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Fookusteemaks Tarneahel toormest tootmiseni

Osalejad 10-15 tiimis eeskätt tööstussektorist, IT-sektorist - ja nendega seotud 
organisatsioonidest ja haridusasutustest

Probleemid ettevõtetest, osalejatelt registreerumisel ja kohapeal. 9 probleemi olemas. 

12 ekspertmentorit nii IT- kui tööstussektori kogemusega

Peaauhinnad Tehnopoli Startup Inkubaatorilt, Prototronilt, Startup Estonialt  

Tule osalema ja lahenda oma ettevõttesisene probleem välise abiga!

Registreeru ja loe lisa: www.tehnopol.ee/tarktoostus/

Küsi lisa ja/või saada probleem lahendamiseks: Kadi Villers (kadi@tehnopol.ee, 52 08223)

<tark/tööstus> häkaton 19.-21. jaanuaril
Tallinnas Teaduspargis Tehnopol

https://www.tehnopol.ee/tarktoostus/


Tootmise digitaliseerimise elluviimine

14. märtsil Keilas Ensto Enseki tehases 

27. märtsil Elvas Enicsi tehases

Teemad:

IT projektide juhtimine-lähteülesannete ja projektiplaani koostamine

Uuendusprojektide elluviimine

Muutusprojektide juhtimine: kogemuslugu

Uuendusprojektide eesmärgistamine ja tulemuslikkuse mõõtmine

Info ja registreerumine: eas.ee/ekspordikoolitused

Lühikoolitus

https://www.eas.ee/teenus/ekspordivaldkonna-koolitused/


Sisukord

1. Columbus

2. Evocon

3. Proekspert

4. STACC

5. LeanEst

6. BCS Itera

7. Rocksoft
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Kas tehisintellekti
kasutamine tootmises on 

ikka ainult suurte
ettevõtete mängumaa?

………………………………………………………………..……

Indrek Sabul
Digitaalse Innovatsiooni entusiast
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Mõisted

AI

ML

IoT

Big Data

Artificial Intelligence - tehisintellekt

Machine Learning - masinõpe

Internet of Things – asjade internet

Big Data – suurandmed
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Microsoft Azure Machine Learning
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Azure Machine Learning
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ML Kasutusvaldkonnad

 Kliendikogemuse parendamine (müük ja turundus);
 Kvaliteedi kontroll ja riskide juhtimine (tootmine, finants);
 Tootearendus (müük, R&D);
 Tsükliaegade vähendamine (tootmine);
 Hinnatundlikkuse mõju kasutamine (müük, ost);
 Ennetav seadmete hooldus (hooldus);
 Tarneahela juhtimiseks (ost, logistika, tootmine);
 Tootmisprotsesside simulatsioon (protsessijuhtimine).
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Microsoft Azure IoT
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Microsoft Azure IoT
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Tootmisprotsesside simulatsioon
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Tootmisprotsesside simulatsioon
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Millest alustada?
Kuidas valida ainult õiged lahendused?
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Tootmise 
planeerimise 

lahendusKliendihaldus 
ja müügi -

lahendused

Projekti-
juhtimise
tarkvarad

Palga- ja 
personali 
arvestus

Mobiilsed 
lahendused

CAD  
CAM

MES

ERPIntegratsiooni 

platvormid

Analüütika

DOK
Excel

Seadmete 
tarkvarad

Asjade 
internet

AI, ML
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Digitaalseks Transformatsiooniks on vaja:

1. Ärikasul põhinevat digitaliseerimise plaani;
2. Eestvedamist ja võtmeisikute kaasamist;
3. Pilootprojekte (agiilsed eksperimendid);
4. Muudatuste juhtimise kontrollmehhanismi
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Columbuse i-Ettevõtte programm

Ettevõtte digitaalse arengukava koostamise ja 

innovatsiooni rakendamise programm
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Projekti tulem

1. Digitaalse arengu strateegiakaart;

2. Tegevuskava ja võimalikud lahendused;

3. Eeldatava ärikasu arvestus;

4. Mõõdikud ja mõõdikute jälgimise kava

Suurenenud on võimekus kasutada 
Digitaalset Innovatsiooni ärikasu saamiseks
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Aitäh!

http://i-ettevote.ee/

Indrek.sabul@columbusglobal.com

5159006

http://i-ettevote.ee/
mailto:Indrek.sabul@columbusglobal.com






































Confidential/Property of Proekspert AS

Analytics excellence for electronics manufacturing

Terry Londonterry.london@proekspert.eu
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Digitalisation maturity levels
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Data collecting and integration

- Operator Interface - semi-automated reporting tool

- Machine - ERP integrations
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Visualisation and Business intelligence

- Fast faulty product discovery (hours instead of weeks)

- Self motivation through instant feedback (up to 100% per operator)
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Descriptive analytics

- Accurate cycle time benchmarking

- Faulty product discovery in high mix production
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Predictive analytics models

- Faulty product prediction (80% accuracy)

- Wave soldering machine failure prediction (T - 15 min)



Confidential/Property of Proekspert AS
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Pay for value gained only

- Formulate your urgent business question

- Invite us to have a glance at your manufacturing data

terry.london@proekspert.eu

+372 5252970



Andmeaudit ja Masinõppetest

12.01.2018

Kristjan Eljand | STACC | Tegevjuht



Meist

STACC on Eesti juhtiv andmeteaduse ettevõte. Oleme eksperdid 
masinõppe lahenduste loomises.

Valik partnereid ja kliente:





Andmeaudit ja masinõppe test



Puuduvate andmete probleem

Andmestik ei sisalda kõiki sissekandeid, mis peaksid seal olema.

Näide: Puudub sissekanne 
kauba vastuvõtmise kohta



Tühimikud andmeridades

Sissekanded on olemas, kuid need ei ole täielikud!

Näide: Igast reast on üks
väärtus puudu



Valeandmete probleem

Sissekanded on olemas, tühimikke pole, kuid andmed on valed!

Näide: Andmestikus on 
valed väärtused!



Puudub lõpptulemus

Andmed on õiged, kuid me ei tea protsessi lõpptulemust!

Näide: puudub info, kas
Case1 õnnestus või mitte



Korrektne andmestik
Andmed on töödeldud ja protsessi tulemus on teada!

ID Tulemus

Case1 Õnnestunud



Masinõppetest

Korrastatud
sisendandmed

Masinõppemudelid

Tulemused







Kvaliteedi kontrolli 
automatiseerimine

Marko Saviauk,

Martin Veeris



Kellele?



Raha ja 
tasuvus

Kui palju maksab inimene?

Kui palju on tehnoloogia parem?

Kui palju maksab kliendi kaebus?



Digitaalne
toode

• Füüsiline maailm
• Seadmed vahendavad maailma arvutile

• Digitaalne maailm
• 1D
• 2D
• 3D



Füüsiline ja
digitaalne
saehammas



Kõik
mõõtmised on 
eraldi
defineeritud



Füüsiline ja
digitaalne
keevis



3D objekt

 Mudeli/punktipilve tekitamine

 Kuidas võrrelda?



Mida me 
andmetega
peale
hakkame?

 Kui oleme andmed arvutisse saanud

 Kuidas võrrelda?

 Mis asi on üldse defekt?

 Tihtipeale siin etapis lähevadki asjad keeruliseks

 Digitaalsed andmed ei ole ideaalsed nagu ka reaalne maailm



Võrdlus ja
kirjeldamine

 Me ei suuda alati kõike kirjeldada läbi rangete reeglite

 Tihti isegi lihtsaid asju

 Samas inimene saab aru

 Kuidas siis kirjeldada?



Masinõpe

 Õpetamine läbi andmete

 Ei juhi otsustusprotsessi

 Palju erinevaid võimalusi

 Kõik sõltub ülesandest. 



Puit

 Üks keerulisemaid materjale.

 Ei ole olemas samasugust detaili

 Ei ole samasugust oksa

 Lihtne omavahel puidu struktuuri ja defekte segamini ajada



Kuidas leida
objekti mida
on keeruline
kirjeldada?



Kuidas
eristada olulist
ebaolulisest?



www.itera.ee
UUDISED | KLIENDILOOD | LAHENDUSED

Tootmisevõimalused ERP-is 
Lihtne tootmine

Veiko-Peeter Kargu
12.01.2018
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Teemad

• Mis koht on majandustarkvaral tootmise 
automatiseerimisel

• Kuidas valida majandustarkvara tootmise ettevõttesse

• Ülevaade tootmise võimalustest NAV-is

• Kokkuvõte

• Küsimused



www.itera.ee
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Vali õige tööriist

• Suur pilt

• Kaardista vajadused ja võrdle pakutava lahendusega

• Detailid peavad sobima tervikuga

• Eelista lihtsamaid lahendusi

• Keskendu kohtadele, kus tuleb kõige suurem võit



www.itera.ee
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NAV, majandustarkvara mis 
annab valikuvabaduse

• NAV-is saab toota kolmes moodulis
• Komplekteerimine (lihtsustatud tootmine) – varude moodul

• Projektipõhine tootmine - projektimoodul

• Standardiseeritud masstootmine – tootmismoodul

• Lisaks eelnevale saab tootmises toorme 
mahakandmiseks ja valmis- või pooltoote arvele 
võtmiseks kasutada inventuurikandeid

• Veel on võimalik erinevaid mooduleid siduda ja 
paralleelselt kasutada
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Standardiseeritud 
masstootmine

• NAV Tootmismoodul

Müügitellimus

Retsept/BOM

Ladu

Ost

Tootmine

Tootmis-
tellimus

Müük/Tarne

Tootmise 
plaan

Ressursid

Operatsioonid

Võimsused
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Komplekteerimine 
(lihtsustatud tootmine)

• NAV varude moodul + NAV tootmismoodul

Müügitellimus

Retsept/BOM Ladu

Ost

Komplekteeri-
mine

Tootmis-
tellimus

Müük/Tarne

Planeerimine
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Projektipõhine tootmine

• NAV Projektimoodul + Tootmise-/Komplekteerimise-
moodul

Müügi etapp

Retsept/BOM

Ladu

Ost

Tootmine

Tootmis-
tellimus

Tarne etapp

Planeerimise 
etapp

Projekt

Ostu etapp
Tootmise 

etapp
Toe etapp
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Kokkuvõte

• Tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine on 
eluliselt vajalikud

• On vaja leida endale sobivad tööriistad

• NAV-i on sobiv ERP erinevat tüüpi tootmistele
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Tänan



Monitor ERP –
juhtimistarkvara 
tootmisettevõtetele

Tarvi Tara

Rocksoft



Tarkvara valimine – mida 
silmas pidada?



 Mida me püüame uue tarkvaraga 

lahendada? Mis on meie vajadused?



Vajadused

Kui see on Teie tegelik

vajadus, siis…

…mis mõte on valida midagi

sellist?



 Mida me püüame uue tarkvaraga 

lahendada? Mis on meie vajadused?

 Palju meil ressursse on?

 Referentsid!



Miks juurutused 
ebaõnnestuvad?



 Ressursse liiga vähe

 Liiga palju muudatusi

 Puudub tippjuhtkonna toetus

 Vale tootevalik



Miks just Monitor ERP?



 40 aastat tootmisettevõtete ERP arendust

 Mõeldud väike- ja keskmise suurusega 

tootmisettevõtetele (1 kuni 600+ töötajat)

 60 tootmisettevõtet Eestis

 Metallitööstus

 Puidutööstus

 Plastitööstus

 3300 tootmisettevõtet kokku

Monitor ERP



Monitor ERP

Müük

Tootmine

Ost

Ladu

Töökoja info

Raamatupidamine



 Keskmiselt 4-6 kuud juurutust

 320 töötajat kick off 09.2017 – Go Live 01.01.2018

 Versiooniuuendused

 1 päev, mitte omaette projekt

 Mõistlik hinnatase

Monitor ERP



Tänan tähelepanu eest!

Rocksoft team


