
              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektid365 

Kellele ja miks 
 

Projektide planeerimine ja eelarvestamine, ressursside ja materjalide planeerimine ning hilisem õigeaegne 
kasutamine projektidele. Lisaks materjalidele ja ressurssidele registreeritakse projektidele võimalikult 
detailselt ka kõik muud projektiga seotud üldkulud. Allhanketööde korral on oluline jälgida lepingute 
täituvust.  

 

Konkurentsis püsimiseks on oluline võimalikult täpne projektide planeerimine ja tegelike kulude jooksev 
registreerimine ja jälgimine, mis annab võimaluse hälvetele võimalikult kiiresti jälile saada ja teha 
korrektuure juba projekti jooksul.  Teiseks suuremaks väljakutseks on võimalikult täpne materjalide ja 
ressursside (nii enda inimeste kui ka allhankijate) planeerimine selliselt, et mitmete osapoolte tööd sujuksid 
vastavalt plaanile ning ka materjalid ei jääks lattu ootele vaid liiguksid õigel ajal projektile. 

 

Ettevõtted, kes tegelevad projektidega – olgu need siis ehitus-, It- või muud projektid, puutvad 
igapäevaselt kokku vajadusega projekt võimalikult täpselt planeerida ja eelarvestada, jälgida 
reaalajas projekti tegelikku kulgu ning reageerida hälvete tekkimisel koheselt, võimalusel 
ennetavalt.  See kõik on võimalik, kui kogu oluline info projekti kohta on koondatud kokku ning 
sisestatud info tekkimise hetkel. Lisaks on oluline kiire suhtlus nii tarnijate kui ka klientidega.  

 

 Äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning 
juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse. 

 

Suurimad  

väljakutsed  

Dynamics 365  

Business Central 

 

Dynamics 365 Business Central 



 

 

Tipptehnoloogiad ja Microsofti lahendused 

 
Tehisintellekt, masinõpe | Cortana 
Äritarkvara homne päev võimaldab kaasata tehisintellekti varude- ja 
rahavoogude planeerimisse ning personaliseeritud pakkumiste 
tegemisele klientidele.  
 

Ärianalüüs | PowerBI ja BI4Dynamics 
Ärianalüüs, mis aitab omada täieliku ülevaadet kõikidest andmetest 
ja teha parimaid otsuseid.  Lahendus pakub ka nn ennustavaid 
analüüse. 
 

Office sinu äritarkvaras  
Outlook, Excel, Word, OneNote jne, kõik on nüüd ka äritarkvaras 
pakkudes mugavat navigeerimist ja ühtset kasutusmugavust 

 

o Projekti eelarvestamine ja eelarve jälgimine 

o Tegelike kulude jälgimine 

o Kulude jagamine projektile 

o Projekti akteerimine ja arveldamine 

o Garantiireservi haldus 

o Tagatisraha haldus 

o Ettemaksud ja garantiikirjad 

o Volitatud isikute register 

o Projekti valmidusastme arvutus 

o Eelarve versioonid ja võrdlus jooksva eelarvega 

o Projektide failihaldus 

 

Projektid 

o Kliendi- ja hankija lepingute register 
o Lepingu täituvuse jälgimine  (ostu- ja müügiarvete 

sidumine lepingutega) 
o Lepingute kasutamine projekti planeerimisel 
o Ettevõtete ja ettevõtetega seotud isikute haldus 

 
 

Lepingud 

o Seadistatavad analüütilised tunnused 
o Kontoplaan ja finantskanded 
o Kulude ja tulude periodiseerimine 
o Valuutade kasutamine, automaatne kursside import 
o Aruandvad isikud 
o Äriregistri päring 
o E-arved ja kinnitusringid 
o Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks (sh 

bilanss ja kasumiaruanne) 
o Käibemaksu deklaratsioon 
o SEPA pangaliidesed 
o Maksete-laekumiste automaatne sobitamine 
o Sularaha haldus 
o Pangakontode haldus 
o Põhivarade haldus 
o VIES (VD) aruandlus 
o Viivisarved 
o Meeldetuletused 
o Eelarvestamine  

 

Finants 

o Ettevõtte struktuur 

o Töötajate andmed 

o Töölepingute haldus 

o Puudumised 

o Tööajagraafikud 

o Palgaarvestus 

o Riiklikud ja sisemised aruanded 

 

HRM 

Palk 

o Valmis PowerBI aruanded 
o Võimalus luua kliendipõhiseid 

aruandeid 
o Eelarvepõhine hälvete analüüs 

Ärianalüüs 

o Ressursihaldus 
o Ressursside planeerimine 
o Ajatabelid 
o Ressursi hinnad ja tööliigid 

o Hangete hinnapakkumiste haldus 

 

Projektid 

o Varude ja ladude haldus 
o Varude planeerimine ja tellimine projektile 
o Ostutellimused 
o Materjalide vastuvõtt ja kandmine projektile (sh.mobiilselt) 
o Varude ostu- ja müügihinnakirjad 
o Inventuurid 
o Intrastat 
o Pakendiaruandlus 

 

Ost-Ladu 

OBJEKTID 
o Korralised hooldused (lepingud, välbad) 
o Hooldustööde planeerimine ja teostamine 
o Hooldustööde arveldus 

FINANTS 
o Rahavoogude prognoos 
o Põhivara kindlustus ja hooldus 

ÄRIANALÜÜS 
o Valmis andmelaolahendus 

PROJEKTIHALDUS 
o Graafiline projektide planeerimine (Netronic) 

PALK ja HRM 
o Töötaja- ja juhiportaal 
o Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused 
o Tööohutus ja töötervishoid 
o Haigekassa ja TÖR infovahetus 

 

 

BAASPAKETT 

LAIENDATUD PAKETT 

VÕIMALIK LISADA 

itera.ee 
uudised | kliendilood | lahendused 

d365.ee | palk365.ee 

itera@itera.ee  

6 50 33 80 
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