


2020 kevad: uute, muutunud vajaduste 

kaardistamine ning otsus asendada 

olemasolevad süsteemid

aug. – dets 20: projekti elluviimine

Mews  

Larva.io



1. Peamised põhjused

Töö automatiseerimise vajadus

- lisaliideste kaotamine;

- vahendustasude vähendamine;

- otsetellimuste suunamine.



2. Peamised põhjused

Aja kokkuhoid ja täpsus (külastaja, ettevõte)

- automatiseeritud andmete liikumine ja edastamine;

- arveldamine;

- broneerimine, sisse – ja väljaregistreerimisprotsess;

- aruandluse lihtsustamine.



3. Peamised põhjused

Töötajad

- töötasu;

- värbamine, väljaõpe ja liikuvus teenindussektoris;

- koolitus jm.



Larva.io
Larva.io on asutatud 2018 a. Eestis, peakorteriga 

Tallinnas.

Põhitegevus on integreerida hoone tehnosüsteeme

äriprotsessidega:

• läbipääsud, kaamera pilt, arvestid, mobiiliäpp.

• Suurprojekti näide: EfTEN Capita (largest commercial real estate 

fund manager in Baltic States).



Larva.io Mantis
• MANTIS - Identity & access management platform 

MANTIS is a simple tool to help administrators manage 

baseSAFE logical units and user identities including cloud 

app users, access codes and access cards centrally. 



Larva.io rakendamine

• eelnev kohapealne projekteerimine ning hoones 

tehniline valmidus (Building Automation System OÜ)

• baseSAFE kontrollerite paigaldamine Larva.io

• IT turvalisuse eksperdina on Larva.io poolt välja 

toodud Hektori IT võimekus (BRS Network Baltic 

AS) - kaugjuurdepääsu turvalisus ning võrk 

tervikuna läbi mõeldud. Mida igapäevaselt 

majutusasutustes ei näe.



Mews

• Mews on Euroopa pilvepõhine tarkvarafirma, mis 

pakub majutustoodete ja -teenuste teenuseid 

hotellindusele alates 2012 a. Asukohaga Hollandis.

• Kõik majutusteenusega seotud funktsioonid (automaatsed 

teavitused + Mews terminal) 

• Broneerimismootor 

• Check-in kiosk

• Otseliidestus Booking.com-iga 

• Integratsioon Eestis – Larva.io, Merit, Valnes 





Programmide +
• Seadistamine: veebipõhine

• Väljaõpe: veebipõhine (Mews University) 

• Koolitused ja seminarid: veebipõhised 

• Testkeskkonnad

• Larva.io – töötab ka iseseisva programmina





Programmide -
• Tehnilised viperused;

• programmi funktsioonide kohandamine; 

• Inimlik kokkupuude (probleemi lahendus, külastajad). 



Hektori võit
• Kogu protsessi/programmide mitmekülgsus, kiirus ja 

täpsus

• Aja kokkuhoid 

• Vahendustasude kokkuhoid

• Personali kulude vähenemine üle 50%, personali töö 

ümberkorraldamine 

• Tööta või diivanil 



Täname!


