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Suurandme allikad, töötlemine ja rakendused 
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Ettevõtte digitaliseerimise eesmärk

 Digitaliseerimise peamine eesmärk on  parandada ettevõtte tulemuslikkuse 

näitajaid (toote omahind, toote kvaliteet, toote turule toomise aeg, tellimuse 

täitmise täpsus), et suuta kaasas käia turu situatsioonide muutustega.

 Ettevõtte konkurentsivõime näitajateks on paindlikkus (suutlikkus kiiresti

ümber häälestada tootmissüsteeme erinevate toodete valmistamiseks),

toodete lühike tootmistsükli kestvus (minimiseerida mittetootlike aegade

osatähtsus), olla valmis pakkuma erinevaid tooteid (toodete nomenklatuursus)

ja muutma pidevalt toote funktsionaalsust (tuua turule just see toode, millest

turg unistab). Kõike mainitut aitab saavutada digitaliseerimine.



ÄRIPROTSESSID ja väärtusloome

Turundus Arendus Ost Tootmine Müük Müügijärgne

teenindus

Taaskasutamine

Väärtus tootele tuleb läbi väärtusahela

Arendustegevuse vajalikkus  / Arendustegevuse võimalikkus

Lahendused

DIGITAALSÜSTEEMIDTEHNOLOOGIA AUTOMATISEERIMINE

Tulemuslikkus Kasumlikkus



Ettevõtte strateegia seos arendustegevuse 

kontseptsiooniga

Müü Arenda Arenda

Arenda Tooda Müü

Tooda Müü Tooda

Make to Stock

Turuvajadustest lähtuv tootmine

Näit: mitmed laiatarbekaubad

(mobiiltelefonid,...), toidukaubad 

(leib, piim...) jne.

Make to Order

Tellimustele orienteeritud 

tootmine (spetsiaaltooted)

Make to the Customer

Kliendi vajadustele maksi-

maalselt kohandatud tootmine 

Näit: autotööstus

Suur paindlikkus

Tark tootmine

Mõõdukas 

automatiseerimine

Suur 

automatiseerimine

Otstarbekas 

digitaliseerimine

Mõõdukas paindlikkus



Digitaaltehnoloogiad ettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks

TOOTMINE

Turundus Arendus Sisseost Müük

Mõju 
määrang

... ...

CPS

WMS

LIMS

CRM

PLM /ERP
MOMS

CAD/CAM
MES

CMMS

C

Basic standards

 ANSI/ISA 95.00.xx

 ISO/IEC 62264 - xx



Tootmise digitaliseerimine

Tootmise 

digitaliseerimine seisneb 

erinevate 

infotehnoloogiliste 

süsteemide ja 

lahenduste kasutamises  

väärtusahela erinevate 

protsesside tõhusamaks 

muutmise eesmärgil



Digitaaltootmise võtmetehnoloogiad

Võrgulahendused Tehnoloogilised lahendused Kasutajasüsteemid

Internet

Kohtvõrgud

Asjade Internet (IoT)

Seadmetevaheline 

kommunikatsioon (M2M)

Asjade ühildatavus (Plug 

&Produce)

Wi-Fi

Web 2.0

Blootooth, NFC

AML, XML

Pilvelahendused

HDMI

.....

Kihtlisandus-tehnoloogiad (ALT)

3-D printimine, lasersintering

Küber-füüsikalised

süsteemid (CFS)

Robootika ja intelligentsed 

töökohad

Sensorid ja hajusjuhtimise 

süsteemid

Ennetav hooldus

0-defektidega tootmine (ZDM)

Logistika 4.0

Targad materjalid ja tooted

E-õpe

Andmeanalüütika

ERP/PLM/MES

CAD/CAM/CAQ

MOMS/LIMS/CMMS

SOA, SaaS

Simulatsioon

Modelleerimine

AI lahendused 

(ekspertsüsteemid)

Koostöörobotid

“Peidetud” süsteemid



Digianalüüsi eesmärk

 Digianalüüsi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral

ja mis eesmärkidel rakendavad ettevõtted erinevaid

digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete

toimingute teostamisel.

 Analüüsi aluseks on võetud vahetult Tööstus 4.0-ga

seonduvad teemagrupid koos vastavate tehnoloogiate

kasutamisega.

 Hinnang vastab ettevõtte digitasemega rahvusvahelises

ulatuses.



Ettevõtte suutlikkuse kujundamine

Ettevõtte suutlikkuse analüüsi etapid (CAPABILITY ANALYSIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITASEME JA VAJADUSE MÄÄRAMINE 

PAINDLIKKUSE TASMEME JA VAJADUSE 

MÄÄRAMINE 

 

 

AUTOMATISEERIMISE TASEME JA 

VAJADUSEMÄÄRAMINE 

ETTEVÕTTE ÄRIMUDELI SUUTLIKKUSE 

ANALÜÜS 



Digitaliseerimise ulatuse määramine ettevõttes –

digianalüüsi alus
Tootmise digitaliseerimise tasemeks on erinevate 

digitaaltehnikate rakendamise tase protsesside 

teostamisel laiendatud tarneahela (turundus, 

arendus, sisseost, tootmise ettevalmistus, 

tootmine, testimine, logistika, müük, müügijärgne 

teenindus, taaskasutus) ulatuses  



Digianalüüsi arenduse lähtekoht



Tootmise põhitasandid integreeritud tootmises



Digitaliseerimise süsteemid – digiauditi põhiteemad 

Nimetus Valdkond

CRM Kliendisuhete haldamine 

PLM/ERP Tootmisandmete haldamine ja ettevõtte ressursside 

planeerimine

LAN/Internet Võrgulahenduste kasutamine

CAQ Toote kvaliteedikontrolli digitaliseerimine

MES Tootmise ja töö soorituse jälgimise süsteem

MOMS Tootmisoperatsioonide juhtimise süsteem

CAD/CAM Raaljuhtimise ja –tootmise süsteem

CPS Tootmisprotsesside digitaliseerimine (sh CNC, DNC, SCADA 

jms)

WMS Ladude haldamise juhtimise süsteem

CMMS Seadmete hoolduse juhtimise süsteem

LIMS Kvaliteeditagamise ja kvaliteedikindlustamise süsteem 

(laboriandmete haldus)



Digianalüüsi teostusprotsess

Küsimustiku 

täitmine

internetis

Vastus 

ettevõttele

digitaliseerimise 

tasemest ja 

vajadusest

Olukorra 

analüüs 

Töötajate arv 

 

 

Tegevuste 

teekaart

Faas 1

Probleem-
sete 
kohtade 
välja-
toomine

Faas 2

Tekke-
põhjuste
prognoos

Faas 3

Parendus-
tegevuste 
pakkumine 



Digitaliseerimise tasemed - hindamisskaala

Taseme number Taseme olemuse kirjeldus

1. Tase nõrk Ettevõte pole rakendanud digitaaltehnoloogiaid või puudub 

vajadus nende rakendamise järele

2. Tase keskmine Ettevõte on mõningal määral rakendanud erinevaid 

infokommunikatsiooni-tehnoloogia vahendeid erinevate 

protsesside automatiseerimiseks

3. Tase hea Ettevõte kasutab erinevate protsesside digitaliseerimist ja liigub 

Tööstus 4.0 arenduste suunas ettevõttele vajalikes valdkondades

4. Tase tugev Ettevõte liigub jõuliselt Tööstus 4.0 tehnoloogiate suunas ning 

mitmed horisontaalse ja vertikaalse väärtusahela protsessid on  

digitaliseeritud vajalikul tasemel erinevate IKT lahenduste abil 

(nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt)

Eesti keskmine

25%



Ettevõtte digitaliseerimise taseme 

määramise tulemus



Digilahenduste kasutamine valdkondade lõikes 



Arenduste mõjutegurid

 Tootlikkuse suurenemine

 Seadmete kasutuskoormuse suurenemine

 Töötajate soorituste paranemine

 Laokulude vähenemine

 Kvaliteedikulutuste vähenemine

 Kokkulepete täitmise paranemine (tarnetäpsus, 

tarnekindlus, …)

 Toote turule toomise aja lühenemine



Digitaliseerimise teekaart

Digitaliseerimise teekaart on sihtotstarbeliste 

tegevuste kogum ajalises järjestuses eesmärgiga tõsta 

ettevõtte konkurentsivõimet ja parandada 

tulemuslikkust läbi kindlaksmääratud digitaalsete 

lahenduste kasutamise



Tänud!

 www.imecc.ee

 info@imecc.ee

 jyri.riives@imecc.ee

 tonu.lelumees@imecc.ee
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