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Reaalajas majandus  

Paradigma muutus 



Real-Time Economy  

is an environment where all the transactions between 
business parties are in digital format, increasingly 

automatically generated, and completed in real-time 
both from business and IT-processing perspectives. For 
enterprises, public sector, and citizens this means, for 
example, that orders, order confirmations, invoices, 
and payments flow from system to system without 

delays. This makes it possible to move towards 
electronic archiving, electronic book-keeping, and 

automated accounting.  
 Real-Time Economy Competence Centre of 

Aalto University 



Paradigma muutus 
• Äri- ja administratiivinfo voogude täielik automatiseerimine  

läbi erinevate võrkude   

• Kõik toimub reaalajas  – algusest lõpuni samas kohas ja 
rakenduses  

• Standardiseerimine – sõnumite sisu, liidesed, andmestruktuurid  
(ISO20022)  

• Deklaratsioonid ja raportid koostatakse automaatselt 
palgamaksete, e-arvete, pangaülekannete, kontoväljavõtete 
kõrvalsaadusena 

• Liikumapanev jõud: harmoniseeritud Euroopa ühisturg 

Real-Time Economy Competence Centre of Aalto 
University 



Paradigma muutus 



Andmesisestajast protsessijuhiks  

Muutuvad rollid 



IT-lahenduste ja -teenuste trendid  

• Pilveteenused ruulivad 

• Järjest rohkem teenuseid ostetakse sisse otse 
tippjuhtkonna poolt 

• Integratsioonist on saanud igaühe asi 

• Lahenduse valik sõltub kasutusmugavusest 

• IT inimeste roll integreerijana on muutumas 
 

 



Raamatupidaja kui protsessijuht 

• Võtmeroll majandusarvestuse korraldamisel 

• Kasvavad nõuded IT oskustele 

• Lihtne, tuim töö kaob: rohkem ressurssi 
strateegilisteks ülesanneteks 



EDI ja e-arved  

Mitte kas teha, vaid millal teha? 



E-arved e-maailmas 

• 1. jaanuar 2017? 

• Puudutab kõiki 

• E-arvete kasutamisest sõltub 
ettevõtte konkurentsivõime 

• Riske saab maandada 



Juurutamise võlu ja valu 

• Eesmärgistamine - liigu sihtide 
poole sammhaaval. 

• Projekti ulatus - ära alahinda! 
• Kaasamine - tarnijad, kasutajad, 

juhtkond  
• Kommunikatsioon - pigem rohkem, 

kui vähem 
• Protsessid ja nõuded - defineeri ja 

täpsusta! 



Kasutamine - targad valikud  

• Andmete konfidentsiaalsus 
- reeglid ja normid 

• Turvalisus - tegevustest jääb 
jälg 

• Stabiilsus - meilid kaovad, 
EDI on kindel 

• Teenusepakkujad - ei ole 
vaja leiutada jalgratast 



Juhtimine ja kontroll 

• Ülevaatlik ja mõõdetav protsess 

• Sõltumatus asukohast 

• Andmete vastavus seadustele: 
säilimine, loetavus, usaldatavus 

• Andmete terviklikkus - logid ja 
ülevaated 



IGA TARKVARA SISALDAB 5 VIGA SÕLTUMATA 
SELLEST, PALJU NEID JUBA PARANDATUD ON.  

SEE ARV ON KONSTANT! 



Küsi julgesti ala asjatundjatelt!  
Aitäh! 


