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Sissejuhatus
A-Veeb korraldab tervishoiustatistika aruannete internetipõhist kogumist ja koondaruannete
koostamist.
A-Veebi saavad kasutada üksnes registreeritud kasutajad. Registreeritud kasutajateks on Tervise
Arengu Instituudi (TAI), Eesti Kaitseväe ja tervishoiuteenust osutava (TTO) asutuse töötajad,
kelle kohustuseks on koostatavate aruannete kogumine ja koondamine. Sõltuvalt oma kohast
aruannete kogumise süsteemis saab kasutaja täita temale delegeeritud kohustusi.
Käesolev juhend on mõeldud süsteemi kasutajatele. Juhendis kirjeldatakse üksikasjalikult AVeebi funktsionaalsusi. Kõigi registreeritud kasutajate töö on korraldatud sarnase menüü ja
sarnaste tingimuste põhjal.
A-Veeb vajab tööks internetiühendust. Aruannete väljatrükkimiseks on vajalik PDF-vaatur (nt
Sumantra PDF või Adobe Acrobat Reader). Aruannete eksportimiseks võib olla vajalik
lahtipakkimistarkvara (nt 7-zip).
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A-Veebi kasutusjuhend

A-Veebi kasutajad jaotatakse kolme rühma:
TAI töötaja – korraldab aruannete esitamist, delegeerib esitamiskohustused Eesti Kaitseväe
tasemele ning tegutsevatele TTO-dele, kontrollib aruannete laekumist ja õigsust.
Eesti Kaitseväe töötaja – delegeerib esitamiskohustuse oma alluvatele, kontrollib aruannete
laekumist ja õigsust ning koostab ja kinnitab asutuse koondaruanded (välja arvatud aruanne
„Tunnipalk“ ja „Tervishoiutöötajad“, neil aruannetel ei saa koondeid teha).
Tervishoiuasutuse töötaja (TTO) – sisestab, kontrollib ja kinnitab aruanded. Kui asutusel on
allasutusi, siis tuleb aruanded ka kohustada ja koondada.
Kõikide kasutajate töö süsteemis on korraldatud sarnase menüü ja sarnaste tegevuste alusel.
Erinevused kasutajate töös on tingitud nende kohast aruandluse sisestamis- või
koondamistasemel.
A-Veebi peamenüüs on tegevused jaotatud järgmisteks blokkideks:
Aruanded – võimaldab sirvida enda ja alluvate kinnitatud aruandeid ning neid välja trükkida,
samuti eksportida enda aruandeid Exceli- ja vav-failina.
Vormid – võimaldab vaadata kõiki kasutuses olevaid aruandevorme, nende juhendeid ja
tingimusi.
Aruannete täitmine – põhiline menüüpunkt, mille kaudu kasutaja täidab aruannete
koostamisega ja koondamisega seotud funktsioone.
Esitajad – võimaldab muuta enda ja alluvate andmeid, võimaldab koostada ja korras pidada
otseste alluvate ja enda kasutajate nimekirju. TTO-d saavad üksnes enda alluvaid otsida ja
näidatakse ära asutusele määratud kohustused ja nende seis.
Isiklik – näitab kasutaja andmeid, võimaldab neid muuta ning lubab minna Esitajate lehele.
Koondaruanded – võimaldab kuuaruannetest moodustada koondaruandeid.
Aruannete võrdlus - võimalus võrrelda enda ja enda alluvate andmeid eelneva aastaga.
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1. A-veebi logimine
A-veebi logimine käib veebiaadressilt aveeb.sm.ee. A-veebi avalehel on üldised olulised teated
ja info.

A-Veebi saab siseneda ainult ID-kaardi ja mobiilID kaudu. Selleks tuleb minna logimise
leheküljele ehk teha A-veebi esilehelt valik
[Sisene]. Avanenud lehel saab autentida ennast
ID-kaardi või mobiilinumbri kaudu (mobiil-id).
ID-kaardiga sisenemiseks on vaja IDkaardilugejat ja teada ID-kaardi PIN1-te. MobiilID-ga logimisel peab kasutajal olema sõlmitud
oma telefonioperaatoriga vastav leping.
ID-logimiseks tuleb eelnevalt siduda isikukood
ja/või mobiilinumber A-Veebi kasutajaga, st
isikukood ja/või mobiilinumber peab olema
sisestatud sektsioonis [Isiklik.] (vt. 2.1) Kui te ei
ole enda isikukoodi ja/või mobiilinumbrit käesolevaks hetkeks sisestanud enda kasutajakonto
juurde, siis nüüd saab seda teha teie asutuse töötaja, kes on varasemalt enda isikukoodi ja/või
mobiilinumbri sisestanud enda kasutajakonto juurde või teise võimalusena TAI töötaja.
Reeglina suunatakse kasutaja peale sisselogimist aruannete täitmise lehele, mille saab kätte ka
menüüst [Aruannete täitmine]. Kui kasutaja on seotud mitme asutusega (nt raamatupidajad
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täidavad mitme asutuste aruannet „Tervishoiualane majandustegevus“) siis peale sisselogimist
suunatakse ta esmalt valima asutust, kellena töötada soovitakse (vt pilt).

2. Isiklik
2.1. Kasutaja andmete korrigeerimine

Kasutaja andmeid on võimalik muuta
peamenüü valikus [Isiklik]. Uute andmete
salvestamiseks kasutada nuppu [Salvesta].
Kasutaja lehel tehes linnukese kasti Kerida
suuri tabeleid külmutatakse aruannete
täitmise lihtsustamiseks suurte tabelite
päised (nt aruanne „Tervishoiuasutus
haigestumuse tabelid). Uute andmete
salvestamiseks kasutada nuppu [Salvesta].

2.2. Asutuse andmete sisestamine ja/või
muutmine asutuse tasandil

Kui asutuse andmed on rohkem kui 3 kuud vanad, siis ilmub „Aruannete täitmise“ lehe
ülaservas punane teatis: „Esitaja andmed on üle 3 kuu vanad. Palun kontrollige üle!“. Sellisel
juhul peab kasutaja vajutama nuppu [Muuda], mille tulemusena suunatakse ta asutuse andmete
muutmise lehele. Muudel juhtudel saab asutuse tasandi kasutaja otse (ühe klikiga) oma asutuse
andmeid täiendama minna sektsioonis „Aruannete täitmine“ või „Isiklik“. Mõlemal juhul
toimub see [Muuda] nupu kaudu.
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Juhul, kui asutus muudab/täiendab andmeid,
siis on kohustuslikud lahtrid märgitud
„tärniga“, mille mittetäitmisel ilmub vastav
punane hoiatus [Salvesta] nupu vajutamisel.
Juhul, kui asutus on kohustuslikest lahtritest
jätnud mõne täitmata (kasvõi 1 tärniga lahter),
siis [Salvesta] vajutamisel sisestatud info
talletatakse süsteemis.

3. Esitajad
3.1 Esitajate otsimise võimalus koos määratud kohustusega
A-Veebi sektsioonis „Esitajad“ on võimalus otsida konkreetset asutust koos temale määratud
kohustustega perioodi ja aruande lõikes. TTO taseme kasutajad saavad vaadata ainult enda
asutuste kohustusi, teiste asutuste info on peidetud. Otsingut tehes on oluline määrata ära
periood või konkreetne aruanne, mida otsitakse. Kui vähemalt ühte neist ei ole määratud, siis
kuvatakse üksnes asutuse nimi, millel klikates avaneb asutuse Esitaja-leht.
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3.2. Esitaja lisamine

Uue esitaja saab lisada ainult oma alluvusse. Lisamiseks tuleb vajutada Esitajate lehel nupule
[Lisa] (vaata pilti) ja täita avaneval lehel lahter Nimetus ja piirkond.
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Kui pole teada uue esitaja teisi andmeid, siis need võib sisestada esitaja ise. Vajutusega
[Salvesta] on esitaja loodud. Selleks, et lisatud esitaja saaks tööd alustada, tuleb esitajale luua
vähemalt üks kasutaja (kasutaja lisamine – vt 3.5). Selleks kasutajaks peaks olema asutuses
aruandluse eest vastutav isik.
Uue esitaja loomist kasutavad TTO-d kui neil tekib allasutusi. Iga allasutuse kohta loob
emaasutus uue esitaja, kellele ta saab eraldi aruande kohustusi määrata. TAI-le aruande
esitamiseks peab emaasutus alluvate aruannetest moodustama koondaruande (vt 5.12).
3.3. Esitaja vaatamine
Esitajate vaatamiseks tuleb valida peamenüüs [Esitajad]. Avaneval lehel võib vaadata oma
alluvaid, st TAI tasandi kasutajad saavad otsida ja vaadata kõigi süsteemis registreeritud
kasutajate andmeid. Eesti Kaitsevägi ja teised TTO-d üksnes enda alluvaid. Esitaja leidmiseks
trükkida lahtri Nimetus järgi osa või terve nimi ning [Otsi]. Esitajaid on võimalik otsida ka
erinevate kriteeriumide järgi (nt asutuse tüüp, registrikood jne).

Klikates esitaja nimel näidatakse selle esitaja andmeid Esitaja-lehel. Lisaks on võimalik vaadata
ka tema kasutajate andmeid. Selleks tuleb Esitaja-lehe all ääres vajutada nuppu [Kasutajad] ning
avaneval lehel klikata kasutajanimel (vt ka 3.5).
3.4. Esitaja andmete korrigeerimine

Esitaja andmete muutmine toimub peamenüü valikus [Esitajad] või [Isiklik]. Avaneval lehel
tuleb vajutada [Muuda] enda asutuse nime järel (vt eelnevat pilti). Ekraanile kuvatakse Esitajaleht, kus saab täiendada ja parandada oma asutuse andmeid (v.a Impordikood). Omaniku liik,
õiguslik vorm, TTO ja haigla liik tuleb valida kirjeldatud variantide hulgast. Pärast asutuse
andmete muutust tuleb tingimata sellel lehel teha parandused.
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3.5. Kasutaja lisamine

A-Veebis on võimalus asutuse siseselt teha mitu
registreeritud kasutajat (NB: ei ole sama, mis uus
esitaja). Iga kasutaja on seotud asutusega oma
isikukoodi alusel ning kõikidel ühe asutuse
kasutajatel on ühesugused õigused. Kasutaja
lisamiseks tuleb asutuse üldandmete lehe lõpus
vajutada nupule [Kasutajad] (vt eelnevat pilti).
Avaneval lehel on näha esitaja kõik kasutajad ja
on olemas tühi blankett uue kasutaja lisamiseks.
Kasutaja lisamiseks tuleb täita kindlasti
isikukoodi ja nime lahter, soovitavalt ka teised
lahtrid ning vajutada [Salvesta].

3.6. Kasutaja kustutamine

Kasutaja kustutamiseks tuleb lähtudes valikust [Esitajad] valida [Kasutajad] ja vajutada nupule
[Kustuta] kustutatava kasutaja nime taga. Sisselogija kasutajanime taga vastav nupp puudub –
iseennast ei saa kustutada, et vältida olukorda, kus esitajal ei ole ühtegi registreeritud kasutajat.

4. Aruannete kohustamine
Aruannete esitamiskohustuste panemisel on oluline silmas pidada, et kohustused saaksid need
asutused, kellel on konkreetse aruande esitamine kohustuslik. Aruandeid kohustavad üksnes
need, kellel on allasutusi.
4.1. Aruande kuulutamine koondaruandeks

Selleks, et aruande täitmist saaks delegeerida järgmisele tasemele (enda alluvatele) tuleb
aruanne kõigepealt muuta koondaruandeks. Aruanne muudetakse koondaruandeks tabelis
Aktiivsed kohustused. Selleks tuleb vajutada lahtris Tegevused nupule [Tüüp], avanevas aknas
klikata valik Koondamine ja seejärel [Salvesta]. Tabelis muutub tunnus S (sisestatav) aruande
nime järel tunnuseks K (koondav).
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4.2. Esitajate kohustamine aruandega

Esitajaid saab siduda ainult aruandega, mis on eelnevalt koondaruandeks kuulutatud („K“ ehk
koondamine). Aruande esitajate määramiseks tuleb valida peamenüü lehel „Aruannete
täitmine“ ning klikkida aruandel, millele kohustust soovitakse lisada. Avaneval lehel näidatakse
aruandega varasemalt kohustatud esitajaid (kui neid on) ning antakse võimalus täiendavate
esitajate ja esitamistähtaegade määramiseks.

Klikkides nupul „kuva alluvate nimekiri“, kuvatakse ekraanile kõigi alluvate nimekiri. Kui on
tehtud piirkonna valik, siis kuvatakse üksnes valitud piirkonda kuuluvad alluvad. Veerus
„Eelmise perioodi kohuslane“ näidatakse ära, kas alluv on eelmisel perioodil olnud aruande
kohuslane või mitte.
Nimekirja all on kaks nn peakastikest, millesse klikkides on võimalik märgistada/eemaldada
korraga kõik asutused või kõik asutused, kellel oli eelmisel aruandeperioodil sama aruande
kohustus. Seejärel määrake nimekirja all esitamise tähtaeg ning klikkige nupul „Lisa“.
Aruannete esitamiskohustust on enamikel juhtudel võimalik jagada asutuse liigi järgi. Seetõttu
on soovitatav kohustuste määramisel kasutada võimalust valida asutusi tervishoiuteenuse
osutamise tüübi järgi. Pärast seda kui teenuse tüübi järgi on esitajate ring määratletud on
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vajadusel võimalik täiendavaid esitajaid otsida esitaja nime, haigla ja omaniku liigi järgi.
Esitajate valik lõpeb nupuga [Lisa].
Nt. "Hambaarsti aruande" kohustamisel saab esialgu lisada kohustuse kõigile
hambaraviasutustele ja seejärel lisada üksikult kohustused haiglatele või eriarstiabiasutustele,
kus samuti osutatakse hambaravi teenust.
4.3. Kohustuse kustutamine

Aruande kohustusi Eesti Kaitsevägi ja TTO ise kustutada ei saa. Asutusel, kellele on lisatud nn
liigne kohustus (kohustatud aruandega, mida ei pea esitama) palume pöörduda oma piirkonna
kontaktisiku poole (kontaktid leiab A-Veebi esilehelt), kellele tuleb teatada asutuse nimi ja
impordikood ning aruande nimi, mille kohustus on vaja kustutada koos põhjendusega.

5. Aruande täitmine, kinnitamine ja koondamine
A-Veebi aruandeid on võimalik täita kas vahetult A-Veebi poolt pakutavatesse vormidesse või
importida täidetud aruanne exceli või vav-failina.
5.1. Aruande täitmine klaviatuuril

Aruande täitmiseks tuleb Aktiivsete kohustuste tabelis klikata aruande nimel. Avaneval lehel on
aruandevormi kuuluvate tabelite nimekiri, klikates aruande nimel avaneb tabel ning seejärel on
võimalik tabeli lahtreid täita.
Peale tabeli täitmist tuleb tabel salvestada vajutades tabeli all olevale nupule [Salvesta]. Tabeli
täitmise võib jätta ka pooleli, salvestada vahetulemus ja hiljem jätkata.
5.2. Aruande importimine A-Veebi

Vav-faili edastamiseks A-Veebi kirjutatakse Aktiivsete kohustuste tabeli all olevale
sisestusväljale faili asukoht või kasutatakse asukoha määramiseks nuppu [Browse]. NB! Siin
kantakse üle ainult faile laiendiga .vav. Kui failist lugemine ebaõnnestus, antakse kasutajale
vastav teade. Juhul, kui fail vastas tingimustele esitatakse kasutajale kaks nimekirja – sobivad
ning mittesobivad tabelid. Mittesobivate tabelite hulka kuuluvad näiteks esitamisele
mittekuuluvad tabelid või juba kinnitatud vormidesse kuuluvad tabelid. Kinnitatud andmeid üle
ei kirjutata. Sobivad aruande tabelid jagunevad omakorda nendeks, mis on juba sisestatud, kuid
kinnitamata (kasutaja peab kindlasti teadvustama oma soovi olemasolevaid andmeid üle
kirjutada) ning nendeks, mida veel süsteemis ei ole. Sobivate tabelite hulgast saab kasutaja
valida ühe või mitu tabelit, mida soovitakse importida A-Veebi ning siis klikkida nupul
[Impordi]. Andmete ülekandmisel kontrollitakse kõigepealt faili impordikoodi. Ülekandmise
lõpul väljastatakse kasutajale nimekiri üle kantud ja kandmata jäetud andmetest.
Vav-laiendiga faile saab luua programmis VavEdit. Programm VavEdit võimaldab kasutajal
aruannete sisestamise teha oma arvutis. Tulemusfail tuleb importida A-Veebi. VavEditi
kasutamisel tuleb jälgida aruandevormide uusimate definitsioonide olemasolu oma arvutis. Kui
A-Veebis olevad definitsioonid (eriti kontrolltingimused) on tsentraalselt paigaldatud ja nende
pärast ei pea kasutajad muretsema, siis VavEdit’i jaoks tuleb alati uued definitsioonid alla
laadida.
Aruandeid on võimalik A-Veebi importida ka Exceli formaadis. Aruandevorme saab alla laadida
A-Veebi esilehelt. Exceli formaadis aruanded näevad välja sarnased A-Veebis olevate
aruannetega. Andmeväljad on vormistatud tabeli kujul ja iga tabel asub eraldi töölehel (sheedil).
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Peale aruandevormi allalaadimist, täitke see ning salvestage arvutisse. Täidetud aruande
importimiseks A-Veebi tuleb siseneda aruandesse [Aruannete täitmise] lehelt nagu ka siis kui
aruannet täidetakse arvuti klaviatuurilt. Lehekülje ülemises ääres on koht aruande
importimiseks. Esmalt tuleb nupu „Choose File“ kaudu otsida üles imporditav fail ning see
avada.

Seejärel klikkige nupule „Impordi”. Exceli formaadist importides saab importida kas terve
aruande korraga või ka üksikute tabelite kaupa. Andmete importimiseks märgistage tabelid,
mida soovite importida. Tabeli märgistamiseks klõpsake tabeli nimetuse ees oleval kastil, kuhu
peab tekkima linnuke . Kui soovite kõiki tabeleid importida, siis tehke lehekülje lõpus olev valik
"märgista kõik". Seejärel vajutada veelkord tabelite valiku all olevale nupule „Impordi“ ja fail
loetakse sisse.
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NB! Aruande importimisel Excelist ei impordita sisse failis summa ridadel olevaid arve.
Süsteem arvutab ise liidetavatest summad!
Kui importimine õnnestus, siis ilmub ekraanile punane kiri: „Importimine õnnestus. Palun
kontrolli automaatselt arvutatud
summad üle!”
Aruande
importimise
ajal
kontrollitakse tingimusi ning
vigade
esinemise
korral
kuvatakse selle kohta märge
veerus „Tingimused”. Peale
aruande importimist on võimalik
andmeid
parandada
nagu
tavaliselt aruannet täites.
NB! Excelist importimise
juures on oluline silmas pidada järgmist:
- Exceli vormi kujunduses ei tohi muudatusi teha (ei tohi lisada ega kustutada ridu, veerge, lehti
jms). Exceli vorm peab jääma täpselt samale kujule nagu ta on üleval A-Veebi esilehel, vastasel
juhul importimine ei õnnestu (A-Veeb ei tunne faili ära, numbrid satuvad valesse tabelisse või
lahtritesse jms).
- Lahtrid, mis peavad sisaldama numbrilisi väärtusi, et tohi sisaldada tähti, tühikuid jms. Kui
kasvõi üks nendest lahtritest sisaldab nn „ebasobilikku elementi”, siis selle tabeli importimine
ei õnnestu.
- Imporditava faili nimi ei tohi sisaldada tühikut! Vastasel juhul andmeid ei impordita.
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5.3. Summade automaatne arvutamine

Enamikes aruannete tabelites esineb ridu ja veerge, millele moodustub summa tabeli teistesse
lahtritesse sisestatud väärtustest (nt visiitide arv kokku jne). Sellistel juhtudel arvutab süsteem
sisestatud liidetavatest summad automaatselt (summa tekib nähtavale kohe). Kõik lahtrid kuhu
tekivad automaatsed summad on tähistatud sinaka taustaga ning nendesse lahtritesse arve
klaviatuurilt sisestada ei saa. Seal olevat väärtust saab muuta ainult muutes liidetavate väärtusi
valge taustaga lahtrites.
NB! Summa sinakas lahtris muutub sellel hetkel kui Te liigute kursoriga peale liidetava
sisestamist järgmisele lahtrile.

5.4. Eelarvutatavad andmeväljad

Mõnede aruannete andmeväljadesse arvutab A-Veeb väärtusi eelmise perioodi aruannetest või
teisest sama perioodi aruandest. Eelarvutatud lahtrid on A-Veebis tähistatud lillaga.
NB! Eelarvutatavad andmeväljad täituvad automaatselt ainult kinnitatud aruande korral. St kui
eelarvutatav andmeväli peab tulema eelmise perioodi aruandest, siis peab olema see aruanne
täidetud ja kinnitatud. Kui eelarvutatava lahtri väärtus pärineb mõnest teisest sama perioodi
aruandest, siis peab ka see olema täidetud ja kinnitatud. Vastasel juhul eelarvutatud lahtrid ei
täitu automaatselt. Aruande ülejäänud andmeväljad tuleb täita ise.
Süsteemi poolt eelarvutatud väärtusi on võimalik muuta. Eelarvutatud väärtuse muutmisel annab
süsteem veateate (ekraanile ilmub hüpikaken), et sisestatud väärtus X ei võrdu eelarvutatud
väärtusega Y ning muudetud lahtri taust muutub punaseks (vt 5.4.1). Kui salvestada tabel
selliselt, et väärtused ei lange kokku süsteemi poolt arvutatuga, siis näitab tabeli tingimuste
juures veateadet. Vigade aruande märkuste veerus on näidatud kui suur on vahe kahe näitaja
vahel.
5.4.1. Aruanne „Tervishoiualane majandustegevus“

Aruandes „Tervishoiualane majandustegevus“ on eelarvutatav andmeväli tabelis 1 „Tulud“ rida
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000 „Eelmise aasta tulem“. Lahter täidetakse automaatselt kui eelmise perioodi aruande tabel 2.
„Kulud“ viimane rida „Majandusaasta tulem“ on täidetud ja aruanne on kinnitatud.

5.4.2. Kuuaruande „Ravivoodid ja hospitaliseerimine” seos eelmise kuu aruandega

Aruandes „Ravivoodid ja hospitaliseerimine“ on eelarvutatav veerg 3 „Haigete arv perioodi
algul“. Veergu 3 kuvatakse esmakordsel aruandesse sisenemisel väärtused automaatselt, kui
eelmise perioodi aruandes on täidetud veerg 12 ja aruanne on kinnitatud. Kui aruande avades ei
ole automaatselt täituma pidavad lahtrid täidetud, siis tuleb klikkida tabeli all oleval nupul
„Arvuta”. Sama tuleb teha ka siis kui hiljem muuta eelmise perioodi aruannet.

Kui süsteemi poolt eelarvutatud väärtused ei ole korrektsed, siis palun kontrollige oma eelmise
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kuu aruannet! Võimalik, et seal esineb viga või on aruanne kinnitamata jäetud. Eelmise kuu
aruannet saab mugavalt vaadata tabeli kohal oleva lingi Eelmise perioodi aruanne kaudu.
Eelmise kuu aruannet sellelt lehelt parandada ei saa, kuna see on kinnitatud olekus. Kui eelmise
perioodi aruandes esineb vigu või see on kinnitamata jäänud tuleb võtta ühendust piirkondliku
kontaktisikuga, kes saab aruande muudatuste tegemiseks vabastada/aktiveerida!
5.4.3. Kuuaruande „Ravivoodid ja hospitaliseerimine” seos aastaaruandega „Haigla“

Kuuaruanne „Ravivoodid ja hospitaliseerimine” on seotud aastaaruande „Haigla“ tabeliga 1
„Ravivoodite kasutamine”. Aastaaruandes esitatavad arvud peavad olema vastavuses aasta
jooksul esitatud kuuaruannetega.
Aastaaruannet täites arvutab süsteem tabelisse näitajad automaatselt kuuaruannete põhjal, kui
ettearvutatavad lahtrid automaatselt ei täitu tuleb klikkida tabeli all olevale nupule „Arvuta“.
Näitajad arvutatakse ainult eelnevalt kinnitatud (esitatud) aruannete põhjal!

Kui süsteemi poolt eelarvutatud väärtused ei ole korrektsed, siis palun kontrollige esitatud
kuuaruandeid! Võimalik, et mõnes kuuaruandes esineb viga või on mõni aruanne esitamata
jäänud. Aruannete esitamise ajalugu saab kontrollida tabeli all asuvast nimekirjast, kus on välja
toodud kõik eelnevalt esitatud aruanded. Aruande nimel klikkides avaneb aruanne ning on
võimalik kontrollida selle sisu. Kuna aruanded on kinnitatud olekus, siis neid selles vaates
parandada ei saa. Kui mõni kuuaruanne on jäänud esitamata, siis kinnitage see (lehel „Aruannete
täitmine”). Kui esitamata aruanne on määratud võlgnevaks, siis võtke ühendust TAI
kontaktisikuga ja paluge aruanne aktiveerida. Võlgnevatest aruannetest saab täpsemalt lugeda
käesoleva juhendi punktis 6.4.
Kui kuuaruannetes on vigu või Teil ei ole mõne kuuaruande esitamise kohustust, siis võtke
ühendust oma piirkonna kontaktisikuga ja paluge aruanne tühistada või end kohuslaste hulka
lisada, et saaksite vead parandada/aruande täita.

5.5. Aruande „Tunnipalk” täitmine

Aruanne „Tunnipalk” erineb oma ülesehituselt teistest A-Veebis esitatavatest aruannetest. Kui
teiste aruannete puhul on aruandevormi tabelid alati kindla arvu veergude ja ridadega, siis
tunnipalga aruandes on ridade arv varieeruv sõltuvalt asutuses töötavate tervishoiutöötajate
arvust. Tingituna ridade arvu muutumisest käib ka aruande tehniline täitmine A-Veebis
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mõnevõrra teistmoodi kui teiste aruannete puhul.
Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas toimub aruande täitmine A-Veebis klaviatuurilt (aruannet on
nagu kõiki teisi aruandeid võimalik importida A-Veebi ka Exceli formaadist. Importimisest loe
täpsemalt punktis 5.2.
Aruandesse sisenedes ei ole
näha tavapärast aruande tabelit.
See tabel tuleb ise luua. Selleks
tuleb
lahtris
„Ridade
arv“ kirjutada mitme reaga
tabelit soovitakse (sisesta arv!).
Peale arvu sisestamist klikkige
lahtri kõrval olevale nupule
„Salvesta ridade arv” ja
ekraanile kuvatakse määratud
ridade arvuga aruandetabel.
Ridade arv sõltub sellest, kui
palju
on
asutuses
tervishoiutöötajaid, kelle kohta
aruandega andmeid esitatakse.
Oluline ei ole kohe teada täpset vajaminevate ridade arvu, kuna ridu on võimalik täitmise ajal
juurde tekitada. Üleliigsed (täitmisel tühjaks jäänud) read kaovad peale aruande salvestamist ise
ära. Tühjaks loetakse read, kus alates kolmandast veerust andmeid ei ole. Kui aruandetabel on
ekraanile tekitatud, siis saab seda täita nagu kõiki teisi aruandeid.

Tunnipalga aruanne erineb teistest veel selle poolest, et aruande täitmisel tuleb kasutada mitmeid
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koode ja klassifikaatoreid. Kuna õige koodi otsimine juhendist on tülikas, siis on loodud
võimalus aruande täitmine rippmenüüde abil. Rippmenüüs on kirjas kood koos sõnalise vastega,
seega ei pea sobilikku koodi otsima juhendist ega sisestama tippides klaviatuurilt. Rippmenüüde
kasutamiseks märgistage linnukesega tabeli kohal olev kastike „Näita tunnipalga
rippmenüüsid”, mille järel tekib rippmenüü iga lahtri kohale, kuhu on vaja sisestada kood.
Rippmenüüsid on võimalik täitmise ajal sisse ja välja lülitada. Selleks tuleb tabeli kohal olevas
valikukastikeses need vastavalt aktiveerida või deaktiveerida.

Vigade tekkimise vähendamiseks on loodud funktsioon, mis teavitab täitjat koheselt, kui
lahtrisse on sisestatud tingimustele mittevastav väärtus. Lahtri tingimusele mittevastava
väärtuse sisestamisel ilmub ekraanile hüpikaken vea teatega. Näiteks kui veergu 3 sisestatakse
sõna „mees”, siis ilmub ekraanile hüpikaken teatega „Viga: sisestatav väärtus peab olema
number”. Vea parandamiseks klikkida hüpikaknas nupule „OK“.
Mõnel juhul laseb süsteem viga ka ignoreerida. Soovides seda teha, klikkida hüpikaknas valikul
„Loobu“ („Cancel“). Vea ignoreerimisel (parandamata jätmisel) jääb väärtus tabelisse punaseks
ning peale aruande salvestamist näitab aruande tingimuste juures vastavat viga. Peale aruande
täitmist salvestage see tabeli all oleva nupuga „Salvesta”!
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5.6. Aruanne „Tervishoiutöötajad“

Alates 2014. a (andmed 2013. a kohta) kogutakse tervishoiutöötajate andmeid uue vormiga.
Aruanne koosneb kahest tabelist. Esimesse tabelisse tuleb sisestada aruande esitaja üldandmed,
teise asutuse tervishoiutöötajate andmed.
Andmete esitajatele on loodud võimalus andmed A-Veebi importida, et nad ei peaks andmeid
käsitsi sisestama. Exceli faili leiab lingilt, mis asub Tervishoiutöötajate tabeli vaates ja A-veebi
esilehelt.
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Vajutades lingile, laetakse alla fail. Seejärel saab esitaja täita selle andmetega ja importida
A-Veebi. See rutiin on sarnane tunnipalga aruande täitmisega.
Üleliigsed (täitmisel tühjaks jäänud) read kaovad peale aruande salvestamist ise ära. Tühjaks
loetakse read, kus alates teisest veerust andmeid ei ole.
5.7. Tühjad aruanded ja tabelid

Kui aruanne on kinnitatud tühjana ehk sisaldab ainult nulle, siis see aruanne kuvatakse punase
kirjaga ja nimetatakse „nullaruandeks“. Tühjana kinnitatud aruanne on punaselt näha asutuse
vaates täidetud kohustuste nimekirjas. Koondaja vaates esitamiskohuslaste nimekirjas ja TAI-le
nupu all „Jälgimine” on kuvatud punasega asutuse nimi, kes on vaadeldava aruande tühjalt
kinnitanud. Kui ainult osad aruande tabelitest on tühjad tabelid, siis kuvatakse ainult need
üksikud tabelid aruande tabelite nimekirjas punasega.

5.8. Aruande kontrollimine

Aruandevormidega on A-Veebis seotud andmete õigsuse kontrolli loogilised tingimused ja
seosed, mis määratakse TAI poolt. Kontrollitavad aspektid jagunevad kolmeks: tabeli
tingimused, aruandepõhised ja aruannete vahelised seosed. Tabelipõhised tingimused seovad
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ühe tabeli andmeid ning näitavad ridade või veergude vahelisi seoseid (nt R01+R02>R03 või
V1=V2-V3, kus R tähistab rida, V – veergu ja number tähistab rea või veeru numbrit). Reeglina
kehtivad tabelipõhised tingimused rea (veeru) kõikidele veergudele (ridadele). Vastupidisel
korral on erandid TAI poolt kirjeldatud.
Aruandepõhised seosed seovad sama aruande erinevaid tabeleid.
Aruannete vahelised seosed seovad eri aruannete tabeleid. Nendes seostes kasutatakse
andmeelemendile viitamiseks kolme tunnust: T-tabel, R-rida, V-veerg, millele järgneb vastavalt
tabeli, rea ja veeru number (nt T5232V10R16 = T7234V7R16.0 + T7234V10R16.0 TR03V6 =
TA01R04V6 + TA04R01V1). Tingimuste sümboolika tundmine on oluline vigade leidmiseks.
Aruandetabeli salvestamisel kontrollib A-Veeb automaatselt tabelipõhiste tingimuste õigsust ja
näitab tulemuse tabeli nime järel.

Aruandepõhiste ja aruannete vaheliste seoste kontrollimiseks tuleb vajutada nupule [Kontrolli].
Tabeli tingimuste, aruande ja aruannete vaheliste seoste vaatamiseks ning mittekehtivate
tingimuste/seoste kohta teabe saamiseks tuleb klikkida vastaval veateatel. Avanevas aknas
tuuakse tingimuste/seoste loetelu, kontrolli tulemused ja vigade asukoht:

Vigade parandamiseks tuleb avada uuesti vastav tabel ning teha seal parandused. NB! Pärast
andmete parandamist tuleb uuesti vajutada [Kontrolli], kuna andmete muutus võis kaasa tuua
uued tabeli, aruandepõhised või aruannete vahelised vead.
5.9. Kommentaari lisamine aruandele

Kõikide aruannete juures on kommentaari väli, kuhu aruande täitjal on võimalik sisestada
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aruandega seotud olulist informatsiooni vabatekstina.

5.10. Aruande kinnitamine

Aruande kinnitamine tähendab selle esitamist kõrgemalseisvale instantsile. Põhimõtteliselt
saaks kinnitada vaid neid aruandeid, mille korral on täidetud loogilise kontrolli tingimused, kuid
süsteemis on võetud aluseks nn pehme variant, kus kasutaja ise otsustab aruande kinnitamise.
See ei blokeeri aruandluse koondamist ka juhul, kui mingi loogilise kontrolli tingimus/seos ise
osutub tehniliselt või sisuliselt vigaseks.
Aruande kinnitamiseks peab aruande koostaja aruannete täitmise lehel vajutama nupule
[Kinnita]. Kinnitatud aruanne kantakse üle Täidetud kohustuste tabelisse.
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5.11. Kinnitatud aruande andmete muutmine ja aruande tühistamine

Kinnitatud aruande andmeid saab parandada ilma, et aruande kohustaja peaks seda tühistama.
Selleks tuleb aruande vaates klikata lingil Ava aruanne muutmiseks. See tühistab aruande
kinnituse ja võimaldab aruannet muutma asuda. Parandatud aruanne on TAI TSO-le ja Eesti
Kaitseväele aktiveeritud peale andmete esitajapoolset kinnitust. Ehk, kinnitatud aruande uue
versiooni esitamiseks TAI TSO-le, peab andmete esitaja aruande uuesti kinnitama. Parandatud
andmed kuvatakse aruandes punasega. NB: Esitaja saab „Kinnitatud“ staatuses aruandeid
muutmiseks avada seni kuni aruande kohustaja pole koondaruannet kinnitanud või kuni 6 kuu
möödumiseni. Andmete valjavõte genereeritakse aruande viimasest kinnitatud versioonist.
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Kui kohustaja on koondaruande kinnitanud, siis aruande esitaja peab taotlema aruande
kinnituse tühistamist kõrgemalseisva instantsi poolt. TAI saab TTO aruande kinnituse tühistada
koheselt. Eesti Kaitsevägi saab enda alluvate aruandeid tühistada seni, kuni TAI pole enda
koondaruannet kinnitanud. Kui TAI on enda koondaruande kinnitatud, siis tuleb see lasta TAIl tühistada. Reeglina TAI koondaruandeid ei kinnita.
Kui TAI avastab Eesti Kaitseväe või TTO koondis vea, siis tühistab ta kinnituse ja teavitab
sellest vastavalt siis Eesti Kaitseväe või TTO töötajat. Vea parandamiseks kontrollivad TTO ja
Eesti Kaitsevägi veelkord lähtearuandeid ja tühistavad kinnituse vigaste lähtearuannete juures,
suunates nad sellega parandamisele. Kui aruande koostaja avastab ise vea peale aruande
kinnitamist, saab ta aruande parandamiseks avada klikates nupul „ava aruanne muutmiseks“.
Juhul kui aruande vaates puudub nupp „ava aruanne muutmiseks“ tähendab see seda, et aruande
kohustaja on kinnitanud koondaruande. Sellisel juhul tuleb asutusel pöörduda kõrgemale
tasemele (kohustaja poole) palvega aruande kinnitus tühistada. Kui ei leita üles nuppu „ava
aruanne muutmiseks“ siis tuleb pöörduda enda kohustaja või TAI töötaja poole. Nii piirkondliku
kui ka TTO aruande kinnituse tühistamiseks tuleb kohustajal vastava aruande lehel vajutada
selle esitaja nime taga asuvale nupule [Tühista].

Tühistatud aruanne kantakse tagasi Aktiivsete kohustuste tabelisse. Ühe lähtearuande kinnituse
tühistamine annulleerib ka kõrgema taseme koondi. Kui asutuse aruande tühistab temast
kõrgemal seisev instants, siis on nõutav tühistamise põhjuse kirjutamine vastavasse lahtrisse.
Tühistamise põhjust saab aruande esitaja näha klikkides Aktiivsete kohustuste tabelis veerus
Märkused vastaval lingil.
Koondaja tasemel on võimalik vaadata tühistatud olekus aruannet. Aruande tühistamise hetkel
teeb süsteem sellest koopia ning seda koopiat on võimalik vaadata. Antud võimalust on hea
kasutada juhul kui aruande täitja pöördub koondaja poole küsimusega, aruandes esinevate
vigade täpsustamiseks. Siis on koondajal võimalik vaadata aruannet. Tühistatud aruanne on
kuvatud musta kirjaga nagu ka aruanded, mis on alles kinnitamata, kuid tühistatud aruande nimel
klikkides on võimalik aruannet avada ja seda vaadata. Niipea kui aruande esitaja kinnitab uue
aruande, kirjutatakse koopia üle ja koondajale on näha uued andmed.
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Kohustajal on võimalik vaadata oma alluvate aruannete tühistamise põhjuste ajalugu aruannete
täitmise lehel vastava aruande juures. Tühistamispõhjuste ajaloo all on näha tühistaja nimi,
tühistamise kuupäev ja põhjuse kirjeldus.

Tühistamise põhjust on võimalik vaadata ka siis, kui tühistatud aruanne on avatud ja seda on asutud
parandama. Tühistamise põhjus ilmub aruande avamisel punases paksus kirjas (vt pilti).
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5.12. Koondaruande koostamine, kontrollimine, kinnitamine ning muutmiseks avamine

Koondaruandeid saab koostada TAI ja Eesti Kaitseväe tasemel (välja arvatud aruanne
„Tervishoiutöötajad“ ja „Tunnipalk“). TTO tasemel koostatakse koondaruannet kui emaasutusel
on allasutusi. Koondaruannet on võimalik vaadata ka siis, kui mõnel esitajatest on aruanne
esitamata (osakond), kuid sellist aruannet saab üksnes vaadata, mitte kinnitada.
Koondaruande vaatamiseks lähtutakse tabelist Aktiivsed kohustused, kus valitakse koondatav
aruanne. Aruande nimel klikkides näidatakse ekraanil lähtearuannete esitamise seisu: kellel on
aruanne esitatud ja kellel ei ole. Koondaruande koostaja saab näha ja kontrollida kõiki esitatud
lähtearuandeid klikkides aruande esitaja nimel.

Kui kõik vastava koondaruande lähtearuanded on esitatud, siis ilmub tabelisse koondaruande
nime taha nupp [Koosta koondaruanne], millele vajutades süsteem koostabki koondaruande.
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Koondaruande koostamine ei välista lähtearuannete vaatamist ega kinnituste tühistamist.
Seetõttu peab meeles pidama, et pärast lähtearuande kinnituse tühistamist tuleb koondaruanne
uuesti koostada (pärast seda, kui lähtearuanne on esitaja poolt uuesti kinnitatud). Klikkides
koondaruande nimel avaneb leht, kus saab kontrollida koondaruande vastavust TAI poolt
kehtestatud kontrolltingimustele ja –seostele ning vaadata koostatud tabeleid. Tabelite
tingimuste vaatamiseks tuleb klikkida veateatel veerus „Tingimused“. Tabelitevaheliste seoste
vaatamiseks tuleb klikkida aruande nimetuse järel oleval lingil.

Koondaruanded nagu lähtearuandedki kuuluvad kinnitamisele. Koondaruande kinnitab
lähtearuannete kohustaja. Aruande kinnitamiseks vajutatakse koondaruande nime järel olevale
nupule [Kinnita].

Kui kohustaja avastab, et kinnitatud koondaruanne sisaldab vigu, saab ta avada koondi
muutmiseks. Klikata aruande nimel ja järgmisel pildil klikata lingil „Ava aruanne
muutmiseks“ aruande nimetuse järel.
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Kui koond on muutmiseks avatud, siis saavad ka allasutused oma aruandeid muutmiseks avada
ning teha vajadusel parandusi.
5.13. Koondaruande moodustamine kuuaruannetest „Ravivoodid ja hospitaliseerimine”

Koondaruande moodustamiseks tuleb peamenüüs klikkida valikul „Koondaruanded“. Edasi
tuleks rippmenüüst „Aruanne” valida vastava perioodi koondaruanne „Ravivoodid ja
hospitaliseerimine” ning määrata täpsemalt perioodi valiku lahtritest ajavahemik, mille kohta
soovitakse koondaruannet moodustada (perioodi alguse aasta ja kuu ning lõpu aasta ja kuu).
Rippmenüüst „Tasemeid” määratakse, millise taseme aruannet/aruandeid soovitakse
moodustada (allasutus, asutus, piirkond, TAI). Koondaruannet saab moodustada enda või enda
alluvate kohta.

Kui kõik valikud on tehtud, siis klikkige nupul „Näita” ning ekraanile kuvatakse
asutuse/piirkonna nimekiri. Asutuse/piirkonna nime peal klikkides avaneb läbi hüperlingi selle
asutuse/piirkonna koondaruanne.
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Aruande „Ravivoodid ja hospitaliseerimine” koondi puhul arvutatakse lisaks valitud perioodi
summadele ka neli voodifondi näitajat iga voodiprofiili jaoks valitud perioodi kohta. Need
näitajad on: voodikoormus (päeva), voodihõive (%), voodikäive (inimest ühe voodi kohta) ja
keskmine ravikestus (päeva).

6. Aruannete esitamise ülevaade
Peamenüü valik [Aruanded] on enda ja alluvate aruannete vaatamiseks ja väljatrükiks. Samuti
saab eksportida enda aruandeid nii Exceli- kui vav-failina.
6.1. Esitamiste ülevaade

Koondaja tasemel (peamiselt TAI ja Eesti Kaitsevägi) on oluline hoida ülevaadet aruannete
esitamisest ja kohustamisest. Esitamiste ülevaadet saab A-Veebis koostada lehel „Esitajad”, kus
saab teha väljavõtte esitamistest mitme aruande ja mitme perioodi kohta korraga.
Ulatuslikuma esitamiste ülevaate tegemiseks tuleb peamenüüst valida „Esitajad” ja klikkida lehe
üleval servas oleval nupul „Esitamiste ülevaade”.
Lehel asuvad rippmenüüd, mille abil saab määratleda kriteeriumid esitamiste ülevaate
kuvamiseks. Rippmenüüst määratakse sobivad kriteeriumid ja klikitakse nupul „Otsi“. Seejärel
kuvatakse ekraanile risttabel, mille igas lahtris on märge vastava asutuse vastava aruande
staatuse kohta: kohustatud, esitatud, ei ole kohustatud, võlgnevus.
Rippmenüüde kõige ülemine väli on tühi. Tühja välja valimise korral seda kategooriat ei
arvestata. Näiteks kui soovitakse näha infot kõigi aruannete kohta korraga, siis tuleb valida
menüüst „Aruanded“ tühi väli. Kui soovitakse infot kõigi asutuste kohta, siis valitakse menüüst
„Asutused“ tühi väli.
Hoides arvuti klaviatuuril all nuppu Ctrl on võimalik teha igast rippmenüüst mitu valikut
korraga. Näiteks kui vajutada alla Ctrl klahvi on võimalik valida menüüst „Aasta” hiirega
klikkides aastad 2010, 2011 jne. Sama funktsioon kehtib kõigi rippmenüüde puhul.
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6.2. Aruannete vaatamine

Kinnitatud aruannete vaatamiseks on peamenüü valik [Aruanded]. Avaneval lehel tuleb
hüpikakendes valida süsteemis
sisalduvate perioodide, esitajate
ja aruannete hulgast vajalikud
andmed. Otsingu tulemust saab
järjestada aruande ja esitaja
nime
ning
kinnitamise
kuupäeva järgi, kuid vaikimisi
on nimistu sorteeritud aruande
nime järgi. Veel on võimalik
määrata korraga näidatavate
tulemust arv. Lahtri (lahtrid)
võib ka tühjaks jätta, sel juhul
otsingut vastava tingimusega ei piirata.
Otsimiseks vajutada [Otsi]. Avaneval lehel kuvatakse leitud aruannete nimekiri.

Klikkides aruande nimel kuvatakse ekraanile nimekiri aruande tabelitest. Tabeli nime järel
asuvale nupule [Vaade 1] vajutades näidatakse vastavat tabelit. Kui asutusel on alluvaid
esitajaid, siis vastava aruande alluvate esitajate nimekiri tuuakse ära tabelite nimistu järel.
Klikates seal esitaja nimel näidatakse avaneval lehel vastavalt selle esitaja aruandetabelite
nimistut koos [Vaade 1]-nupuga ja tema alluvate esitajate nimekirja, mida on samuti nimel
klikkides võimalik avada.

6.3. Aruannete lehitsemine

Aruande tabelite vahel on võimalik liikuda edasi-tagasi kasutades tabeli üleval olevaid nuppe
„Eelmine tabel” ja „Järgmine tabel”. Selliselt on aruandeid võimalik „lehitseda” nii aruande
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täitmise ajal kui ka juba kinnitatud aruande vaatamisel.

6.4. Võlgnevused ja koondaruande koostamine võlgnevuste korral

Kui aruandekohuslane (asutus) ei ole aruannet talle määratud kuupäevaks esitanud (kinnitanud),
siis määrab kohustaja ta võlglaseks. Seejärel tekib koondaja tasemel aruande koondamise lehele
võlgneva esitaja juurde peale tähtaja möödumist nupp „Võlgnevus”.
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Määrates aruandeesitaja „võlglaseks” on koondajal võimalik koostada ja esitada koondaruanne.
Koondaruannet saab koostada ka ilma aruandeesitajat võlglaseks märkimata.

Võlglaseks märgitud aruandeesitajale saadetakse vastavasisuline kiri, mis sisaldab võlgnevuseks
märgitud aruande nime, perioodi, asutuse nime, võlgnevuseks märkimise kuupäeva, esialgset
esitamise tähtaega ja kohustaja kontaktandmeid. E-maili saatmisel saab tühistaja valida, kellele
võlgnevuse teade saadetakse ja kas üldse tahetakse seda saata.
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Aruandeesitajal säilib aruande esitamise kohustus ka peale seda, kui aruanne on märgitud
võlgnevuseks.
Võlgu olevad aruanded asuvad [Kohustuste] lehel eraldi nimekirjas „Võlgnevused“.
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Võlgu oleva aruande täitmiseks ja kinnitamiseks peab koondaja aruande uuesti aktiveerima,
milleks tuleb võlgu oleva aruande esitamiseks pöörduda TAI kontaktisiku poole. Peale aruande
aktiveerimist liigub see võlgnevuste nimekirjast aktiivsete kohustuste hulka ning siis saab selle
ära täita ja kinnitada.
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Selleks, et koondajal oleks võimalik eristada koondaruandes sisalduvaid aruandeid nendest
aruannetest, mis on esitatud peale koondaruande kinnitamist, kuvatakse nende aruannete
kinnitamise kuupäev punasel taustal. Koondajal on alluvate aruandeid võimalik sorteerida ka
esitamise kuupäeva järgi. Uue koondaruande koostamiseks peab koondaja (Eesti Kaitsevägi)
pöörduma TAI poole juhul kui TAI on enda koondi kinnitanud. Üldjuhul TAI oma koondeid ei
kinnita.
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7. Enda aruannete eksportimine
NB! Selle valiku kaudu saab eksportida ainult enda aruandeid.
Pärast aruannete otsingut (vt 5.3) kuvatakse ekraanile tabel aruannete andmetega. Aruande
eksportimiseks tuleb vajutada viimases veerus vastavalt kas [excel] või [vav].

a) Aruande eksport Excel-failina:
- Allalaadimisel näidata oma kausta nimi. Vastavasse kausta tuuakse fail aruanne.zip.
- Fail aruanne.zip tuleb lahti pakkida. Kui kasutada Winzip'i, siis kontrollida, et oleks linnuke
lahtris Use folder names. Pärast lahtipakkimist tekib fail aruanne.xls ja kaust aruanne_files
(sisaldab üksikaruandeid .html failidena).
- Avada aruanne.xls. Kui soovitakse säilitada vastavat faili Excel-formaadis, siis tuleb fail
salvestada uue nimega, valides menüüst File – Save As. Ekraanile tuuakse aken, kus vaikimisi
pakutakse akna allservas 'Save as type' lahtris 'Web page', selle asemele valida kindlasti
Microsoft Excel ... . Nüüd võib kustutada faili aruanne.xls ja kausta aruanne_files.
NB! Kui arvutis puudub .zip-faili lahtipakkimiseks vajalik tarkvara, tuleb see endale muretseda.
Vabavaraline lahtipakkuja on näiteks 7-zip (www.7-zip.org).
b) Aruande eksport .vav-failina:
- Allalaadimisel näidata oma kausta nimi. Vastavasse kausta tuuakse fail (asutuse
impordikood).vav.

8. Aruannete printimine
Aruannete printimisel on võimalik iga tabeli juures valida, milliseid veerge ja ridu printida
soovitakse. Valikuid saab määrata aruandetabeli taga oleva nupu „Vali” alt. Printida saab nii
kinnitatud (lehel „Kohustused” täidetud kohustuste alt) kui ka kinnitamata aruandeid (lehel
„Kohustused” aktiivsete kohustuste alt).
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Nupu „Vali” alt avaneb trükitavate ridade/veergude valimise leht. Sellel lehel on tabeli iga rea
ja veeru ees valikukastike. Rea ja veeru ette, mida soovite printida, märkige kastikesse linnuke.
Tabeli üleval asuvad kaks nn „peakastikest”, mille abil saab valida või hüljata korraga vastavalt
kõik veerud või read.
Tabeli üleval asuva nupuga „Salvesta“ saab tehtud valikud salvestada. Ja nupu „Pdf“ alt on
võimalik tehtud valikutega tabelid välja printida.

Aruande „Hambaarsti aruanne“ puhul on võimalik printida kogu vorm korraga. Nimetatud kahe
aruande puhul on printimiseks lisanupp, mis asub aruande lehel vasakul üleval nurgas (vt
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järgmist pilti). Kogu vormi printimisel on võimalik valida tabelid, mida soovitakse printida.
Trükitavad tabelid tuleb märgistada linnukesega

9. Erinevate aastate arvnäitajate võrdlemine
Menüüsse on juurde tehtud uus valik [Aruannete võrdlus]. Avanevast aknast tuleb valida tabel,
mida soovitakse vaadata. Avanevas ripploendis näidatakse neid valikuid, mis on eelnevalt
defineeritud. Ehk, kui ei ole defineeritud näiteks Haigla aruande võrdlustabelit, siis ei saa ka
seda võrdluseks valida. Sellest ei piisa, et vorm Haigla on süsteemis olemas.
Seejärel tuleb valida soovitavad perioodid ja vajutada nupule näita. Perioodide valikus on need
perioodid, mis on vastavas tabelis defineeritud.
Omavahel saab võrrelda ainult kinnitatud aruandeid, st kui asutus aruannet kinnitanud ei ole,
siis tema vastava perioodi veerg on tühi.
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