


Meie

• Neli ärivaldkkonda, grupi käive 100 mil 

EUR 

• 2500 klienti üle Baltikumi

• 30 000 aktiivset kasutajat süsteemis

• 15 mil arvet aastas

• 3 miljardi eur eest arveid menetletakse 

ühes aastas



Usume e-arveldusse

100 aastat ärilist ja tehnilist 

kogemust e-arvetega



• Maailmas 500 miljardit arvet aastas, 
sellest elektrooniliselt 10%

Miks?

• 35 milj
inimeste

• 39 min per 
arve

• 1,6 milj T CO2 

• 6 milj puud

• 900T paberit

• 18 miljrd eur
kulu

• 15 eur per 
arve



E-arve kasud



Billentis



Confirmation round

Omniva 

müügiarvete 

lahendus

Omniva ostuarvete 

ja kuluaruannete 

lahendus

Omniva lahendused



Ostuarvete haldus





Müügiarvete haldus



Meie võrgustik

Operaatori

d
PEPPOL

X-tee Pangad

40 

ERP

Roaming Roaming

DHS client

ERP



Liidestused



http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BO6f-m3fJF_TlM&tbnid=0eRa8u0IzSqqNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kaknastornet.se/samarbetspartners/&ei=VtY2Ur_JD4374QTroYCIBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNFmL2jX978bKdIzQD9OafIM1_aD3A&ust=1379411922943626
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UsD7s_mVz8GeJM&tbnid=EQOpgStz0qdAVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saabperformit.se/&ei=8tU2UvznK4iC4gTcwYGACA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHbUFKBZF30bNBLsr6-msuiH62gRg&ust=1379411820323511
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=jot+automation&source=images&cd=&cad=rja&docid=d82aZZBS8_aPDM&tbnid=WWwRFLXLiK50HM:&ved=0CAUQjRw&url=https://github.com/jotautomation&ei=ZO02UpH-O-T44QSp_oHQCg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEOT5cHpagZhrtN-kBk8lrZ9ooJ9Q&ust=1379417814181493


50 000 eur efektiivsem

TEGEVUS ENNE NÜÜD

Arve saabumine 120sek/arve 20sek/arve

Kinnitusringi algatamine 830sek/arve 20sek/arve

Kinnitusring 225sek/arve 40sek/arve

Muud tegevused 60sek/arve 10sek/arve

KOKKU 20min/arve 1,3min/arve



EVR Cargo näide

Tööajakulu kokkuhoid –

ca 20 arvet päevas, ca 2 min per arve

per inimene

• Arve menetlusaja kokkuhoid –

keskmiselt 3 inimest aktsepteerivad

• Raamatupidamisosakond korraldas
oma töö ümber



Peamised võidud: 

• Dokumendiringlus (kiirus, kuluefektiivsus, vähem kadunud
arveid) 

• Raamatupidajate töömahu vähenemine
• Arhiveerimine
• Füüsilisest asukohast sõltumatus

Ootamatud võidud:

• Arvete ringluse ülevaatlikus
• Täpsem ülevaade rahavoogudest
• Auditeerimise lihtsustumine
• Aruandlus hallatavatele asutustele Majandus- ja 

lähetuskulude aruanded jms
• Kulude automaatne jaotamine SAP-s 

Tallinna Linna näide



Kasu e-arvetest JCDecaux näitel
“Arvame, et e-ostuarvete lahendus on toonud ettevõtte jaoks 
märgatavat võitu ja on ennast õigustanud. Suurimaks eeliseks 
on asajolu, et arvete menetlust on võimalik automatiseerida. 
E-arvete kasutamine võimaldab arvete menetlemise 
protseduure oluliselt kiirendada alustades arve kinnitamisest 
kuni arve tasumiseni. Ostuarvete e-arvetena konteerimisel kulus 

ligikaudu 38% vähem aega kui manuaalselt süsteemi 

sisestamisel. Peale ostuarvete manuaalselt menetlemiselt 
üleminekul e-arvetele JCDecaux Eesti OÜ-s on ostuarvete 

menetlemisega seonduvate kulude 
vähenemiseks arvestatud ligikaudu 
16%. Kulu vähenemise määra leidmiseks arvestati 

paberkandjal arvete menetlemise ja arhiveerimisega kaasnevaid 
tööjõu-, paberi- ning arhiivikarpide kulusid ning 
e-arve operaatori teenuse maksumust.“

Kadri Malve
Raamatupidaja
JCDecaux Eesti OÜ



Tele2

“Tele2 Eesti on Omniva Arvekeskust
kasutanud nüüdseks 4 aastat. Tänaseks
tundub imelik mõelda, kuidas me varem
üldse teistmoodi toimisime. Tele2 on sellest
kindlasti võitnud efektiivsust, läbipaistvust ja 
ärianalüüsi suurenemist. Saame oma
inimesi kasutada rohkem mõttetööks, mis
loob ettevõttele suuremat väärtust.”

Kristina Toms
Tele2 Eesti CFO



TÄNAN!

Väärtus

Kulu



Tänan! Küsimused?

Omniva infoäri valdkonna juht

• Sander.aasna@omniva.ee

• +372 5012 074

• Skype: sanderaasna

• LinkedIN: Sander Aasna

• Omniva.ee / arvekeskus.ee

mailto:Sander.aasna@omniva.ee

