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Kaugtöö tehnilised lahendused

Moderaator: Mart Parve

Järgmised 1,5 tundi:

• Martin Rand - Skype kaugtöös

• Monika Saarmann - elektrooniline 

dokumendihaldus kaugtöös

• Mart Parve - veebipõhine kaugtöö-tarkvara

• Aare Kirna - arvutiturvalisus kaugtöös
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Skype for Business
Kaugtöö

Martin Rand

Tootejuht- Business Control Panel

22.10.2009
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35%
kasutab Skype’i äris

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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95%
säästavad raha

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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62%
Suhtlevad Skype abil 
efektiivsemalt

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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80%
näevad tõsu tootlikuses

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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70%
kasutavad Skype’i reisides

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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20%

placeholder graphicplaceholder graphic

use video for 
business purposes

Source: Skype user segmentation survey of 4,000 users (UK, US and China), March 2008
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Skype’s Core Offering

Call &
Be Called

Video Calling

Conferencing

Chat & SMS

Admin Tools

Free Skype-to-Skype Globally
Pay as you Go & Subscriptions
Call forwarding
Mobility as well as PC use

Video calling
Screen sharing
B2B B2C comm

Conference with Skype & PSTN
Host a 25 line audio conference
No additional equipment needed

One-on-one and
group messaging
Send files and SMS

Manage  Skype credit,
Online Numbers, Billing,
Create Company Skype IDs
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www.skype.com/business

ELEKTROONILINE 

DOKUMENDIHALDUS

mobiilse töö kontekstis

Monika Saarmann

22.10.2009
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Dokumendihaldus – mis see on?

• Asjaajamine – töö konkreetsete 
dokumentidega

• Dokumendihaldus – dokumentidega tehtava 
töö jaoks keskkonna loomine ja haldamine (sh 
reeglite kehtestamine)

• Dokumenti hallatakse, kuna see kannab
▫ teabeväärtust (nt info ülesande täitmiseks)

▫ tõestusväärtust (nt lepinguga võetud kohustused)

Informatsioon – ettevõtte ressurss

Dokumendihaldus

Teabehaldus

Infohaldus

Eesmärk on üks –
inimese peast teave 
kätte saada, muuta 
see ettevõtte 
ressursiks

Info, dokumentide hulk nõuab leitavuse 
tagamiseks masina abi
“Sekretär teab, kus on” ei pruugi enam ühel 
hetkel töötada
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Kus dokumente hoitakse?

• Arvutite kõvakettad

• Personaalsed e-postkastid

• Jagatud võrgukettad 

• Kättesaadavus, leitavus, otsingute ajakulu

• Tehnilised rikked

• Vargus, uputus vms

• Tahtlik või tahtmatu volitamatu muutmine, 
kustutamine

PROBLEEMNE
OHTLIK!
Miks?

Elektrooniline 
dokumendihaldussüsteem (EDHS)
• Koosneb: 

1. tarkvaraline lahendus

2. dokumendid, info (sh info paberdokumentide kohta)

3. ettevõtte töötajad

4. tööprotsessid, reeglid

• Kontrollitud keskkond, kus on tagatud dokumentide 
ja info leitavus, juurdepääsuõigused ning mobiilsus.

• Tarkvarad: http://dhk.tlu.ee “EDHS-id Eestis”
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Mida EDHS võimaldab teha?

1. Kasutajad (oma õigustele vastavalt)  saavad dokumente 
otsida, kasutada 

2. Kooskõlastada, kommenteerida, digiallkirjastada

3. Protsesside haldus (automatiseeritud töövood)

4. Tööülesannet saab saata ühele, mitmele või isikute 
grupile kas  järjestikuliselt või paralleelselt

5. Igal kasutajal oma töölaud tööülesannete 
haldamiseks (teadmiseks, kooskõlastamiseks, 
allkirjastamiseks)

6. Teavitused (keskkonda, e-postile, SMS-le)

7. Dokumendipõhjad – tagab vormistusliku korrektsuse

EDHS koondab

• Dokumendid, informatsiooni

• Seonduva konteksti (kes, millal koostas/saatis, 
mida keegi arvas jne)

• Ülevaate toimuvast (kes on lugenud, kellel 
täitmata/vastamata jne)

• Grupitöö vahendid (nt kalender), 
versioonihalduse

• CRM vahendid: kontaktide haldamine
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Kasu mobiilses töös?

• Lahendus seob üheks tervikuks ettevõtte 
dokumendid, kontaktid, tööülesanded.

• Turvalisus (õigused, andmete varundamine).

• Veebipõhisus võimaldab dokumente kasutada. 
olenemata ajast ja asukohast.

• Info, dokumentide jaotamine ja koondamine 
muretsemata, et keegi näeb, kes ei tohiks.

• Pole dokumentide pärast vaja füüsilist kontorit

• Ei vaja IT-inimese administreerimist.

monika.saarmann@eesti.ee
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Mart Parve

� Töötab (igas) veebibrauseris

� Sõltumatu asukohast

� Sõltumatu platvormist

� Tsentraalne uuendamine

� Tehniliselt lihtne juurutada
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� Grupitöö ja 

projektijuhtimine

� Kliendihaldus (CRM)

� Tööaja arvestus

� Sisuhaldus (CMS)

� Kollaboratiivsed 

dokumendid

� Failijagamine

� Kalendrid ja 

kontaktid (PIM)

� Wikid jm teadmuse 

jagamine

� Kollaboratiivsed 

bookmark’id

� Kasutajatugi

� ….

� Loobuge unikaalsuse illusioonist

� Trikoovoor

� Lihtsus – 80% funktsionaalsusest ei kasutata 

kunagi

� Töötajate mõõtmine läbi tarkvara
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Küsimused?

Arvutikaitse 2009

Turvaline kaugtöö

Aare Kirna

Vaata Maailma SA
www.arvutikaitse.ee
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Kuidas nad sisse 
saavad?

• Plaadid, flopid, 
mälukaardid

• Nakatunud dokumendid

• E-mail

• Messenger

• Pahatahtliku koodiga 
veebilehed

• “Palun laadige mind alla!”
– Poole aasta jooksul 409x

Avastamine

• Värskendatud viirustõrje

• PandaLabs saab ööpäevas 3000 näidist

• Polü- ja metamorfne pahavara

• Viirustõrje väljalülitamine

• Rootkit

• Krüpteerimine

• Näiliselt süütu programm, mis tõmbab 
pahavara sisaldava osa alla alles pärast 
paigaldamist - troojalane
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Botnet

• On pahavara abil kontrollitav arvutivõrk

• Oletatavasti kontrollib kuni iga neljandat 
arvutit keegi väljastpoolt

• Eduka rünnaku jaoks piisab 10 000-st 
botnetti ühendatud arvutist

• Suurte, miljoniarvutiste bottide asemel 
eelistatakse nn spetsialiseeritud, kindla 
rünnaku jaoks mõeldud botnette

Miks nad nii teevad?

• Küberkuritegevus on äri, mitte huligaansus

• Eelkõige jahitakse pangaandmeid

• Kõlbavad ka sinu isikuandmed

• Sinu arvuti on väärtuslik ressurss:
– Oma sigaduste jälgede peitmiseks
– Spämmi laialisaatmiseks
– Teiste arvutite ründamiseks
– Lapsporno või piraatfailide jagamiseks
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Küberkuritegevus

• Küberkuritegevuse käive aastal 2006 oli 
võrreldav inimkaubanduse (9-12 mrd $) 
ning kasum narkokaubandusega (3000%)

• 2006. aastal registreeriti Suurbritannias 
3,24 miljonit arvutikuritegu üks iga 10 
sekundi jooksul

• Eksperdid usuvad, et 90% kuritegudest 
jääb registreerimata

Kuidas nad paroolid 
teada saavad?

• Arvavad lihtsa parooli ära

• Murravad tarkvaraliselt

• Võtavad salvestatud paroolide loendist

• Kuulavad võrguliiklust pealt

• Salvestavad klahvivajutusi/ekraanipilti

• Kopeerivad teie koodikaardi/märkmiku

• Sisestate need ise vastavasse veebivormi

• Ütlete telefoni automaatvastajale
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Kiipkaart on tore, sest

• Jätab meelde tõsiselt pika salasõna

• Eesti ID-kaardil 1024 bitti (tulevikus pikem)

• Parool on kiibi kaitstud osas

• Autentimine toimub kiibi sees

• Kasutada saab ainult siis, kui kaart on 
füüsiliselt lugejas

• Kahtluse korral saab PIN-id kohe muuta

• Kui kaart kaob, saab selle kasutamise 
peatada

• ID-kaart (pin1,2) 
• Kaardilugeja
• ID-kaardi ja kaardilugejaga 
seadistatud arvuti

• Mobiil-ID SIM-kaart (pin1,2) 
• Mobiiltelefon
• Mobiil-ID kasutamine ei vaja
lisaseadmeid

ID-kaart ja Mobiil-ID
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Mida siis teha?

• Lülita tulemüür sisse!

• Hoia viirustõrje värske!

• Vaata, et tarkvaral oleksid paigad peal!

• Loobu administraatoriõigustest!

• Kontrolli, mida sa klikid!

• Mõtle välja süsteem paroolide hoidmiseks

• Kui vaja, küsi abi!

• www.arvutikaitse.ee, www.google.com

Ongi kõik

Tänan tähelepanu eest!

Küsimused?

aare@arvutikaitse.ee

www.arvutikaitse.ee
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Tänud kuulamast!

• Mart Parve – mart@tehnokratt.net

• Martin Rand – martin.rand@skype.net

• Monika Saarmann – monika.saarmann@eesti.ee

• Aare Kirna – aare@arvutikaitse.ee


