sellise funktsionaalsuse nagu 
vaja. Ka see teeb kliendile toote valimise 
keeruliseks. 

Mida otsustamisel silmas pidada:
 » Toote kohandamise võimalused 

oma vajadustele vastavaks. Kuna pea 
iga juurutusprojekt sisaldab toote 
kohandustöid, on sageli kiusatus selle 

mahtu kasvatada ning valitud toode 
enda vajaduste järgi väga mugavaks 
ja erinäoliseks muuta. Samas võib see 
hiljem tekitada probleeme tarkva-
raversioonide uuendamisel ning 
arenduspartneri vahetamisel.

 » Standardse funktsionaalsuse kasuta-
mine. Toote kohandamist on võima-
lik teadlikult vältida ning kasutada 
ainult pakutavat baasfunktsionaalsust, 
kuid sellisel juhul võib jääda palju 
katmata teemasid, mille lahendami-
seks tuleb leida teisi teid või muuta 
senist tööprotsessi.

 » Sobiva „suurusega“ toote valimine. 
Esitlustel püütakse kliendi pilku 
detailsete analüüsi, planeerimise, 
optimeerimise ja aruandluse vahen-
ditega. Samas kipub ununema, et 
nende kasutamine eeldab ka detailset 
ja korrektset ning pidevat andmete 
sisestamist, mis omakorda tähendab 
küllaltki suurt töömahtu. 

partnerist sõltub projekti edukus

Partneri ehk tarkvara juurutaja rolli kipu-
takse sageli alahindama lootuses, et hea 
toode ja selle tundmaõppimine lahendab 

klient – kõiGe olulisem osapool

Klient on projekti algataja, tema teeb 
otsused ja tema on ka projekti suurim 
kasusaaja. Kliendi peamine roll on oma 
vajaduste tundmine ja nende kirjeldami-
ne. See pealtnäha lihtne ülesanne võib 
töö käigus osutuda küllaltki keeruliseks. 
Tüüpilised probleemid, millega silmitsi 
tuleb seista, on järgmised:

 » Terminoloogia – inimesed nimetavad 
samu asju eri nimedega ning vastu-
pidi, kasutavad samu termineid eri 
asjade väljendamiseks.

 » Praegune vs soovitud olukord – ena-
masti oskavad inimesed hästi kirjelda-
da, kuidas nad oma tööd praegu tee-
vad ning mis neile seejuures ei meeldi, 
ja pakuvad kohe välja ka lahendused. 
Samas ei ole need lahendused oma-
vahel kooskõlastatud ja võivad anda 
vastuolulise ja moonutatud pildi.

 » Nõuete detailsus – kõik majandus-
tarkvara tooted pakuvad suurel hulgal 
standardset funktsionaalsust, mis um-
bes 90% ulatuses kattub. Seega saab 
määravaks just selle ülejäänud 10% 
funktsionaalsuse kirjeldamine.

 » Kirjeldamise formaat – lihtne on 

Riivo Lepp, 
ernst & young 
baltic as, advisory 
senior Consultant
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kõik probleemid. Samas on just partner 
see, kelle võimekusest kliendiga kaasa 
mõelda, sobivaid tooteid ja lisamooduleid 
valida ning olukordadele lahendusi leida 
sõltub suures osas kogu projekti edukus. 

Partneri valikul tasub meeles pidada 
järgmist:

 » Varasem kogemus. Partneri kogemuse 
hindamise juures on oluline arvesta-
da nii pakutava toote kui ka kliendi 
tegevusvaldkonna ja tööstusharu 
tundmist. Eesti firmade väiksuse tõttu 
on partnerfirmade valikul probleemiks 
just spetsiifiliste tegevusvaldkondade 
kogemuste puudumine. 

 » Projektimeeskond. Sõltumata part-
nerfirma suurusest või varasemast 
kogemusest teeb lõpuks kogu töö ära 
projektimeeskond. Seega on firma ko-
gemustest tähtsam vaadata konkreetse 
projektimeeskonna liikmete koge-
musi. Samuti on tähtis jälgida, kas 
esitluse tegijad või pakkumises välja 
toodud spetsialistid ka reaalselt hiljem 
projektis osalevad.

 » Motivatsioon. Koostööpartnerit vali-
des on oluline veenduda, et koostöö-
tahe on mõlemapoolne. Levinumad 
tegurid, mis koostöö laabumisel 
probleemiks võivad saada, on asukoht 
teises linnas, teiste projektidega 
ülekoormatus, kliendi ja partneri 
organisatsioonide liiga erinev suurus 
ning keelebarjäär. 

raha kulub ka pÄrast juurutamist

Rahaline pool ehk projekti tasuvus on 
lisaks nimetatud teguritele samuti oluli-
ne. Majandustarkvara juurutusprojektiga 
seotud tüüpilised kulutused on:

 » Litsentsikulu. Litsentside soetamisel 
on oluline aru saada litsentseerimise 
skeemist: kas see toimub kasutajate 
või funktsionaalsete moodulite kaupa. 

Reeglina lisandub litsentside esmasele 
väljaostule nende hooldustasu, mis 
enamikul tootjatel moodustab ligi-
kaudu 20% uute litsentside ostuhin-
nast aastas. 

 » Hooldus-, kohandus- ja arendustööd. 
Sõltuvalt valitud toote standard-
funktsionaal-susest võib täiendava-
tele arendustöödele kuluda üle 50% 
kogueelarvest. Kui planeeritud lisatööde 
rahaline maht on sellest suurem, siis 
tasub endalt küsida, kas valitud toode 
on ikka sobiv. Lisaks peab arvestama, et 
majandustarkvara vajab ka järgnevatel 
aastatel pidevat kohandamist.

 » Koolitused. Kui ettevõte teeb märki-
misväärseid investeeringuid tarkvara 
soetamisele, siis ei tasu unustada 
kasutajate koolitamist. Soovitatav on 
paarile töötajale teha süvakoolitus 
ning lasta neil koostada sisemine koo-
litusprogramm teistele kasutajatele.

 » Investeeringud seadmetesse. Sõltuvalt 
kliendi infotehnoloogilisest küpsus-
tasemest võib uue majandustarkvara 
juurutamisega kaasneda ka olulisi 

Viis soovitust, mida tasub 
meeles pidada majandus-
tarkvara hanke ettevalmis-
tamisel ja läbiviimisel

 » Kui firmas puuduvad 
sarnaste hangete läbivii-
mise kogemused, siis kaa-
lu konsultandi kaasamist.

 » Enne pakkumiskut-
sete laialisaatmist tee fir-
madele ja toodetele ül-

dine taustauuring ning 
mõtle, mitme pakkuja-
ga oled valmis läbirääki-
misi pidama. Tavaliselt ei 
ole otstarbekas täismahus 
pakkumisi küsida roh-
kem kui neljalt firmalt.

 » Anna pakkujatele või-
malus oma pakkumist 
ja lahendust tutvustada. 
Hea viis seda teha on et-
teantud demostsenaariu-

investeeringuid serveritesse, tööjaama-
desse, aga samuti tootmisseadmetesse, 
kui planeeritakse kasutada majandus-
tarkvara ka tootmise juhtimiseks ja 
jälgimiseks. Kui asutuse IT osakond 
on väike, tasub kaaluda serverite soe-
tamise asemel majutusteenust, mida 
pakuvad mitmed majandustarkvaraga 
tegelevad partnerfirmad.

Majandustarkvara tulupoole arvestami-
ne on tunduvalt keerulisem. Reeglina ei 
kaasne uue majandustarkvara kasutusele 
võtmisega otseseid tulusid ega ka otsest 
kulude kokkuhoidu näiteks töötajate pal-
gakulu arvelt. Eelkõige seisneb kaasaegse 
majandustarkvara juurutamise efekt ad-
ministratiivse kvaliteedi kasvus, täpsemas 
juhtimisaruandluses, vananenud tarkvara 
kasutamisega seotud riskide maandamises 
ning paindlikumas infokeskkonnas klien-
tide ja partneritega suhtlemisel. Alahin-
nata ei saa ka ettevõtte töötajate rahulolu, 
sest majandustarkvara sisseseadmine peaks 
vähendama rutiinseid ja dubleerivaid 
andmetöötlustegevusi.

mid, mille lahendamise 
ja esitlemise kvaliteet an-
nab hea ülevaate tootest 
ja partneri suutlikkusest.

 » Maksumuse hindami-
sel võta arvesse kõik la-
henduse omamiskulud 
4–5 aasta perspektiivis.

 » Pakkumiste analüüs ja 
hindamine ning eelkõige 
juurutusprojekt nõuavad 

PAnE TÄHElE 

KlIEnT
vajadused

TooDE
võimalused

PARTnER
oskused

juhtkonnale

töötajatelt märkimisväär-
set lisatööd, millega tuleb 
tööplaanide koostamisel 
arvestada. 

majandustarkvara valikuga 
on seotud kolm osapoolt.
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kliendiportaal toob 
kliendisuhetesse läbi-
paistvust ja süsteemsust
kui ettevõttes on kasutusel majandustarkvara, saab sellest 
hõlpsa ülevaate klientidest ja nende tehinGutest. seda tervik-
pilti kasutatakse iGa kliendi vÄÄrtuse mõõtmiseks, kvaliteedi-
kontrolliks ja tulevikuplaanide teGemiseks. kui palju jaGatakse 
seda infokoGumit aGa klientideGa?

Kui mõtled oma ettevõt-
tele, siis kuidas te tagate 
oma klientidele ülevaate 

sellest, milliseid tehinguid olete oma-
vahel viimase aasta või kahe jooksul 
teinud? 

Valdav osa ettevõtteid lähtub eeldusest, 
et iga osapool peab oma majapidamise 
ise korras hoidma ja pidama ülevaadet 
kõigist oma tehingutest. Kui tegemist 
on ühekordsetel tehingutel põhineva 
äriga, siis ilmselt ongi nii mõistlik. 

Pikaajaliste kliendisuhete puhul saab 
ettevõte aga pakkuda oma klientidele 
olulist lisandväärtust, luues keskkon-
na, kus neile antakse ülevaade kõigest, 
mis puudutab nende suhteid antud 
ettevõttega. Just sel eesmärgil on edu-
meelsemad ettevõtted hakanud ehitama 
oma majandustarkvara külge kliendi-
portaale, et pakkuda reaalajas ülevaadet 

omavahelistest tehingutest. Tehniliselt 
eeldab see niisuguse majandustarkvara 
kasutamist, mis võimaldab lihtsaid 
liidestusi, üks sobivamaid platvorme on 
Microsoft Dynamics NAV.

kliendiportaali i tasand – tellimus-
te haldamine

Kliendiportaalid saavad sageli alguse 
kas tellimus- või helpdesk-keskkondade-
na, kus kliendid saavad komplekteerida 

oma tellimusi, regist-
reerida lahendamist 
vajavad probleemid 
või loetleda lähitu-
leviku ostuvajadusi. 
Kuna tellimuste 
registreerimine ja 
haldamine on see, 
millest koosneb iga 
ettevõtte müügi- ja/
või teenindusprotsess, 
siis on müügimahtude 
kasvades nii kliendi 
kui müüja seisukohast 
mõistlik viia telli-
muste menetlemine 
e-kirjade ja telefonika-
nalilt süsteemsemasse 
keskkonda. Selleks on 

olemas ka mitmeid standardtarkvarasid. 

Nii saab ettevõtte põhisuhtlus kliendiga 
korrastatud ning esimene samm tiheda-
ma suhte loomiseks on tehtud. Klient 
saab tervikliku ülevaate oma tellimus-
test ja nende täitmisprotsessist ning 
suudab teadlikumalt ja operatiivsemalt 
reageerida ka arvetele. 

MIS on MIS
Kliendiportaal on kesk-
kond, kus klient saab 
personaliseeritud ja turva-
lise kanali kaudu siseneda 
müüja või teenuspakkuja 
veebikeskkonda, kus talle 
kuvatakse konkreetselt 
vaid temaga seotud infot 
(tema müügitellimused, 
arved, lepingud jmt). 
Kliendiportaalide areng 
on valdkonniti toimunud 
erinevas tempos – era-
kliendi suunal on juba 
väga hea arusaamine 
kliendiportaalide väärtu-
sest lojaalsussuhte looja-
na, ettevõtetevahelistes 
suhetes on see areng aga 
alles tuure üles võtmas.

pikaajaliste kliendisuhete 
puhul saab ettevõte aGa 
pakkuda oma klientidele 
olulist lisandvÄÄrtust, 
luues keskkonna, kus neile 
antakse ülevaade kõiGest, 
mis puudutab nende suh-
teid antud ettevõtteGa.

Kristi hakkaja, 
bCs itera ärijuht
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kliendiportaali ii tasand – kliendi 
tehinGud ja dokumendid
Järgmise tasandi saavutab kliendiportaal 
siis, kui siduda portaal müüja majan-
dustarkvaraga selliselt, et klient näeb 
lisaks ka oma arvelduste ja lepingute 
seisu ning ajalugu. Dynamics NAV on 
majandustarkvara, kus liidestusvalmidus 
on tarkvaraplatvormi sisse ehitatud ning 
iga kliendi puhul on vaja üksnes konk-
reetse portaaliga liidestus luua. Tellimuste 
ja arvete kokkuviimine omavahel on 
üks konfliktide põhjus kliendisuhtluses, 
samas kui majandustarkvaras on kogu 
see info juba olemas. Pakkudes klien-
dile selget ülevaadet, mille eest täpselt 
on arveid koostatud, vähendad arvete 
tagasilükkamisi ja vaidlustest tulenevaid 
viivitusi tasumisel. Kui kliendi puhul on 
tegemist suure organisatsiooniga, siis an-
nab niisugune portaal kliendile ülevaate 
ka ettevõtte kui terviku tellimustest: kui 
palju mingi üksus on kaupu soetanud 
või teenuseid tellinud. Nii saab ka klient 
süsteemsemalt oma tellimusi planeerida.
Kui sellist portaali juba kasutatakse, siis 
on mõistlik koondada samasse kesk-
konda ka muud dokumendid peale 
arvete. Kindlasti võiks olla koht lepin-
gute jaoks, et klient saaks soovi korral 
igal ajal kontrollida tingimusi. Lisaks 
võib keerulisemate toodete või teenuste 
puhul koondada samasse keskkonda ka 
kliendispetsiifilisi juhendeid või kliendi-
põhist tootedokumentatsiooni (erinevalt 
tavalisest müüja veebilehest, kus enamasti 
kuvatakse kõiki tooteid puudutavad 
dokumendid).

Tehniliselt on näiteks eespool mainitud 
majandustarkvara võimalik liidestada 
valmis kliendiportaali lahendustega või 
ehitada kliendiportaal hoopis ette-
võtte veebilehe külge. Nii on kliendi 
jaoks kõige mugavam liikuda ettevõtte 
üldinfo keskkonnast parooliga kaitstud 
kliendiportaali.

kliendiportaali iii tasand – inter-
aktiivsed kliendikommunikatsiooni 
lahendused

Kui vaadata mujal maailmas tehtud la-
hendusi, siis on kliendiportaali võimalik 
juurde tuua väga ärispetsiifilisi elemente, 
kus üldistavaid soovitusi on keeruline 
anda. Pigem on sellel tasemel tegemist 
täiesti uuendusliku lähenemisega kliendi-
suhetes, mis õige ülesehituse korral võib 
muutuda ettevõtte peamiseks konkurent-
sieeliseks. Siin on lahendused, mida võib 
kliendiportaalis luua:

 » Kliendi teenusobjektide kaardis-
tus, näiteks turvatehnika paigutus 
ja kooslus kliendi alal ning eri osade 
vanuselised jmt parameetrid.

Teenuseid pakkuvad ettevõtted puutu-
vad mõnikord kokku probleemiga, et 
kliendil endalgi ei ole kõige paremat üle-
vaadet teenindatavate objektide täpsetest 
asukohtadest ja parameetritest. Teenus-
pakkuja peab oma töö korraldamiseks 
mingil ajal ilmselt vastava kaardistuse 
ikkagi ära tegema ning jooksvalt seda ka 

Kliendiportaalide I tasand 
on kõige levinum
kliendiportaalide i tasand 
on tänaseks turul juba üsna 
levinud ja kujunenud paljudes 
valdkondades äriprotsesside 
juhtimise normiks. ii tasandilt 
leiab palju vähem ettevõtteid, 
kuigi tööriistad nende võima-
luste loomiseks on olemas. 
pigem on vaja kas uudset 
lähenemist või piisavat survet 
klientidelt ja konkurentidelt, et 
järgmist sammu astuda.

KLIEnDIPORTAALI
1. TASAnD

KLIEnDIPORTAALI
2. TASAnD

KLIEnDIPORTAALI
3. TASAnD

värskena hoidma. Kliendi seisukohast 
saab see aga üksnes teenuse väärtust 
tõsta, kui keegi teeb esmalt tema eest 
töö ära, mille osas tal endal ei pruugi 
olla piisavat ressurssi või kompetentsi 
(selleks ta ju teenust sisse ostabki) ning 
seejärel pakub talle ka terviklikku üle-
vaadet muutustest ja hetkeseisust. Teh-
niliselt on sellise võimaluse pakkumiseks 
vaja liidestada kliendiportaal müüja 
majandustarkvara ja/või dokumendihal-
dussüsteemiga.

 » Tarnitava kauba tootmisprotsess, 
näiteks pakendamisseadme valmimise 
info kuvamine kliendile koos tarneaja 
infoga.

Nii suurte seadmete kui ka tootmis-
komponentide ostmisel on kliendi jaoks 
alati suur risk tootmistõrgetest tulene-
vad tarnete viibimised, kuna ta on oma 
protsessid koostanud lubatud tarnegraa-
fiku järgi. Seetõttu soovib klient kind-
lustunnet tarnete õigeaegsuse suhtes või 
vähemalt piisavalt varajast infot tähtaega-
de muutumise kohta, sest siis on tal veel 
viimases hädas võimalik oma protsesse 
ümber planeerida. Müüjal on vastav info 
reaalajas olemas oma majandustarkvaras, 
mida saab vastava liidestuse korral klien-
diportaaliga jagada ka kliendile.

kliendi teenindatava 
süsteemi kaardistus

tellitud toote 
tootmisprotsessi jälgimine

arveldused

tellimused

helpdesk

garantii

lepingud

dokumendid
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tarkvarakindlustus 
aitab üllatus-
kuludeta ajaga 
kaasas käia
tarkvarakindlustus kÄib kaasas tarkvaralitsentsi 
kasutusõiGuseGa. kui võrrelda seda nÄiteks 
autokindlustuseGa, siis põhimõte on sarnane. 
autokindlustuse eesmÄrk on taGada auto sujuv 
toimimine ja seda ka juhul, kui peaks juhtuma midaGi 
ootamatut, nÄiteks avarii. 

Dynamics nAVi 
tarkvarakind-
lustus annab:

 » tasuta ärianalüüsi 
lahenduse,

 » tasuta dokumendihal-
duslahenduse,

 » tasuta versiooniuuen-
dused ja tootevärsken-
dused,

 » regulaarsed hooldus-
paketid ja kiirparan-
dused,

 » piiranguteta interneti-
põhised koolitused (sh 
e-õpe, õppematerjalid 
ja -kavad),

 » ligipääsu teadmus-
baasi,

 » investeeringute hü-
vitamine üleminekul 
teistele Dynamicsi 
tarkvaradele.

Fred Viidul,  
microsoft eesti, 
dynamics 
müügijuht
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Sama ideed kannab ka tark-
varakindlustus – eesmärk 
on tagada tarkvaralahenduse 

tõrgeteta toimimine ilma plaaniväliste 
väljaminekuteta. Majandustarkvara la-
hendus toetab ettevõtte põhifunktsioone 
ja sinna on suuremal või vähemal määral 
sisse ehitatud ka ettevõtte ärikriitilised 

protsessid. Äriprotsessid muutuvad aja 
jooksul alati ja sellega koos tuleb muuta 
ka majandustarkvara toetavat rolli. 
Majanduslikult rahututel aegadel on 
muudatused äritegevuses üha sagedase-
mad ja nende edukaks läbiviimiseks tuleb 
ümber kohandada ka majandustarkvara 

toimimine. Sisuliselt on tegemist tehno-
loogiliste muudatustega. 

Tarkvarakindlustus on tehnoloogiliste 
muudatuste elluviimisel oluline kompo-
nent. See võimaldab litsentsi vastavalt 
vajadustele ümber kohandada, soeta-
da kasutajaid või loobuda neist ning 

lisada või vähendada 
funktsionaalsust. Kui 
tarkvaralitsentsi kasutab 
ettevõtete grupp, siis on 
sageli vaja tõsta litsents 
ühelt grupi ettevõt-
telt teisele, sest grupi 
struktuuris toimub 
muudatusi. 

Väga olulist rolli 
majandustarkvara 
efektiivses kasutami-
ses mängib ettevõtte 
spetsialistide kaasamine 
tarkvara funktsioonide 
pidevasse täiustamis-

se. Need inimesed annavad tagasisidet 
ja ideid, kuidas tarkvara ühes või teises 
kohas paremini kasutusele võtta. Taoliste 
võtmekasutajate jaoks on loodud ka 
infoportaalid, mis koondavad uudiseid 
toote arengusuundade kohta. Samuti on 
olemas suur hulk koolitusi, kus õpetatak-

KUST
PITSITAb?

tarkvarakindlustus või-
maldab litsentsi vastavalt 
vajadustele ümber kohan-
dada, soetada kasutajaid 
või loobuda neist ninG li-
sada või vÄhendada funkt-
sionaalsust.

FAAS 4
TooTlIKKUS

FAAS 3
HAnGE

FAAS 1
VAlU

FAAS 2
DEfInITSIoon

Rahulolu 
Kompetentsus 

Ümberõpe

Ümberõpe
Konkureerivad 

lahendused
otsus

Karikas on täis
Rahulolematus

Uus visioon

Pingutus
Võimaluste 

leidmine
Analüüs

se, kuidas ühte või teist funktsionaalsust 
äritegevuste efektiivsemaks muutmisel 
võimalikult hästi ära kasutada. Tarkva-
rakindlustuse üheks oluliseks kompo-
nendiks on ka majandustarkvara uued 
versioonid, mis toovad endaga kaasa uusi 
kasutusvõimalusi ja loovad seega uusi 
tegevuse optimeerimise viise.

Ettevõte on pidevas muutumises. Samuti 
tuleb suhtuda ka ettevõtte toimimist koor-
dineerivasse majandustarkvarasse. Seda ei 
saa vaadelda kui staatilist süsteemi, mis sai 
aastaid tagasi juurutatud ja mida ei peaks 
enam hulk aega muutma, sest see tundub 
liialt keeruline. Majandustarkvara kasuta-
mine annab firmale kõige enam kasu siis, 
kui seda vaadeldakse kui dünaamilist kesk-
konda, mis on pidevas arengus vastavalt 
vajadustele. Seega toimib siingi järeldus, 
milleni on jõutud nii loomariigi evolut-
siooniteoorias kui majanduse kriisiaegade 
analüüsis: rasketel aegadel jääb ellu ja on 
pikas perspektiivis edukas kõige kohane-
misvõimelisem, mitte kõige tugevam.

majandustarkvara elutsükkel.
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majandusinfosüsteemi 
tervis korda!
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Kalle Tamm, 
bCs itera ma-
jandustarkvara 
konsultant-
arendaja
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serveri madalal jõudlusel võib 
olla palju põhjuseid

Serverit kiputakse kasutama valedel eesmär-
kidel. Näiteks kasutatakse serveri kettaid 
oma failide hoidmiseks, aga kõvaketas 
on MS SQLi serveri jõudluse pudelikael. 
Kirjutamine ja lugemine serveri ketastelt 
aeglustab samu kettaid kasutava MS SQLi 
serveri tööd. 

Serveris peaks olema kasutusel kõvaketaste 
massiiv või vähemalt kolm kõvaketast: üks 
operatsioonisüsteemile, teine andmebaa-
sile ja kolmas logidele. Mitu ketast tagab 
paralleelse andmete lugemise ja kirjutamise. 
Seejuures on kriitilise tähtsusega õigete 
draiver’ite (abitarkvarade) olemasolu.

Lisaks ketastele on tähtis ka mälu suurus. 
Ühe kasutaja kohta peaks serveris olema 
200 MB mälu. Seejuures on oluline, et MS 
SQLi serveri mälu kasutus oleks õigesti 
piiratud, sest muidu ei jää küllaldaselt mälu 
operatsioonisüsteemile (see on tavaliselt 
üks lihtsamaid vigu). Näiteks võib tuua 
ERP lahendust kasutanud kliendi, kes ostis 
uue serveri koos uue MS SQL 2008 R2 
versiooniga, kus oli ka mälu suuruse nõue 
(200 MB iga kasutaja kohta) täidetud. 
Tänu sellele vähenes aruande genereerimise 
aeg kahelt minutilt 10 sekundile.

Jõudlusprobleemide ravimiseks 
tuleb tähele panna järgmisi 
komponente: 

 » riistvara vastavust kasutusprotsessile ja 
andmetele, vajadusel tuleks hankida 
uus;

 » programmi koodi ja lahenduse opti-
meerimist;

 » regulaarset andmebaasi hooldamist. 

Tervikliku terviseparandamise programm 
eeldab süsteemset lahenduse kaardistust, 
analüüsi ning kindlasti monitoorimist 
spetsiaalsete programmidega, mis suuda-
vad koguda piisavalt andmeid jõudlust 
mõjutavate sündmuste kohta.

Majandustarkvara Dynamics NAVi kasu-
tab andmete hoidmiseks Microsoft SQLi 
(edaspidi MS SQL) serverit. Seega sõltub 
Dynamics NAVi jõudlus eelkõige MS 
SQLi serveri jõudlusest. Kõige lihtsam 
meetod jõudluse tõstmiseks on kasutada 
uusimat MS SQLi serveri versiooni, mis 
praegu on MS SQL Server 2008 R2 (uus 
versioon MS SQL 2012 tuleb turule 
märtsis 2012). Näiteks oli ettevõtetel 
seoses euro tulekuga väga sageli vaja 
teha suuremahulisi kannete summade 
teisendusi ja MS SQL 2000 serveri uuen-
damine MS SQL 2008 R2 peale andis 
mitmekordse kiiruse võidu.

 » „Page Life Expec-
tancy“. Mõõdetakse, kui 
kaua on objektid MS 
SQLi vahemälus. Tule-
mus peaks olema üle 300, 
kuid soovitavalt 1000.

 » „Lock Time Outs/Sec“. 
Mõõdetakse lukustusi 
ühes sekundis. Soovituslik 
väärtus sõltub lahenduse 
eripäradest, jälgitakse 
tendentsi. 

Mida monitoorida Microsoft SQli serveri töös ning 
milliseid tulemusi oodata?

 » „Number of Dead-
locks/Sec“. Selle puhul 
tuleks jälgida tulemust 
enne ja pärast optimee-
rimist. 

 » „Memory“. Mõõde-
takse saadaval olevat vaba 
mälu. Soovitavalt võiks 
seda olla 1GB. 

 » „Processor“. Mõõ-
detakse protsessori 

kasutust. Soovitavalt 
võiks koormatus olla 
kuni 70%.

 » „Average Disk Sec/
Reads“. Kettalt lugemise 
kiirus. Soovitavalt alla 15 
millisekundi. 

 » „Average Disk Sec/
Write”. Kettale kirjutami-
se kiirus. Soovitavalt alla 
15 millisekundi.

Aeglase jõudluse põhjuseks võivad olla 
serveri võrgukaardid. Seetõttu tuleb kont-
rollida, et võrgukaardi seadistus lubaks alati 
täiskiirust ja täielikku kahepoolset ühen-
dust. Sageli on Dynamics NAV aeglane just 
seetõttu, et kasutati võrguseadet, mis kogus 
andmeid ja seejärel edastas need, mitte ei 
võimaldanud kohest vahetut võrguliiklust.

Kohustuslik on MS SQLi tabelite indek-
site korrastamine, sest tihti on need kil-
lustunud ja indeksite kasutamine aeglane. 
Just suuremat sorti ja paljude tehingutega 
baasidel annab see märgatavalt tunda. 
Lisaks on alates MS SQL 2008 versioonist 
võimalik kasutada tabelite indeksite tihen-
dust – kui andmed on kettal tihedamalt, 
siis toimub ka vähem kettalt lugemist ning 
kasutatakse vähem vahemälu. Kokkuvõttes 
tagab see suurema jõudluse ning indeksite 
tihendamine võib vähendada protsessori 
kasutust 10–20%.

Tuleks lubada seadistus „Automaatne 
statistika värskendus“. See on üks moodu-
seid, kuidas MS SQLi server häälestub ise 
parema jõudluse saamiseks. Statistika on 
väga oluline tegur päringute kiirendami-
seks, sest kui statistika on aegunud, kulub 
näiteks esimese väärtuse leidmiseks tabelis 
rohkem aega ja ka lukustamine kestab 
kauem. 

kui infosüsteem on töös olnud aastaid, tunnevad kasutajad, et 
see jÄÄb aeGlasemaks ja efektiivsus lanGeb. kõiGe levinum rohi, 
mida sellises olukorras kasutatakse, on uuem ja võimsam riist-
vara. paraku ei pruuGi nii jõuda probleemi alGpõhjuseni ninG me 
lükkame oma kollektiivse aju tervise korrastamise vaid edasi, 
selle asemel et seda parandada.
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34 tööstus

tootmise tagasiside
korraldamine otse 
tootmisplatsilt
tootmisettevõtte majandustarkvara lahenduses 
võib luua võimaluse saada operatiivset infot 
tootmistellimuse valmiduse kohta otse tootmises. 

Ü ldiselt on majandustark-
varas tootmise juhtimine 
ja jälgimine korraldatud 

nii, et süsteemis on olemas tootmistel-
limused. Nende lõpetamine või staatu-
se muutmine tekitab info, mille alusel 
tootmisjuht teeb otsuseid tootmise 
kulgemise kohta. Tootmistellimuse 
lõpetamise käigus registreeritakse laos 
ka valmivad tooted, kuid tõenäoli-

selt teeb seda keegi teine ning teatud 
ajanihkega.

Operatiivsema info saaks aga sel juhul, 
kui tootmistellimusel on jooksvalt teave, 
kui valmis üks või teine toode parasjagu 
tootmisprotsessis on. Raporteerija on 
töötaja, kes annab kohe pärast toimin-
gu või tegevuse lõppu infot selle kohta, 
mis on tehtud, palju on tooteid või 

Raivo Kask,  
bCs itera ärijuht
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KASU  
Uue lahenduse 
plussid

 » Registreeritud toodangu 
vormi kasutamisel ei ole vaja 
klassikalist Dynamics NAVi 
litsentsi ja seetõttu on nõu-
ded riistvarale väiksemad. 

 » Tootmises saab luua töö-
kohad, mida kasutavad regist-
reerimistegevusteks mitmed 
inimesed (nn kioskid). 

 » Raporteeritakse kohe 
pärast tööoperatsiooni soo-
ritamist, seega on tootmise 
juhtimiseks oluliselt rohkem 
kvaliteetset infot ning parem 
ülevaade ka materjalide 
kasutusest (nt pool- või val-
mistoodangu kogused jm).

 » Töötajate registreeritud 
kogused on kasutatavad ka 
otse palgaarvestuses.

pooltooteid valminud ning kui suur on 
mittekvaliteetse toodangu hulk. Rapor-
teeritakse otseselt tootmises ning see 
eeldab kasutajale lihtsustatud töökohta 
või ekraanivormi, sest toimingute arv on 
limiteeritud.

Tänapäevastel majandustarkvaradel on 
selliste lahenduste loomiseks head tehnili-
sed eeldused. 
Esmalt webservice’i tehnoloogia, mis 
võimaldab luua töökohti .net veebila-
hendustena, kasutades näiteks Dyna-
mics NAVi täistöökoha asemel hoopis 
soodsamat töökohapõhist litsentseerimist 
ja kiosk-tüüpi tööjaamu (sama arvuti 
kaudu registreerivad toiminguid paljud 
inimesed).

Ühes Eesti tootmisettevõttes on 
webservice’i tehnoloogial põhinev lahen-
dus loodud. Seda kasutatakse ettevõtte 
mitmes harukontoris üle Eesti, kümnes 
kiosk-tüüpi tööjaamas ning kasutajate arv 
on 70 tänasel päeval ja tulevikus ca 350. 

nõuded lahendusele.

Ettevõttel oli vaja korraldada tootmise ta-
gasiside andmine online-lahendusena otse 
tootmisplatsilt. Selle eest vastutab töötaja, 

TUlEMUS    
Tootmistöölistele loodi mugav 
raporteerimiskeskkond
Töö raporteerijale loodud 
registreerimisvorm on 
minimalistlik, kuid tagab 
optimaalse infoväljade 
paigutuse ja minimaal-
sete sisestuskordade abil 
tootmistöölistele mugava 
keskkonna. Kasutajalt 
eeldatakse, et ta sisestab 
eelkõige enda tehtud 
tööd, vastavad õigused 
saadakse end süsteemis 
autentides. 

Tootmistöölise raportee-
rimisprotsess on järgnev: 
kasutaja logib sisse, 
sisestab masinakeskuse ja 
töökeskuse numbri, kus 
töö käis, valib töö teosta-
mise kuupäeva (vaikimisi 
sama päev, kuid vajadusel 
saab seda muuta), valib 
või skaneerib tootmistelli-
muse numbri, valib toot-

mistellimusel oleva rea 
ja tegevuse numbri ning 
sisestab väljundkoguse ja 
kinnitab raporteerimise. 

Täidetakse vaid nõutud 
(n-ö paksendatud kursii-
vis) infoväljad, ülejäänud 
info kuvab Dynamics 
NAV automaatselt. 

Toodangu registreerimise 
vorm kontrollib enne 
salvestamist, kas info vas-
tab NAVi reeglitele (kas 
kasutaja võib olla sel ajal 
tööl, kas tootmistellimus 
on vabastatud, kas seal 
on sisestatud ettenähtud 
read ja tegevused ning 
kas väljundkogus võib 
olla selline, mille kasutaja 
sisestas). Kuna paralleel-
selt on võimalik sama 
tööd teha ka otse Dyna-

mics NAVi raporteerimi-
se aknast, siis on lisatud 
ka kontroll selle info 
kohta, kui NAVi kasutaja 
on osa väljundkogusest 
tahtnud raporteerida, aga 
pole veel jõudnud seda 
konteerida.

Suuremate õigustega töö-
tajad saavad raporteerida 
ka teiste inimeste tööd.

Lisaks sisestusfunkt-
sioonile saab sisselogi-
nud kasutaja näha juba 
raporteeritud tulemusi 
aruandena. Tootmisjuhid 
võivad saada lisaks eraldi-
seisva aruande, kasutades 
Microsoft Reporting 
Servicesi funktsionaalsust, 
et oleks ülevaatlik pilt 
raporteerimise seisust ja 
sisestusvigadest.

kes toimingut või tegevust teeb, et vabas-
tada tootmise vahetaseme juhid (töögrupi 
juhi või eestöölise) teiste inimeste info 
sisestamise kohustusest. Töökohale loodi 
minimalistlik funktsionaalsus, mis tagas 
korrektse kvaliteetse andmesisestuse. 
Funktsionaalsus pidi olema kasutaja jaoks 
identne sellega, mida oli juba võimalik 
teha Dynamics NAVi keskkonnas (nii 
sisestus kui olemasolev kontroll).

tÄiendavad funktsionaalsed nõuded 

Lahenduse loomise aluseks sai tingimus, 
et tagasiside andmine ehk raporteerimi-
ne oleks võimalik igal ajal, olenemata 
sellest, kuivõrd on majandustarkvara 
koormatud muude toimingutega (nt 
planeerimine, tellimuste vabastami-
ne või muutmine). Selle tagamiseks 
otsustati võimaldada raporteerimist 
reaalajas, kasutades täiendavat tabelit 
SQLi andmebaasis, kuhu salvestatakse 
sisestatud ja majandustarkvara süsteem-
sete kontrollide poolt valideeritud read. 
Tulemused kantakse automaatselt üle 
majandustarkvarasse ja seda kontrollivad 
süsteemi kirjeldatud reeglid, et tagada 
andmete korrektsus. Sisestuse tulemused 
logitakse ja veasituatsioone näeb spet-
siaalses majandustarkvara logis. 
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JOO HOMMIKUKOHVI 
MAJANDUSTARKVARA 

VÕIMALUSI TUNDMA ÕPPIDES!
BCS Itera kutsub kõiki Microsoft Dynamics NAVi huvilisi 

osa võtma hommikukohvi-seminaride sarjast.

• • • • •

Hommikukohvi-seminarid toimuvad kokku kümnel kolmapäeval kell 9.00–11.00
Ülemiste City konverentsikeskuses ZAPP (Lõõtsa 6) alates 24. märtsist 2010. Seminarid on TASUTA.

• Majandustarkvara lahendus – investeering või
kulu? 

• Majandustarkvara projekti juhtimine diag-
nos tikast versiooniuuendusteni – kõigest sel-
lest, milleks klient peab valmis olema. 

• BCS Itera Palk – palga- ja personaliarvestuse 
võimalused.

• Majandustarkvara A ja Ä:
aruandlus ja ärianalüüs.

• Müügi- ja kliendihalduslahendused. Kliendi-
info haldamine – tööriist tõhusamaks müügiks. 

• Kaubanduslahendused – elektroonilistest ostu-
tellimustest  multifunktsionaalse kassani.

• Tootmislahendused. Miks peab tootmine pabe-
rilt arvutisse kolima? 

• Laotöö juhtimise praktilised lahendused. 
• Finantslahendused.

3 x E: e-aruandlus, e-arved, euro. 
• TRIMITi tootmislahendus mööbli-, metalli- ja 

masinatööstusele. 50 000 tootevariatsiooni 
lihtne haldamine – müüt või tegelikkus?

Praktiliste seminaride käigus antakse ülevaade majandustarkvara lahendustest, mida valdkonnas on võimalik rakendada, vahendatakse 
rahvusvahelisi praktikaid, kasulikke näpunäiteid ja klientide kogemusi. Seminarid on mõeldud nii praegustele Microsoft Dynamics NAVi 

kasutajatele kui ka neile uudishimulikele, kes veel kaaluvad majandustarkvara lahenduste kasutuselevõttu.

TERE TULEMAST !

Info ajakava ja eelregistreerimise kohta: www.itera.ee


