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Saame tuttavaks!



Inimene teie ees
HETKEL

Lektor Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis

Ettevõtluspartnerluse koordinaator Tallinna Ülikoolis

Eelinkubatsiooniprogrammi STARTERcreative juht TLÜ-s

Ettevõtte Nordmill Ventures asutaja ja tegevjuht

Veel mõned projektid, ettevõtmised, sertifikaadid jms

VARASEMALT

Tallinna Teaduspark Tehnopoli Startup Inkubaatori juht 

ITuudised.ee asutaja ja juht (Äripäev AS/Bonnier Grupp)

Ettevõtluskogemus 12+ aastat

VABATAHTLIK TÖÖ

Mentor Startup Wise Guys kiirendis

Mentor digitaalse loovmeedia inkubaatoris Digix

IKT ja inseneeria suuna programmijuht Entrumis

Mentor prototüüpimise fondi Prototron meeskondandele



Nüüd on teie kord
Kui kaua olete tegelenud ettevõtlusega ja miks te täna siin olete? 



Aus ülestunnistus: ma ei tea mittemidagi

● Ettevõtlusse ja juhtimisse puutuvaid teemasid ei saa õpetada, neid tuleb kogeda 

omal käel. Võime mõista protsesse ja mehaanikat, kuid see ei tähenda, et oskame 

teadmisi rakendada. Olgem valmis katsetama ja ebaõnnestuma. Kehtib muuhulgas 

ka digilahenduste puhul.

● Käesolev on esineja vaade maailmale ning ei pretendeeri absoluutsele tõele. 

Samale küsimusele on alati mitu vastust.



Suur pilt



Inimesed on alati üritanud maailma mõista/mõtestada





… kõike tükkideks lammutada





… ja uuesti kokku panna





… nähes ja lahendades samu probleeme, aga erinevalt



Mida see tähendab? 
● Iga probleemi lahendamiseks on rohkem kui üks võimalus (nt mitu erinevat 

programmi/rakendust või meetodi). Oluline on valida endale sobivad tööriistad.

● Tarkvara ei ole asi iseeneses vaid me püüame juhtida kindlaid (äri)protsesse. 

Sealjuures pole oluline kõiki (äri)protsesse juhtida digitaalsete tööriistade abil.

● Inimeste/ettevõtete väljakutsed, eelistused ja vajadused erinevad tugevalt. Mis on 

ühele “parim”, ei pruugi seda olla teise jaoks. Ajahaldus ja raamatupidamine võib 

sektoriti tugevalt erineda. Ometi on töö sisu justkui sama.

● Ökosüsteemid võivad olla mugavad, aga mõtle ka vendor lock-in efekti peale + 

oma klientidele/partneritele/sektorile. Sektorites ka eritarkvara.



Ärimudelid



Ärimudeli komponentide teooriad



… räägivad kõik samast asjast

● Mis väärtust (olgu läbi toodete, teenuste või info) ettevõte/organisatsioon oma 

klientidele pakub ja kuidas see teekond välja näeb. Tehingud võivad leida aset nii 

internetis kui ka isikus/kohapeal.

● Mis väärtust saab ettevõte/organisatsioon vastu läbi käibe ja hinnastamismudeli.



Ärimudeli lõuend kaardistab (äri)protsesse



Kliendi teekond 



Digilahendused ja tööriistad



Üldised kommentaarid
● Kõiki valdkondi ja digilahendusi/tööriistu ei ole võimalik käesolevas ettekandes 

käsitleda, mis tähendab, et katsetused tuleb läbi viia omal käel.

● Kaasaegsed digilahendused lähtuvad nn KISS disainiprintsiibist (Keep It Simple, 

Stupid). Tarkvara- ja veebilahendused peavad olema väga intuitiivsed kasutada. 

Manuaalide kasutamine kipub jääma möödunud kümnendisse/sajandisse.

● Enamuste tööde tegemiseks on olemas nii tasuta/vabavaralised kui ka tasulised 

lahendused. Tasuline ei võrdu automaatselt parem. Rahata saab teha suuri asju.

● Iga rakendus/digilahendus on kohustus (kulutad aega juurutsele ja haldusele).







Ärimudeli lõuend



Ärimudeli lõuend









Teenusedisain





Veeb















Kontoritarkvara ja failihaldus

















Sotsiaalmeedia









Uudiskirjad









Ajahaldus









Ülesannete haldus ja töövoog











Vestlustarkvara











Müük











Tööbörs









Varia













Täiendavat lugemist



Ressursid alustavatele ettevõtetele
http://alltopstartups.com/startup-resources/

http://www.leadchat.com/blog/business-growth-tools/

http://www.appsterhq.com/blog/ultimate-list-best-startup-tools-resources-entrepreneurs

Täiendavalt kõik e-riigi teenused ja registrid/andmebaasid:

https://www.eesti.ee/est/teenused  

http://alltopstartups.com/startup-resources/
http://alltopstartups.com/startup-resources/
http://www.leadchat.com/blog/business-growth-tools/
http://www.leadchat.com/blog/business-growth-tools/
http://www.appsterhq.com/blog/ultimate-list-best-startup-tools-resources-entrepreneurs
http://www.appsterhq.com/blog/ultimate-list-best-startup-tools-resources-entrepreneurs
https://www.eesti.ee/est/teenused
https://www.eesti.ee/est/teenused


Inspiratsiooniks













Vanad meetodid toimivad





E: marekm@tlu.ee

S: marek.muhlberg

T: +372 5510204
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