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Kaugtöö tehnilised lahendused

Moderaator: Mart Parve

Järgmised 1,5 tundi:

• Mart Parve – kaugtöö ja tehnoloogia

• Martin Rand - Skype kaugtöös

• Monika Saarmann - elektrooniline 

dokumendihaldus kaugtöös

• Aare Kirna - arvutiturvalisus kaugtöös
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Mart Parve

� Kuidas suhtleme?

� Kuidas talletame ja jagame infot?

� Kuidas juhime?

� Kuidas mõõdame?
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� “Kõik on võimalik!”

� Tehnilisi lahendusi aina rohkem

� Aina soodsamad

� Tehniliselt aina kergem juurutada

☺
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� Grupitöö ja 

projektijuhtimine

� Kliendihaldus (CRM)

� Tööaja arvestus

� Sisuhaldus (CMS)

� Failijagamine

� Kalendrid ja kontaktid 

� Wikid

� Kollaboratiivsed 

bookmark’id

� Kasutajatugi

� VoIP



9.11.2009

5

� Aina raskem valida

� Organisatsiooniliselt 

raske juurutada

� Raske vahetada

�

� Põhjalik analüüs
� Lahenduste võrdlus

� Kas, kes, kuidas?

� Kohane juhtimismudel

� Finantsmõõde ja tasuvus
� Alustage lihtsalt

� Tehnoloogiline adaptsioonivõime

� “Kuulipildujaga kärbsejahile”
� Vältige “erilahendusi”
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Küsimused?

12 © Skype 2009. Confidential.12

Skype muudab kaugtöö efektiivsemaks ja 

säästab raha

Martin Rand

Tootejuht, Business Control Panel

22.10.2009

© Skype 2009. Confidential.
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Skype’i võimalused

Helistamine

Videokõned

Konverentskõned

Chat & SMS

Haldamine

•Tasuta kõned Skype’ilt
Skype’ile üle maailma
•Tasulised kõned telefonidele
•Kõne suunamine
•Lisaks arvutile  ka mobiilsed 
seadmed

Videokõned
Ekraanijagamine
B2B B2C suhtlus

Konverentskõned Skype’i ja tavatelefoniga
25 osalisega häälkonverentsi modereerimine

Üks-ühele ja 
grupivestlused, failide ja
sms-ide saatmine 

Skype ‘i krediidi,
online numbrite ja arvelduse 
keskne haldamine,
Ettevõtte jaoks Skype’i kasutaja-
nimede loomine
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Helistamine

ELEKTROONILINE 

DOKUMENDIHALDUS

mobiilse töö kontekstis

Monika Saarmann

05.11.2009
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Dokumendihaldus – ?

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

Miks dokumenti hallatakse? Kuna see kannab
▫ teabeväärtust (nt info ülesande täitmiseks)
▫ tõestusväärtust (nt lepinguga võetud kohustused)

Asjaajamine – töö konkreetsete
dokumentidega.

Eesmärk on üks –
inimese peast teave 
kätte saada, muuta    
intellektuaalseks intellektuaalseks 

kapitalikskapitaliks

Informatsioon – ettevõtte ressurss

Dokumendihaldus

Teabehaldus

Infohaldus

“Sekretär/keegi … teab, 
kust leida”

Aga kui sekretär/keegi … 
lahkub?
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Kus dokumente hoitakse?

• Arvutite kõvakettad
• Jagatud võrgukettad
• Personaalsed e-postkastid
• … 

PROBLEEMNE
OHTLIK!
Miks?

Ohud
• Leitavus, otsingute ajakulu
• Tehnilised rikked
• Vargus, uputus vms
• Tahtlik/tahtmatu muutmine, kustutamine

Elektrooniline 
dokumendihaldussüsteem (EDHS)

Tarkvarad: http://dhk.tlu.ee “EDHS-id Eestis”

TARKVARA

DOKUMENDID, ANDMED

TÖÖTAJAD

TÖÖPROTSESSID, REEGLID

++
või 
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Mida EDHS võimaldab teha?

1. Süstematiseeritult säilitamine. Leitavus.

2. Kehtestada juurdepääsuõigused.

3. Kooskõlastamine, digiallkirjastamine.

4. Ühiskasutus, versioonihaldus. 

5. Protsesside haldus (automatiseeritud töövood).

6. Tööülesannete saatmine, täitmise jälgimine.

7. Igal kasutajal oma töölaud tööülesannete 
haldamiseks (teadmiseks, kooskõlastamiseks …)

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

EDHS-is sisaldub

• Dokumendid, informatsioon

• Seonduv kontekst (kes, millal koostas/saatis, 
mida keegi arvas jne)

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

• Grupitöö vahendid (kalender, versioonihaldus)

• Kontaktide haldamine (CRM)

Mobiilne terviklik turvaline keskkond.
Dokumentide ja info leitavus, kasutamine.
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Kasu mobiilses töös?

• Veebipõhisus, sõltumatus 
ajast ja asukohast.

• Turvalisus (juurdepääsuõigused) 

• Muretsemata IT infrastruktuuri pärast 
(serverid, andmete varundamine, 
IT-spetsialist…)

• Kontor pole oluline.

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

monika.saarmann@eesti.ee
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Arvutikaitse 2009

Turvaline kaugtöö

Aare Kirna

Vaata Maailma SA
www.arvutikaitse.ee

Peamised riskid

• Kontrollimatu keskkond

• Abi on kaugel

• Suurem sõltuvis sidest ja IT-st

• Suuremad kiusatused

• Võimalus endale ise jalga tulistada
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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

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%)

• Pahavarakonstruktor maksab $50-500

• Botnetirünne maksab $200-2000 tund

• Spämmikampaania maksab 1500 rubla

• Sularaha väljavõtt maksab ~ 50%

• Risk elule ja tervisele praktiliselt puudub

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!

• Kontrolli, mida sa klikid!

• Mõtle välja süsteem paroolide hoidmiseks

• Kasuta ID-kaarti või Mobiil-ID-d

• Avalikus võrgus kasuta VPN-i

• www.arvutikaitse.ee, www.google.com

Ongi kõik

Tänan tähelepanu eest!

Küsimused?

aare@arvutikaitse.ee

www.arvutikaitse.ee


