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Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada majandustarkvarade valikuvõimalused 

jaekaubandusettevõtetele, mis aitaksid parandada ettevõtte tööd. Tuues näitena äriühingu, 

võib öelda, et ettevõtte peamiseks sihtmärgiks on teenida kasumit, pakkudes teatud toodet 

või teenust. Ettevõtte peamisteks huvideks on hoida tulud ja kulud kontrolli all, millest 

tulenevalt tekib ootus ka majandustarkvara järele.  

Töös on kasutatud erialakirjandust ja teaduslikke artikleid, mis võimaldavad luua 

raamistiku, kuidas jaekaubandusettevõtte majandustarkvara vajadusi analüüsida. Seejärel 

tutvus autor eelnevalt koostatud kolme magistritööga, mille põhjal valis kümme enim esile 

toodud majandustarkvara, mis sobisid jaekaubandusettevõtetele. Majandustarkvarade 

pakkujatele koostas autor hinnapakkumise päringu, et selgitada majandustarkvarade 

valikuvõimalused jaekaubandusettevõtetele. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, millest esimene peatükk annab ülevaate 

majandustarkvara olemusest, valikut mõjutavatest teguritest ja majandustarkvara 

funktsionaalsusest ning selgitab, millistest osadest ehk moodulitest tarkvara koosneb. 

Lisaks on antud ülevaade ettevõtete jagunemisest ja majandustarkvarade pakkujatest.  

Uurimustöö teises osas on koostatud majandustarkvarade analüüs töös kasutatud 

hinnapakkumise päringule vastanud ettevõtete põhjal. Majandustarkvarad on jaotatud 

kahte gruppi: kus esimesse gruppi kuuluvad terviklikud programmid ja teise gruppi 

majandusinfosüsteemid. Käesolevas bakalaureusetöös on välja toodud valikukriteeriumid 

majandustarkvarade võrdlemiseks. 

Analüüsist selgus, et majandustarkvarad ei erine oluliselt teineteisest valikukriteeriumite 

alusel. Tarkvarasid saab jaotada ettevõtte spetsiifika järgi. Spetsiifika seisneb selles, et osa 

ettevõtteid vajab oma töös e-arvete funktsiooni, teised laoarvestuses mitme lao lisamise 



 

 

võimalust jne. 

Jaekaubanduse puhul on ettevõtetel sisuliselt samad tarkvaralised vajadused, nagu näiteks 

finantsarvestuse-, laoarvestuse- ja kassasüsteemi olemasolu. Ettevõtte tarkvara 

üldvajadustele järgnevad erivajadused, nagu näiteks finantsarvestuse mooduli jagunemine 

spetsiifilisemaks. Spetsiifilisemaks osadeks on näiteks maksudeklaratsioonide koostamine 

ja eksport, arvete saatmisvõimalus meiliga, e-arvete valmidus jne. 

Tarkvara valikut tehes tuleb määrata ettevõtte spetsiifikast tulenevad vajadused. 

Alustuseks tuleb fikseerida valikukriteeriumid ja seejärel kohandada kriteeriumid 

vastavalt tarkvarale. 

Märksõnad: majandustarkvara, majandusinfosüsteemid, jaekaubandusettevõtete tarkvara, 

moodulid 
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The purpose of the present BA is to determine the opportunities of accounting software 

for retail enterprises to help them improve the work of enterprises. Enterprises are 

interested in keeping the finances under control, thereby the need for accounting software.  

Professional literature and academic publications used for this BA enable to create a 

framework how to analyse the need of accounting software for retail enterprises. Three 

MA publications were analysed in order to bring out ten most suitable accounting 

software suitable for retail enterprises. A request for price (RFQ) was made to the 

providers of these accounting software enterprises to establish the possibilities for the 

retail enterprises regarding these software. 

Bachelor`s thesis consists of two chapters, where the first chapter gives an overview of the 

nature of the accounting software in general, the factors which affect the selection and of 

the functionality of accounting software. It also explains of what parts or modules the 

accounting software consists of. In addition, the thesis gives an overview on how 

enterprises are divided and about the main accounting software providers. 

The second part of the thesis consists of the accounting software analysis, based on the 

answers to the RFQ. Accounting software is divided into two groups: complete/full 

programs and accounting information systems. This thesis gives tools to compare and 

choose between accounting software. 

Analysis showed that accounting software does not differ substantially from each other 

based on the selection of criterion. It`s possible to divide accounting software according to 

the specifics of the enterprises: some enterprises need e-invoice functionalities, others the 

possibility to add multiple warehouses in stock and inventory accounting etc.  

Retail trade enterprises have similar accounting options, such as financial accounting, 



 

 

stock accounting and payment systems. The general software needs of enterprises are 

followed by specific needs, such as specific financial accounting modules. Specific parts 

for example are: making and exporting the payment declaration, sending invoices by e-

mail, e-invoice readiness etc. 

When choosing a software, one has to determine the needs based on the specifics of the 

company: firstly one has to establish criteria for choosing the software and secondly adapt 

the criteria according to the software.  

Keywords: accounting software, module, financial accounting, retail enterprises, payment 

systems 
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SISSEJUHATUS 

 

Enamikes ettevõtetes on majandustarkvaral väga oluline roll, kuna see toetab ettevõtte 

erinevaid äriprotsesse. Ettevõtted valivad majandustarkvara oma vajadustest lähtuvalt. 

Vaadeldes majandustarkvara arendust ajas, saab järeldada, et tänapäeva majandustarkvarad 

järgivad ettevõtete kaugeimaid eesmärke ja arvestavad nendega oma arengus. Tarkvara 

areng on tänapäeval seotud üha enam erinevate juhtimisstrateegiatega ja ettevõtetes 

kasutatavate rakendusteenuste arenguga või tulevikusuundadega.  

Jaekaubandust võib võrdsustada piltmõistatusega, kus tervikpilt sõltub väga paljudest ja 

väikestest detailidest. Jaekaubandusettevõtted kasutavad mitmesuguseid majandus-

tarkvarasid optimeerimaks ettevõttes olevat kauba kogust ja sortimenti nii sisseostmisel kui 

ka müümisel ja/ning klientide vajaduste hindamiseks kuni kaupluste igapäevase 

majanduskorralduseni välja. Millised valikuvõimalused on jaekaubandusettevõtetel seoses 

majandustarkvaraga? 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada majandustarkvarade valikuvõimalused 

jaekaubandusettevõtetele, mis aitaksid parandada ettevõtte tööd. Tuues näitena äriühingu, 

võib öelda, et ettevõtte peamiseks sihtmärgiks on teenida kasumit, pakkudes teatud toodet 

või teenust. Kuna ettevõtte peamiseks huviks on hoida tulud ja kulud kontrolli all, on 

tekkinud/tekib ootus ka majandustarkvara järele.  

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks, seadis autor järgmised uurimisülesanded: 

1. Kirjeldada majandustarkvara olemust ja valikut mõjutavaid tegureid ning 

funktsionaalsust ja majandustarkvara osasid; 

2. Uurida jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele pakutavate majandustarkvarade 

võimalusi; 

3. Tuua välja valikukriteeriumid majandustarkvarade võrdlemiseks, mis sobiks 

jaekaubandusettevõtetele. 
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Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, millest esimene peatükk annab ülevaate 

majandustarkvara olemusest ja valikut mõjutavatest teguritest. Uuritakse, mis on 

majandustarkvara funktsionaalsus ja millistest osadest ehk moodulitest majandustarkvara 

koosneb. Lisaks on antud ülevaade ettevõtete jagunemisest ja majandustarkvarade 

pakkujatest. Töös on põhiliselt kasutatud erialakirjandust ja teaduslikke artikleid, mis 

võimaldasid luua raamistiku, millised majandustarkvarad täidavad jaekaubandusettevõtte 

vajadusi.  

Töö teises osas on antud ülevaade töös kasutatud hinnapakkumisele vastanud 

majandustarkvarade analüüsist, mis jaguneb terviklikkudeks programmideks ja 

majandusinfosüsteemideks. Lisaks on välja toodud valikukriteeriumid majandustarkvarade 

võrdlemiseks. 

Uurimustöö teises osas on koostatud majandustarkvarade analüüs töös kasutatud 

hinnapakkumise päringule vastanud ettevõtete põhjal. Täpsema ülevaate andmiseks on 

majandustarkvarad jaotatud kahte gruppi: esimesse gruppi kuuluvad terviklikud 

programmid ja teise gruppi majandusinfosüsteemid. Välja on toodud valikukriteeriumid 

majandustarkvarade võrdlemiseks. 

Eelnevalt on koostatud majandustarkvaraalaseid võrdluseid Eesti ettevõtetele suuruse järgi 

ehk väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning suurettevõtetele. Antud töö on 

suunatud jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele, olenemata suurusest. 

Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks koostas töö autor hinnapakkumise päringu, saatis selle 

kümnele majandustarkvara pakkuvale ettevõttele ja analüüsis saadus vastuseid. Tulemuste 

analüüsimisel kasutas autor informatiivseid tabeleid. 
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1. MAJANDUSTARKVARA OLEMUS JA ÜLEVAADE NING 

FUNKTSIONAALSUS JAEKAUBANDUSETTEVÕTETES 

 

1.1. Majandustarkvara olemus 

 

Üldiselt kasutatakse järjest enam mitmesuguseid infotehnoloogilisi lahendusi, et muuta 

ettevõtte tegevuse organiseerimine võimalikult efektiivseks. Infotehnoloogiliste 

uuendustega kaasas käies ja ettevõtte vajadustest lähtudes, kasutatakse ühes ettevõttes 

erinevaid majandustarkvarasid. 

Ettevõtluses on väga tähtsal kohal tehnoloogia, mis viimasel sajandil on ühiskonnas kiiresti 

arenenud nii keerukuse, võimsuse kui ka kasutamise poolest. Tehnoloogia mõjutab 

ettevõtteid mitmel erineval viisil: vähendab kulusid ja vigu, tõstab toodangu kvaliteeti, töö 

efektiivsust ja kiirendab ettevõttes kulgevaid protsesse. (Kallam jt 2003: 32) 

Olenemata ettevõtte suurusest on tänaseks vajalik majandusinfosüsteem, suuremate või 

väiksemate võimalustega. Väiksematel ettevõtetel on protsessid sageli kergemini 

hallatavamad ja läbipaistvamad, mille tõttu saadakse hakkama kitsamate võimalustega 

tarkvaraga. Keskmised- ja suurettevõtted vajavad suuremate võimalustega ja ettevõtte 

spetsiifikat järgivat tarkvara. 

Iga ettevõte peab leidma oma ettevõtte parandamiseks sobiva tarkvara. Tarkvara on 

võimalik soetada valmistootena või spetsiaalselt lasta eesmärkidest lähtuvalt valmistada. 

Kindlasti on valmistoode ka märksa soodsam kui spetsiaalselt ettevõttele valmistatud 

tarkvara. Samas, kui valmisolev tarkvara täidab ettevõtte vajadused, siis ei ole vajalik aega, 

raha ja energiat keerulisele tarkvarale investeerida. (Paluoja 2011) Kui ettevõttes on teada 

eelarve ja eesmärk, saab hakata sobiva tarkvara valikuga tegelema. Mõnevõrra lihtsam on 

töötada erilahendusena valmistatud tarkvaraga, kuna lahendus luuakse kirjeldatud nõuetest 

lähtuvalt, kuid on mõnevõrra ka kallim. Olemasoleva tarkvara puhul tuleb esmalt tutvuda 

erinevate tarkvaratoodetega, teadvustades võimalusi ja piiranguid. Esmalt analüüsitakse 
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juba ettevõttes olevale tarkvarale seatud eesmärke ja nõudeid. Alles seejärel valitakse 

keerulisem tee ja soov valida spetsiaalselt organisatsiooni eesmärkidest lähtuvat tarkvara. 

Suurettevõtted vajavad majandusinfosüsteeme, millega hallata ettevõttes kõiki protsesse. 

Olenemata ettevõtte suurusest on majandusinfosüsteemi valikukriteeriumiks siiski ettevõtte 

vajadused ja võimalused (Dull 2010: iv-xvi).  

Üldiselt on kasutusel mõisted nagu majandustarkvara ja majandusinfosüsteem, kuid 

kindlasti peab antud mõistetel vahet tegema. Oluline on teada, millal räägitakse 

majandustarkvarast ja millal majandusinfosüsteemist. Töös kasutatavate mõistete/terminite 

paremaks mõistmiseks on vaja need täielikult lahti seletada. Alustuseks on selgitatud 

informatsiooni ja infosüsteemi ning andmete moodustamise mõistet.  

Informatsioon on teave erinevate sündmuste, protsesside, ideede jne puudutavate asjade 

kohta. Põhiliselt säilitatakse vajaminev informatsioon paberkandjal või digitaalselt, kuid 

andmeid nende kohta andmebaasides. Infot võib sõnastada ka kui sõnumit, millel on kaks 

poolt: info saatja ja info vastuvõtja. Informatsioon on andmetega süstemaatiliselt tehtud 

andmetöötluse tulemus, mis on info saaja poolt tõlgendatav ja mõistetav, ning mis aitab 

teha konkreetseid järeldusi, otsustada ja kinnitada. Informatsiooniks võivad olla näiteks 

aruanne, graafik, analüüs jne. Andmed on märkide hulgad ja üksikasjalikud faktid 

sündmustest, mis on salvestatud mingis keskkonnas. Andmeteks nimetatakse ka inimesele 

või masinale arusaadaval kujul koondatud info esitusviisi, mida saab kasutada 

tõlgendamiseks, suhtluseks või töötluseks. (Eessaar 2008: 11)  

Infosüsteem peab koosnema erinevatest andmetest ja muutma need informatsiooniks. 

Infosüsteem on kogumik, mille kaudu erinevad andmed kogutakse, säilitatakse ja 

hallatakse. (Dull 2010: 13) 

Tööülesannete ja otsuste tegemise teavet ettevõttes hõlbustab infosüsteem, mis on 

organisatsiooni teabe säilitamiseks ja töötlemiseks mõeldud süsteem. Tänu infosüsteemile 

saavad kasutada, planeerida ja kontrollida ettevõtte tegevust erinevad ettevõtte töötajad. 

Andmete töötlemisel ehk sisestamisel saadakse info, mida kirjeldab joonis 1. 
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Joonis 1. Andmete töötlemine infosüsteemis. Allikas: (Dull 2010: 13, autori koostatud) 

 

Majandusinfosüsteem on kogum, mis koosneb enamasti kahest või enamast omavahel 

seotud osast/tarkvarast. Süsteem koosneb peaaegu alati väiksematest allsüsteemidest, mis 

moodustavad ühtse terviku. (Romney, Steinbart 2009: 48) 

Tihti kasutatakse majandusinfosüsteemi asemel ka väljendit ERP (Enterprise Resource 

Planing). ERP on ettevõtte ressursside planeerimise süsteem. Selle planeerimissüsteemi 

eesmärgiks on ettevõtte arvestuse ja juhtimise automatiseerimine, mis omakorda 

võimaldab tõsta ettevõtte töö kvaliteeti. ERP süsteemi aluseks võetakse ühtse andmebaasi 

loomise printsiip ja sinna alla kuuluvad erinevad moodulid - süsteemid/tarkvara osad, mida 

ettevõtted kasutavad oma igapäevatöös. (Dull 2010: 34) 

ERP on tarkvara, mis valmiskujul sisaldab funktsionaalsust enamlevinud ärifunktsioonide 

juhtimiseks ja kajastamiseks. Enamasti hõlmab funktsionaalsus raamatupidamist ja 

arveldamist, laofunktsionaalsust jne. Tavapärane ERP-pakett on jaotatud mooduliteks, mis 

võimaldab ettevõttel kasutada vaid vajalikku osa. (Loog 2005: 6) 

Ettevõtte planeerimise süsteem jaguneb erinevateks osadeks. Raamatupidamisosakond 

vajab raamatupidamisprogrammi, tootmisosakond vajab MRP (Manufacturing Resource 

ANDMETE 
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ANDMETE 
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KASUTAJAD 
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Planning) ehk tootmise ressursside planeeringut jne. (Shoemaker 2003: 8). 

Kliendihaldussüsteem ehk CRM (Customer Relationship Management) aitab hallata 

kliendisuhteid ja koguda informatsiooni klientide kohta. Tarnijate haldussüsteem ehk SCM 

(Supply Chain Management) aitab planeerida, juhtida ja optimeerida raha, materjalide ja 

andmete liikumist ettevõtte väärtuse loomises erinevatel etappidel, alates toorme-

materjalide tarnimisest, tootmisest kuni logistikani. Lisaks veel inimressursi juhtimise 

süsteem ehk HRM (Human Resource Management), mis on abiks ettevõtte personali ja 

sellega seotud arengu juhtimisel. Need on vaid üks osa ettevõtte ressursside planeerimise 

süsteemist, mis integreerib majandustarkvara lahenduse erinevad osad ühtseks 

terviklahenduseks. (Dull 2010: 34-40) 

Järgnevalt vaadeldakse lähemalt, mis on tarkvara. Tarkvaraks (software) on eelkõige 

arvutile arusaadavas keeles loodud erinevate käskude jada. Tavaarvutikasutaja mõistes on 

tarkvaraks kõik arvutis olevad programmid, mis on vajalikud riistvara (hardware) 

töölepanekuks. Riistvaraks on kõik arvuti juurde kuuluvad füüsilised komponendid, nagu 

näiteks printer, kuvar, hiir jne. Tarkvara on nii öelda komplekt protseduure, funktsioone, 

programme, seotud andmeid ja nende dokumentatsioone. Programmi tarkvara täidab 

rakendatava programmi ülesandeid. Käesolevas töös samastatakse tarkvara ja programmi 

mõiste, kuna neid kasutatakse tavapärases keelekasutuses sünonüümidena.  

Majandustarkvara sisaldab kõike, mida vajatakse tipptasemel raamatupidamiseks, kuid 

sellele lisanduvad tavaliselt sellised võimalused, mis enamasti katavad ettevõtte info-

tehnoloogilised vajadused ka põhiprotsesside osas. Näitena võib tuua ostu, müügi, 

laoarvestuse ja logistika, tootmise, teeninduse- ja personali juhtimise, kliendikontaktide 

haldamise ning paljud teised igapäevaselt vajalikud tegevused. Tarkvarades kasutatakse 

erinevaid osasid, mida nimetatakse kas mooduliteks või tarkvara osadeks ning antud töös 

kõrvutatakse neid sünonüümidena. 

Kokkuvõtvalt on majandustarkvara majandusinfosüsteemi osa. Majandusinfosüsteem on 

terviklik infrastruktuuri ja ressursside kogumik, millega hallatakse ettevõtte 

majandusandmeid.  
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1.2. Majandustarkvara valikut mõjutavad tegurid 

 

Ärimaailmas on ettevõtted pidevalt kasvavates konkurentsi tingimustes sunnitud 

optimeerima äriprotsesse ja alandama kulusid, mistõttu on kujunenud sobiva majandus-

tarkvara valik raskeks. Otsustades vale tarkvara kasuks, võib see põhjustada pikaajalist 

hoolduskulu või halvimal juhul lisatarkvara juurdeostu, et täita juba olemasoleva tarkvara 

puudused.  

Kuidas valida ettevõttele sobivat majandustarkvara? Eelkõige tuleb fikseerida kriteeriumid, 

mis on tähtsad majandustarkvara kasutajatele. Mida peaks tähele panema nende uurimisel 

ja mida ettevõtte kaardistamisel välja jätma? Tarkvara valikut tehes ei ole tähtis, kas 

eristatakse ettevõtteid, kellel on olemas majandustarkvara või neid, kes alles hakkavad 

seda ettevõttes juurutama. Küll aga saab eristada põhjuseid, miks tuleb kaaluda tarkvara 

väljavahetamist või edasiarendamist. (Hõbejõgi 2012: 17) Näiteks tuleks kaaluda 

majandustarkvara vahetamist, kui ettevõttes ilmnevad majandustarkvara kasutamisel 

järgmised probleemid:  

1. Majandustarkvara ei anna firma juhtimiseks piisavalt vaateid. Erinev info on 

salvestatud mitmetes eri kohtades.  

2. Majandustarkvara ei kata ettevõtte äriprotsesse. Peale ostu-müügi protsessi on 

ettevõttes rida protsesse, mida saab ühtselt hallata (laohaldus, kliendisuhtlus, 

tootmine jms.), mis võivad olla seotud samast dokumendist tekkinud info põhjal. 

3. Kasutatakse kontoritarkvarasid (Microsoft Office, Google Docs vms), mis pole 

mõeldud suures mahus info talletamiseks, vaid informatsiooni haldamiseks. Kui 

olemasolevas majandustarkvaras puuduvad võimalused juhtimiseks ja igapäevaseks 

tööks vajalike andmete hoidmiseks, ei jäägi muud üle kui kasutada kontoritarkvara. 

Sellega kaasneb andmete paiknemine eri süsteemides ja ka samade andmete 

hoidmine eri kohtades. 

Tarkvara valides tuleb lähtuda ettevõtte profiilist, võimalustest ja vajadustest. Kindlasti 

tuleb uurida ettevõtte suurust, kas ettevõte kuulub väikese või keskmise suurusega 

ettevõtete hulka, arvestades seejuures nii tarkvara kasutajate arvu, käivet kui ka protsesside 

keerukust (Säre 2005). Siimon on välja toonud, et nüüdisajal saab infot töödelda ja tööd 

korraldada ilma arvutita, vaid väga väikese käibega kauplustes. Enamik ettevõtteid vajavad 
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tänapäeval juba terviklikku majandustarkvara (Siimon 2014: 133). Väga väikese/madala 

käibega kaupluste puhul ostetakse tihti raamatupidamisteenust, mis tähendab, et ettevõttel 

puudub otseselt vajadus majandustarkvara järele. 

Ettevõtete suurust väljendatakse üldjuhul töötajate arvu järgi ja müügikäibe kaudu. Üldiselt 

lähtutakse võrdsuse mõttes Euroopa Liidu kvalifikatsioonist ehk 1-9 töötajaga on 

mikroettevõtted, 10-49 töötajaga väikeettevõtted ja 50-249 töötajaga keskmise suurusega 

ettevõtted ning üle 250 töötajaga on suurettevõtted. (Kallam jt 2003: 12)  

Kuna ettevõtted on erinevad suuruse, tegevusala äriprotsesside poolest, siis on ka erinevad 

vajadused majandustarkvara järele. Näiteks tootmisega tegelevale ettevõttele on vaja 

tootmise haldamise osa; samas ei vaja seda kaubandusega tegelev ettevõtte, kus on tööl 

palju inimesi, sest nemad vajavad inimressursside haldamise osa. Tabelis 1 on välja toodud 

tegurid, mis avaldavad mõju jaekaubandusettevõtete vajadustele majandustarkvara järele. 

 

Tabel 1. Majandustarkvara vajadusi mõjutavad tegurid. Allikas: (Romney, Steinbart 2009: 

28-32, autori koostatud) 

Majandustarkvara vajadus 

tarkvarast tulenevad tegurid ettevõttest tulenevad tegurid 

Tarkvara kohandatavus ettevõttega Ettevõtte tegevusala 

Kasutamismugavus Ettevõtte eripära 

Tugiteenuse olemasolu Ettevõtte suurus 

Veebipõhine kasutamisvõimalus Töötajate harjumused 

 

Enamik ettevõtteid alustavad tarkvara valiku puhul küsimustega tarkvara maksumusest ja 

võimalustest. Paljud ettevõtted ei saa endale lubada väga kalleid suuremate võimalustega 

tarkvarasid, vaid peavad lähtuma oma minimaalsest eelarvest. Majandustarkvara turul on 

kümneid erinevaid pakette, alates mõnesajast eurost kuni mitmetuhandeliste 

professionaalsete infosüsteemideni. (Virumäe jt 1995: 3-6) Tarkvara ostu puhul ei saa 

lähtuda ainult tarkvara ühekordsest hinnast, vaid tuleb uurida ka juurdelisanduvaid kulusid. 

Directo tarkvara artiklis, kuidas valida majandustarkvara, toob Pastarus välja, et enamasti 

ei piirduta tarkvara litsentsi soetamisel ühekordse kuluga. Tuleb uurida lisaks, kui suur on 

aastane hooldus- ja arenduskulu, palju maksab klienditugi või konsultandi tulek kliendi 
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juurde. Välja tuleks selgitada, kui palju maksab koolitus ehk tarkvara juurutus, kui kaua 

kulub selleks aega, kui palju maksavad uued/täiendavad versioonid jne. Antud väidete 

põhjal tuleb ettevõtjal välja selgitada oma ettevõttest tulenevad vajadused. (Pastarus 2009) 

Millised siiski on igapäevaselt töötava ettevõtte põhivajadused? Vajadus oleneb eelkõige 

ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast jpm. Ettevõtja teadmised ettevõtlusest eeldavad 

vastuseid erinevatele küsimustele tarkvara valiku puhul. Suurettevõtetes, kus on töötajaid 

rohkem, tuleb koostööd teha erinevata töölõikude eest vastutavate töötajatega. Kindlasti on 

üheks vajaduseks ka info koondamine ühte kohta, et vältida topelttöö tegemist, mis 

omakorda hoiab kokku töötaja aega ja sellest lähtuvalt on vigade tekkimise võimalus 

väiksem. 

Kuna ettevõtete tegevusvaldkonnad on erinevad, siis jaotub iga tegevusvaldkond omakorda 

kitsamateks valdkondadeks. Monk ja Wagner on öelnud, et enamikes ettevõtetes on neli 

põhilist tegevusvaldkonda (Monk, Wagner 2013: 2): 

 Müük ja turundus; 

 Tarneahela haldamine; 

 Raamatupidamine; 

 Inimressursside haldamine. 

Iga tegevusvaldkond koosneb omakorda kitsamatest valdkondadest. Näiteks müük ja 

turundus sisaldavad endas müüki, klientidega suhtlemist ja hinnapakkumiste koostamist 

jms. Tarneahela haldamine sisaldab materjalide ja müügiks toodete sisseostmist, lao 

haldamist, transporti jms. Raamatupidamine sisaldab erinevaid makseid tarnijatele, 

eelarvestamist ja planeerimist, rahavoogude kontrolli jms. Inimressursside haldamine 

sisaldab värbamist, koolitusi, palgaarvestust, erinevate aruannete esitamist jms. 

(Sealsamas) Näidetest lähtudes vajavad erinevad tegevusvaldkonnad erinevaid 

majandustarkvara funktsionaalsusi.  

Kaubandus on rahvamajandusharu, mis hõlmab endas kõiki töötajate ja tarbijate 

vahendamisega tegelevaid ettevõtteid, sõltumata sellest, millega, kus või kui 

suures/väikeses koguses kaupu müüakse. Jaekaubandusele sobivate majandustarkvarade 

leidmiseks, kirjeldab autor ka kaubanduse jagunemist, mis aitab paremini hoomata, kuhu 

alla kuulub jaekaubandus.  
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Kaubanduse jagunemine erinevateks kauplusetüüpideks on toodud järgneval joonisel 

(joonis 2). (Mallene 2005: lk 7-8)  

 

 

Joonis 2. Jaekaubandus kaubanduse struktuuris. Allikas: (Mallene 2005: 18, autori koostatud) 

 

Jaekaubandus on kaubanduse jaotuskanalite struktuuris koht, kus kaup müüakse 

lõpptarbijale ja selle tulemusena vahepealsed vahendajad jäävad välja. 

Jaekaubandusettevõte jaguneb väga paljudeks eri osadeks, nagu näiteks suuruseks, 

sortimendiks, teeninduseks. Jaekaubandus jaguneb ka (äri) tüüpide järgi. Üks suuremaid 

kategooriaid on kauplustüüp. Kauplustüüpi kuuluvad erinevad alamtüübid, nagu näiteks 

tööstuskaupade kauplus, toidukaupade kauplus jt. (Sealsamas) 

Peale põhiliste kauplustüüpide on veel turu- ja tänavakaubandus, kuhu kuuluvad turud, 

laadad ja messid. Omal kohal on ka rändkauplused, mis esinevad hõredalt asustatud 

maakohtades (rahva seas tuntud ka kui kauplusbuss). Üks levinumaid müügikohti on veel 

kiosk. Kiosk võib olla omaette rajatis või kaubanduskeskuse ühe osana, nagu näiteks R-

kiosk. Uudseks jaekaubanduse liigiks on kujunenud interneti- ehk e-kaubandus, kus kaupu 

ei müüda tavapärastes kauplustes, vaid turul tegutsevad iseseisvad kauplejad. Kaupluste 

jagunemine spetsialiseerimisastme järgi on kujutatud joonisel 3. (Mallene 2005: 61-62) 

 

KAUBANDUS 

Väis-
kaubandus 

Hulgi-
kaubandus 

Jae-
kaubandus 

Turu- ja 
tänava-

kaubandus 
Kiosk Kauplus Rändkauplus 

Toitlustus 
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Joonis 3. Kaupluste jagunemine spetsialiseerimisastme järgi. Allikas: (Mallene 2005: 60, autori 

koostatud) 

 

Kaupluse juhtimise tarkvara abil on efektiivsemalt võimalik juhtida kaubandusettevõtete 

sortimendivalikut, sisseostu- ja müügipoliitikat jm. Juhtimissüsteemi rakendamine annab 

võimaluse äriprotsesse täpsemalt vaadelda. Tarkvara koondab kõik kaupluses toimunud 

tehingute info, muutes selle juhtimisinfoks ning võimaldab lihtsamat andmevahetust 

muudes programmides. Majandustarkvara annab objektiivse ja hõlpsalt käsitleva ülevaate 

ettevõttes toimuvast, mis võimaldab ettevõtet tulemuslikumalt juhtida. (Siimon 2014: 130-

135) Raamatus „Müük ja müügikorraldus kaupluses“ on välja toodud oluline ja täpne info 

jaekaubanduses toimuvast. Vajalik on siinjuures korrektne ülevaade müüdud ja müümata 

kaubast, samuti kliendi soovidest, et tagada efektiivset ja tulemuslikku majandamist. 

(Mallene 2005: 7-8) 
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1.3. Majandustarkvara ja moodulid jaekaubandusettevõttes 

 

Ettevõtete vajadused on erinevad, samuti nende majandusinfo. Äsja mainitud väitest 

järeldades, ei saa ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajaminevad osad olla samad. Uurides 

erinevaid majandustarkvarasid, on tarkvarade jaotus mitmetel tarkvaratootjatel erinev ja ka 

moodulite arv võib selle tõttu erineda. Majandustarkvarad koosnevadki oma olemuselt 

põhimoodulitest. Joonisel 4 on kujutatud majandustarkvara skeem, kus on selgelt näidatud, 

millistest põhimoodulitest see koosneb. 

 

 

Joonis 4. Majandusinfosüsteemi lahenduse skeem. Allikas: (Dull 2010: 36, autori koostatud) 

 

Moodulid ei ole mitte ainult erinevate töölõikude tegemiseks mõeldud programmid, vaid 

nende suureks positiivseks omaduseks on omavahel andmete vahetamise võimalikkus, 

nagu näiteks kliendiregistrit saab kasutada mitmes erinevas moodulis. Majandustarkvara 

moodulite kirjeldused eelneval joonisel on järgnevad: 

 HRM ehk inimressursi juhtumise moodul. Eestis rohkem tuntud kui 

personalijuhtimine. Igas ettevõttes, olenemata suurusest on töötaja(d), keda on 

ERP e. 
majandus-

infosüsteem 

HRM e. 
inimressursi 

juhtimine 
SCM e. 

tarnijatehaldus -
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Projekti-
juhtimine 
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Teenuste 
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MRP e. 
tootmis- 
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vaja koolitada, ettevõttes on vaja teostada palgaarvestust ja värvata uut tööjõudu. 

Seda aitab täita efektiivselt inimressursi moodul. (Monk ja Wagner 2013: 8) 

 SCM ehk tarneahela moodul. Enamasti on moodul kasutuses suurtes 

tööstusettevõtetes, hulgi- ja jaekaubandusettevõtetes, kus olulisel kohal on 

laitmatu tarneahela juhtimine. Mooduli funktsioonideks on ostuhaldus, 

laoarvestus jne. (Monk, Wagner 2013: 7) Väikeettevõtted, kellel on lihtsamad 

tarneahelad, ei vaja selleks eraldi tarneahela moodulit, vaid saavad hakkama ka 

laomooduliga (Hõbejõgi 2012). 

 MRP ehk tootmise moodul. Tootmismoodulis toimub tootmisprotsesside 

kirjendamine, -juhtimine, -planeerimine, sh omahinna arvestamine. 

Tootmismoodul on vajalik eelkõige ettevõtetele, kes tegelevad tootmisega, nagu 

näiteks puidutööstused, restoranid, põllumehed jne. Tänu tootmise planeerimisele 

selgub, millal tuleb alustada tootmisetappidega, et täita tellimused tähtaegselt. 

Moodul võimaldab täpsemaks muuta tootmisprotsessi, andes infot, kui palju ja 

mida kulub ühe toote valmistamiseks. (Hõbejõgi 2012: 12) 

 CRM ehk kliendihalduse moodul. Mooduli funktsiooniks on klientidega seonduva 

info haldamine: arved, kommunikatsioon, kohtumised. Moodul võimaldab teha 

klientide teenindamiseks efektiivsemat müügitööd, kuna kogu info on salvestunud 

terves infosüsteemis ja tagab kõigile töötajatele vajaliku info kliendi kohta (Monk 

ja Wagner 2013: 67-68). 

 Finantsmoodul. Siia kuulub raamatupidamine ja muu finantsalane informatsioon.  

Finantshalduse moodul kogub kõikidest teistest moodulitest andmed kokku ja 

uuendab reaalajas raamatupidamist. Uuendamine võimaldab värske ja korrektse 

finantsinfo igal ajahetkel talletada, mille tulemusena saab koostada aruandeid ja 

raporteid, mis võimaldavad teha ettevõtte juhtimisel õigeid otsuseid (Monk ja 

Wagner 2013: 7-8). 

 Projektijuhtimise moodul. Moodulis toimub projektide ja objektide haldamine. 

Sõltumata ettevõttest, võivad projektideks olla erinevad ehitusobjektid või 

töölõigud. Oluline on kulude ja tulude jagamine projektidele. Projektijuhtimise 

tarkvarakasutus sõltub ettevõttesisestest eripäradest ning soovidest jagada 

tegevusega seotud kulusid ja tulusid. 

 Planeerimistarkvara moodul. Moodul on ettevõtte eelarvete ja tegevuste 

planeerimine ning võrdlemine reaalsete andmetega. Planeerimine toimub igas 



20 

 

suuruses ettevõttes. Sageli võib selline tegevus toimuda nii arvutis, paberil kui ka 

ettevõtte juhi peas. (Hõbejõgi 2012: 12) 

Eelnevalt on kirjeldatud majandustarkvara (ERP) põhimooduleid, mis omakorda 

sisaldavad endas erineva funktsionaalsusega mooduleid ja täidavad erinevaid funktsioone. 

Kuna eesmärgiks on uurida majandustarkvarade valikuvõimalusi ettevõtetes, siis on autor 

teinud valiku moodulitest, mis oleksid vajalikud paljudele ettevõtetele. Lisaks on 

kirjeldatud tabelis 2 moodulite funktsionaalsused ja moodulite vajadus ettevõttes.  

 

Tabel 2. Majandustarkvara moodulid ja funktsionaalsus. Allikas: (Monk, Wagner 2013, 

autori koostatud) 

Majandustarkvara (ERP) 

moodulid 
Uuritavad moodulid ja funktsionaalsus 

Finantsmoodul Raamatupidamise mooduli funktsionaalsuse alla kuuluvad: arvete 

tasumised ja laekumised, erinevad aruanded jm. Iga ettevõte, 

olenemata suurusest ja tegevusalast, vajab raamatupidamist. 

Müük ja turundus (kliendi-

suhete haldamine) 

Klientide haldus on vajalik kõikidele ettevõtetele, sest olenemata 

suurusest ja tegevusalast on igal ettevõttel kliendid. Kvaliteetseks 

klientide teenindamiseks on oluline, et klientidega seotud 

informatsioon, kontaktandmed, tellimused ja kliendi ajalugu säilib, 

seda analüüsitakse ja hallatakse korralikult. 

Hinnapakkumiste moodul võimaldab hallata klientide päringuid ja 

koostada hinnapakkumisi. Moodul annab võimaluse näha klientide 

ajalugu. 

Klientide iseteenindus on tellimuste vormistamiseks, tellimuste 

ajaloo ja erinevate pakkumiste kuvamiseks jne. 

Tarneahela haldus Laoarvestuse moodul pakub varude juhtimise funktsionaalsust, nagu 

näiteks kaupade ja materjalide lattu võtmine, väljastamine. Käesolev 

moodul võiks eelkõige olla vajalik kaubandus- ja tootmis-

ettevõtetele. 

Inimressursside haldus 

(personalihaldus) 

Tööajaarvestus on mõeldud töötajate tööaja arvestuse pidamiseks, 

mis aitab võimalusel täpsemal planeerida töid, arvutada omahinda 

jne. 

Suhtlemisvõimalused on ettevõtte sisene sotsiaalvõrgustik, mis 

võimaldab süsteemi kasutajate vahel jagada omavahel 

informatsiooni. 

 

Veebipõhine tarkvara on majandustarkvara üks osa. Vaadates üldist suunda, siis tänapäeval 

ei osteta enam tarkvara, mis asetseks ettevõtte serveris, vaid minnakse üle rendimudelile, 

mis tähendab, et tarkvara asub tarnija serveris ja kliendid (ettevõtted) kasutavad tarkvara 

läbi interneti. 
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Käesolevas töös antakse ülevaade veebipõhise tarkvara positiivsetest ja negatiivsetest 

osadest ning erinevatest teguritest, mida ettevõtted peavad jälgima veebipõhise majandus-

tarkvara kasutuselevõtmisega.  

Veebipõhise tarkvara kõige olulisem positiivne osa on võimalus tarkvara kasutada kõikjal, 

kus on olemas internetiühendus. Selline tarkvaralahendus on sobilik ettevõtetele, kes 

pakuvad oma tooteid ja teenuseid erinevatel väliüritustel - laatadel, välikohvikutes jne. 

Veebipõhine tarkvaralahendus on sobilik müügiesindajatele, kes saavad kliendisoovid 

sisestada operatiivselt ja koheselt tarkvarasse. 

Innovaatiline tehnoloogia võimaldab kasutada kõikvõimalikke kanaleid - tehing saab 

toimuda veebipõhiselt, mobiiltelefoniga või müügikohas. Uudne võimalus on efektiivselt 

ja stiilselt teha tööd nutiseadmega. Pilvepõhine, kergesti seadistatav ja mobiilne lahendus 

lihtsustab tööd ettevõtte müügikohas ega vaja eraldi suurt ja kohmakat riistvara.  

Veebipõhise tarkvara eelised on toodud välja järgnevalt (Seven Reason Small… 2015): 

 töötajate produktiivsuse tõus – kuna andmed ja dokumendid asuvad serveris ehk 

nn pilves, siis on võimalik töötada läbi interneti ja pääseb informatsioonile ligi ka 

kontorist eemal olles. Eelmainitule toetudes, paraneb koostöö, kuna töötajad 

saavad alati ja erinevatest kohtadest samadele failidele ja infole ligi. Antud 

lahendus võimaldab teha tööd paralleelselt reaalajas. Puudub vajadus saata faile 

sihitult edasi-tagasi; 

 informatsiooni kadumise riskide oluline vähenemine – juhul kui arvuti läheb 

katki, kaob või lahkub töötaja, siis kogu informatsioon jääb ettevõttele alles, kuna 

info säilib teenusepakkuja serveris; 

 informatsiooni kättesaadavuse parandamine – veebiteenus lubab ettevõtte 

andmetele lihtsat, kiiret ja mugavat ligipääsu olenemata asukohast, sest vajalik on 

ainult interneti olemasolu ja veebilehitseja;  

 väiksemad algsed investeeringud või nende puudumine – kui võrrelda 

installeeritava tarkvaraga antud eelist, pole vaja osta tarkvara litsentsi servereid. 

Kulud on väiksemad, kuna puuduvad infrastruktuuri haldamiskulud – tarkvara 

asub veebiteenuse pakkuja serverites, selle haldamisega tegeleb teenusepakkuja ja 

ettevõte ei vaja servereid, IT–spetsialisti. Ettevõte maksab tasu ainult kindla arvu 

kasutajate eest, kes kasutavad ja vajavad teenust;  
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 paindlikkus – sõltuvalt ettevõtte vajadustest saab jooksvalt muuta funktsionaalsust 

ja kasutajate arvu;  

 mugavam ja lihtsam tarkvara haldamine - kasutajate ligipääsu kontroll ja 

seadistamine. Tarkvara haldamiseks on vajalik ainult veebilehitseja ja internet. 

Kõikidel kasutajatel on alati üks ja sama tarkvara versioon, üldjuhul ka kõige 

värskem;  

 turvalisus – andmed on hästi kaitstud, kuna teenusepakkuja infrastruktuur asub 

vastavas andmekeskuses ning on duplitseeritud mitme erineva asukoha vahel. 

Kuna ettevõtte ei pea ise muretsema turvalisuse tagamise ja jälgimise pärast 

(serverid, IT–spetsialistid), hoiab see kokku ettevõtte finantse ja aega. 

Ülaltoodud veebiteenuse positiivsed eelised annavad uusi võimalusi ettevõtete jaoks. Autor 

peab kõige olulisemaks andmete kättesaadavust erinevatest kohtadest ja tarkvara haldamise 

lihtsust, tänu millele ei pea arvutisse midagi installeerima ega haldama tarkvara uuendusi. 

Järgnevalt toob autor välja veebipõhise tarkvara negatiivsed pooled: 

 sõltuvust interneti ühendusest ja kiirusest. Tänapäeval on mõeldamatu juhtida 

ettevõtet ilma internetiühenduseta (Meres 2011); 

 turvalisus. Kogu informatsioon asub teenusepakkuja serveris ja liigub läbi 

interneti, seljuhul võib tekkida risk, et informatsioon kaob või kõrvaline isik 

pääseb sellele ligi. Turvariskide vähendamiseks tasub valida tarkvarapakkuja, kes 

on tugeva ja jätkusuutliku ärisüsteemi pakkuja (Hiiemaa 2014).  

Autori arvates on veebipõhise tarkvara negatiivsed osad ja riskide olulisus individuaalne 

ning sõltub ettevõttest. Kokkuvõtvalt, tänu võimalustele, nagu väiksemad kulud, 

juurdepääs andmetele kõikjalt, kus on internetiühendus jne, muutuvad majandustarkvarad 

veebipõhisena atraktiivsemaks just väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks. Siinkohal on 

olemas ka ohud, nii sõltuvus teenusepakkujast kui ka internetiühendusest, mida tuleb 

silmas pidada veebipõhise majandustarkvara kasutuselevõtmisel. 

 

 

 



23 

 

1.4 Ülevaade ettevõtete jagunemisest ja majandustarkvara pakkujatest  

 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate ettevõtete jagunemisest, et tajuda majanduslikult 

aktiivsete hulgi- ja jaekaubandusettevõtete hulka. Peatükk annab lühiülevaate hinna-

pakkumisele vastanud ettevõtetest.  

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Eestis kokku 113 765 majanduslikult aktiivset 

ettevõtet. Nendest vähem kui kümne töötajaga ettevõtteid ehk mikroettevõtteid, oli 

106 538, 10–49 töötajaga ettevõtteid, ehk väikeettevõtteid, oli 5 874, keskmisi ettevõtteid 

50–249 töötajaga oli 1 162 ning 250 ja enama töötajaga ettevõtteid oli kokku 191. (ER22: 

Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted). Ülaltoodud andmetest selgub, et peaaegu kõik 

Eesti ettevõtted on väikesed ja keskmised ettevõtted ja moodustavad 99,8% kõikidest Eesti 

ettevõtetest. Väikestest ja keskmistest ettevõtetest moodustavad mikroettevõtted 93,6% 

kõikidest Eesti ettevõtetest. 

Majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest on 20 951 hulgi- ja jaekaubandusega, 

mootorsõidukite ja mootorratastega tegelevad ettevõtted (ER025: Statistilisse profiili 

kuuluvad ettevõtted, töötajate arvu ja tegevusala järgi). Statistikaameti andmetel on 

haldustarkvara, sh ressursihaldustarkvara kasutamine iga aastaga kasvanud, 2015. aastal 

kasutati haldustarkvara jae- ja hulgikaubanduses 25,7%. Samade andmete põhjal on 

ressursihaldustarkvara kasutusel suurettevõtetes (tabel 3). 

 

Tabel 3. Ressursihaldustarkvara kasutamine jae- ja hulgikaubanduses ettevõtte töötajate 

arvu järgi 2015. aastal, protsent. Allikas: (IT011 2015) 

Töötajate arv % 

10-19 16,8 

20-49 27,9 

50-99 47,2 

100-249 56,4 

250 ja enam 60,6 

 

Üldjuhul jaotatakse majandustarkvarad ettevõtte suuruse ehk väikese- ja keskmise- ja 

suurettevõtete järgi. Kui väikeettevõtted kasutavad kogu ettevõtte vajadusi katvaid 
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majandustarkvarasid harvemini, siis pole nende vajadus täieliku majandustarkvara 

lahenduse järele väiksem kui suurettevõtetel. Paarikümne töötajaga ettevõttes on protsessid 

sageli kergemini hallatavad, kuid samas hõlmab väikeettevõtte tegevus ka kõigi 

suurettevõtete omaseid komponente. Erinevus seisnebki selles, et suurtes ettevõtetes on töö 

jaotatud erinevate inimeste vahel ja igal töötajal on oma osa eest vastutus. Väikeettevõtetes 

tööjaotust ei esine, kuna puuduvad vajalikud ressursid. 

Jaekaubanduses on ühe ettevõtte vajadused ühe ja sama majandustarkvara järele 

varieeruvad tegevsala ja tegevusmahu järgi. Väikesel ja väikeettevõttel on teatud vahe, mis 

eelkõige sõltub tegevusmahust, mitte ainult töötajate arvust, tegevusalast või müügikäibest. 

Näiteks ettevõtted, kes tegutsevad internetikaubandusega ei vaja oma töös üldjuhul 

kassalahendust, kuna kassalahendus on vajalik vaid ettevõtetele, kellel on vaja kohapeal 

sooritada sularaha või kaardimakseid. Internetikaubanduses toimuvad enamjaolt sellised 

tehingud arvetega. 

Majandustarkvarad jaotatakse terviklikkudeks programmideks ja majandus-

infosüsteemideks: 

 Terviklikud programmid. Antud programmid üldjuhul mingeid täiendusi hiljem 

juurde lisada ei võimalda, nagu näiteks pole võimalik juurde lisada müügitegevust 

koos kaarditerminali sidumisega. Selleks on vajalik lisatarkvara, mis ühilduks 

ettevõttele vajaliku ja sobiva riistvaraga. (Koov 2003) 

 Majandusinfosüsteemid. Majandusinfosüsteemid koosnevad erinevatest 

moodulitest/tarkvara osadest ja seetõttu on sobilikud kasutamiseks erinevates 

ettevõtte vormides. Moodulid ei ole mitte ainult erinevate töölõikude tegemiseks 

mõeldud programmid, vaid selle suureks positiivseks omaduseks on omavahel 

andmete vahetamise võimalikkus, nagu näiteks kliendiregistrit saab kasutada 

mitmes erinevas moodulis (joonis 5) (Sealsamas). 
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Joonis 5. Majandusinfosüsteemi kirjeldus. Allikas: (autori koostatud) 

 

Kõige olulisemaks on tarkvarade omavaheline integreeritus ja andmete koondumine kokku 

ühtsesse majandusinfosüsteemi. Tänu sellele ei pea juba korra sisestatud infot uuesti 

sisestama - hoiab aega kokku ja ka vigade tekkimise võimalus on väiksem, nagu näiteks 

palgasüsteemis arvestatud palgast moodustatakse automaatselt kanded finantsmoodulisse.  

Käesolevas töös uuritakse jaekaubandusettevõtete äriprotsesside korraldamiseks 

vajaminevat majandustarkvara. Autori arvates oleks vajalik anda ülevaade pakutavatest 

majandustarkvaradest (tabel 4). Tarkvara omadustest selgub, et enamus tarkvarasid on oma 

omaduste poolest sarnased. Paljud ettevõtted, mis pakuvad tarkvaralahendusi on kasutuses 

olnud üle kümne aasta, tekitades usaldusväärsust ja kindlustunnet. 
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Tabel 4. Majandustarkvarade lühiülevaade. Allikas: (autori koostatud) 

Tarkvara Tarkvara omadused 

Directo  

 Turul üle 15 aasta 

 Laia funktsionaalsusega tarkvara 

 Erinevatele tegevusaladele 

 Väikesed-, keskmised-, suurettevõtted 

 Jae- ja hulgimüügiettevõtetele 

 Mitmekeelne kasutajaliides  

Eeva 

 Turul üle 20 aasta 

 Mitmekülgne funktsionaalsus 

 Koosneb erinevatest moodulitest 

 Erinevatele tegevusaladele, väikestele-, keskmistele-, 

suurettevõtetele 

Erply 

 Turul üle 10 aasta 

 Laia funktsionaalsusega tarkvara 

 Veebipõhine majandustarkvara 

 Jae-, hulgimüügi ja teeninduse valdkond 

HansaWoeld 

 Turul üle 20 aasta 

 Mitmekülgne funktsionaalsus 

 Erinevatele tegevusaladele, väikestele-, keskmistele-, 

suurettevõtetele 

Merit Aktiva  

 Turul üle 24 aasta 

 Väikeettevõtete juhile 

 Raamatupidajale 

 Veebipõhine majandustarkvara 

Noom 

 Turul üle 25 aasta 

 Mitmekülgne funktsionaalsus 

 Koosneb erinevatest moodulitest 

 Erinevatele tegevusaladele, väikestele-, keskmistele-, 

suurettevõtetele 

Profit  

 Turul üle 13 aasta 

 Koosneb erinevatest moodulitest 

 Erinevad tegevusaladele 

 Nii väikestele- kui ka suurettevõtetele 

Rapid  

 Turul üle 20 aasta 

 Koosneb erinevatest moodulitest 

 Erinevatele tegevusaladele 

 Väikestele- ja keskmistele ettevõtetele 

SimplBooks 

 Väikeettevõtetele 

 Raamatupidamisbüroodele 

 Veebipõhine majandustarkvara 

Taavi Tarkvara 

 Turul üle 20 aasta 

 Laialdane ja paindlik funktsionaalsus 

 Koosneb 12 erinevast moodulist, mis on omavahel 

integreeritud 

 Erinevatele tegevusaladele, väikestele-, keskmistele-, 

suurettevõtetele 
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Majandustarkvaraalaseid uurimusi on tehtud mitmeid ja aastatega on tulemused jäänud 

samaks. Näiteks Merit Aktiva ja HansaWorld majandustarkvarade kasutus on osutunud 

erinevate uuringute põhjal suureks. 2005. aastal viis Pärnits läbi uuringu, kus leidis, et 

Eestis on enim kasutusel HansaRaama (HansaWorld) ja Merit Aktiva (Pärnits 2005). 

Sarnased tulemused on saanud Heinsoo (2007) ja Hõbejõgi (2012). Seega on aastate 

jooksul tuntuimad tarkvarad säilitanud oma turupositsiooni. 

Esimese osa kokkuvõttena on erinevatel ettevõtetel erinevad vajadused majandustarkvara 

suhtes. Vajadused sõltuvad mitmetest teguritest, nagu näiteks ettevõtte tegevusala, suurus, 

eripära jm. Majandustarkvara vajadusi mõjutavad tegurid võib jaotada kahte gruppi: 

tarkvara tegurid ja ettevõtte tegurid. Kuna erinevatel ettevõtetel on erinevad äriprotsessid, 

siis sõltub majandustarkvara kasutusele võtmise edukus sellest, kui hästi sobib 

majandustarkvara kokku ettevõtte äriprotsessidega. Vaatamata sellele, et enamus 

majandustarkvaradest on kohandatavad ettevõtete vajadustega, on kohandamise protsess 

tavaliselt kallis ja aeganõudev. Majandustarkvara valimise ja juurutamise protsessidele 

peab lähenema strateegiliselt - kõik sammud peavad olema hästi planeeritud ja 

läbimõeldud, eriti väikestes ettevõtetes, kelle ressursid on piiratud, sest hiljem muudatusi 

teha on kulukas. 
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2. JAEKAUBANDUSETTEVÕTETELE SOBIVATE 

MAJANDUSTARKVARADE ANALÜÜS JA 

VALIKUKRITEERIUMID  

 

2.1 Metoodika  

 

Ajavahemikul 20.12.2015 – 15.01.2016 viis autor läbi hinnapakkumise päringu, mille 

eesmärgiks oli välja selgitada majandustarkvarade valikuvõimalused jaekaubandus-

ettevõtetele ning välja tuua majandustarkvarasid võrdlevad valikukriteeriumid. 

Andmete kogumiseks tutvus autor esmalt Neti.ee andmebaasiga ja majandus-

tarkvaraportaalist leiduvatest majandustarkvara kataloogidega. Kuna majandustarkvara 

pakkujaid on umbes 50 erinevat, siis kasutas valikute tegemiseks erinevate autorite poolt 

läbi viidud majandustarkvarade uurimusi: 

 J. Kalbini magistritöö „Integreeritud majandustarkvara funktsionaalsuse vajadused 

Eesti ettevõtetes“ aastal 2015. 

 T. Hõbejõgi magistritöö „Majandusinfosüsteemide vajadused Eesti 

mikroettevõtetes“ aastal 2012. 

 I. Kalberg magistritöö „Arvestuse infosüsteemide rakendamise aspektid Eestis „ 

aastal 2005.  

Kolme magistritöö tulemuste põhjal valis autor kümme enim esilekerkinud 

majandustarkvara pakkujat. Kuna tarkvarade ettevõtetel on üks nimi ja see võib erineda 

majandustarkvara programmil olevast nimest, siis autor selgitab tabelis 5 tarkvara 

pakkujate nimed ja majandustarkvarade nimed, mida edaspidi kasutatakse töös. 
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Tabel 5. Majandustarkvarade nimetused. Allikas: (autori koostatud) 

Tarkvara pakkuja nimi Majandustarkvara nimi 

Astro Baltics OÜ Noom 

Directo OÜ Directo 

Eetasoft OÜ Eeva 

Excellent Business Solutions Eesti AS HansaWorld 

Intellisoft OÜ Profit 

Majandustarkvara OÜ Erply 

Merit Tarkvara AS Merit Aktiva 

SimplBooks OÜ SimplBooks 

Taavi Tarkvara OÜ Taavi Tarkvara 

TT Tarkvara OÜ Rapid 

 

Hinnapakkumise päring on koostatud kirja vormis, vastavalt ettevõtte vajadustele seatud 

põhifunktsioonide loetelule ning saadetud e-posti teel kümnele tarkvarapakkujatele. 

Hinnapakkumise päringule vastas kümnest ettevõttest üheksa. Ettevõte Taavi Tarkvara ei 

soovinud pakkumist teha. Lisas 1 on välja toodud töös kasutatud hinnapakkumise päring. 

Majandustarkvarasid saab võrrelda ettevõtete suuruse ehk väikeste-, keskmiste- ja 

suurettevõtete järgi, kuid standardseid valikukriteeriumeid otseselt majandustarkvaradele 

välja toodud ei ole. Valikukriteeriumite leidmiseks on kasutatud eespool toodud kolme 

autori tööd. Töös kerkivad enim esile kriteeriumid, millele peavad tarkvarad vastama ning 

nende põhjal on autor tarkvarad jaganud erinevatesse gruppidesse (tabel 6), milleks on 

tehnoloogilised-, kasutajapõhised- ja pakkujapõhised kriteeriumid. 

 

Tabel 6. Majandustarkvarade valikukriteeriumid. Allikas: (autori koostatud) 

Valikukriteeriumid 

tehnoloogilised kasutajapõhised pakkujapõhised 

Integreeritus Kohandatavus Tugi 

Uuendused reaalajas Integreerimisvõimalus Tarkvarapakkuja tuntus 

Paindlikkus Juurutus Hind 
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Analüüsi ülevaatlikumaks tegemiseks otsustas autor majandustarkvarad jaotada kahte 

gruppi, milleks on terviklikud programmid ja majandusinfosüsteemid. Terviklikkude 

programmide gruppi kuulub kaks majandustarkvara ja majandusinfosüsteemide gruppi 

seitse majandustarkvara. Kuna majandustarkvarad on funktsionaalsuse poolest sarnased, 

siis detailsema analüüsi andmiseks koostas autor majandustarkvarade valikukriteeriumite 

võrdlemise. Hinnapakkumise päringu tulemuste analüüsis on tarkvarapakkujad jaotatud 

valikukriteeriumite põhjal tehnoloogilisteks, kasutajapõhisteks ja pakkujapõhisteks 

kriteeriumiteks. 

 

 

2.2 Analüüs hinnapakkumise päringule vastanud ettevõtetest  

 

2.2.1 Terviklikud programmid jaekaubandusettevõttes 

 

Käesolevas alapeatükis analüüsib autor hinnapakkumise päringule vastanud ettevõtete 

vastuseid ja selgitab välja terviklikkude programmide Merit Aktiva ja SimplBooksi 

põhifunktsioonid, lisavõimalused, erinevused ja ka hinnavõrdluse.  

Terviklikud programmid on suunatud väikeettevõtetele, mis üldjuhul ei võimalda lisada 

juurde mingeid täiendusi, va seadustest tulenevaid muudatusi. Seadusest tulenevateks 

muudatusteks on näiteks 2016. aasta maksumuudatused ja käibedeklaratsiooni KMD 

koostamine. Üldjuhul ei ole terviklikus programmis võimalik juurde lisada müügiarvestust 

koos kaarditerminali sidumisega. Müügitegevuse ja kaarditerminali sidumiseks on vajalik 

lisatarkvara, mis ühilduks ettevõttele vajaliku ja sobiva riistvaraga. Merit Aktiva ja 

SimplBooksi tarkvarad on suunatud rohkem raamatupidamisprotsesside arvestuseks ehk 

finantsarvestuseks. Hinnapakkumise päringus osalenud väikeettevõtetele mõeldud 

terviklikud programmid, nagu Merit Aktiva ja SimplBooks on suuremate võimalustega.  

Majandustarkvarad võimaldavad oma funktsioonidega ettevõtetel palju rohkem kui 

elementaarse raamatupidamise teostamist. Võimalik on koostada ostu- ja müügiarvestust, 
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laoarvestust, klientide jms jäädvustamist. Lisaks on võimalik koostada müügiarveid läbi 

programmide, jälgida kauba liikumist, teostada projektiarvestust jne. 

Terviklikkude programmide põhifunktsioonid on välja toodud tabelis 7 hinnapakkumise 

päringus osalenud tarkvarade põhjal. Antud tabelis on esitatud põhilised funktsioonid 

jaekaubandusettevõtete töö tegemiseks. 

 

Tabel 7. Terviklikkude programmide põhifunktsioonid. Allikas: (autori koostatud) 

Põhifunktsioonid 

Tarkvarad 

M
er

it
 A

k
ti

v
a 

S
im

p
lB

o
o

k
s 

Finantsarvestus x x 

Laoarvestus x x 

Kulukohad/projektid x - 

Põhivara arvestus x x 

Palgaarvestus x x 

Kliendihaldus x x 

Kassasüsteem - - 

 

Erinevusena saab ära märkida tarkvara SimplBooksi kulukohtade/projektide funktsiooni, 

mida paljud ettevõtted küll igapäeva töös ei rakenda, kuid vajadusel saavad seda kasutada. 

Kulukohtade/projektide funktsiooni saab kasutada näiteks erinevate kaubanduspindade 

puhul – ühel ettevõttel on mitu erinevat kauplust ja vajadus tuleneb tulude/kulude eraldi 

arvestamiseks.  

Hinnapakkumise päringu üheks argumendiks ja oluliseks osaks jaekaubanduses on 

kassalahenduse olemasolu. Tarkvarade Meriti Aktiva ja SimplBooks üldiseks negatiivseks 

küljeks on tarkvarade mittekeskendumine kassasüsteemi arendamisele. Kassalahendus on 

eraldiseisev süsteem, kuhu kuuluvad kaardimakseterminal, vöötkoodilugeja ja printer - 

lihtsustab sularaha, kaardimaksete ja arvete koostamist. Kassalahendus on vajalik 

ettevõtetele, kus on vaja teostada kohapealseid sularaha- ja/või kaardimaksetehinguid, 

kuna need ettevõtted kas arveldavad sularahas või esitavad arveid.  
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Väikeettevõtted kasutavad oma igapäevatöös tarkvara põhifunktsioone. Reeglina 

lisafunktsioonide kasutamise vajadus puudub või on väikeettevõtte jaoks liiga kulukas. 

Lisafunktsioonide täitmiseks on võimalus luua oma ettevõttele spetsiaalseid süsteeme ja 

vahendeid puuduvate funktsioonide asendamiseks ja töö lihtsustamiseks. Kassalahenduse 

süsteemi saab näiteks asendada kirjatarvetekaupluses müügilolevate arve-müügi-

tšekkidega, mida täidetakse käsitsi ja hiljem koostatakse vajalikud kanded programmi. 

Kahjuks tekitab kannete koostamine juurde palju käsitööd ettevõtte töötajatele. 

Hinnapakkumise päringus on majandustarkvaradele seatud eesmärkidest eraldi välja 

toodud finantsarvestuse lisavõimalused, mis on toodud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Finantsarvestuse lisavõimalused. Allikas: (autori koostatud) 

Finantsarvestuse lisavõimalused Merit Aktiva SimplBooks 

Maksudeklaratsioonide koostamine ja eksport x x 

Maksekorralduste eksport internetipankadesse x x 

Pangaväljavõtete eksport x x 

Tasarvelduste võimalus nii klientide, tarnijate 

kui ka maksuarvestuste osas 
x x 

Arvete saatmisvõimalus meiliga x x 

E-arvete valmidus x - 

Erinevate andmete eksportimine Excelisse x x 

 

Finantsarvestuse lisavõimaluste tabelis 8 on selgelt näha peamise erinevusena e-arvete 

valmidus. Tänapäeval üha enam kasutusele võetav e-arvete valmidus on väga vajalik osa 

tarkvara funktsionaalsusest. Kindlasti tuleks hoolikalt läbi mõelda kahe üldiselt väga 

sarnase tarkvara valiku puhul, milline on ettevõttele sobivaim tarkvara. 

Finantsarvestuse lisavõimalustena välja toodud erinevate andmete eksportimise 

võimalused on võrreldavates tarkvarades olemas. Andmete eksportimine toimub 

programmi Microsoft Excel. Olulisemaks ja mugavamaks eksportimise võimaluseks on 

erinevate maksudeklaratsiooni eksportimine Maksu- ja Tolliametile. Kasutada saab veel 

pankade väljavõtete eksportimist ja importimist otse tarkvaradesse.  
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Hinnapakkumise päringus uuris autor majandustarkvarade lisavõimaluste kohta. Tarkvara 

funktsionaalsus ja kasutajatugi, prooviversiooni olemasolu ja andmete eksportimise 

lisavõimalused on välja toodud tabelis 9.  

 

Tabel 9. Majandustarkvara olulisemad lisavõimalused. Allikas: (autori koostatud) 

Tarkvara lisavõimalused 

Tarkvara 

M
er

it
 A

k
ti

v
a 

S
im

p
lB

o
o

k
s 

Kasutajaliidese lihtsus x x 

Tarkvara funktsionaalsus x x 

Prooviversiooni olemasolu x x 

Veebipõhisus x x 

 

Majandustarkvarade olulisemaks lisavõimaluseks on kasutajaliidese lihtsus. 

Kasutajaliidese lihtsus tähendab, et tarkvarad on üles ehitatud nii öelda arusaadavas keeles 

isegi siis, kui tarkvara lõppkasutajad ei ole arvutispetsialistid. 

Majandustarkvarade funktsionaalsuse nõuete alla kuulub kohaldatavus. Kohaldatavuse abil 

saab kasutaja muuta tarkvara enda jaoks mugavaks. Mugavaks muutmise protsessiks on 

näiteks teatud töö jaoks mittevajalike osade eemaldamine, sest müügitegevusega tegelev 

töötaja ei vaja juurdepääsu üldiselt põhivara arvestusele. Terviklikkudes programmides 

selline võimalus puudub.  

Samuti on tarkvaradel väga hea prooviversiooni kasutamise võimalus. Prooviversiooni ehk 

demo kasutus toimub lihtsalt läbi interneti ja arvutisse pole vaja tarkvara installeerida, vaid 

tarkvarapakkuja kodulehel meiliaadressiga registreerida. Tarkvara Merit Aktiva paketil on 

kannetepõhiselt tasuta kasutus ehk 100 ostu- ja müügiarvet tasuta. Hiljem või tasuta 

kannete täitumisel on võimalik tasuda litsentsitasu ning jätkata tarkvara kasutamist. 

SimplBooks programmil toimub arvestamine kalendripäevade järgi, st et 30 päeva 

möödudes tuleb otsustada, kas jätkata programmi kasutamist.  
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Kuna tarkvarad on veebipõhised, siis toimuvad ka tarkvara versiooniuuendused 

automaatselt, st et tarkvara kasutades on alati kõige uuem versioon kasutusel. Seadusest 

tulenevad uuendused on tarkvaras automaatselt reguleeritud. 

Väga sageli on väikeettevõtetel piiratud rahalised võimalused majandustarkvara 

soetamiseks ja seetõttu tehakse valik tarkvara hinnast lähtuvalt. Lisafunktsioonide 

mittekasutamine lahendatakse mõnel muul viisil, nagu näiteks vabavaralise tarkvara-

lahenduse kasutamisega (Microsoft Excel, Microsoft Word jt), mis omakorda suurendab 

töö tegemiseks kuluvat aega. Tarkvarade Merit Aktiva ja SimplBooks hinnad on esitatud 

tabelis 10. 

 

Tabel 10. Tarkvarade hinnad. Allikas: (Merit Aktiva, SimplBooks,) 

Tarkvara Standardpakett Laiendatud pakett Lisakasutaja 

Merit Aktiva 

*149€ aastas või  

19€ kuus 

*219€ aastas või  

29€ kuus 

*99€ aastas või  

10€ kuus 

SimplBooks *106,80€ aastas või 9,90€ kuus 

*Hindadele lisandub käibemaks 

 

Tarkvaral Merit Aktiva on lisaks standardpaketile laiendatud pakett. Laiendatud paketil on 

mõned võimalused juures, nagu näiteks perioodiarvete esitamine, e-arvete saatmine panka 

ja mitme lao kasutamise võimalus. Mitut laoarvestuse moodulit kasutatakse ja peetakse 

vajalikuks siis, kui ettevõttes on rohkem kui üks kauplus - iga pood kasutab oma 

laoarvestust.  

Merit Aktiva standardpaketi ja laiendatud paketi erinevus seisneb ka kasutajate arvus. 

Laiendatud pakett osutub vajalikuks juhul, kui soovitakse tarkvara kasutada samaaegselt 

mitmel töökohal. Laiendatud paketi hinna sisse kuulub üks lisakasutaja ning iga järgneva 

kasutaja eest tuleb tasuda litsentsi tasu.  

SimplBooks tarkvara pakub siinkohal piiramatu arvu kasutajaid ja samaaegselt töötamist 

mitmel töökohal. Võrdlus näitab, et kui ettevõttes töötab sama tarkvaraga üheaegselt mitu 

töötajat, siis lähtudes hinnast, on kasulikum soetada SimplBooks tarkvara. 
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Merit Aktiva ja SimplBooksi tarkvara kasutamine toimub litsentsilepingu alusel. Tarkvara 

saab kasutada nii kuupõhise litsentsitasuga kui ka aastase litsentsitasuga.  

Kokkuvõtvalt on terviklikud programmid Merit Aktiva ja SimplBook tarkvarad väga 

sarnased. Üldised nõuded on täidetud mõlemal tarkvaral. Valikut tehes tuleb ettevõttel 

fikseerida täpsed kriteeriumid, mida tarkvaralt soovitakse. Näiteks võib ettevõte vajada e-

arvete väljastust, kuid hetkel SimplBooks tarkvara seda ei võimalda. Hinnast lähtudes on 

SimplBooks kõige mõistlikuma hinnaga. Kindlasti tuleks kaaluda ka demo kasutuse 

võimalust, mis annab täpsema ettekujutuse tarkvara võimalustest ja disainist. 

 

2.2.2 Majandusinfosüsteemid jaekaubandusettevõttes 

 

Majandustarkvarade teise liigina võib nimetada majandusinfosüsteeme. Hinnapakkumises 

osalenud seitse majandusinfosüsteemi koosnevad erinevatest moodulitest/tarkvara osadest 

ja selle pärast on sobilikud kasutamiseks erinevates ettevõtte vormides: nii väikestes-, 

keskmistes- kui ka suurettevõtetes. 

Hinnapakkumise päringus on seatud majandustarkvaradele kriteeriumid, mida 

jaekaubandusega tegelevas ettevõttes vajatakse. Tabelis 11 on välja toodud erinevad 

tarkvarad, et selgitada, kuidas on majandustarkvarad kaetud erinevate moodulitega. 

 

Tabel 11. Majandustarkvara moodulid tarkvara pakkujate järgi. Allikas: (autori koostatud) 

Moodul 
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Finantsmoodul x x x x x x x 

Laoarvestuse moodul x x x x x x x 

Inimressursside moodul/palgaarvestus x x x x x x x 

Kassasüsteemi moodul x x x x x x x 

Hinnapakkumiste moodul x x - - - - - 

Kliendisuhete moodul x x - - x - x 
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Autor ei peatu pikemalt finantsarvestuse moodulil, sest olenemata tegevusalast on see 

vajalik kõikidel ettevõtetel.  

Jaekaubandusega tegelevatel ettevõtetel on olulisel kohal laoarvestuse moodul. 

Laoarvestuse võimalust uuriti hinnapakkumise päringus põhjusel jälgida kauba liikumisi ja 

koostada ostutellimusi. Erinevate üksuste korral selgitati võimalust kasutada lisaks mitme 

lao eksisteerimist, et seda tarkvaras kajastada. Uuringus osalenud ettevõtted omasid oma 

tarkvara lahenduses laoarvestuse moodulit. 

Sõltumata ettevõtte suurusest ja töötajate arvust, on kindlasti vajadus palgaarvestuse/ 

inimressursside moodulile. Ettevõtted, kus töötab paar - kolm töötajat, saavad koostada ka 

finantsarvestuses pearaamatukannetena palgaarvestust, kuid vigade tekkimise ja tööaja 

kokkuhoiu mõttes on mugavam teostada palgaarvestust selleks ettenähtud moodulis. 

Hinnapakkumise päringus on eraldi küsitud kolmele kuni kuuele töötajale töötasuarvestust 

ja selleks pakkusid ettevõtted erinevaid võimalusi. Uurimuse tulemusena selgus, et kõik 

seitse tarkvarapakkujat pakuvad palgaarvestust eraldi moodulina, kus üldjuhul pole 

töötajate arvu piirangut.  

Eraldi saab välja tuua Directo tarkvara, mis pakub baaspaketi osana kuni kolmele töötajale 

palgaarvestus baaspaketi hinna sees ja suurema arvu puhul tuleb eraldi juurde osta 

moodulina. Tarkvara Rapidis määratakse vastavalt töötajate arvule mooduli hind. 

Kassasüsteemi lahenduse puhul on oluline jälgida riistvara ühildumist tarkvaraga. 

Tarkvarapakkujad vastasid, et tarkvara ühildub nii kaarditerminali, vöötkoodilugeja kui ka 

printeritega. Kassasüsteemi erinevusena teistest tarkvaradest saab tuua tarkvara Rapidi, 

sest sellega sobitub vaid Ingenico kaarditerminal.   

Hinnapakkumise moodul võimaldab koostada hinnapakkumist. Hinnapakkumise 

koostamise võimalus peab võimaldama pärast hinnapakkumist genereerida see soovi korral 

arveks ja selle tulemusena väheneks oluliselt topelttöö tegemine.  

Igal ettevõttel on oma kliendibaas, millega kaasneb vajadus kliendihalduse moodulile. 

Olenemata ettevõtte suurusest on kliendihaldustarkvara ülesandeks hallata kõiki 

klientidega seotud tegevusi, nagu näiteks arved, laekumised jne. Töös uuritud seitsmest 

tarkvarast on kliendihaldus neis kõigis olemas eraldi moodulina või finantsarvestuse osana. 
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Lisaks uuriti hinnapakkumises ka projektipõhise- ja põhivara arvestuse kohta. Eraldi 

moodulina on projektipõhine arvestus olemas HansaWorldis, kuid teistel 

tarkvarapakkujatel eraldi ei kajastu. Üldjuhul on projektipõhise- ja põhivaraarvestus 

finantsmooduli ühe osana, samuti on ka HansaWorldis selline võimalus. Projektipõhist 

arvestust vajavad ettevõtted, kus on näiteks mitu kauplust, sest selle tulemusena saab 

erinevad kulud/tulud paigutada erinevatele kulukohtadele ehk kauplustele. Põhivara-

arvestuse saab eraldi moodulina välja tuua tarkvaral Rapid ja mooduli olemasolul on 

piiramatu arv põhivara. Piiramatu arv tähendab mitme põhivara lisamise võimalust, selle 

puudumisel tuleb teha finantskannetena. 

Erinevusteks eelneva seitsme majandustarkvara kohta saab tuua hinnapakkumise mooduli 

puudumise majandustarkvaradel Profit, Rapid, HansaWorld, Eeva ja Noom, mis tarkvaras 

on olemas, kuid asetseb laoarvestuse ühe funktsioonina. Samuti puudub kliendisuhete 

moodul tarkvaradel Profit, Rapid ja Eeva, kuid siiski on seda võimalik kasutada 

finantsarvestuse ühe osana. Ettevõtted on kõik oma iseloomult erinevad – ühed vajavad 

oma töös kliendisuhete moodulit, teised mitte. Tarkvarad on ettevõtete vajadustest 

lähtuvalt ka erinevad. Hinnapakkumisele vastanud tarkvarapakkujate esitatud eesmärgid 

toob autor ükshaaval välja ja annab selgituse, kuidas on erinevad moodulid kaetud (lisa 2).  

Lisaks finantsarvestuse moodulile seadis autor finantsarvestusele lisavõimalused, et välja 

selgitada tarkvarade erisusi. Tulemusteks olid kõigi vastused ühesed (tabel 12). Käesoleva 

töö koostamise ajal olid kõikidel majandustarkvara pakkujatel lisavõimalused täidetud. 

 

Tabel 12. Finantsarvestuse lisavõimalused. Allikas: (autori koostatud) 

Finantsarvestuse lisavõimalused 

Tarkvarad 
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Maksudeklaratsioonide koostamine ja eksport x x x x x x x 

Maksekorralduste eksport internetipankadesse x x x x x x x 

Pangaväljavõtete eksport x x x x x x x 

Tasarvelduste võimalus nii klientide, tarnijate 

kui ka maksuarvestuste osas 
x x x x x x x 

Arvete saatmisvõimalus meiliga x x x x x x x 

E-arvete valmidus - - - x - - - 

Erinevate andmete eksportimine Excelisse x x x x x x x 
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Erinevustest saab esile tõsta arvete saatmisevõimalus meiliga ja e-arvete valmiduse. 

Käesoleva töö koostamise ajal oli e-arvete valmidus olemas vaid majandustarkvaral Rapid. 

Ülejäänud kuuel majandustarkvara pakkujal toimub arvete saatmisvõimalus e-posti teel. 

Arvete saatmisvõimalus toimub e-postile ning programm ise moodustab PDF dokumendi 

ja saadab failina. HansaWorldis on arvete saatmine meiliga eeldusel, et olemas on 

kliendihalduse moodul, kuid see tekitab juurde kohustuse soetada kliendihalduse mooduli. 

Majandustarkvarade erinevuseks võib välja tuua veel kaugtöö või veebipõhised omadused. 

Kaugtöö võimalus on tarkvaradel, mis majutuvad ettevõtte serveris või tarkvarapakkuja 

serveris, kuid ettevõte peab siiski spetsiaalse programmi arvutisse installeerima, et sellega 

tööd teha. Tabelis 13 on toodud majandustarkvaradega töötamise võimalused. 

 

Tabel 13. Majandustarkvaradega kaug- ja kohttöö töötamise võimalused. Allikas: (autori 

koostatud) 

Tarkvarad Veebipõhine Kaugtöö Selgitused 

Rapid 
- + 

Kaugtöövõimalus; võib majutuda keskserverisse, 

kuhu pääseb 24/7 

Directo  + - - 

Erply + - - 

Profit 
- + 

Andmebaas ühes kassa arvutis; võimalus kasutada 

ka interneti puudumisel.  

HansaWorld + + Kasutades nende serverit 

Eeva - + Saab seadistada kaugühenduse 

Noom 

+ + 

Saab töötada üle interneti; kuid igale seadmele 

tuleb paigaldada töökohalitsents; seadistatakse 

kaugühendus. 

 

Majandustarkvarad Rapid, Profit, Noom ja Eeva on kaugtöö vormis töötavad tarkvarad. 

Veebipõhised tarkvarad on Directo, HansaWorld, Erply. Et töötada veebipõhise 

tarkvaraga, vajab ettevõtte ainult paroole ja logib sisse tarkvara pakkuja lehe kaudu. Selle 

miinuseks on interneti ühenduse puudumine. Teistest erinev on veel HansaWorld, kes 

pakub nii veebipõhist lahendust kui ka arvutisse allalaetavat tarkvara kasutust.  

Majandusinfosüsteemide kohta uuris autor tarkvarade lisavõimalusi, milleks on 

kasutajaliidese lihtsus, tarkvara funktsionaalsus ja prooviversiooni võimalus. Välja on 

toodud majandusinfosüsteemide olulisemad lisavõimalused tabelis 14.  
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Tabel 14. Majandusinfosüsteemide olulisemad lisavõimalused. Allikas: (autori koostatud) 

Tarkvara lisavõimalused 

 

Tarkvarad 
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Kasutajaliidese lihtsus x x x x x x x 

Tarkvara funktsionaalsus x x x x x x x 

Prooviversioon x x x x x x x 

 

Kasutajaliidese lihtsuse korral on tarkvarad üles ehitatud nii öelda arusaadavas keeles. 

Oluline on andmete muutmise võimalus, et korra sisestatud ja salvestatud andmeid oleks 

võimalik uuesti avada ja teha vastav muudatus. Näiteks sisestades valesti hankija andmed, 

saab seda vajadusel muuta, ilma juba loodud dokumenti kustutades, vaid lihtsalt hankija 

nimetust muutes. Teisigi analoogseid muudatusi saab samamoodi rakendada. Kõigil 

seitsmel tarkvaral on muutmisvõimalused olemas.  

Oluliseks kasutajaliideseks on erinevate moodulite kasutamise võimalikkus personaalsetest 

soovidest lähtuvalt. Näiteks on kliente, kes kasutavad ainult finantsmoodulit ja 

palgamoodulit, kuid laomoodulit ei kasuta, sest ladu reaalselt ei eksisteerigi. Veel saab 

interneti kaupleja hakkama ilma laota, kuna nende müük toimub ainult tellimuste põhjal ja 

neil ei teki kaupa, mida tuleks laos hakata pidama. Viidates eelpool toodud näidetele, 

tehaksegi tarkvara vastavalt kliendi vajadustele. Kõik moodulid on kasutatavad nii eraldi 

kui ka koos. 

Tarkvara funktsionaalsus määrab tarkvara paindlikkuse. Näiteks erinevate moodulitega 

töötades, saab kasutaja eemaldada enda töö jaoks mittevajalikud osad ning ka teisel 

töötajal on võimalus lisada midagi juurde, mis on seotud antud tööülesandega. Näiteks 

saab müügiga tegelev töötaja, kes vajab andmeid kliendihalduse moodulist, otsekohe 

klientide andmeid. Ettevõtte töötajal on lihtne fikseerida jooksult laoarvestuse moodulist 

kauba koguseid, pööramata tähelepanu erinevate laokaupade liikumiste aruannetele, kuid 

ei vaja näiteks erinevate laokaupade liikumiste aruandeid. Sobiva disaini oma tarkvarale 

saab, muutes ekraani värvi, kirja suurust jne.  

Prooviversioonid on olemas kõigil seitsmel tarkvaral ja nendega töötamiseks tuleb saata e-

kiri tarkvarapakkujatele. Erply, Directo, HansaWorld ja Noom tarkvarad on veebipõhised, 
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st nende prooviversioon töötab veebipõhiselt. Eraldi arvutisse tuleb laadida proovi-

programmid tarkvaradel Profit, Rapid ja Eeva. Kõigil seitsmel tarkvaral on loodud proovi-

versioonis nii öelda näidiskanded. Näidiskannetena on juba erinevad andmed olemas, 

millega erinevaid aruandeid, müügiarveid jpm teostada. 

Majandustarkvarade erinevus kajastub veel hinnas ja tarkvara kasutuses. Tihti ostetakse 

tarkvara laia funktsionaalsusega, kuid reaalselt ei kasutata neid võimalusi. Seetõttu on 

majandustarkvara valik seotud ettevõtte äriprotsessidega.  

Väga olulisel kohal on tarkvara hind. Kui rääkida kõige madalama hinnaga tarkvarast, siis 

antud hinnapakkumise põhjal ei saa konkreetset tarkvara välja tuua. Tarkvarad on 

moodulitepõhised ja hind sõltub vastavalt vajalike moodulite arvust. Igale ettevõttele 

koostatakse personaalseid pakkumisi. Majandustarkvarade hindasid võrdlev tabel 15 on 

koostatud nii personaalselt saadetud hindade kui ka tarkvarade kodulehel olevate hindade 

põhjal. Lisaks on tabelis välja toodud versiooniuuendused ja selgitused. 

 

Tabel 15. Majandustarkvarade hinnad ja versiooniuuendused. Allikas: (tarkvarade 

kodulehed, autori koostatud) 

Tarkvara 

Kuutasu- 

põhine 

hind 

Versiooni- 

uuendused 

rendi hinna 

sees jah/ei 

Hinna-

pakkumine 

personaalselt 

Selgitused 

Rapid 

- ei + 

Võimalus sõlmida püsikliendileping, 

mille eelised on toodud tarkvara 

pakkuja kodulehel. 

Directo 

Baaspakett 

99 eurot 

+km 

jah + Juurutus, kasutajate koolitus 55 eurot 

tund + km 

Erply 

120 eurot 

+ km 
jah  

Ühekordne juurutus 850 eurot + km 

Profit 

4% paketi-

hinnast 
jah + - 

HansaWorld 

+ 

Pilveteenusel 

uuendused 

hinna sees 

- - 

Eeva 
99 jah - 

Hinna sees juurutus, uuendused, 

kaugtugi, kaugpaigaldus 

Noom 

+ jah - 

Tarkvara esmane juurutus ning 

koolitus on ühekordse töömahu ja 

tasuga, mis lepitakse kokku täpses 

lähteülesandes. Hilisemad 

arendussoovid on eraldi käsitletavad. 
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Vaadeldes üldist suunda tarkvara turul ja hinnapakkumise tulemust, võib öelda, et enamik 

majandustarkvarade pakkujaid ei võimalda enam tarkvara tähtajatut kasutamisõigust, st 

tarkvara ei saa ühekordse hinnaga välja osta, vaid tendents on rendilepingu kasutamise 

suunas. Rendilepingu alusel tasutakse tarkvara kasutuse eest igakuiselt ja vastavalt 

lepingutingimustele. 

Tarkvara soetusel tuleb kindlasti jälgida ka edaspidiseid lisakulutusi, nagu näiteks kulutusi 

klienditoele, tarkvara uuendustele jt. Vajalik on teada, kas edaspidised kulutused on hinna 

sees või lisanduvad juurde. Tabelis 15 on toodud hinnapakkumisele vastanud majandus-

tarkvarade versiooniuuendused. Tabelist näeme, et Directol, Erplyl, Profitil, Eeval ja 

Noomil on versiooniuuendused rendi hinna sees, kuid HansaWorld pakub versiooni-

uuendusi vaid pilvepõhisel tarkvaral. Siinkohal on kõige mõistlikumateks variantideks 

veebipõhised tarkvarad, mis uuenevad automaatselt ja puudub vajadus kutsuda kohale 

tarkvara tehnikut või ettevõttes tööl olevat tarkvara asjatundjat.  

Ettevõtte finants- ja juhtimisinfo kvaliteeti saab parandada läbi majandustarkvara. 

Majandustarkvara tagab ka ettevõtte tegevuse üle järjepidevat kontrolli ja suurendab töö 

efektiivsust. Iga ettevõtte eesmärgiks on edukas müük ja selle paremaks kontrollimiseks 

ning planeerimiseks on vajalikud erinevad müügiaruanded.  

Jaekaubandusettevõtetes võib pidada kõige olulisemaks mooduliks kliendisuhete- ja 

hinnapakkumiste haldust ning laoarvestust. Olenevalt müügiartiklitest on tarkvara vajadus 

erinev, sest kui müügiartikleid on vähe, saadakse hakkama kitsamate võimaluste ja 

väiksema töötajate arvuga. Juhul, kui on tegemist suure hulga müügiartiklitega ja pinnaga, 

tulevad kasuks erinevad nutiseadmed, mis võimaldavad müüki korraldada üle kaupluse. 
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2.3 Majandustarkvarade valikukriteeriumite võrdlemine 

 

Käesolevas alapeatükis annab autor ülevaate kõigi üheksa majandustarkvarade 

valikukriteeriumite võrdlemiseks ning selgitab välja hinnapakkumiste põhjal, kuidas on 

majandustarkvarad kaetud valikukriteeriumitega.  

Eelnevalt uuritud hinnapakkumistest selgus, et majandustarkvarad on väga sarnased 

funktsionaalsuse poolest, kuid ettevõtete vajadused on erinevad. Erineva tegevusalaga 

ettevõtetel on vajadused erinevad ühe ja sama mooduli järele. Ettevõtte tegevusala mõjutab 

ettevõtte majandustarkvara funktsionaalsuse vajadust. Majandustarkvarade tehnoloogilised 

valikukriteeriumid on välja toodud tabelis 16. 

 

Tabel. 16. Tehnoloogilised valikukriteeriumid. Allikas: (autori koostatud) 

Valikukriteeriumid 
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Integreeritus + + + + + + + - +/- 

Uuendused reaalajas + + + + + + + + + 

Paindlikkus + + + + + + + - - 

 

Tehnologilised kriteeriumid peavad andma hinnangu, kas ettevõtte tehnoloogilised 

vajadused vastavad majandustarkvara tehnoloogiale. Integreerimisvõimaluseks on 

võimalus tarkvara edasi arendada. Majandusinfosüsteemidel Erply, Directo, Profit, Rapid, 

HansaWorld, Eeva ja Noomil on antud võimalus olemas. Tarkvarasid saab personaalselt 

kohandada vastavalt ettevõtete vajadustele. Merit Aktiva ja SimplBooks seda võimalust ei 

paku, kuna need kaks on nii öelda terviklikud programmid ja mingeid muudatusi sisse viia 

ei võimaldata.  
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Uuendused reaalajas toimuvad kaheksal majandustarkvaral. Eraldi saab välja tuua tarkvara 

Rapidi, mille uuendused toimuvad vastavalt sõlmitud lepingumudelile. Tabelis 15 on 

toodud majandustarkvarade versiooniuuendused ja selgitused tarkvaradele ligipääsu kohta. 

Majandustarkvara paindlikkus on tarkvara valmisolek muudatusteks ettevõtte muutuvates 

oludes, nagu näiteks ettevõtte suurenemine. Muudatused on eelkõige võimalik läbi viia 

kõigis seitsmes majandusinfosüsteemis. Tarkvarades Merit Aktiva ja SipmlBooks ei 

võimaldata täiendavaid muudatusi teha. 

Kasutajapõhised valikukriteeriumid annavad hinnangu kõigi üheksa majandustarkvara 

mugavusest kasutada tarkvara praegu ja tulevikus kõikide ettevõtte töötajate poolt, nagu 

näiteks uuele töötajale tarkvara õpetamise lihtsus. Kasutajapõhised valikukriteeriumid on 

näidatud tabelis 17. 

 

Tabel. 17. Kasutajapõhised valikukriteeriumid. Allikas: (autori koostatud) 

Valikukriteeriumid 
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Kohandatavus + + + + + + + - + 

Integreerimisvõimalus + + + + + + + - +/- 

Juurutus + + + + + + + + + 

 

Kohandatavust saab rakendada taaskord kõigis seitsmes majandusinfosüsteemis. Eraldi 

saab välja tuua tarkvarad Merit Aktiva ja SimplBooksi. Need kaks tarkvara on nii öelda 

terviklikud programmid, mida vastavalt ettevõtte vajadustele ei saa muuta.  

Integreerimisvõimalus on majandustarkvara võimalus ühendada kolmanda osapoole 

tarkvaraga, kui selleks vajadus tekib. Enamus tarkvarad ei ole seotud kindla riistvara või 

operatsioonisüsteemidega. Eraldi saab välja tuua tarkvarad Rapid ja SipmlBooksi.  

Tarkvara integreeritus on tarkvara ühildumine teiste tarkvaradega. Rapid tarkvara sobitub 

vaid Ingenico kaarditerminaliga. Tarkvara SimplBooks integreeritus on osaliselt võimalik, 
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kuid alles testimise järgus. Tarkvara SimplBooks pakub võimalust kasutada 

programmeerimisliidest API (Application Programming Interface), mis võimaldab üle 

interneti töötavate tarkvarade vahel omavahelist integreeritust. Lähemalt uurides selgus, et 

see võimalus esineb ainult e-poe moodulitega liitumisel ja ka seda pole otseselt välja 

toodud, millise tarkvarapakkuja omaga. Küsides erineva riistavaraga ühendamise 

võimalust ehk kassasüsteemi, pangaterminali ja vöötkoodilugejaga ühildumist, siis 

käesoleval hetkel ei osutunud see võimalikuks. Kahjuks pole võimalik antud tarkvaraga 

teostada finantsarvestust ja samaaegselt ühildada kaarditerminali või kassasüsteemi. 

Integreerimisvõimalus puudub tarkvaral Merit Aktiva. 

Juurutus on tarkvaraga töötamise ja kasutamise õpetus klientidele. Tihtipeale ei piisa 

ühekordsest juurutusest, et kõik oskaksid tarkvaraga tööd teha. Oluline on edaspidine tugi, 

mis jääb pakkujapõhiste kriteeriumite alla. Kasutajapõhistest kriteeriumites on juurutus 

olemas kõikides üheksas majandustarkvaras. Juurutus toimub võimalustest lähtudes 

kasutaja juures või tarkvarapakkuja kontoris. Tarkvara juurutuse koha määrab kindlaks ka 

töötajate arv ettevõttes, tarkvara veebipõhisus või arvutipõhine programm. Samuti määrab 

juurutuse ka hind, mis üldjuhul ulatub tarkvara lisakuluks tarkvara soetamisel.  

Pakkujapõhised valikukriteeriumid annavad hinnangu kõikide üheksa majandustarkvara 

kasutajatoe võimalustest, tarkvarapakkuja tuntusest ja hinnast. Kasutajapõhised valiku-

kriteeriumid on näidatud tabelis 18. 

 

Tabel. 18. Pakkujapõhised valikukriteeriumid. Allikas: (autori koostatud) 

Valikukriteeriumid 
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Tugi + + + + + + + - + 

Tarkvarapakkuja tuntus + + + + + + + + + 

Hind + + + + + + + + + 

 

Pakkujapõhistest valikukriteeriumitest on oluline kasutajatugi. Kuna majandustarkvarad ja 

nende süsteemid on suhteliselt keerukad, ei saa ühekordse koolituse/juurutuse või 
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kasutusjuhendiga lahendada kõiki probleeme. Merit Aktiva, SimplBooks, Profit, Eeva ja 

Erply pakuvad kliendituge telefoni teel. Majandustarkvara Rapidi puhul kehtib tasuta 

kasutajatugi ainult tarkvara rendimudeli puhul või tasudes iga kuu püsikliendi tasu. 

Directo, HansaWorld ja Noom pakuvad kasutajatuge lisatasu eest.  

Tarkvarapakkuja tuntus, tarkvara turul viibimise aeg ja kasutajate arv annavad juurde 

usaldusväärsust tarkvaralooja vastu. Peatükis 1.4 on esitatud majandustarkvarade ülevaade 

tabelis 4 näol. Tabelist 4 on selgesti näha tarkvarad, kes turul tegutsenud üle kümne aasta. 

Töös mainitud tarkvarad on erinevate uurimuste põhjal osutunud enim kasutatavateks 

majandustarkvaradeks.  

Viimane pakkujapõhine valikukriteerium on hind, mis tegelikult osutub põhiküsimuseks. 

Valikukriteeriumite alla kuuludes, mõeldakse mitte nüüd tarkvara otsest hinda, vaid seda 

hinda, mis võib majandustarkvara kasutades tekitada ettearvamatuid kulusid, nagu näiteks 

tarkvara versiooniuuendused. Tarkvara soetamisel peab kindlasti arvestama tarkvara 

maksumusega. 

Vaadates eespool väljatoodud valikukriteeriumeid, siis ei erine neist oluliselt ükski 

tarkvara. Tarkvarasid saab jaotada ettevõtte spetsiifika järgi. Tarkvara valikut tehes tuleb 

määrata ettevõtte spetsiifikast tulenevad vajadused. Jaekaubanduse puhul on ettevõtetel 

sisuliselt samad vajadused, nagu näiteks finantsarvestus, laoarvestus ja kassasüsteem. 

Ettevõtte tarkvara üldvajadustele järgnevad erivajadused, nagu näiteks finantsarvestuse 

mooduli jagunemine spetsiifilisemaks. Spetsiifika seisneb selles, et osa ettevõtteid vajab 

oma töös e-arvete funktsiooni, teised laoarvestuses mitme lao lisamise võimalust jne.  

Samuti saab tarkvarasid jaotada ka ettevõtte suuruse järgi - väikeettevõtted saavad 

kitsamate võimalustega hakkama ja kasutavad hinna poolest soodsamate võimalustega 

tarkvara. Keskmised- ja suurettevõtted kasutavad majandusinfosüsteeme, mida saab 

koostada konkreetsete funktsionaalsusnõuete järgi. 

Majandustarkvara alased vajadused sõltuvad sellest, millises tegevusalas ettevõte tegutseb, 

kui suur on ettevõte, millised on konkreetse ettevõtte harjumused ja ettevõtte spetsiifilised 

vajadused. Esmalt peab fikseerima valikukriteeriumid ja seejärel need kohandama 

vastavalt tarkvarale.  
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KOKKUVÕTE 

 

Majandustarkvara on vahend kogu ettevõtte majandusinfo kirjeldamiseks, haldamiseks ja 

analüüsimiseks. Majandustarkvara erinevate protsesside kaudu töödeldakse majandus-

andmeid, et saada infot, mille abil ettevõtte juhtimis- ja finantsarvestust läbi viia. 

Tänapäeva maailmas peavad ettevõtted taluma tugevat konkurentsi. Kaasaegne 

majandustarkvara on ettevõtte konkurentsivõime tagamiseks vältimatu osa. Samas on 

tarkvara kaasajastamine jätkuv protsess, mida tuleb järjepidevalt teha. Majandustarkvara 

kaasajastamine annab võimaluse ettevõttel läbi viia detailseimaid muudatusi, näiteks on 

võimalik näha kauba liikumist, millist kaupa ostetakse rohkem ja millist vähem. 

Majandustarkvara põhimõte on tsentraalse andmebaasi kasutamine, kuhu salvestub kogu 

informatsioon kõikidest ettevõtte tegevusvaldkondadest, sh müük, kauba liikumine jt. 

Tulemusena toimub ettevõtte sees andmevahetus kiiresti, andmed ei kordu ja tänu sellele 

toimuvad ettevõtte äriprotsessid efektiivsemalt ning tegevus muutub tervikuna 

efektiivsemaks. 

Ettevõtetel on erinevad vajadused majandustarkvara funktsionaalsuse järele. Ettevõtete 

vajadused sõltuvad mitmetest teguritest, nagu näiteks ettevõtte suurus, ettevõtte tegevusala, 

ettevõtte eripära jm. Tegurid, mis mõjutavad majandustarkvara funktsionaalsuse vajadusi, 

võib liigitada kahte gruppi: tarkvarast tulenevad tegurid (kohandatavus ettevõttega, 

kasutamismugavus, tugiteenuse olemasolu jt) ja ettevõttest tulenevad tegurid (tegevusala, 

eripära, suurus jt). Tähtsaim tegur, mis mõjutab ettevõtte vajadusi majandustarkvara 

funktsionaalsuse järele on tegevusala. 

Bakalaureusetöö esimeses osas käsitles autor majandustarkvara olemust ja valikut 

mõjutavad tegureid ning funktsionaalsust ja mooduleid. Töö teises osas uuris 

jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele pakutavate majandustarkvarade võimalusi ning 

tõi välja hindamiskriteeriumid majandustarkvarade võrdlemiseks, mis sobiksid 

jaekaubandusettevõtetele. 



47 

 

Autor viis töö koostamiseks läbi hinnapakkumise kümnes majandustarkvara pakkuvas 

ettevõttes, millest üheksa andsid tagasiside. Hinnapakkumistest selgus, et majandus-

tarkvarad ei erine oluliselt teineteisest valikukriteeriumite alusel. Küll aga saab tarkvarasid 

jaotada ettevõtte spetsiifika järgi. Tarkvara valikut tehes tuleb määrata ettevõtte 

spetsiifikast tulenevad vajadused. Töö autori poolt läbiviidud hinnapakkumise tagasiside 

põhjal oli võimalik teha järgmisi järeldusi: 

 Ettevõtetel on erinevad äriprotsessid, seega sõltub majandustarkvara kasutusele 

võtmine sellest, kui hästi sobivad kokku majandustarkvaras kirjeldatud protsessid 

ettevõtte äriprotsessidega. 

 Majandustarkvara valikut tehes peab hindama funktsionaalsust, ühilduvust, 

tarkvaratuge, versiooniuuendusi, kohandatavust ja hinda. 

 Ettevõtted peavad lähenema majandustarkvara valimise ja juurutamise 

protsessidele strateegiliselt, sest kõik sammud tuleb hästi planeerida ja läbi mõelda. 

Strateegiline lähenemine on tähtis just väikeste ettevõtete jaoks, kelle ressursid on 

piiratud, kuna muudatuste elluviimine hilisemalt võib tekitada probleeme. 

 Vaatamata sellele, et enamus majandustarkvaradest on kohandatavad ettevõtete 

vajadustele, on kohandamise protsess üldjuhul kulukas ja aeganõudev. 

Majandustarkvara, mis sobiks kõikidele ettevõtetele, on võimatu leida, kuna on palju 

tegureid, mis ettevõtete vajadusi mõjutavad ning üks tarkvara ei saa kõikide ettevõtete 

vajadustele vastata. Üheks võimaluseks on pakkuda tegevusalaspetsiifilisi majandus-

tarkvarasid. Tegevusalaspetsiifilistest tarkvaradest näiteks on üks tarkvara 

kaubandusettevõtete, teine teenindusettevõtete, kolmas tootmissettevõtete jaoks jne. 

Sellisel juhul sisaldab iga tegevusala tarkvara sellist funktsionaalsust, mis on konkreetse 

tegevusala jaoks spetsiifiline ja mis omab kõige tähtsaimaid funktsionaalsusi antud 

ettevõtte jaoks. Selliseid tarkvarasid on ka raskem kohandada ettevõtete erivajadustele. 

Konkreetse tegevusala jaoks mõeldud majandustarkvara on ettevõtte erivajadustega 

lihtsam kohandada, sest enamus funktsioonidest, mis on seotud tegevusalaga, on tarkvaras 

juba realiseeritud. 
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Accounting software options for retail enterprises 

Summary 

 

The accounting software is a tool for describing, administering and analyzing enterprise`s 

economic information. Through the different processes of accounting software it is 

possible to process financial data to get information with what to conduct enterprise`s 

management and financial accounting. 

In the modern world enterprises have to withstand strong competition. Modern financial 

software is an unavoidable part to ensure the enterprise`s competitiveness. Modernization 

is a continuous process which has to be done consistently. Software modernization gives 

an opportunity to conduct detailed changes, such as the transmission of goods and which 

goods are purchased more and which less. 

The principle of accounting software is using central database where the whole information 

about all enterprise`s fields of operations, including sale, logistics of goods etc is saved. As 

a result, data exchange is very fast, data does not repeat and enterprise`s business processes 

and actions are more efficient. 

Enterprises have different needs for accounting software functionality. These needs depend 

on various factors, such as enterprise`s size, activities, specifics of business etc. Factors, 

which influence the functionality needs, can be classified into two groups: factors deriving 

from the accounting software (adjustability with the company, convenience of use, support 

system availability etc) and factors deriving from the company (field of activity, speciality, 

size etc). The most important factor which affects enterprise`s needs for functionality of 

accounting software is the field of activity. 

The first part of BA deals with nature of accounting software, factors that influence the 

choices, functionality and modules. The second part of thesis explored retail enterprises 

and their options for accounting software and pointed out criterions for comparison which 

would suit for retail enterprises. 
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The author gives tools through a request for price (RFQ) to ten enterprises who offered 

accounting software and nine of them gave feedback. RFQ showed that accounting 

software does not differ substantially from each other based on the selection of criterion. 

At the same time it is possible to separate accounting software according to the specifics of 

the enterprises. When choosing a software, one has to determine the needs based on the 

specifics of the company. Based on the feedback received from the RFQ the following 

conclusions could be made:  

 Enterprises have different business processes which shows that using the 

accounting software depends how well the processes that are described in the 

accounting software match with the business processes of the enterprise. 

 When choosing the right software, one must evaluate the functionality, 

compatibility, support system, version updates, adjustability and price.  

 Enterprises have to approach the process of choosing and introducing the 

accounting software very strategically, since all steps have to be well planned and 

thought through. Strategical approaching is especially important for small 

enterprises because their resources are limited and changes on a later stage may 

cause problems. 

 Despite the fact that the majority of accounting software are customizable for 

enterprise`s needs, the process of adaptation is generally costly and time-

consuming. 

Accounting software which fits to all enterprises, is impossible to find because there are a 

lot of factors which affects enterprise`s needs and one software can`t conform to all needs. 

One options is to offer activity-specific software, such as one for retail enterprises, other 

for service enterprises, third for production enterprises etc. In such case, every activity-

based software contains accounting functionality which is specific for the concrete field of 

activity and which possesses the most important functionalities for the enterprise.  

This kind of software are also difficult to adapt for enterprise`s special needs. It`s more 

easier to adapt enterprise`s special needs for specific field of activity because most of the 

functions which are related to the field of activity are already realized in software.  
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Lisa 1. Hinnapakkumine 

 

Eesmärk on leida ettevõttele majandustarkvara, mis täidaks ettevõtte vajadused. Ettevõtte 

põhivaldkonnaks on jaekaubandus. Koostatud on loetelu soovitud majandustarkvara 

võimalustest. 

Majandustarkvarale seatud eesmärgid, mida ettevõttes vajatakse on järgmised: 

 FINANTSARVESTUS (koos lisavõimalustega); 

o maksudeklaratsioonide koostamine ja eksport,  

o maksekorralduste eksport internetipankadesse,  

o pangaväljavõtete import,  

o tasaarvelduste võimalus nii klientide, tarnijate kui ka maksuarvestuste osas,  

o arvete saatmisvõimalus e-postiga, 

o e-arvete valmidus, 

o erinevate andmete eksportimine Excelisse. 

 LAOARVESTUS (koos lisavõimalustega); 

o kauba liikumise jälgimine, 

o tellimuste koostamine, 

o mitme lao kasutusvõimalus. 

 PROJEKTIPÕHINE ARVESTUS 

 PÕHIVARA ARVESTUS 

 PALGAARVESTUS. Ettevõttes töötab olenevalt aastaajast 3-6 inimest. 

 KASSASÜSTEEMI LAHENDUS 

o ühildumine riistavaraga - kaarditerminali, vöötkoodilugeja, printeriga. 

o arvete koostamine nii sularaha, kaardimakse, ülekandearvetena kui ka 

suurematele klientidele kord kuus esitatavate perioodi arvetena. 

 HINNAPAKKUMISE KOOSTAMISE VÕIMALUS. Lisaks peaks olema võimalus 

hinnapakkumine genereerida soovi korral arveks. 

 KLIENDIHALDUS 
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Lisa 1 järg 

 

MAJANDUSTARKVARA LISAVÕIMALUSED 

 Tarkvara ühtsus. Kõige olulisem, et kõik toimuks ühes tarkvaras koos;  

 Mitme kasutaja kasutusvõimalus, sh õiguste määramine (kes millist osa näeb ja 

mida saab muuta); 

 Mitmele firmale raamatupidamise tegemise võimalus; 

 Tarkvara kohaldatavus. Vastavalt kasutaja soovile saab tarkvara muuta enda jaoks 

mugavaks. Näiteks eemaldada enda töö jaoks mittevajalikud osad, samas ka 

võimalus lisada juurde; 

 Tarkvara veebipõhisus või kaugtöö võimalus; 

 Arvete kujundus ja eraldamise võimalus. Näiteks teenuse arved oleksid ühe 

kujundusega ja kauba müügiarved teise kujundusega; 

 Tarkvara hind. Rendi- või tarkvara väljaostuhind. Tarkvara juurutuse, 

versiooniuuenduste jm maksumusele lisandumine vastavalt vajadustele.  
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Lisa 2. Majandustarkvarasid võrdlev koondtabel 

 

FUNKTSIOONID 
 

TARKVARAD 

E
rp

ly
 

D
ir

ec
to

 

P
ro

fi
t 

S
im

p
lB

o
o

k
s 

M
er

it
 A

k
ti

v
a 

R
ap

id
 

H
an

sa
W

o
rl

d
 

E
ev

a 

N
o

o
m

 

Finantsraamatupidamine X X X X X X X X X 

Ostureskontro X X X X X X X X X 

Müügireskontro X X X X X X X X X 

Põhivarade arvestus X X X X X X X X X 

Palgaarvestus X X X X X X X X X 

Maksekorraldused/Pank X X X X X X X X X 

Kassa X X X X X X X X X 

ERINEVAD ARUANDED 
       

  

Bilanss X X X X X X X X X 

Käibeandmik X - X X X X X X X 

Pearaamat X X X X X X X X X 

Päevaraamat X - X - X X X X X 

Kasumiaruanne X X X X X X X X X 

Maksudeklaratsioonid 

KMD+TSD+VM 
X X X X X X X X X 

Müügiaruanded X X X X X X X X X 

Projektiarvestus X X X - X X X X X 

Aastaaruande koostamise 

võimalus 
- X - - - X - - - 

LISAFUNKTSIOONID 
       

  

Hinnapakkumine X X X X - - - - - 

Andmete eksportimise 

võimalus 
X X X X X X X X X 

Kassalahendus X X X - - X X X X 

Laoarvestus X X X X X X X X X 

Mitme lao võimalus X X X X X X X X X 

Demoversioon X v X v X a X v X v X a X X X 

Kaugtöö võimalus - - X - - X X X X 

Veebipõhisus X X - X X - X - - 

ETTEVÕTETE JAOTUS 
       

  

Väikeettevõtetele X X X X X X X X X 

Keskmistele ettevõtetele X X X - - X X X X 

Suurettevõtetele X X X - - - X X X 

Kaubandusettevõtetele X X X - - X X X X 
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Lisa 2 järg 

 

MUU VAJALIK 

Valmimisaasta 2005 2000 2002 - 1991 1992 1995 1996 1991 

ABI võimalus ekraanil X X X X X X - X - 

Tasuta kasutajatugi X - X X X X k - X - 

Tarkvara rentimise võimalus X X X X X X X X X 

Tarkvara väljaostu võimalus - - X - - X - X X 

Automaatsed uuendused X X X X X - X X X 

 

X a - demoversioonid tuleb arvutisse alla laadida. 

X v - demoversioonid on veebipõhised ja tarkvara proovimiseks antakse tarkvarapakkuja poolt koodid  

X k - tasuta kasutajatugi esineb ainult rendimudeli puhul või tuleb maksta iga kuu püsikliendi tasu.  
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