
Miks Amservile?



• Amserv on Eesti suurim ning Baltikumi  suurimaid 

autode müügi- ning teenindusettevõtteid.

• Meie 11 esindust Eestis ja Lätis müüvad ja 

teenindavad nii uusi kui ka kasutatud autosid.



Amservi



• Finantsarvestuses kasutame Microsoft Dynamics NAV 

2009 ja RTC klienti (13 kasutajat). 

• Raamatupidamise osakond: pearaamat, 7 

raamatupidajat.

• Raamatupidamine tsentraliseeritud, Amserv Grupi AS 

teeb teenust oma tütarettevõtetele (Amserv Auto AS, 

Ascar Auto AS).

• Põhi äritegevus toimub tarkvaraga Automaster, töökohti

ligi 200.



Efektiivsus

• Lühendada arvete töötlemisele kuluvat aega.

• Tähtsustada raamatupidaja tööd sisulisemate 

ülesannetega.

• Arve saatja andmed automaatkontroll.

• Arve sisestamisel tekkivate vigade 

vähendamine, ei kulu lisaaega sisestusvigade 

parandamiseks.

Amserv ja , miks? 



Läbipaistvus

• Kuluarved ei laeku piisavalt kiiresti, paber ei jõua 

raamatupidajani.

• Kuidas saada kuluarvele kinnitused kui kulu 

läheb jagamisele esinduste vahel.

• Kinnitusring teeb protsessi läbipaistvaks- igal 

hetkel on teada arve „omanik“ ja “kinnitajad”.

Amserv ja , miks? 



projekt

• Eesmärk: viia ettevõtte kuluarvete käsitlus

digitaalseks.

• Algus: juuli 2013

• Lõpp: september 2013

• Meeskond: pearaamatupidaja, kulude osakonna

juht, raamatupidaja, finantsjuht, it juht.



Määravaks said:

• Referentsid NAV tarkvara liidestamisel e-arve

lahendustega.

• e-arve lahendus teenusena, komplektsus ja hind.

• e-arve  keskkonna kasutajaliidese lihtsus ja intuitiivsus.

• Lahenduse valmimise aega, s.h. liides 

majandustarkvaraga.

Otsustasime valida teenusepakkujaks Omniva.

Liidese teostajaks valisime oma tänase NAV toepartneri 

BCS Itera.



mahud

sept.2013 okt. 2013 sept. 2014 okt.2014 sept.2015 okt. 2015

e-arved 135 147 194 168 436 391

digiteeritud 469 1273 1121 1172 1072 1137

kokku 604 1420 1315 1340 1508 1528
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• E-arveid (XML) võiks olla tunduvalt rohkem

• Teenusepakkuja

– Kuu alguses vajadus arve saada Omniva süsteemi 

kiiremini kui 24 tundi (tava teenuse korral). 

– PDF arvete digiteerimisel esineb vigu. 

• Vanad harjumused

– Hoolimata arve kinnitamise lihtsusest, kättesaadavusest ei 

tehta seda piisavalt efektiivselt.

– Malli ei jõudnud teha ja kiire aeg jälle käes, teen veel kord 

käsitööna.



Mis hästi?

• Oluline aja sääst arvete kinnitamisel ja 

töötlemisel.

• Lihtne, läbipaistev ja ülevaatlik kinnitusring.

• Puudu olevate arvete lihtsam tuvastamine

• Digitaalne arhiiv!

• Puhtam töökeskkond.



Millega tuleks veel arvestada?

• Kasutaja ei saa muuta juba kinnitatud arvele 

lisatud kommentaare.

• Saates e-kirjaga arve pdf'i e-arve keskkonda, on 

seal ka näha sinu e-kiri.

• Arvesta kohe kahe kuvari kuluga raamatupidaja 

töökohal.



• Projekt e-arvete kasutusel võtuks tavaliselt 1-2 kuud. 

Enamus majandustarkvara pakkujaid täna omavad

sertifitseeritud liidest e-arvetele.

• Kinnitusringid pane kohe paika, et info hakkaks liikuma.

• Oluliselt vähem välja trükitavat paberit, puhtam 

keskkond. 

• e-arvete keskkonda tekkib arvetele digitaalne arhiiv .

• Kuu lõpus ja alguses vajadus saada arved kiiremini 

süsteemi. Tavateenuse korral 24 tunni jooksul pdf arve 

tekkib süsteemi. Reaalselt see on järgmine tööpäev.

• Ootus “päris e-arvete" (XML) mahu osas pole täitunud.



Tänan kuulamast!

Mehis Kütt 

It juht , Amserv Grupi AS

mehis@amserv.ee


