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Annotatsioon
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte Elektrilevi OÜ uut liitumiste
äriprotsessi, modellerida see vahendiga Camunda Modeler, töötada välja ettevõte
nõuetele vastav protsessijuhtimise infosüsteemi.
Olulisemateks

töös

lahendatavateks

probleemideks

on

käsitöö

vähendamine

välissüsteemide liidestamise abil; protsessi haldatavamaks muutmine Camunda
protsessimootori abil.
Töö tulemuseks on kirjeldatud uue infosüsteemi analüüs koos ärivajadustega,
andmemudelitega, protsessijoonistega ja liidestuste kirjeldusega.
Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 76 leheküljel, 6 peatükki, 28
joonist.
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Abstract
Analysis of Connection Process on the Example of Elektrilevi OÜ
The aim of the thesis is to analyze new customer on-boarding business process,
including design of a process model with Camunda Modeler as well as analysis of
information system for process management according to Elektrilevi OÜ requirements.
The goals of product under analysis are: to reduce amount of manual work, manage
manual tasks in a user-friendly way, integrate with external systems. One of the corerequirements for the system is to be easily maintainable.
The result of the work is ready analysis of the information system including business
requirements, data models, process models and specification of integrations.
The thesis is in Estonian and contains 76 pages of text, 6 chapters, 28 figures.
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Lühendite ja mõistete sõnastik
BPM

Business Process Management, Äriprotsesside juhtimine

BPMN

Business Process Model
modelleerimise standard

CMMN

Case Management Model and Notation, Juhtumipõhine
äriprotsesside modellerimise standard

DMN

Decision Model and Notation, Otsustepõhine modelleerimise
standard

SOAP

Simple Object Access Protocol, arvutivõrkudes kasutatav
protokoll, millega veebiteenused vahetavad omavahel
struktuurseid andmeid. [1]

DWF

Domino WorkFlow, IBM
protsessijuhtimise tarkvara

ELLI

Elektrilevi liitumiste infosüsteem

ELV

Elektrilevi OÜ

EPP

Elektrilevi Partnerite Portaal, üks Elektrilevi süsteemidest,
kuhu saadetakse projekteerimise ja ehitamise tellimusi.

ENERGIK

Eesti Energia kliendiinfo ja arveldussüsteem.

NIS

Eesti Energia infosüsteem, kus on kirjeldatud füüsiline võrk.

5G

Elektrilevi iseteeninduse portaal.

KMP

Kindlaksmääratud piirkond. Piirkond raadiusega 400m
olemasolevast Elektrilevi OÜ omandis või kasutuses olevast 620/0,4 kV alajaamast.

KM

Käibemaks. Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus
müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest
väljaspool Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu
riikidest. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub
lõpptarbija. [2]
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1 Sissejuhatus
Magistritöö on kirjutatud teemal „Liitumiste protsessi analüüs Elektrilevi OÜ näitel“.
Elektrilevi OÜ on AS Eesti Energia tütarettevõte. Elektrilevi OÜ on Eesti suurim elektri
jaotusvõrguettevõte. Tema hallata on ligikaudu 24 tuhat alajaama, 64 tuhat kilomeetrit
elektriliine ja ELV-l on ligikaudu 475 tuhat lepingulist klienti [3]. Liitumine on üks
Elektrilevi OÜ äriprotsessidest - elektrivõrguga liituda soovinud isikule, nii eraisikule
kui ka ettevõttele, uue võrguühenduse loomine või olemasoleval võrguühendusel
tarbimistingimuste muutmine.
Käesolev lõputöö kirjeldab uut liitumisprotsessi ja infosüsteemi protsessijuhtimiseks.
Protsessimootoriks on valitud Camunda protsessimootor, andmebaasiks – Oracle 12.1.
Protsessijoonised on loodud vahendiga Camunda Modeler, andmemudelid on loodud
vahendiga Enterprise Architect.

1.1 Probleemi ja tausta kirjeldus
Liitumisprotsesside juhtimine toimus Elektrilevi OÜs siiamaani IBM Lotus Domino
Workflow tarkvara abil, millega kaasnesid mõned probleemid:
o

Äriprotsessi kaasajastamine ja uuendamine oli raskendatud, isegi väike arendus
nõudis ebaproportsionaalselt palju ressursi, kuna ettevõttesiseselt puudus DWF
keskkonna arendamise kompetents;

o

Puudus infovahetus erinevate süsteemide vahel, mis nõudis süsteemi kasutajatelt
palju käsitööd;

o

Puudus võimalus täpsemini mõõta erinevate tegevuste täitmise aega.

Ettevõtte otsustas loobuda olemasolevast lahendusest ning luua uus infosüsteem
protsessi juhtimiseks Camunda protsessimootori põhjal. Lõputöö autor osales selles
projektis analüütiku rollis.
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1.2 Ülesande püstitus
Käesoleva lõputöö peamiseks eesmärgiks on analüüsida uut liitumisprotsessi ning
protsessijuhimise lahendust, kus peavad olema täidetud teiste hulgas ka järgmised
peamised ärinõuded:
o

Liitumistaotluste vastu võtmine kahe kanali kaudu – klienditeenindus ning
iseteenindus;

o

Lepingu allkirjastamine kahe kanali kaudu - klienditeenindus ning iseteenindus;

o

Arve lähteandmete edastamine teise süsteemi ning automaatne arve laekumise
kontroll teise süsteemi vastu;

o

Ehitustellimuse edastamine teise süsteemi;

o

Tööle omaniku leidmine etteantud reeglite järgi;

o

Töö suunamine ühest tegevusest teise käsitsi, vastavalt peakasutaja soovile.

1.3 Metoodika
Autor on töö koostamisel kasutanud
o

äriprotsessi loomiseks BPMN 2.0 standardit;

o

andmemudeli kirjeldamiseks UML 2.0 standardit;

o

agiilse tarkvaraarenduse põhimõtteid;

o

SCRUM’i põhimõtteid.

Üks protsessi osa on loodud CMMN 1.0 standardi järgi (loodud projekti teise osaleja
poolt, koostöös autoriga).

1.4 Ülevaade tööst
Töö koosneb neljast suuremast peatükist.
Järgmises töö osas annab autor ülevaate BPMN ja CMMN standardidest ning tutvustab
lugejatele Camunda protsessimootorit ning selle võimalusi.
Kolmandas peatükis kirjeldab autor äriprotsessi analüüsi jooksul saavutatud tulemusi –
protsessijooniseid, andmemudelit, kasutajaliidest, SOAP teenuseid loodud süsteemi ja
teiste süsteemide vahel.
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Neljandas peatükis kirjeldab autor protsessijuhtimisega seotud funktsionaalsuse
analüüsi – tööle omaniku ja tegevusele täitjate leidmine, ülesannete suunamine, töö
peatamine, ülesannete täitmise tähtajad ja tegevuse täitja informeerimine tähtaja
saabumisest.
Viiendas peatükis analüüsib autor saavutatud tulemusi ning toob välja analüüsi jooksul
välja tulnud kitsaid kohti. Antud peatükk sisaldab ka ülevaadet teemadest, mida saab
tulevikus täiendada ja lahendada paremini.
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2 CAMUNDA protsessimootori tutvustamine
Käesolevas peatükis tutvustab autor lõputöö teostamisel kasutatud tehnoloogiaid,
tutvustab Camunda protsessimoototi võimalusi.
Camunda on avatud lähetekoodiga Java-põhine platvorm äriprotsesside juhtimiseks.
Camundal on nii community versioon, mis on tasuta kui ka enterprise versioon, mis on
tasuline, ettevõte pakub omapoolset nõustamist ja lisafunktsionaalsust [4]. Camunda
koosneb järgmistest komponentidest:
o

Protsessimootor – vastutab BPMN 2.0 protsesside käivitamise eest

o

Modeler – protsesside modelleerimise tarkvara

o

Veebirakendused

–

REST

API

võimaldab

kasutada

protsessimootorit

rakendusest eraldiseisvalt; Tasklist – Camunda kasutajate töövoo juhtimiseks
mõeldud rakendus; Cockpit- veebirakendus protsesside monitoorimiseks ja
vigade ehk intsidentide haldamiseks; Admin – veebirakendus kasutajate
haldamiseks.
Camunda võlu peitub protsessi kirjeldamise lihtsuses ja mootori võimsuses. Camundas
saab protsessi definitsiooni juurutada mootorisse BPMN 2.0 XML, CMMN 1.1 ja DMN
1.1 formaatides. [5]
BPMN – Business Process Model and Notation – äriprotsesside modellerimise standard,
äriprotsesside esitlemine graafiku kujul.
CMMN – Case Management Model and Notation – on on juhtumipõhine ärimududel,
juhtumi esitlemine graafiku kujul. Nii BPMN kui ka CMMN notatsioon oli loodud
Object Management Group poolt.
BPMN notatsioon sobib selliste äriprotsesside modelleerimiseks, mis käituvad täpsete
reeglite järgi ning ei nõua paindlikkust otsuste tegemisel. CMMN notatsioon omakorda
on loodud ebamääraste, kasutaja otsustest sõltuvate protsesside kirjeldamiseks, millistes
on palju erandeid ning puudub selge struktuur või tegevuste järjekord [6] [7].
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Camunda Modeleris XML fail töödeldakse ja protsessi definitsioon muudetakse
graafiku kujul. Seda graafilist struktuuri käivitatakse Camunda protsessi mootoris.
Pildi kujul on protsess esitatud alljärgneval joonisel.

Joonis 1. Camunda äriprotsess pildi kujul

XML kujul on protsess esitatud Lisades (Lisa 1).
Protsessi definitsioon määratleb protsessi eksemplari struktuuri, piirangud, tegutsejad.
Protsessi

definitsioon

koosneb

erinevatest

sammudest

ja

otsustuspunktidest.

Sammudeks võivad olla nii kasutaja sammud kui ka erinevat tüüpi süsteemi tegevused.
Camundas suunatakse protsessi muutujatega. Erinevatele võimalikele protsessi täitmise
teedele tuleb määrata tingimused, millal mootor järgib kindlat suunda ning millal
eelistab teist või kolmandat. On võimalik määrata ka vaikimisi suunda.
Protsessimootor vastutab protsessi eksemplaride loomise ja nende olekute haldamise
eest. Käivitades protsessi, milles on ka ootel olekuid, näiteks kasutaja sammud,
hoolitseb protsessimootor selle eest, et protsessi olukord salvestatakse andmebaasi kuni
protsess liigub edasi (kasutaja samm lõpetatakse). Protsessi eksemplar on individuaalne
käivitus protsessi definitsioonist.
Camundas on võimalik ka protsessi definitsiooni peatamine, mis tähendab, et seda
protsessi ei saa alustada, kuniks ta on peatatud. Sarnaselt võib protsessi definitsiooni
taas käivitada. Võimalik on ka peatada protsessi eksemplar. Protsessi peatamine on
kasulik, kui protsessi muutujad pole rahuldavas olekus – peatades on võimalik olukorda
parandada ohutumalt. Peatades protsessi eksemplari peatuvad ka kõik seotud tegevused.
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3 Liitumiste protsessi analüüs
Alljärgnevalt esitab autor uue liitumiste protsessi analüüsi.

3.1 Ärivajaduste analüüs
Elektrilevi OÜ peamine soov on luua infosüsteemi, mis hoiaks endas kõik protsessi
jooksul loodud või teistest süsteemidest päritud andmed, mis oleksid kasutajaliidese
kaudu kättesaadavad kogu menetluse vältel ning ka peale menetluse lõpetamist. Selles
peatükis analüüsib autor mis andmed tekivad protsessi jooksul ning kuidas nad on
koondatud suurematesse teemadesse.
3.1.1 Taotlus
Liitumistaotlus, edaspidi taotlus, on dokument, millega kirjeldatakse kliendi soovi
mingi teenuse saamiseks.
Taotlust saab luua kahel viisil: klient võib esitada taotluse iseteeninduse kaudu (andmed
jõuavad iseteenindusest SOAP teenuse kaudu) või liitumisspetsialist saab sisestada
taotluse klienditeeninduse kaudu – Elektrilevi liitumiste infosüsteemi kaudu, edaspidi
ELLI. Taotluse loomine ei ole protsessi tegevus, protsess algab hetkel kui taotlus
kinnitatakse. Kui taotlus on tulnud iseteenindusest, siis protsess algatakse taotluse
vastuvõtmise hetkel ning taotluse ülevaatamine (osadel juhtudel) on protsessis esimene
kasutaja tegevus. Edaspidi keskendub autor taotluse sisestamisele läbi ELLI rakenduse,
kuna Iseteeninduse portaali analüüs ja arendus oli teostatud teise isiku poolt.
Taotluse koostamise vormi (kasutajaliidese ekraanivormi) kaudu sisestatud andmetest
sõltub edaspidine protsessi kulg. Autori prototüübi järgi loodud ekraanivormi pilt asub
lisade all (Lisa 2).
Taotluse koostamine algab sellest, et peab valima taotluse kategooria. Kokku on 4
kategooriat (klassifikaatori väärtused):
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o

Tarbimistingimuste muutmine – liitujal on olemas elektri tarbimise koht
(edaspidi tarbimiskoht) ning liituja soovib muuta elektri tarbimise tingimusi.

o

Tehnilised tingimused – klient soovib saada tehnilisi tingimusi kirjeldava
dokumendi. Füüsiliselt tööd ei tehta, tarbimiskoha olemasolu ei ole oluline,
menetluse tulemuseks saab klient kätte dokumendi.

o

Uus liitumine – liitujal ei ole olemas tarbimiskohta ning ta soovib seda ehitada.

o

Võrgu ümberehitus kliendi soovil – võrgu ümberehituseks kliendi soovil,
tarbimiskoha olemasolu ei ole oluline.

Taotluse andmestik sõltub ka liituda soovinud isiku kliendiklassist. Eristatakse 4
kliendiklassi (juhul kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“ või „Tarbimistingimuste
muutmine“)
o

Tarbija

o

Mikrotootja

o

Elektritootja

o

Kinnisvaraarendaja (valitav ainult uue liitumise puhul)

Vanas süsteemis oli iga taotluse kategooria ja kliendiklassi kombinatsiooni jaoks loodud
eraldi ekraanivorm oma andmestikuga. Uues lahenduses on taotluse sisestamise vorm
kõikide kategooriate ja kliendiklasside jaoks üks ning muutub dünaamiliselt sõltuvalt
kasutaja valikutest. Taotlusele lisatavad andmed on jaotatud blokkidesse ning
andmeblokkide ja nendes olevate andmete kuvamine sõltub valitud taotluse kategooriast
ja kliendiklassist:
o

Üldandmed – taotluse üldandmed ( taotluse kategooria ja kliendiklassi valimine)

o

Kliendi andmed – taotlusega seotud kliendi andmed

o

Esindaja andmed – taotluse esitanud kliendi esindaja andmed

o

Tarbimiskoha andmed – taotlusega seotud tarbimiskoha andmed – blokk on
esitatud vaid juhul, kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“ või
„Tarbimistingimuste muutmine“

o

Võrguandmed – taotluse elektrilised parameetrid e. Võrguandmed – blokk on
esitatud vaid juhul, kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“ või
„Tarbimistingimuste muutmine“
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o

Olemasoleva võrguühenduse andmed – taotlusega seotud tarbimiskohal taotluse
esitamise hetkel oleva võrguühenduse andmed – blokk on esitatud vaid juhul kui
taotluse kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“

o

Soovitud võrguühenduse andmed – taotletud võrguühenduse andmed, mida
klient soovib saada – blokk on esitatud iga kategooria puhul, kuid blokis olevad
andmed on erinevad

o

Kommentaarid – taotlusega seotud lisainfo

o

Dokumendid – taotlusele lisatud manused ja süsteemi poolt genereeritud taotluse
trükis

o

Tegevused – taotlusega seotud süsteemi tegevuse andmed

Visuaalne taotluse struktuur on esitatud alloleval joonisel.

Joonis 2. Taotluse blokkide sõltuvus taotluse kategooriast.
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3.1.1.1 Kliendi andmete lisamine taotlusele
Kliendi andmed peavad olema päritavad teisest Eesti Energia AS infosüsteemist –
Energikust (täpsemalt teenused on kirjeldatud peatükis 3.4). Kui klient ei ole
registreeritud Energikus, siis teda ei ole võimalik taotlusele lisada. Klienti saab
Energikust otsida, kui tegemist on taotluse kategooriatega „Tehnilised tingimused“,
„Uus liitumine“ või „Võrgu ümberehitus kliendi soovil“.
Kliendi saab otsida järgmiste parameetrite järgi:
o

Nimi – formaat on Perenimi, Eesnimi

o

Isikukood

o

Registrikood

o

Mitteresidendi kood

Otsingutulemustes kuvatakse kõik päringu kriteeriumitele vastavad tulemused. Iga
tulemuse kohta on kuvatud järgmised parameetrid:
o

Kliendi nimi

o

Kood – kas isikukood, registrikood või mitteresidendi kood

o

Tarbimiskoha aadress – kehtiva võrgulepinguga seotud tarbimiskoha aadress

o

Tarbimiskoha ID – kehtiva võrgulepinguga seotud tarbimiskoha ID

o

Tarbimiskoha tüüp – kehtiva võrgulepinguga seotud tarbimiskoha tüüp

Kui isikut ei ole Energikust leitud, siis süsteem pakub võimalust kliendi
registreerimiseks Energikusse.
Kui isikul on rohkem kui 1 kehtiv võrguleping, siis isikut kuvatakse otsingu tulemustes
nii mitu korda, kui palju kehtivaid võrgulepinguid tal on.
Kliendi andmete blokis on esitatud järgmised andmed, mida ei saa muuta
o

Nimi – kliendi nimi

o

Kood – kas isikukood, registrikood või mitteresidendi kood

o

Energiku ID – isiku ID Energikus

o

Aadress – isiku aadress

o

Tüüp – isiku tüüp – kas eraisik või äriklient
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o

Haldur Energikust – informatiivne väli, kas Energikus on isikule määratud
suurkliendihaldur või mitte

o

Kontaktandmed – kliendi kontaktandmed Energikust (Mobiil, Telefon, Välismaa
telefon ja E-post)

Järgmised andmed on käsitsi sisestatavad/muudetavad/valitavad
o

Haldur – kui tegemist on keskpingel liitumisega, siis peab taotlusele määrama
suurkliendihalduri süsteemi kasutajate hulgast

o

Telefon – taotluse kontakttelefon – muudetav ka peale taotluse kinnitamist kuni
menetluse lõpuni

o

E-post – taotluse e-posti aadress – muudetav ka peale taotluse kinnitamist kuni
menetluse lõppuni
3.1.1.2 Esindaja andmete lisamine taotlusele

Esindaja andmete blokk on kohustuslik täitmiseks juhul, kui taotlusele valitud klient on
Äriklient. Eraisiku puhul esindaja andmete täitmine on lubatud, kuid ei ole kohustuslik.
Esindaja andmete blokis on esitatud järgmised andmed:
o

Nimi – esindaja ees ja perekonnanimi

o

Alus – esindamise alus – kas volikiri või amet

o

Telefon – esindaja kontakttelefon

o

E-post – esindaja e-posti aadress
3.1.1.3 Tarbimiskoha andmete lisamine taotlusele

Olemasoleva tarbimiskoha andmed, samuti nagu kliendi andmed, peavad olema
päritavad infosüsteemist Energik (teenused on kirjeldatud peatükis 3.4). Olemasolevat
tarbimiskohta

saab Energikust otsida, kui tegemist on taotluse kategooriaga

„Tarbimistingimuste muutmine“.
Tarbimiskohta saab otsida järgmiste parameetrite järgi:
o

Aadress – tarbimiskoha aadress

o

EIC – mõõtepunkti EIC-kood

o

Seerianumber – arvesti seerianumber
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Otsingutulemustes kuvatakse kõik päringu kriteeriumitele vastavad tulemused. Iga
tulemuse kohta on kuvatud järgmised parameetrid:
o

Kliendi nimi – tarbimiskohaga kehtiva võrgulepinguga seotud kliendi nimi

o

Kood – kliendi isikukood, registrikood või mitteresidendi kood

o

Tarbimiskoha aadress – tarbimiskoha aadress

o

Tarbimiskoha ID – tarbimiskoha ID Energikust

o

Tarbimiskoha tüüp – tarbimiskoha tüüp

Kui otsingukriteeriumitele vastab rohkem kui 1 kirje (näiteks aadressi järgi otsimise
puhul), siis kuvatakse kõik leitud kirjed.
Tarbimiskoha andmete valimisega täidetakse korraga mitu blokki
o

Kliendi andmed (kirjeldatud üleval)

o

Tarbimiskoha andmed (kui kategooria on tarbimistingimuste muutmine)

o

Võrguandmed (kui kategooria on tarbimistingimuste muutmine)

Olemasoleva võrguühenduse andmed (kui kategooria on tarbimistingimuste muutmine),
siis blokk on täidetud Energiku andmetega ning andmed ei ole käsitsi muudetavad (v.a
katastriüksus ja käidupiirkond).
Kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“, siis bloki andmeid peab sisestama/valima
käsitsi.
Blokis on esitatud järgmised andmed:
o

Tarbimiskoha ID – tarbimiskoha ID Energikust. Täidetud, kui taotluse
kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“. Kui taotluse kategooria on „Uus
liitumine“, siis tarbimiskoha ID tuleb teisest infosüsteemist (NIS) hilisemas
taotluse menetlemise etapis.

o

Tarbimiskoha tüüp – tarbimiskoha tüüp. Täidetud, kui taotluse kategooria on
„Tarbimistingimuste muutmine“. Valitav klassifikaatorite loetelust kui taotluse
kategooria on „Uus liitumine“

o

Tarbimiskoha nimi – tarbimiskoha nimi. Täidetud, kui taotluse kategooria on
„Tarbimistingimuste muutmine“. Sisestatav, kui taotluse kategooria on „Uus
liitumine“.
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o

Teenuspunkti ID – teenuspunkti ID Energikust. Täidetud, kui taotluse kategooria
on „Tarbimistingimuste muutmine“. Kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“,
siis teenuspunkti ID tuleb teisest infosüsteemist (NIS) hilisemas taotluse
menetlemise etapis.

o

Teenuspunkti tüüp – teenuspunkti tüüp. Täidetud, kui taotluse kategooria on
„Tarbimistingimuste muutmine“. Valitav klassifikaatorite loetelust kui taotluse
kategooria on „Uus liitumine“

o

Võrgulepingu ID – tarbmiskohaga seotud kehtiva võrgulepingu ID Energikust.
Täidetud, kui taotluse kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“. Kui
taotluse kategooria on „Uus liitumine“, siis väli jääb kogu menetluse vältel
tühjaks.

o

EIC – teenuspunkti EIC-kood. Täidetud, kui taotluse kategooria on
„Tarbimistingimuste muutmine“. Kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“,
siis väärtus tuleb teisest infosüsteemist (NIS) hilisemas taotluse menetlemise
etapis.

o

Aadress – tarbimiskoha aadress. Täidetud Energiku andmetega, kui taotluse
kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“. Sisestatav, kui taotluse
kategooria on „Uus liitumine“.

o

Katastritunnus

–

katastriüksuse

katastritunnus,

kus

tarbimiskoht

asub.

Eeltäidetud Energiku andmetega ja muudetav, kui taotluse kategooria on
„Tarbimistingimuste muutmine“. Kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“,
siis katastritunnust peab sisestama käsitsi. Katastritunnuse järgi toimub päring
NIS’i, selleks et tuvastada taotluse käidupiirkonda.
o

Käidupiirkond – katastritunnuse järgi NIS’ist leitud käidupiirkonna nimetus.
Muudetav kogu menetluse vältel. Vajalik selleks, et otsida protsessis
piirkonnapõhiselt tegevuse täitjat.

o

Koordinaadid (L-EST’97) – tarbimiskoha (olemasoleva või loodava) x- ja ykoordinaadid. Täidetud, kui taotluse kategooria on „Tarbimistingimuste
muutmine“. Sisestatav, kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“.
3.1.1.4 Võrguandmete lisamine taotlusele

Võrguandmete bloki andmed on saadud teisest infosüsteemist - NIS’ist ja ei ole
muudetavad käsitsi.
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Blokk on kuvatud juhul kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“ või
„Tarbimistingimuste muutmine“.
Kui taotluse kategooria on „Uus liitumine“, siis andmed otsitakse NIS-ist x- ja ykoordinaatide järgi ning blokis on esitatud järgmised andmed:
o

Piirkonna alajaam - elektrilise aadressi toitealajaama nimetus

o

Toitefiider - elektrilise aadressi toitefiidri nimetus

o

Jaotusalajaam - elektrilise aadressi jaotusalajaama nimetus

o

Kaugus

jaotusalajaamast

-

kaugus

lähimast

kesk/madalpingealajaamast

linnulennult (meetrites)
o

KMP – kas liitumispunkt asub kindlaksmääratud piirkonnas või mitte.

Kui taotluse kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“, siis otsitakse andmed NISist liitumispunkti EIC-koodi järgi ning blokis on esitatud lisaks üleval nimetatule ka
järgmised andmed:
o

Jaotusfiider - elektrilise aadressi jaotusfiidri nimetus

o

Min 1F lühisvool – minimaalne 1-faasiline lühisvool liitumispunktis (amprites).
Kasutatakse süsteemi poolt, et tuvastada, kas automaatne taotluse menetlemine
on lubatud.

o

Max 3F lühisvool - maksimaalne 3-faasiline lühisvool liitumispunktis
(amprites). Kasutatakse süsteemi poolt selleks, et arvutada maksimaalset
tootmisvõimsust ilma võrku tugevdamata, kui taotluse kliendiklassiks on
„Mikrotootja“.

3.1.1.5 Olemasoleva võrguühenduse andmed
Olemasoleva võrguühenduse andmete blokk on esitatud ainult juhul, kui taotluse
kategooria on „Tarbimistingimuste muutmine“. Andmed on päritavad Energikust ning
ei ole käsitsi muudetavad.
Need andmed näitavad, milline võrguühendus on tarbimiskohas taotluse esitamise
hetkel, enne kliendi poolt soovitud muudatuste rakendamist.
Blokis on esitatud järgmised andmed:
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o

Faaside arv – tarbimiskoha faaside arv. Võimalikud väärtused on 1 ja 3.
Kohustuslik parameeter madalpingel liitumisel.

o

Peakaitse – tarbimiskoha peakaitse suurus, ehk amperaaž. Kohustuslik
parameeter madalpingel liitumisel.

o

Võimsus – võimsus, ehk läbilaskevõime (kW). Kohustuslik parameeter
keskpingel liitumisel.

o

Nimitoitepinge – tarbimiskoha nimitoitepinge (kV).

o

Liitumispunkti klass – mõõtesüsteemi lepingu järgne asukoht.

o

Asukoht – mõõtesüsteemi lepingu järgse asukoha kirjeldus.
3.1.1.6 Soovitud võrguühenduse andmed

Soovitud võrguühenduse andmete blokk on taotlusel esitatud iga taotluse kategooria
puhul, kuid selle sees olevad andmed on erinevad sõltuvalt taotluse kategooriast ja ka
kliendiklassist.
Samas blokis esitatud andmed võivad erineda sõltuvalt valitud tootest:
o

mõned tooted ei nõua lisainformatsiooni sisestamist;

o

mõnede toodete puhul madalpinge korral on vaja sisestada ka aprite ja faaside
arvu;

o

mõnede toodete puhul (keskpinge) on vaja sisestada läbilaskevõimet.
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Joonis 3. Soovitut võrguühenduse bloki andmete sõltuvus taotluse kategooriast – kategooriad „Tehnilised
tingimused“ ja „Võrgu ümberehitus“

Kui taotluse kategooria on „Tehnilised tingimused“, siis on blokis esitatud järgmised
andmed:
o

Toode – „Tehnilised tingimused“ kategooria puhul saab korraga olla valitud
ainult 1 toode.

o

Pingeklass – kas madalpinge või keskpinge. Mõnikord on pingeklass
defineeritud tootega ning ei ole kasutaja poolt muudetav. Mõni toode on lubatud
taodelda nii madal kui ka keskpingel, sel juhul peab valiku tegema kasutaja.

o

Katastriüksus - katastriüksuse katastritunnus, kus tarbimiskoht asub, peab
sisestama käsitsi. Katastritunnuse järgi toimub päring NIS’i, selleks et tuvastada
taotluse käidupiirkonda.
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o

Käidupiirkond – katastritunnuse järgi NIS’ist leitud käidupiirkonna nimetus.
Muudetav kogu menetluse vältel. Vajalik selleks, et otsida protsessis
piirkonnapõhiselt tegevuse täitjat.

o

Aadress – liitumisobjekti aadress. Vähemalt maakond ja linn peavad olema
sisestatud.

o

Faaside arv – soovitud faaside arv (1 või 3), vajalik sisestada sõltuvalt valitud
tootest

o

Peakaitse – soovitud peakaitsme suurus amprites, vajalik sisestada sõltuvalt
tootest

o

Läbilaskevõime – soovitud läbilaskevõime (võimsus), vajalik sisestada sõltuvalt
tootest

Kui taotluse kategooria on „Võrgu ümberehitus kliendi soovil“, siis soovitud osas on
kuvatud samad andmed nagu kategooria „Tehnilised tingimused“ puhul ning lisaks veel
alljärgnevad:
o

Töö liik – töö liik – kas ’väiketöö’ või ’projekttöö’

o

Projekti kood – projektikood ei ole sisestatav kasutaja poolt ning sõltub töö
liigist. Kui töö liik on ’Väiketöö’, siis projektikood täidetakse kohe süsteemi
poolt. Kui töö liik on ’Projekttöö’, siis projektikoodi väli jääb tühjaks ning
projektikoodi saadakse alles arve koostamise hetkel Energikust.
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Joonis 4. Soovitud võrguühenduse blokis kuvatud andmete sõltuvus kliendiklassist taotluse kategooria
„Uus liitumine“ puhul

Uue liitumise puhul, kui kliendi klassiks on ’Tarbija’, siis soovitud võrguühenduse
andmete blokis on esitatud järgmised andmed:
o

Toode – korraga saab olla valitud ainult 1 toode.

o

Pingeklass – kas madalpinge või keskpinge. Mõnikord on pingeklass
defineeritud tootega ning ei ole kasutaja poolt muudetav. Mõni toode on lubatud
taotleda nii madal kui ka keskpingel, sel juhul peab valiku tegema kasutaja.

o

Töö liik – töö liik – kas ’väiketöö’ või ’projekttöö’

o

Projekti kood – projektikood ei ole sisestatav kasutaja poolt ning sõltub töö
liigist. Kui töö liik on ’Väiketöö’, siis projektikood täidetakse kohe süsteemi
poolt. Kui töö liik on ’Projekttöö’, siis projektikoodi väli jääb tühjaks ning
projektikoodi saadakse alles arve koostamise hetkel Energikust.

o

Kiirmenetlus – kasutaja teeb valiku, kas ta soovib, et taotlust menetletakse
kiirmenetlusena (ehk tehniliste tingimuste ja tehnilise lahenduse koostamine ei
ole vajalik). Kui kasutaja on linnutanud kiirmenetluse markeruutu, siis taotluse
kinnitamisel süsteem kontrollib, kas kiirmenetlus on ikka lubatud ning
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informeerib kasutajat kui see ei ole võimalik. Kui kiirmenetlus on võimalik ning
kasutaja soovis seda, siis süsteem kontrollib, kas selle taotluse puhul on
võimalik ka automaatne menetlus ning kui ka automaatmenetluse tingimused
täidetud,

siis

süsteem

menetleb

taotlust

automaatselt

(ehk

loob

lepingupakkumise ja arve ilma kasutaja sekkumist).
o

Faaside arv – soovitud faaside arv (1 või 3), vajalik sisestada sõltuvalt valitud
tootest

o

Peakaitse – soovitud peakaitsme suurus amprites, vajalik sisestada sõltuvalt
tootest

o

Läbilaskevõime – soovitud läbilaskevõime (võimsus), vajalik sisestada sõltuvalt
tootest

Uue liitumise puhul, kui kliendi klassiks on „Mikrotootja“, on soovitud võrguühenduse
andmete blokis esitatud samad andmed nagu „Tarbija“ kliendiklassi puhul. Erinevus on
selles, et „Mikrotootja“ puhul puudub läbilaskevõime ning on lisandunud järgmised
andmed:
o

Tootmisvõimsus – taotlusele lisatud inverterite summaarne tootmisvõimsus –
arvutatav süsteemi poolt.

o

Inverterid – taotlusele lisatud inverterite koguarv – arvutatav süsteemi poolt.

o

Invertereid saab taotlusele lisada süsteemis defineeritud nimekirjast. Iga
inverteri kohta tuleb valida tootja, mudel ja kogus. Inverteri faaside arvu ja
võimsust lisab süsteem.

Uue liitumise puhul, kui kliendiklassiks on „Elektritootja“, on soovitud võrguühenduse
andmete blokis esitatud järgmised andmed:
o

Toode – korraga saab olla valitud ainult 1 toode.

o

Pingeklass – kas madalpinge või keskpinge. Mõni kord pingeklass on
defineeritud tootega ning ei ole kasutaja poolt muudetav. Mõni toode on lubatud
taotleda nii madal kui ka keskpingel, sel juhul peab valiku tegema kasutaja.

o

Töö liik – töö liik – kas ’väiketöö’ või ’projekttöö’

o

Projekti kood – projektikood ei ole sisestatav kasutaja poolt ning sõltub töö
liigist. Kui töö liik on ’Väiketöö’, siis projektikood täidetakse kohe süsteemi
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poolt. Kui töö liik on ’Projekttöö’, siis projektikoodi väli jääb tühjaks ning
projektikoodi saadakse alles arve koostamise hetkel Energikust.
o

Kiirmenetlus – kasutaja teeb valikut, kas ta soovib, et taotlust menetletakse
kiirmenetlusena (ehk tehniliste tingimuste ja tehnilise lahenduse koostamine ei
ole vajalik). Kui kasutaja on linnutanud kiirmenetluse markeruutu, siis taotluse
kinnitamisel süsteem kontrollib, kas kiirmenetlus on ikka lubatud ning
informeerib kasutajat kui see ei ole võimalik. Kui kiirmenetlus on võimalik ning
kasutaja soovis seda, siis süsteem kontrollib, kas selle taotluse puhul on
võimalik ka automaatne menetlus ning kui ka automaatmenetluse tingimused on
täidetud,

siis

süsteem

menetleb

taotlust

automaatselt

(ehk

loob

lepingupakkumise ja arve ilma kasutaja sekkumist).
o

Nimetus – elektrijaama nimetus.

o

Tüüp

–

elektrijaama

tüüp

–

päikseelektrijaam,

tuuleelektrijaam,

hüdroelektrijaam, koostootmisjaam.
o

Läbilaskevõime – võrgu läbilaskevõime – kui madalpinge, siis mõõtühik on A,
kui keskpinge siis MW.

o

Tootmisvõimsus – elektrijaama nimivõimsus kokku – sisestatav kasutaja poolt.

o

Netovõimsus – elektrijaama võrku antav netovõimsus kokku – sisestatav
kasutaja poolt.

o

Tootmisseadmed – iga soovitud tootmisseadme kohta tuleb lisada mudel, tüüp,
võimsus, võimsustegur ja käivitusvoolu kordsus.

Kinnisvaraarendaja liitumisel soovitud võrguühenduse andmete blokk koosneb
järgmistest andmetest:
o

Toode – korraga saab olla valitud ainult 1 toode. Toodet saab taotlusest
eemaldada vajutades toote nime rea lõpus olevat risti.

o

Pingeklass – kas madalpinge või keskpinge. Mõnikord on pingeklass
defineeritud tootega ning ei ole kasutaja poolt muudetav. Mõni toode on lubatud
taotleda nii madal kui ka keskpingel, sel juhul peab valiku tegema kasutaja.

o

Töö liik – töö liik – kas ’väiketöö’ või ’projekttöö’

o

Projekti kood – projektikood ei ole sisestatav kasutaja poolt ning sõltub töö
liigist. Kui töö liik on ’Väiketöö’, siis projektikood täidetakse kohe süsteemi
poolt. Kui töö liik on ’Projekttöö’, siis projektikoodi väli jääb tühjaks ning
projektikoodi saadakse alles arve koostamise hetkel Energikust.
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o

Kiirmenetlus – kasutaja teeb valikut, kas ta soovib, et taotlust menetletakse
kiirmenetlusena (ehk tehniliste tingimuste ja tehnilise lahenduse koostamine ei
ole vajalik). Kui kasutaja on linnutanud kiirmenetluse markeruutu, siis taotluse
kinnitamisel süsteem kontrollib, kas kiirmenetlus on ikka lubatud ning
informeerib kasutajat kui see ei ole võimalik. Kui kiirmenetlus on võimalik ning
kasutaja soovis seda, siis süsteem kontrollib, kas selle taotluse puhul on
võimalik ka automaatne menetlus ning kui ka automaatmenetluse tingimused
täidetud,

siis

süsteem

menetleb

taotlust

automaatselt

(ehk

loob

lepingupakkumise ja arve ilma kasutaja sekkumist).
o

Ampreid – kinnisvara objektide summaarne amperaaž. Arvutatav süsteemi poolt
ning ei ole muudetav.

o

Objekte – kinnisvara objektide kogu arv.

o

Objekt – iga kinnisvara objekti kohta tuleb lisada kinnisvara objekti nimetus,
objektile planeeritavate amprite arv ning antud nimetusega ja amperaažiga
objektide arv.
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Joonis 5. Soovitud võrguühenduse blokis kuvatud andmete sõltuvus kliendiklassist taotluse kategooria
„Tarbimistingimuste muutmine“ puhul

Tarbimistingimuste muutmise puhul, kui kliendi klassiks on ’Tarbija’, on soovitud
võrguühenduse andmete blokis esitatud andmed samad nagu uue liitumise puhul.
Erinevus on järgmine:
o

Toode – tarbimistingimuste muutmisel tarbija tarbimiskohal, see on ainuke
kategooria, mille puhul on lubatud taotleda mitu toodet korraga. Kui esimene
toode on valitud, siis süsteem uuendab toodete nimekirja ning kuvab nimekirjas
ainult neid tooteid, mida on lubatud taotleda koos esimese valitud tootega. Kui
kasutaja on valinud rohkem kui 1 toode, siis ta peab valima nendest toodetest 1
põhitoote.

o

Liitumispunkti klass – mõõtesüsteemi soovitud asukoht. Valitav, näiteks toote
’Liitumispunkti asukoha muutmine kliendi soovil’ puhul.
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Soovitud võrguühenduse andmete osas tarbimistingimuste muutmisel on „Mikrotootja“
puhul esitatud samad andmed nagu „Mikrotootja“ uue liitumise puhul. Ainuke erinevus
on selles, et tarbimistingimuste muutmisel blokis on esitatud üks lisaväli:
o

Max tootmisvõimsus – maksimaalne lubatud tootmisvõimsus ilma võrku
tugevdamata. Arvutatud süsteemi poolt maksimaalse 3-faasilise lühisvoolu järgi.
(maksimaalse 3-faasilise lühisvool * 230 * 3 /1000 / 25).

Soovitud võrguühenduse andmete osas tarbimistingimuste muutmisel on elektritootja
puhul esitatud samad andmed nagu elektritootja uue liitumise puhul.
3.1.1.7 Kommentaaride lisamine
Taotlusele (ja ka järgmistele vormidele) on võimalik lisada kommentaare.
Kommentaari sisestamiseks taotluse vormil on olemas „Kommentaar“ lahter. Taotluse
vormil kommentaari lahtris kuvatakse ainult kolme viimast kommentaari. Lisatud
kommentaaride arvu kuvatakse „Vaata lisatud kommentaare“ nupul sulgudes.
3.1.1.8 Taotlusele manuste lisamine
Taotlusele on võimalik lisada manuseid.
Dokumendid blokis kuvatakse nii kasutaja poolt lisatud manuseid, kui ka süsteemi poolt
genereeritud taotluse pdf. Kui kasutaja soovib manust lisada, siis tal on võimalik lisada
ka järgmised andmed:
o

Nimi – faili nimetus

o

Liik – lisatava dokumendi liik

o

Kirjeldus – lisatava dokumendi kirjeldus

o

Näita 5G-s – tunnus, kas lisatud dokumendi tohib kuvada Iseteeninduses

Süsteem lisab ka järgmised andmed:
o

Lisatud – lisamise kuupäev ja kellaaeg

o

Lisaja – kasutaja nimi, kes dokumendi lisas. Kui süsteemi poolt genereeritud
pdf, siis Lisaja = süsteem
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3.1.1.9 Tegevuste blokk
Tegevused andmeblokis kuvatakse kasutajale infot peale tegevuse teostamist:
o

Koostaja - dokumendi koostaja nime ehk kes alustas dokumendi tegemist ja
esimest korda salvestas.

o

Koostatud – koostamise kuupäeva ja kellaaega

o

Kinnitaja – dokumendi kinnitaja nime

o

Kinnitatud – dokumendi kinnitamise kuupäeva ja kellaaega

3.1.2 Kliendile pakkumise koostamine
Peale taotluse kinnitamist on järgmises kasutaja tegevuse sammus võimalik koostada
erinevaid dokumente.
Millist dokumenti on võimalik koostada, see sõltub äriprotsessist. Hetkel on ELLI
rakenduses ära kirjeldatud alljärgnevad äriprotsessid:
o

Kliendile pakkumise koostamine - töö liigiks on projekttöö

o

Kliendile pakkumise koostamine - töö liigiks on väiketöö

o

Lepingu pakkumise koostamine - kiirmenetluse korral

o

Tehniliste tingimuste koostamine – tasuta toode

o

Tehniliste tingimuste koostamine – tasuline toode

o

Võrgu ümberehitus kliendi soovil - taotluse kategooriaks on võrgu ümberehitus
kliendi soovil

ELLI rakenduses peab saama koostada alljärgnevaid dokumente:
o

Leping

o

Tehnilised tingimused

o

Kalkulatsioon

o

Tehniline lahendus

o

Projektülesanne

Milliste tingimuste puhul saab milliseid dokumente koostada ja millised dokumendid on
kohustuslikud – selle eest vastutab CMMN:
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o

o

o

Kliendile pakkumise koostamine, kui töö liigiks on projekttöö


Leping – kohustuslik dokument



Tehnilised tingimused



Kalkulatsioon



Tehniline lahendus



Projektülesanne

Kliendile pakkumise koostamine, kui töö liigiks on väiketöö


Leping – kohustuslik dokument



Tehnilised tingimused



Kalkulatsioon



Tehniline lahendus

Lepingu pakkumise koostamine kiirmenetluse korral.


o

Tehniliste tingimuste koostamine


o

Leping – kohustuslik dokument

Tehnilised tingimused – kohustuslik dokument

Võrgu ümberehitus kliendi soovil


Leping – kohustuslik dokument



Tehnilised tingimused



Kalkulatsioon



Tehniline lahendus



Projektülesanne – juhul kui taotluse töö liigiks on projekttöö

Dokumente peab saama muuta kuni lepingu allkirjastamiseni. Peale lepingu
allkirjastamist ei ole dokumendid enam muudetavad.
3.1.2.1 Leping
Lepingu vormil saab kasutaja taotluse põhjal koostada kliendile lepingu pakkumist. Kui
lepingu pakkumine on allkirjastatud, siis seda nimetatakse lepinguks.
Lepingu vorm koosneb kahest blokist: hinna arvestus ja maksmine. Lepingu
ekraanivormi näide on esitatud Lisades (Lisa 3).
Hinna arvestuse blokis on esitatud järgmised andmed:
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o

Lepingu täitmise päevade arv – süsteemiparameetritest vaikimisi tulev väärtus,
kasutaja saab muuta

o

Lepingu täitmise tähtaeg – arvutatav süsteemi poolt (tänane päev pluss lepingu
täitmise päevade arv)

o

Pakkumine kehtib kuni – lepingupakkumise kehtivuse lõppkuupäev

o

Toote kirjeldus – taotlusel valitud toodete nimetused ja menetlustasu

o

Kogus – taotluselt tulev info. Kui on ampripõhine toode, siis koguseks on
amprite arv, teistel toodetel 1.

o

Ühik – ampripõhistel toodetel „A“,

kalkulatiivsetel toodetel „Kalk“,

hinnapõhistel toodetel „tk“, menetlustasul „tk“.
o

Maksumus – ampripõhisel tootel (amprihind X kogus), hinnapõhisel tootel
(toote hind), menetlustasul (menetlustasu hinnakirjajärgne hind) ja kalkulatiivsel
tootel vaikimisi 0. Kasutaja saab sisestada ainult kalkulatiivse toote maksumust.

o

Maksumus ilma km-ta – kõikide tooteridade ja menetlustasu hind kokku ilma
km-ta

o

Käibemaksu %

- süsteemiparameetrites defineeritud %, mittemaksustatava

kliendi korral kuvatakse sõna mittemaksusutatav
o

Käibemaks

–

käibemaksu

%

järgi

leitav

käibemaksu

summa.

Kui

mittemaksustatav, siis käibemaks = 0
o

Maksumus koos km-ga - maksumus ilma km-ta + käibemaksu summa

o

Menetlustasu – vaikimisi menetlustasu linnuke täidetud, mis tähendab, et
rakendatakse menetlustasu. Kasutaja võib menetlustasu linnukese eemaldada,
seejärel süsteem muudab menetlustasu maksumuse ja koguse 0-ks.

o

Hinna kirjeldus - väli hinna kirjeldamiseks. Kui lepingus on ampritoode, siis
süsteem kuvab siin vaikimisi hinna arvutuse valemit. Kasutaja võib vaikimisi
ette antud teksti kustutada ja muuta.

o

Muud tingimused – väli muude tingimuste kirjeldamiseks.

o

Maksumuse korrigeerimine – süsteem kuvab antud välja ainult juhul, kui
taotlusele on valitud kalkulatiivne toode.

o

Lõplik korrigeeritud maksumus – süsteem kuvab antud välja ainult juhul, kui
taotlusele on valitud kalkulatiivne toode. Informatiivne väli, täidetakse vajadusel
kasutaja poolt viimase arve koostamise sammus.
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o

Korrigeeritud maksumus (EPP) - süsteem kuvab antud välja ainult juhul, kui
taotlusele on valitud kalkulatiivne toode. Informatiivne väli, kuvatakse EPP
süsteemi poolt edastatud maksumus koondtellimuse tegevuse käigus.

o

Kolmepoolse lepingu nr – kolmepoolne leping sõlmitakse süsteemiväliselt juhul,
kui klient soovib, et ehitustööd oleksid teostatud kolmanda osapoole, mitte ELV
poolt. Süsteem kuvab antud välja juhul kui töö liigiks on projekttöö, taotlusel on
vähemalt üks kalkulatiivne toode ja taotlust ei menetleta kiirmenetluse korral.

Maksmise blokis on esitatud järgmised andmed:
o

Osamaksete arv – lepingupakkumise koostamise hetkel saab kasutaja valida
mitmes osas toimub maksmine - vaikimisi üks, kasutaja saab valida veel kas 2
või 3 osamakset. Kui on väiketöö, siis kasutaja saab osamaksete arvuks valida
kas 1 või 2 osamakset.

o

1.osamakse % - süsteem leiab sõltuvalt osamaksete arvust


Kui osamaksete arv = 1, siis 100%, kui kolmepoolse lepingu nr täidetud
siis 3,35%

o

o

o



Kui osamaksete arv = 2, siis 50%



Kui osamaksete arv = 3, siis 10%

2.osamakse %- süsteem leiab sõltuvalt osamaksete arvust


Kui osamaksete arv = 1, siis 0%



Kui osamaksete arv = 2, siis 50%



Kui osamaksete arv = 3, siis 70%

3.osamakse %- süsteem leiab sõltuvalt osamaksete arvust


Kui osamaksete arv = 1, siis 0%



Kui osamaksete arv = 2, siis 0%



Kui osamaksete arv = 3, siis 20%

1.osamakse summa - süsteem arvutab osamakse summa 1.osamakse % järgi
ilma km-ta

o

2.osamakse summa - süsteem arvutab osamakse summa 2.osamakse % järgi ilma
km-ta

o

3.osamakse summa - süsteem arvutab osamakse summa 3.osamakse % järgi ilma
km-ta
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3.1.2.2 Tehnilised tingimused
Tehniliste tingimuste dokument kirjeldab, millistel tingimustel taotletavat teenust
pakutakse.
Tehniliste tingimuste vorm koosneb järgmistest andmetest:
o

Elektrilevi tegevused – tegevused mida peab tegema ettevõte

o

Kliendi tegevused – tegevused mida peab tegema klient

Dokumenti saab koostada kahel juhul:
Kui taotluse kategooria on „Tehnilised tingimused“ ning taotlusele valitud tehniliste
tingimuste toode – sel juhul mõlemad lahtrid (Elektrilevi tegevused ja kliendi
tegevused) täidetud süsteemi poolt vastava malliga ning kasutaja võib malli täiendama.
Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“, siis kasutaja peab valima
tehniliste tingimuste vormil malli etteantud loetelust. Mallide loetelu sõltub taotlusel
määratud töö liigist – väiketöö või projekttöö. Kasutaja saab valida rohkem kui ühe
malli.
3.1.2.3 Tehniline lahendus
Tehnilise lahenduse dokument kirjeldab kuidas taotlevat teenust pakutakse.
Tehniline lahendus koosneb järgmistest andmetest:
o

Kõrgepingeliin ja tarvikud – süsteemis defineeritud väärtuste nimekiri

o

0,4 kV liin ja tarvikud – süsteemis defineeritud väärtuste nimekiri

o

Jaotusalajaama seadmed – süsteemis defineeritud väärtuste nimekiri

o

0,4 kV kilbid ja tarvikud – süsteemis defineeritud väärtuste nimekiri

o

Tehnilise lahenduse plaan – kasutaja poolt defineeritud tehnilise lahenduse
plaan, võib valida ka eeldefineeritud mallide nimekirjast.

o

Muud tingimused – vaba tekstiväli muude tingimuste defineerimiseks
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3.1.2.4 Kalkulatsioon
Kalkulatsioon on dokument millega kirjutatakse lahti, millest koosneb liitumistasu.
Kalkulatsioon koosneb kalkulatsiooni ridadest (üks kuni mitu), iga kalkulatsiooni rida
koosneb järgmistest andmetest:
o

Kirjeldus – kalkulatsiooni rea kirjeldus

o

Kogus – kogus ehk ühikute arv

o

Maksumus – ühe ühiku maksumus

Kalkulatsiooni vormil on esitatud järgmised andmed:
o

Kokku – kõikide ridade maksumus kokku korrutatud kogusega

o

ELV arenduskohustus% - Elektrilevi arenduskohustuse protsent

o

Maksumus ilma km-ta – kõikide ridade maksumus kokku miinus ELV
arenduskohustus

o

Käibemaksu % - sõltuvalt kliendist, kas süsteemiparameetrites hetkel kehtiv
käibemaksu % või mittemaksustatav

o

Käibemaks - käibemaksu summa, kui käibemaks on „mittemaksustatav“, siis
käibemaks = 0

o

Maksumus koos km-ga – maksumus ilma km-ta + käibemaks
3.1.2.5 Projektülesanne

Projektülesanne on dokument, millega kirjeldatakse Projektöö projektülesanne.
Projektülesanne koosneb blokkidest „Tehnilise lahenduse lähteandmed“, „Eeldatavad
tööde mahud“ ja „Lisad“. Projektülesande ekraanivormi näide on esitatud Lisades (Lisa
5).
Blokis „Tehnilise lahenduse lähteandmed“ on esitatud järgmised andmed:
o

Pealkiri – kasutaja poolt sisestatav projektülesande pealkiri

o

Kontaktisikud – kasutaja poolt sisestatavad kontaktisikute nimed

o

Vastuvõtjad – kasutaja poolt sisestatavad projektülesande vastuvõtjad

o

Kooskõlastamise vajadus

o

Releekaitse ja telemehaanika nõuded
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o

Märkused

Blokis „Eeldatavad tööde mahud“ saab kasutaja valida töid süsteemis defineeritud
nimekirjast. Iga töö kohta on kuvatud töö kategooria ja töö kirjeldus. Blokis on esitatud
järgmised andmed:
o

Töö kirjeldus – valitud töö kategooria ja nimetus, kasutaja ei saa muuta

o

Projekteeritav – kasutaja poolt tööle lisatud projekteerimise maht

o

Demonteeritav – kasutaja poolt tööle lisatud demonteerimise maht

Blokis „Lisad“ on esitatud järgmised andmed:
o

Lisatingimused – kasutaja poolt lisatud täiendavad tingimused, vajadusel saab
kasutada süsteemis defineeritud malli.

o

Tehnilise lahenduse kirjeldus – kasutaja poolt sisestatav tekst.

3.1.3 Arve
Arve loomine, arve pdf-faili genereerimine ning kliendile edastamine toimub süsteemis
Energik. ELLI algatab arve loomist ning kontrollib arve laekumist vastu Energikut.
Arve vormi kaudu on võimalik ELLI rakendusest saata arve koostamise algandmed
Energikusse. Energikus toimub arve genereerimine.
Kasutaja määrab lepingu pakkumise koostamise hetkel mitmes osas toimub maksmine –
võimalikud variandid kas ühe, kahe või kolme osamaksena.
Arve andmete blokk koosneb järgmistest andmetest:
o

Energiku arve id – arve id Energikus. Arve koostamise hetkel tühi, ilmub
vormile siis, kui arve on loodud Energikus. Energiku arve id on link, mille peale
vajutades avaneb Energiku arve vorm kõrval tabis.

o

Projektikood – Energikus genereeritud projekti kood, kui taotluse kategooria on
Projekttöö.

o

Projektikoodi kirjeldus – projektikoodi kirjeldus on vajalik selleks, et luua
projektikood Energikusse. Kohustuslik sisestada kui tegemist on esimese
osamakse arvega ja töö liik on ’Projektöö’ ning taotluse kategooria ei ole
’Tehnilised tingimused’.
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o

Teenuslepingu id – teenuslepingu id Energikus. Üldjuhul on see täidetud vaid
teise ja viimase osamakse arve puhul; Vajadusel saab kasutaja arve koostamise
hetkel ELLI-s käsitsi määrata teenuslepingu ID ka esimese osamakse arve puhul.
Oluline on, et loodud teenuslepingu juures ei oleks Energikus arveldatavaid
tasusid, mis on arveks genereerimata. Need tuleks kasutaja poolt eelnevalt
käsitsi kustutada.

o

Konto id – kliendi konto id Energikus. Arve koostamise ajal on tühi, saadakse
Energikust.

o

Objekti aadress – objekti aadress liitumistaotluselt. Ei ole kasutaja poolt
muudetav.

o

Arve kuupäev – arve koostamise kuupäev Energikus. Ei ole kasutaja poolt
muudetav.

o

Tasumise aeg – tasumise aeg päevades. Väärtuse valib kasutaja arve koostamise
hetkel.

o

Maksetähtaeg – arve maksetähtaeg Energikust. Ei ole kasutaja poolt muudetav.
Arvutatav Energikus – arve koostamise kuupäev pluss tasumise aeg päevades.
Kontrolli, et maksetähtaeg langeks pangapäevale, teostab Energik ise.

Arveldatava tasu andmete blokk koosneb järgmistest andmetest:
o

Osamakse – osamakse järjekorra number – kas esimene, teine või kolmas. Ei ole
kasutaja poolt muudetav.

o

Osamakse % – osamakse protsent lepingu järgi. Ei ole kasutaja poolt muudetav.

o

Lisainfo – lisainfo arvele.

o

Toode – toote nimi, mida antud arveldatava tasuga arveldatakse. Kui lepingu
järgi rakendatakse ka menetlustasu, siis menetlustasu on välja toodud eraldi
toote reana.

o

Kogus – kui toote hinna tüüp on ’ampripõhine toode’, siis koguseks on Amprite
arv. Kui toote hinna tüüp on ’kalkulatiivne toode’ või ’fikseeritud hinnaga
toode’, siis koguseks on 1. Kogus ei ole kasutaja poolt muudetav.

o

Ühik – kui toote hinna tüüp on ’ampripõhine toode’, siis ühikuks on ’A’. Kui
toote hinna tüüp on ’kalkulatiivne toode’, siis ühikuks on ’kalk’, kui ’fikseeritud
hinnaga toode’, siis ühikuks on ’tk’. Ühik ei ole kasutaja poolt muudetav.

o

Maksumus – toote maksumus. Väärtus on täidetud vaid juhul, kui toote hinna
tüüp on ’kalkulatiivne toode’. Teistel juhul maksumuse leiab Energik ise.
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Kui tegemist on viimase osamakse arvega, siis sõltuvalt lepingu tingimustest võib olla
vajalik arvet korrigeerida. Viimase osamakse arve vormil on lisaks alljärgnevad
andmed:
o

Esialgne lepingu maksumus KM-ta – lepingu maksumus ilma käibemaksuta
enne korrigeerimist (selline summa on kliendiga sõlmitud lepingus).
Informatiivne väli, ei ole kasutaja poolt muudetav.

o

Korrigeeritud maksumus (EPP) – lepingu maksumuse korrigeeritud summa, mis
on tulnud EPP süsteemist ja selgus tööde teostamise käigus. Informatiivne väli,
ei ole kasutaja poolt muudetav.

o

Lõplik lepingu maksumus KM-ta - lepingu maksumus ilma käibemaksuta peale
korrigeerimist (kui korrigeerimist ei olnud, siis see peab olema sama, nagu
esialgne lepingu summa).

o

Lõplik lepingu maksumus KM-ga – korrigeeritud lepingu maksumus koos
käibemaksuga.

Kui kasutaja otsustab, et summa vajab korregeerimist, siis arve vormile lisanduvad
järgmised andmed:
o

Korrigeerimise lisainfo – lisainfo, mida kuvatakse arvel korrigeerimise juures.

o

Korrigeeritud maksumus – lepingu maksumust tohib korrigeerida ainult
kalkulatiivse toote maksumuse korrigeerimise kaudu. Lisareale peab sisestama
korrigeerimise summa, ehk summa, kui palju kallimaks või odavamaks (miinus
märgiga) toote maksumus muutus. Sisestatud väärtusega korrigeeritakse lepingu
kogumaksumust.

3.1.4 Tellimus
Tellimus on dokument, millega kirjeldatakse tellimus mingi tegevuse täitmiseks, näiteks
projekteerimiseks või ehitamiseks. Ühe taotluse kohta esitatakse üks tellimus, n.ö.
koondtellimus. Tellimuse vormi kaudu edastatakse tellimus välisesse süsteemi – EPPu.
EPP on Eesti Energia partneritele mõeldud rakendus, kus igale ELLIst tulnud
koondtellimusele luuakse alamtellimusi tööde teostamiseks, näiteks projekteerimiseks ja
ehitamiseks, maakasutuse lepingute sõlmimiseks, seadmete ja teenuste ostuks jne.
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ELLIs võib olla taotlusega seotud ainult 1 aktiivne tellimus (ehk tellimus, mis ei ole
tühistatud). Koondtellimuse ekraanivormi kaudu on võimalik edastada kondtellimust
välisesse süsteemi – EPPu. Tellimuse ekraanivormi näide on esitatud Lisades (Lisa 4).
Tellimuse vormil on esitatud järgmised andmed:
o

Koondtellimuse nr (EPP) – koondtellimuse number EPPus.

o

Tellimuse täitmise tähtaeg – esialgne lepingu täitmise tähtaeg lepingu vormilt,
mis saadetakse ELLI’st EPP’u koondtellimuse loomisel.

o

Korrigeeritud täitmise tähtaeg (EPP) – korrigeeritud tellimuse täitmise tähtaeg,
mis saadetakse EPP’st ELLI’sse, kui projekteerimise või ehitamise alamtellimus
saab EPP`s täidetud.

o

Tellimuse kirjeldus – koondtellimuse kirjeldus, täidab kasutaja tellimuse
koostamise hetkel.

o

Tellimuse lisatingimused – koondtellimuse lisatingimused, täidab kasutaja
tellimuse koostamise hetkel, saab valida mallist.

o

Maksumus ilma KM-ta – lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta.

o

Osamaksete arv – lepingujärgne osamaksete arv.

o

Korrigeeritud maksumus (EPP) – korrigeeritud tellimuse maksumus, mille
saadetakse EPPust ELLIsse.

o

Projekteerimise valmimise kpv – projekteerimise alamtellimuse täidetuks
märkimise kuupäev EPP`s.

o

Ehitamise valmimise kpv – ehitamise alamtellimuse täidetuks märkimise
kuupäev EPP`s.

3.2 Andmemudel
ELLI rakenduses on andmebaasiks kasutatud Oracle andmebaasi. Andmebaasis on
tabelid jaotatud nelja skeemasse:
o

ELCA

–

Elektrilevi

Camunda

–

selles

skeemas hoitakse

Camunda

protsessimootori tööks vajalikke tabeleid. Selle projekti jooksul need ei ole neid
tabeleid muudetud ning on esitatud täpselt selliselt, nagu Camunda neid pakub.
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o

ELPM – Elektrilevi Process Management – selles skeemas hoitakse
protsessijuhtimisega seotud tabeleid, näiteks ülesannete suunamine, protsessi
ajalugu jne.

o

ELCO – Elektrilevi Connections – selles skeemas hoitakse liitumiste protsessiga
seotud tabeleid, kus on äriprotsessi jooksul loodud andmed, näiteks taotlused,
lepingud, arved jne.

o

ELPARAM – Elektrilevi Parameters – selles skeemas hoitakse üldkasutatavaid
andmed, sellised nagu klassifikaatorid, mallid, aadressid, piirkonnad, isikud jne.

Alljärgnevalt esitab autor klassidiagrammid andmebaasi ja seoste kirjeldamiseks.

Joonis 6. Taotluse koostamise tegevusega seotud olemite olemi-suhete diagramm

Joonisel 6. esitatud diagramm kirjeldab andmebaasi tabeleid, mis on kasutatud taotluse
loomisel ja kinnitamisel. ELCO skeemi tabelid omavad rohelist värvi, ELPARAM
skeema tabelid on tähistatud oranži värviga. ELCO skeema tabelite kirjeldus on esitatud
Lisades (Lisa 6).
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Kõik

liitumisprotsessis

koostatud

taotlused

salvestatakse

tabelisse

ELCO.APPLICATION. Taotluse esitanud isiku andmed salvestatakse tabelisse
ELPARAM.PERSON. Taotluse esitanud isiku aadress ning samuti tarbimiskoha
aadressid

salvestatakse

tabelisse

Taotlusele

ELPARAM.ADDRESS.

kuvatud

käidupiirkondade nimetused hoitakse tabelis ELPARAM.REGION.
Toodete info, mida liitumisprotsessis on võimalik taotleda, hoitakse tabelis
ELPARAM.WFPRODUCT (WFPRODUCT – workflow product, ehk protsessitoode).
Tabelis ELPARAM.WFPRODUCT_RULE on moodustatud komplektid toodetest, mida
on lubatud taodelda koos. Näiteks, on lubatud koos taodelda „peakaitse suurendamist“
ja „üleminekut ühelt faasilt kolmele“. Koos ei ole võimalik taodelda „peakaitse
suurendamist“ ja „peakaitse vähendamist“. Kui toote hinnatüüp on „tootepõhine e.
fikseeritud

hind“,

siis

sellise

toote

hind

on

salvestatud

tabelis

ELPARAM.WFPRODUCT_PRICE. Kõik taotlusele valitud tooted salvestatakse tabelisse
ELCO.APPLICATION_WFPRODUCT_PRICE.
Kõik taotlusele lisatud kommentaarid (ning ka teiste vormide kaudu lisatud
kommentaarid) salvestatakse tabelisse ELCO.ADDITIONAL_INFO. Kasutaja poolt
taotlusele lisatud manused ja süsteemi poolt genereeritud trükiste .pdf failid
salvestatakse tabelisse ELCO.ATTACHMENT. Kui kasutaja soovib manust käsitsi lisada,
siis ta peab valima manuse liigi nimekirjast (teatis, volikiri, muu). Liigi järgi tuvastab
süsteem manuse kategooria – kas lisatud manus on tõenduslik dokument, mida peab
säilitama pikemat aega või lisatud manus on mittetõenduslik dokument. Manuse liigi ja
kategooria seos on salvestatud tabelis ATTACHMENT_RULE.
Vastavalt taotluse kliendiklassile (mikrotootja, elektritootja, kinnisvaraarendaja), on
võimalik taotlusele lisada invertereid, tootmisseadmeid ja kinnisvara objekte. Kasutaja
peab valima inverterid süsteemis defineeritud nimekirjast, mis hoitakse tabelis
ELPARAM.INVERTER.

Taotlusele

valitud

inverterid

salvestatakse

tabelisse

ELCO.APPLICATION_INVERTER. Tootmisseadmete ja kinnisvaraobjektide andmeid
sisestab kasutaja käsitsi ning neid salvestatakse tabelitesse ELPARAM.PS_DEVICE ja
ELPARAM.RE_OBJECT.
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Joonis 7. Tehnilise lahnduse koostamise tegevusega seotud olemite olemi-suhete diagramm

Kui protsess jõuab tehnilise lahenduse koostamise sammu, siis kasutajal on võimalus
koostada erinevaid dokumente.
Lepingu pakkumise e. lepigu andmed salvestatakse tabelisse ELCO.CONTRACT.
Leping sisaldab kõiki tooteid, mis on taotlusele valitud ning lepingu vormi kaudu on
võimalik kasutajal lisada toodetele maksumust (juhul, kui toote hinnatüüp on
„kalkulatiivne“).

Toodete

maksumised

salvestatakse

toodete

juurde

tabelisse

ELCO.APPLICATION_WFPRODUCT_PRICE. Kui toote hinnatüüp on „ampripõhine“,
siis süsteem arvutab maksumust korrutades soovitud amprite arvu ampri hinnaga.
Menetlustasu lisab süsteem lepingu juurde automaatselt. Nii menetlustasu, kui ka ampri
hinna leidmiseks kasutab süsteem tabelit ELPARAM.PRICE. Lepingu koostamisel peab
kasutaja valima mitmes osamakses maksmine toimub. Selle järgi kuvab süsteem
automaatselt mitu protsenti lepingu maksumusest peab klient tasuma. Osamaksete arvu
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ja

osamakse

protsenti

seost

hoitakse

tabelis

ELPARAM.INSTALLMENT_PERCENTAGE_RULE.
Tehnilise

lahenduse

dokumendi

andmed

salvestatakse

tabelisse

ELCO.TECH_SOLUTION. Kasutaja saab valida tehnilise lahenduse kirjeldusi mallist,
mida hoitakse tabelis ELPARAM.TECH_SOLUTION_TEMPLATE. Kasutaja saab valida
tehnilise lahenduse dokumendile mitu erinevat seadet ja tarvikut. Nende info
salvestatakse tabelisse ELCO.TECH_SOLUTION_COMPONENT.
Tehniliste tingimuste dokumendi salvestatakse tabelisse ELCO.TECH_CONDITION.
Tehniliste tingimuste dokument koosneb ettevõte ja kliendi tegevustest ning tegevuste
kirjeldused saab valida mallidest. Tehniliste tingimuste malle hoitakse tabelis
ELPARAM.TECH_CONDITION_TEMPLATE. Sõltuvalt taotluse tööliigist ja ka
taotletud tootest kasutaja peab saama valida erinevaid malle. Selle jaoks sai loodud tabel
ELPARAM.TECH_CONDITION_TEMPLATE_RULE, kus on toodud malli valimise
reeglid. Kuna ühe tehniliste tingimuste dokumendi jaoks saab kasutaja valida mitu
erinevat

malli,

siis

tegevuste

kirjeldused

salvestatakse

eraldi

tabelisse

ELCO.TECH_CONDITION_ACTIVITY.
Lepingu kalkulatsiooni andmeid salvestatakse tabelisse ELCO.CALCULATION.
Kalkulatsioon koosneb kalkulatsiooni ridadest ning neid salvestatakse tabelisse
ELCO.CALCULATION_LINE.
Projektülesande andmeid salvestatakse tabelisse ELCO.PROJECT_TASK. Kasutaja
peab saama valida projektülesandele töid süsteemis defineeritud nimekirjast.
Projekteerimistööde nimekirja hoitakse tabelis ELPARAM.WORK. Projektülesandele
valitud töid, koos projekteerimise ja demonteerimise mahtudega, salvestatakse tabelisse
ELCO.PROJECT_TASK_WORK. Kasutaja saab lisada projektülesandele lisatingimuste
kirjeldust, mille jaoks saab ta kasutada malle. Projektülesande mallide tekste hoitakse
tabelis ELPARAM.PROJECT_TASK_TEMPLATE.
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Joonis 8. Arve koostamise tegevusega seotud olemite olemi-suhete diagramm

ELLIs algatatud arvete andmed hoitakse tabelis ELCO.BILL. Arve loomisel võib
tekkida vajadus muuta isikut, kellele arve väljastatakse. Uut isikut peab otsima
Energikust ning salvestama ELPARAM.PERSON tabelisse. Isiku arvel muutmine ei
mõjuta taotlust – taotleja jääb samaks. Osamakse protsent võetakse arvele
ELCO.CONTRACT tabelist. Kalkulatiivsete toodete maksumused võetakse arvele
tabelist ELCO.APPLICATION_WFPRODUCT_PRICE.

Joonis 9. Tellimuse koostamise tegevusega seotud olemite olemi-suhete diagramm

Koondtellimuse andmed salvestatakse tabelisse ELCO.APPLICATION_ORDER.
Kondtellimuse koostamisel peab kasutaja lisama ka tellimuse tingimusi, milleks on
võimalik

kasutada

malle.

Mallide

ELPARAM.ORDER_CONDITION_TEMPLATE.

3.3 Protsessijoonis
Liitumiste protsess sisaldab endas 7 erinevat protsessi:
o

Tasuliste tehniliste tingimuste (TT) taotlemine

o

Tasuta tehniliste tingimuste taotlemine
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tekste

hoitakse

tabelis

o

Liitumine kiirmenetluse korras

o

Liitumine automaatmenetluse korras

o

Liitumine väiketööna

o

Liitumine projektööna

o

Võrgu ümberehitus kliendi soovil

Autor esitab alljärgnevalt protsessijoonised, mis on jagatud viieks osaks, ning kirjeldab
protsessis toimuvad tegevused ning hargnemised.
Protsess, ehk töö koosneb sammudest, ehk tegevustest. Iga tegevus peab olema täidetud
kas kasutaja või süsteemi poolt. Kõik kasutaja tegevused (user task) on märgistatud
protsessijoonisel inimese ikooniga. Kõik ülejäänud tegevused on süsteemi tegevused
(service task).

Joonis 10. Protsessi esimene osa – liitumise taotlemine

Joonisel 10. on esitatud liitumiste protsessi esimene osa. Protsessi saab algatada kahel
viisil – kas taotluse kinnitamisel klienditeeninduse kaudu või taotluse esitamisel
iseteeninduse kaudu.
Juhul kui taotlus on esitatud iseteeninduse kaudu, siis taotlus läbib 3-astmelise
valideerimise. Esimesel valideerimisel kontrollib süsteem, kas minimaalne nõutud
anmete komplekt on olemas. Kui esimene kontroll annab negatiivse tulemuse, siis
taotlust ei võeta vastu ning protsessi ei algatata. Vastasel juhul salvestatakse taotlus
andmebaasi ning algab teine kontroll, mille jooksul süsteem üritab tuvastada taotluse
piirkonda ning kontrollib sisuliste (kasutaja poolt muudetavate) andmete olemasolu. Kui
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teine kontroll on läbitud vigadega, siis vigu salvestatakse andmebaasi ning protsess
jõuab sammu „Taotluse ülevaatamine“, kus süsteem kuvab taotluse vormil kasutajale
leitud probleemide nimekirja. Nimekirja kuvatakse kasutajale seni, kuni ta esmakordselt
vajutab nuppu „Salvesta“. Kui taotluse salvestamine on toimunud, siis vigade nimekiri
tehakse andmebaasis tühjaks.
Kasutaja saab vajadusel taotlust tühistada (siis protsess lõpeb) või töösse võtta, ehk
kinnitada taotlust. Taotluse kinnitamisel kehtivad samad kontrollid nii iseteeninduse
kaudu tulnud taotlusele kui ka klienditeeninduse kaudu sisestatud taotlusele.
Kui taotlus saab kinnitatud, siis protsess jõuab järgmisesse automaatsesse tegevusse
„Leia tööle (protsessile) omanik“. Nii töö omaniku kui ka tegevuse omaniku leidmine
toimub ette antud reeglite järgi (toodud peatükis 4.1).
Kui töö omanik on leitud, siis süsteem liigub järgmisesse tegevusse – „Taotluse PDF-i
genereerimine“, kus süsteem loob taotluse trükise1 ning salvestab selle andmebaasi
tabelisse ELCO.ATTACHMENT.
Kui taotlust esitanud kliendil on olemas e-posti aadress, siis järgmises tegevuses
saadetakse kliendile e-kiri sellest, et tema taotlus sai kinnitatud. E-kirja saatmiseks
kasutatakse SOAP teenust SendEmail.
Kui e-posti aadressi kliendil ei ole, siis protsess läheb otse järgmisesse tegevusse
„Kliendi konakt Energikusse“. Iga kord, kui ELLI süsteemist saadetakse e-mail
kliendile, saadetakse info sellest ka Energikusse, selleks et Energikus oleks olemas
ajalugu kliendiga kontakteerimisest. Info kliendi kontakteerumisest hoitakse ka ELLIs,
tabelis ELCO.CUSTOMER_CONTACT.

1

Elektrilevi OÜ liitumiste projektis trükiste genereerimiseks on kasutatud Apache FOP tarkvara.
https://xmlgraphics.apache.org/fop/
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Joonis 11. Malli valiku lisamine BPMN protsessile

Nii kliendi e-postile saadetava kirja kui ka Energikusse saadetava kontakti sisu valib
süsteem mallist. Millist malli kasutada konkreetses tegevuses, on defineeritud BPMN
failis, vaata joonis 11.
Alljärgneval joonisel on esitatud teine protsessi osa. Kui info kliendi kontakti kohta on
edastatud, valib süsteem järgmises otsustuspunktis kahe raja vahel – kas automaatne
menetlus või tavamenetlus.
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Joonis 12. Protsessi teine osa – liitumislepingu koostamine ja allkirjastamine

Kui automaatse menetluse tingimused on täidetud, siis järgmine protsessi tegevus on
lepingupakkumise genereerimine. Automaatse menetluse puhul on leping genereeritud
süsteemi poolt ning osamaksete arv on alati üks. Lepingu maksumust arvutab süsteem
soovitud amprite arvu järgi.
Peale automaatset lepingu genereerimist saadab süsteem lepingu pakkumise kliendi emailile ning registreerib dokumendi saatmise süsteemis. Juhul kui kliendil puudub eposti aadress, suunab süsteem ülesande kasutajale. Kasutaja peab edastama lepingu
pakkumise kliendile (süsteemiväliselt) ning registreerima dokumendi edastamise
süsteemis.

Info

dokumendi

saatmise

kohta

salvestatakse

tabelitesse

ELCO.CUSTOMER_EMAIL ja ELCO.ATTACHMENT_CUSTOMER_EMAIL.
Kui automaatse menetluse tingimused ei ole täidetud, siis protsess jõuab tegevusse
„Kliendile pakkumise koostamine“, mis on märgistatud joonisel 12. kollase värviga.
Analüüsi jooksul selgus, et sammus „Kliendile pakkumise koostamine“ peab kasutaja
sõltuvalt taotluse kategooriast ja töö liigist koostama korraga kuni 5 erinevat dokumenti.
Neid dokumente võib kasutaja koostada vabas järjekorras, ükski dokument ei sõltu
teisest ning kohustuslik on täita ainult 1 dokument. Analüüsides võimalikke lahenduse
variante, otsustas projekti meeskond koos lõputöö autoriga lahendada see ärivajadus
võttes kasutusse juhtumipõhise mudeli (CMMN).
Joonisel 12. kollase värviga esitatud tegevus on detailsemalt esitatud joonisel 13.
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Juhtumipõhises mudelis on esitatud neli erinevat varianti:
o

Kui taotluse kategooria on „Tehnilise tingimused“, siis kasutaja saab koostada
aitult dokumendi „Tehnilised tingimused“ ning selle dokumendi koostamine on
kohustuslik.

o

Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“ ja taotlusel on kasutaja
poolt tehtud valik „Kiirmenetlus“, siis kasutaja saab koostada ainult lepingu
pakkumist ning selle dokumendi koostamine on kohustuslik.

o

Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“, tegemist ei ole
kiirmenetlusega ja töö liik on „Väiketöö“, siis kasutaja saab koostada tehniliste
tingimuste dokumendi, kalkulatsiooni, lepingu pakkumise, tehnilise lahenduse
ning saab muuta töö liiki (väiketööst projekttööks). Sellel juhul on kasutajal
kohustus koostada lepingu pakkumise dokument, teised dokumendid võib jätta
koostamata.

o

Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“, tegemist ei ole
kiirmenetlusega ja töö liik on „Projektöö“, siis kasutaja saab koostada samad
dokumendid nagu väiketöö korral ja lisaks veel projektülesande. Kui kasutaja
jõuab sellesse tegevusse, siis süsteem saadab automaatselt projekti algatamise
sõnumi NIS-i. Nagu ka väiketöö korral, saab kasutaja muuta töö liiki
(projekttööst väiketööks).
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Joonis 13. Kliendile pakkumise koostamine – juhtumipõhine mudel.

Peale kliendile pakkumise koostamist jõuab protsess sammu „Dokumentide edastamise
registreerimine“, kus kasutaja peab registreerima millal ja milliseid dokumente ta
kliendile edastas.
Kui tegemist on taotluse kategooriaga „Tehnilised tingimused“, siis süsteem edastab
kliendi kontakti Energikusse ning kui on tegemist tasuta tootega, siis protsess lõpeb
(joonis 12). Kui on tegemist tasuliste tehniliste tingimustega, siis protsess jõuab
tegevusse „arve koostamine“ (joonis 14).
Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“, siis protsess edastab kliendi
kontakti Energikusse ning jõuab sammu „Lepingu allkirjastamine“ (joonis 12). Lepingu
allkirjastamist saab süsteemis registreerida kahte moodi – kas kasutaja registreerib
allkirjastamise süsteemis või klient allkirjastab lepingu iseteeninduse kaudu ning info
jõuab ELLI SOAP teenuse kaudu.
Peale lepingu allkirjastamist edastab süsteem kliendi kontakti Energikusse.
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Alljärgneval joonisel esiatb autor protsessi kolmanda osa.

Joonis 14. Kolmas protsessi osa – arve koostamine

Kolmas protsessi osa algab esimese osamakse arve koostamisega. Sõltuvalt menetluse
liigist võib arve koostamise tegevust täita kasutaja (tavamenetluse korral) või süsteem
(automaatmenetluse korral). Arve genereerimiseks vajalikud andmed saadetakse SOAP
teenuse kaudu Energikusse, kus toimub arve loomine. Energik tagastab ELLI arve
identifikaatorit, maksetähtaja ja maksumuse. Teenus on kirjeldatud täpsemalt peatükis
3.4 Liidestused teiste süsteemidega.
Kui

taotluse

kategooria

on

„Uus

liitumine“

ning

kliendiklass

ei

ole

„Kinnisvaraarendaja“, siis peale arve koostamist protsess edastab NIS süsteemi andmed
juhtumi koostamiseks. Selle käigus ELLI saadab SOAP teenuse kaudu andmed NISi
selleks, et saaks loodud uus tarbimiskoht, teenuspunkt ning EIC-kood.
Järgmiselt protsess jõuab arve laekumise kontrolli sammu. Arve laekumist
kontrollitakse SOAP teenuse kaudu Energik süsteemist. Arve laekumist kontrollitakse
nii kaua, kuni Energikust ei tule info, et arve on tasutud või tühistatud. Kui arve ei saa
tasutud maksetähtajaks, siis saadab süsteem kliendile meeldetuletuse ning protsess
jõuab kasutaja tegevusse „tähtaja ületanud arve ülevaatamine“ (joonis 14). Selles
sammus peab liitumisspetsialist võtma kliendiga ühendust ning kokku leppima
maksetähtaja pikendamise. Kui selgub, et klient soovib lepungust loobuda, siis töö
omanik saab protsessi tühistada. Kui Energikust tuleb info, et arve on tühistatud, siis
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protsess jõuab tagasi arve koostamise sammu, kus kasutaja saab koostada uue arvet. Kui
Energikust tuleb info, et arve on täielikult tasutud, siis protsess läheb järgmisesse
sammu.
Edasi toimub hargnemine – kui taotluse kategooria on tehnilised tingimused, siis
kasutajale ilmub ülesanne „Dokumentide edastamise registreerimine“ ning protsess
lõppeb. Kui taotluse kategooria ei ole „Tehnilised tingimused“, siis algab järgmine
protsessi osa, mis on esitatud allpool oleval joonisel.
Joonisel 15. esitatud protsessi osa algab hargnemisest – edaspidine protsessi voog sõltub
töö liigist. Kui tegemist on projekttööga, siis protsess saadab esmakordselt projekti
algatamise sõnumi NIS-i või uuendab NIS’is algatatud projekti kliendikonto numbriga,
mis oli saadud Energikust esimese osamakse arve koostamisel.
Kui tegemist on kolmepoolse lepinguga (valitakse kasutaja poolt lepingu koostamisel),
siis projekteerimist ei ole vaja ning protsess läheb otse tegevusse „Ehitamine“. Vastasel
juhul protsess jõuab tegevusse „Projekteerimine/hange“, kus kasutaja peab edastama
koondtellimuse EPPu ning ootama projekteerimise valmimise kuupäeva. Kui
projekteerimine valmib, siis EPP uuendab koondtellimuse infot ELLIs ning protsess
läheb järgmisesse tegevusse.
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Joonis 15. Neljas protsessi osa – projekteerimine ja ehitamine

Kui lepingu järgi toimub maksmine kolmes osas, siis peale projekteerimist tuleb
kasutajale ülesanne koostada teise osamakse arve. Laekumise kontroll ja protsessis
lubatud liikumine toimib samamoodi nagu esimese osamakse arve puhul erinevusega, et
meeldetuletust kliendile saadetakse ELLIst ainult esimese osamakse arve puhul. Teise ja
viimase osamakse mittetasumise korral käivitub Elektrilevi võlamenetluse protsess,
mille eest vastutab Energik.
Kui teise osamakse arve saab tasutuks, siis ELLI informeerib sellest EPPu selleks, et
EPP saaks alustada ehitamist. Andmete edastamiseks kasutatakse SOAP teenust
SendPaidInstallmentInfo.
Kui teise osamakse arve saab tasutuks ja ELLI informeerib sellest sündmusest EPPu või
kui tegemist on kolmepoolse lepinguga või kui töö liik on „Väiketöö“, siis protsess
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jõuab tegevusse „Ehitamine“. Kui koondtellimus ei olnud protsessi varasemas sammus
juba edastatud EPPu, siis kasutaja peab seda tegema. Kui tellimus on esitatud, siis
protsess ei lähe nii kaua edasi, kui EPPust tuleb info ehitamise valmimisest.
Alljärgneval joonisel on esitatud liitumiste protsessi viimane osa.

Joonis 16. Viimane protsessi osa – viimase osamakse arve koostamine ja menetluse lõpetamine

Kui lepingujärgne osamaksete arv on suurem kui 1, siis toimub viimase osamakse arve
genereerimine ja laekumise kontroll.
Viimaseks protsessi tegevuseks on menetluse lõpetamine. Kui taotluse kategooria on
„Võrgu ümberehitus kliendi soovil“, siis menetluse lõpetab süsteem ise. Kui taotluse
kategooria on „Uus liitumine“ või „Tarbimistingimuste muutmine“, siis menetlust
lõpetab kasutaja. Menetluse lõpetamiseks peab kasutaja veenduma, et klient on
sõlminud uue võrgulepingu ja on esitanud elektripaigaldise nõuetekohasuse teatise.

3.4 Liidestused teiste süsteemidega
ELLI on liidestatud viie erineva infosüsteemiga SOAP-põhiste teenuste kaudu:
o

ARCOM

o

NIS

o

Iseteenindus

o

Energik

o

EPP

Alljärgneval joonisel on esitatud komponentskeem, kus on näidatud ELLI ja ARCOM
vahel olev teenus.
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Joonis 17. Komponentskeem. ELLI ja ARCOM.

ELLI ja ARCOM vahel on üks sünkroonne teenus. ELLI pöördub ARCOM poole
kasutadest teenust GetRoleOwner. Teenust kasutatakse iga kord, kui protsessis on vaja
leida piirkonnapõhist rollitäitjat.
Teenuse

sisendiks

annab

ELLI
ja

ELPARAM.REGION.REGION_CODE)
ELPARAM.ROLE.ARCOM_CODE),

piirkonna

vastuseks

rolli

identifikaatori

(tabelist

identifikaatori

(tabelist

saab

töötaja

identifikaatori

(ELPARAM.ELUSER.EMP_ID). Igas piirkonnas tohib olla ainult üks rolli täitja.
Vastasel juhul saab teenus vea ning protsess jääb seisma intsidendiga.
Alljärgneval joonisel on esitatud komponentskeem, mis näitab ELLI ja EPP-vahelisi
teenuseid.

Joonis 18. Komponentskeem. ELLI ja EPP
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ELLI ja EPP vahel on neli sünkroonset teenust.
ELLI pöördub EPPu poole kasutades teenuseid:
o

InsertOrder – koondtellimuse loomine. Teenuse sisendiks annab ELLI tellimuse
koostamise kuupäeva, tellimuse tähtaja, tellimuse orienteeruva maksumuse,
tellimuse kirjelduse, objekti andmed (aadress, nimi, pinge), kliendi nime.
Teenuse väljundiks saadab EPP loodud tellimuse identifikaatori ja tellimuse
numbri,

mida

ELLI

salvestab

(ELCO.APPLICATION_ORDER.EXT_ORDER_ID

andmebaasi
ja

ELCO.APPLICATION_ORDER.EXT_ORDER_NUM)
o

CancelOrder – koondtellimuse tühistamine. Teenuse sisendiks annav ELLI
koondtellimuse identifikaatori, mida soovitakse tühistada ja tühistamise
kuupäeva. Vastuseks saadab EPP info, kas tehing õnnestus või mitte (OK või
viga). Tellimust tohib tühistada seni, kuni projekteerimise või ehitamise tööd
pole valmis.

o

SendPaidInstallmentInfo – teise osamakse laekumisest informeerimine. Kui
lepingu järgi toimub maksmine kolmes osas, siis peale teise osamakse laekumist
peab ELLI informeerima sellest EPPu. Teise osamakse laekumine tähendab
EPPu jaoks luba alustada ehitustöödega. Teenuse sisendiks annab ELLI
tellimuse identifikaatori, osamakse järjekorra numbri (2) ja osamakse laekumise
kuupäeva. Vastuseks saadab EPP info, kas tehing õnnestus või mitte (OK või
viga).

EPP pöördub ELLI poole kasutades teenust
o

SendOrderUpdate – alamtellimuse täitmise info edastamine. EPP informeerib
ELLI sellest, et alamtellimus kategooriaga „Projekteerimine“ või „Ehitamine“
on täidetud. Teenuse sisendiks annab EPP tellimuse identifikaatori, staatuse,
alamtellimuse kategooria, alamtellimuse täidetuks märkimise kuupäeva,
korregeeritud maksumuse ning tellimuse täitmise tähtaja. Vastuseks saadab
ELLI info, kas tehing õnnestus või mitte (OK või viga).

Alljärgneval joonisel on esitatud komponentskeem, mis näitab komponentide ELLi ja
NIS vahel olevaid teenuseid.
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Joonis 19. Komponentskeem. ELLI ja NIS

ELLI ja NIS vahel on 5 sünkroonset teenust ja 1 asünkroonne.
ELLI pöördub NIS poole kasutades teenuseid:
o

GetMaintenanceAreaList – Teenust kasutatakse selleks, et importida NIS-ist
käidupiirkondade loetelu, mis võetakse aluseks liitumiste süsteemi piirkondade
ja piirkonnapõhiste täitjate haldamisel. Teenusel puuduvad sisendparameetrid,
väljundiks tagastab NIS loetelu käidupiirkonna koodidest, nimetustest ning
tunnustest, kas kirje on kehtiv või mitte.

o

FindMaintenanceArea

–

käidupiirkonna

tuvastamine

katastriüksuse

katastritunnuse alusel. Teenust kasutatakse taotluse koostamisel. Teenuse
sisendiks

annab

ELLI

ette

katastritunnuse

(ELCO.APPLICATION.CATASTRAL). Teenuse väljundis saadab NIS tagasi
käidupiirkonna koodi (ELPARAM.REGION.REGION_CODE).
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o

FindCustomerPointElectricalParameters

–

liitumispunkti

elektriliste

parameetrite leidmine. Teenust kasutatakse taotluse koostamise hetkel. Teenuse
väljakutsumisel annab ELLI sisendiks kas EIC-koodi või x- ja y-koordinaate.
Vastussõnum

sisaldab

järgmist:

toitealajaama

identifikaator

ja

nimi,

jaotusalajaama identifikaator ja nimi, toitefiidri identifikaator ja nimi,
jaotusfiidri identifikaator ja nimi, kaugus lähimast jaotusalajaamast meetrites,
maksimaalse 1-faasilise ja maksimaalse 3-faasilise lühisvoolu liitumispunkti
amprites.
o

InsertProject – projekti algatamine. Teenust kutsub välja ELLI juhul, kui töö liik
on projekttöö. Teenuse sisendparameetriteks on projekti nimi, taotluse
põhitoode, jaotusalajaama identifikaator, projekti kood ja käidupiirkonna kood.
Vastuseks saadab NIS projekti identifikaatori NIS süsteemist.

o

UpdateProject – projekti andmete uuendamine. Juhul kui projekt NIS’is algatati
enne esimese osamakse arve koostamist, siis seda algatati ilma projektikoodita.
Projekti andmete uuendamisel edastab ELLI NIS’i projektikoodi. Teenuse
sisesndiks on projekti identifikaator NIS’ist ning projektikood Energik’ust.
Vastuseks NIS saadab infot kas tehing õnnestus või mitte (OK või viga).

o

ProcessNewConnectionCase – asünkroonne teenus on selleks, et Edastada NIS-i
info teenuspunkti ja tarbimiskoha objektide loomise kohta (uue liitumise korral).
Teenuse sisendiks on teenuspunkti andmed (teenuspunkti tüüp, pingeklass, x- ja
y-koordinaadid, soovitud peakaitsme aprite ja faaside arv), tarbimiskoha andmed
(tarbimiskoha

tüüp,

tarbimiskoha

nimi,

aadress),

kliendi

andmed

ja

kontaktandmed. Vastus tuleb teise teenusega – ReceiveNewMeteringPoint.
Alljärgneval joonisel on esitatud komponentskeem, mis näitab komponentide ELLi ja
5G (iseteenindus) vahel olevaid teenuseid.
ELLI ja iseteeninduse vahel on 7 sünkroonset teenust. Iseteenindus on üles ehitatud
selliselt, et ei hoia enda juures andmeid, vaid iga kord pöördub ELLI süsteemi poole.
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Joonis 20. Komponentskeem. ELLI ja Iseteenindus.

Teenused:
o

InsertApplication – taotluse vastuvõtmine iseteenindusest. Iseteenindus pöördub
ELLI poole ning sisendsõnumis edastab taotluse loomiseks kõik vajalikud
andmed. Vastuseks saadab ELLI infot, kas taotluse loomine õnnestus või vea
kirjelduse.

o

GetApplicationInfo – liitumise info edastamine 5G-le. Sisendsõnumis edastab
Iseteenindus ELLI kliendi identifikaatori, kelle kohta on vaja saada infot ning
tunnust, kas soovitakse aktiivseid menetlusi või lõpetatuid. Vastussõnumis
tagastab ELLI info kõikide liitumisprotsesside kohta, mis on kliendiga seotud.

o

GetDocument – 5G-le

ELLI-is loodud dokumentide väljastamine pdf-ina:

liitumistaotlus, leping, kalkulatsioon, tehnilised tingimused või taotlusele lisatud
manuseid, kui manus on märgitud kliendile väljastatavaks. Teenuse sisendiks
edastab Iseteenindus soovitud dokumendi identifikaatori ning vastuseks saab
dokumendi base64binary kodeeringus.
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o

SignContract – kui lepingu pakkumine allkirjastatakse 5G-s, siis edastab 5G
ELLI-sse info allkirjastatud lepingu kohta. Allkirjastamine 5G-s tähendab
lepingu pakkumise aktsepteerimist koos kliendipoolse kinnitusega, et ta on
tutvunud

Elektrilevi

tüüptingimustega.

Digiallkirjastamist

ei

kasutata.

Sisendsõnum koosneb lepingu allkirjastanud isiku identifikaatorist ja nimest,
allkirjastatud lepingu identifikaatorist ja allkirjastamise kuupäevast. Vastuseks
saadab ELLI info, kas taotluse loomine õnnestus või vea kirjelduse.
o

GetInverterList – edastada 5G-le ELV aktsepteeritud inverterite nimekirja.
Teenuse sisendparameetrid puuduvad. Vastussõnumis edastab ELLI inverterite
nimekirja. Iga inverteri kohta on olemas tootja, mudel, faaside arv ja
nimivõimsus.

o

SendConsumptionPlaceNotice – kui liitumisprotsessi toode näeb ette, et klient
peab esitama 'Tarbimiskoha nõuetekohasuse teatise', siis võib klient dokumendi
esitada 5G-st peale taotluse esitamist eraldiseisva dokumendina. Nimetatud
dokument tuleb esitada peale viimase osamakse tasumist. Sisendsõnumis saadab
5G taotluse identifikaatori, dokumendi nimetuse ning dokumendi base64binary
kodeeringus. Vastuseks saadab ELLI infot, kas taotluse loomine õnnestus või
vea kirjelduse.

o

GetConnectionProcessPrices – teenus, mis väljastab 5G-le menetlustasu,
ampritasu ja protsessitoodete hinnad, mis ei ole kulupõhised (kalkulatiivsed).
Sisendparameetrid puuduvad. Vastuseks saadab ELLI tootepõhiseid hindu (toote
kood, hind ilma KM-ta, hind koos KM-ga) ning mittetootepõhiseid hindu (hinna
tüüp – menetlustasu või amprihind, hind ilma KM-ta ja hind koos KM-ta).

Alljärgneval joonisel on esitatud komponentskeem, mis näitab komponentide ELLi ja
Energik vahel olevaid teenuseid.
ELLI ja Energik’u vahel on 8 sünkroonset teenust.
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Joonis 21. Komponentskeem. ELLI ja Energik

Teenused:
o

GetPremisesV2 – kliendi või teenuspunkti otsimine Energikust. Teenuse
sisendparameetriks võib ette anda kas isiku andmed (nimi või kood – isikukood,
registrikood, mitteresidendi kood) või tarbimiskoha andmed (aadress või
mõõtepunkti EIC-kood või arvesti seerianumber). Vastussõnumis, kui päring on
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teostatud isiku järgi, tagastatakse teenuspunkti andmed juhul, kui kliendil on
kehtiv võrguleping teenuspunktile. Kui päring on teostatud tarbimiskoha järgi,
siis tagastatakse ka kehtiva lepingulise kliendi andmed (võrguleping) juhul, kui
need eksisteerivad.
o

GetPersonContactInformation – kliendi andmete pärimine Energikust. Sisendiks
annab ELLI eelmisest päringust saadud isiku identifikaatori. Väljundiks saab
kliendi andmed (nimi, kood, telefon, e-posti aadress, aadress, suurkliendihalduri
nimi, tunnus, kas tegemist on äri- või eraisikuga).

o

GetServicePointDetailInfo – teenuspunkti andmete pärimine Energikust.
Sisendiks annab ELLI teenuspunkti identifikaatori, väljundiks saab teenuspunkti
andmed (teenuspunkti tüüp, mõõtemunkti EIC-kood, lepingujärgne peakaitsme
suurus ja faaside arv, pinge ja maksimaalne lubatud võimsus, liitumispunkti
asukoht, x- ja y-koordinaadid, mikrotootja teenuspunkti tunnus, elektritootja
teenuspunkti tunnus).

o

GetPremiseDetailInfo – tarbimiskoha andmete pärimine Energikust. Teenuse
sisendik on tarbimiskoha identifikaator. Teenuse väljundiks annab Energik
tarbimiskoha tüübi ja nime, tarbimiskoha aadressi.

o

TranslateServicePointToPerson – võrgulepingu andmete pärimine Energikust.
Teenuse sisendiks annab ELLI teenuspunkti identifikaatori ning vastuseks saab
kehtiva võrgulepingu identifikaatori.

o

InsertNewConnectionContact

–

kliendikontakti

koostamine

Energikusse.

Sisendparameetriteks annab ELLI kliendi identifikaatori, kliendikontakti
kirjelduse ja tüübi, vastuseks saab loodud kliendikontakti identifikaatori.
o

InsertBill – arve koostamine Energikusse. ELLI saadab Energikusse algandmed
arve loomiseks, sealhulgas taotluse identifikaatori ja kategooria, kliendi
identifikaatori, kindlaksmääratud piirkonna tunnuse, osamakse protsendi,
osamakse järjekorranumbri, lisainfo. Iga toote kohta toote kood, kogus ja ühik.
Kalkulatiivse toote puhul toote maksumus. Energik tagastab ELLIsse arve
identifikaatori, projekti koodi, arve koostamise kuupäeva, arve maksetähtaja,
teenuslepingu identifikaatori, arve kogusumma koos KM-ga ja ilma, eraldi KM
summa.

o

GetSettledBills – arve laekumise kontrollimine. Teenuse sisendiks saadab ELLI
Energikusse kontrollitava arve identifikaatori. Energik tagastab info, kas arve on
täielikult tasutud või mitte. Kui arve ei ole täielikult tasutud, siis Energik edastab
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ka tasumata jäänud summa. Kui arve on täielikult tasutud, siis Energik tagastab
tasumise kuupäeva ja tüübi (laekunud, tasutud maksegraafikuga, saldokorrektiiv,
tühistatud).
Järgmisel joonisel on esitatud suhtlus ELLI ja SOA vahel.

Joonis 22. Komponentskeem. ELLI ja SOA.

o

ReceiveNewMeteringPoint – asünkroonne teenus, mis tagastab ELLIsse loodud
objektide identifikaatorid. Sisendiks tulevad taotluse identifikaator, tarbimiskoha
ja teenuspunkti identifikaatorid ja mõõtepunkti EIC-kood. Kasutatakse ainult
uue liitumise korral.

o

SendEmail – teavitamine e-posti teel. Teenuse poole pöördutakse kahel korral kui on vaja teavitada klienti e-maili vahendusel liitumisprotsessi jõudmisest
teatud sammus või saata meeldetuletusi teatavate sammude kohta. Teisel juhul,
kui

on

vaja

teavitada

töö/tegevuse

omanikku

e-maili

vahendusel

liitumisprotsessi jõudmisest teatud sammus või saata meeldetuletusi teatavate
sammude kohta või informeerida intsidendist. Teenuse sisendiks annab ELLI
järgmised andmed: saaja aadress, saaja aadress koopiasse, saaja aadress pime
koopiasse, saatja aadress, saatja nimi, pealkiri, kirja sisu, manuse nimi, manuse
sisu base64binary kodeeringus.
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4 Protsessijuhtimise analüüs
Käesolevas peatükis tutvustab autor ELLI projekti protsessijuhtimise kontseptsiooni –
kuidas prostess otsib tööle ja tegevusele täitjat, kuidas protsessi saab peatada, kuidas
saab ülesande suunata teisele kasutajale.

4.1 Töö omaniku ja tegevuse täitja leidmine
Rollide ja õiguste andmemudel on toodud alljärgneval joonisel.

Joonis 23. Kasutajate rollide ja õigustega seotud olemite olemi-suhete diagramm

Süsteemi kasutajad on registreeritud tabelis ELPARAM.ELUSER. Igal kasutajal võib
olla null kuni mitu rolli, tabelist ELPARAM.ROLE. Igale rollile on antud õigused (null
kuni mitu), tabelist ELPARAM.AUTHORITY. Kasutajale ei ole võimalik õigust anda
otse, vaid ainult läbi rolli.
Protsess ja iga user task, ehk kasutaja tegevus protsessis, peavad olema täidetud
konkreetse kasutaja poolt. Süsteem peab hoolitsema selle eest, et igale kasutaja
tegevusele oleks leitud täitja.
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BPMN failis on kirjeldatud iga kasutaja tegevuse jaoks, milline roll peab tegevust
täitma.

Alljärgneval joonisel on näidatud kandidaadi grupi määramise võimalus

Camunda Modeleris.

Joonis 24. Tegevuse täitja määramine Camunda Modeleri kaudu

Omadustesse

lisatud

Candidate

Groups

väärtus

on

saadud

tabelist

ELPARAM.ROLE.ARCOM_CODE ning tähistab rolli koodi süsteemis ARCOM.
ARCOM on üks Eesti Energia infosüsteemidest, kus on defineeritud käidupiirkonnad,
rollid ning piirkonnapõhised rollide täitjad.
Liitumiste protsessis toimub töö (ehk protsessi) omaniku leidmine kahes etapis. Esiteks
otsiatkse töö omanikku toote põhiselt, taotletud toote järgi. See toimub sellepärast, et
Elektrilevil eksisteerivad spetsiifilised tooted nagu „Elektritootja liitumine“ ning iga töö
omanik ei ole selle spetsiifikaga tuttav. Tootepõhiselt otistakse töö omanikku ELLI
andmebaasist, tabelist ELPARAM.ROLE_WFPRODUCT_USER, „töö omanik“ rolli ja
taotlusele valitud toote kombinatsiooni järgi. Võib leiduda mitu tingimustele vastavat
kirjet. Sel juhul saab igast leitud kasutajast potentsiaalne tegevuse omanik. Kui
tootepõhiselt töö omanikku ei ole leitud, siis algab töö omaniku otsing piirkonna järgi –
taotlusel valitud käidupiirkonna järgi. Igas käidupiirkonnas tohib olla defineeritud ainult
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üks töö omanik. Kui tootepõhiselt otsitakse töö omanikku ELLI andmebaasist, siis
piirkonnapõhiselt küsitakse töö omanikke teisest süsteemist – ARCOM.
Tegevuse (ehk ühe sammu) täitja leidmine toimub kolmes etapis. Kõigepealt otsitakse
protsessipõhiselt

–

ELLI

andmebaasist,

tabelist

ELPARAM.PROCESS_WFPRODUCT_USER, taotluse identifikaatori ja BPMN failist
saadud rolli kombinatsiooni järgi. Protsessipõhiselt võib iga tegevuse täitja või töö
omanik ennast lisada konkreetse protsessi juurde. Näiteks, kui liitumisspetsialist alustab
menetlust ning soovib sellega tegeleda ka edaspidi, siis ta saab ennast määrata
protsessipõhiseks täitjaks ning kõik liitumisspetsialisti pädevusalas olevad ülesanded
hakkavad tulema sellele isikule. Kui protsessipõhiselt täitjat ei ole leitud, siis süsteem
otsib täitjat tootepõhiselt ning seejärel piirkonnapõhiselt, nagu on kirjeldatud üleval.

4.2 Protsessi peatamine ja peatamise lõpetamine
Protsessi peatamise all mõeldakse ühe protsessi eksemplari peatamist.
Protsessi saab peatada töö omanik või käesoleva tegevuse täitja. Protsessi saab peatada
tähtajaliselt ja tähtajatult. Töö peatamise kinnitamisel muudetakse protsessi eskemplari
olek tabelis ELCA.ACT_RU_EXECUTION.SUSPENTION_STATE

=

2. Kui

peamine on tähtajaline, siis peatamise lõpetamise kuupäev salvestatakse tabelisse
ELCA.ACT_RU_VARIABLE. Töö peatamise tulemusena peatatakse ka kõik seotud
tegevused ning ekraanivormid on mittemuutavad [8].
Protsessi saab taasaktiveerida kahel viisil – kui saabub tähtaeg, siis süsteemi poolt
automaatselt või kasutaja poolt kasutajaliidese kaudu. Töö aktiveerimisel muudetakse
tabelis ELCA.ACT_RU_EXECUTION.SUSPENTION_STATE = 1. Aktiviseeritakse
ka kõik tööga seotud sammud.

4.3 Tegevuse suunamine
Üks ELLI kasutaja peab saama suunata oma ülesande teisele kasutajale. Camunda poolt
pakutud standardlahendus võimaldab kasutajal ülesannet suunata, kuid puudub
võimalus kasutajale suunatud ülesandest keelduda. Suunatud ülesandest keeldumine ja
ka suunamise põhjuse lisamine on Elektrilevi jaoks vajalik funktsionaalsus. Selle
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realiseerimiseks ELPM skeemas on loodud üks lisatabel TASK_OFFER, kuhu
kirjeldakse suunatud ülesande identifikaator, suunaja kasutaja identifikaator, ülesande
saaja kasutaja identifikaator, suunamise põhjus ning staatus (kas keeldutud või
nõustutud).
Kui kasutaja võtab vastu talle suunatud ülesande, siis ta saab uueks tegevuse täitjaks.
Vastasel juhul tegevuse täitja jääb samaks. Ülesannet saab suunata piiramatu arv kordi.
Ülesannet saab suunata ainult nendele kasutajatele, kelle pädevusalas on selle ülesande
täitmine, ehk kasutajale, kes omab BPMN failis tegevuse omadustes määratud rolli.

4.4 Tegevuse täitmise tähtaja jälgimine
Igale kasutaja tegevusele saab lisada täitmise aega, ehk aega mille jooksul ülesanne
peab olema valmis. Näiteks, lepingu pakkumise koostamise tähtaeg on 1 nädal, samas
arve koostamise tähtaeg on 1 päev.
Tegevusele täitmise tähtaja lisamine on näidatud allpool oleval joonisel.

Joonis 25. Tegevuse täitmise tähtaja lisamine
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Joonisel kuvatud tegevusel on tähtajaks määratud viis minutit.
Tähtaja saabumisel saab tegevuse omanik meeldetuletusega e-kirja. Protsess saadab ekirju iga päev kuni ülesanne saab täidetud.
Kui ülesandel ei ole täitjat, kuid on mitu potentsiaalset täitjat, siis tähtaja saabumisel
saavad kõik potentsiaalsed täitjad meeldetuletusega e-kirja.
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5 Tulemuste analüüs ja arutelu

Käesolevas peatükis analüüsib autor saavutatud tulemusi ning arutleb sellest, mida
saaks ELLI projektis teismoodi lahendada.
Üheks oluliseks muudatuseks ELLI projektis oleks DNM standardi, ehk otsustustabelite
kasutusele võtmine. Käesoleva lõputöö analüüsi tulemusena on kliendi e-kirjade ning
Energiku kliendikontakti mallide valik sisse kirjutatud BPMN faili ning sõltub ainult
protsessi sammust.
Hetkel nõuab protsessis sama tegevus „Kliendikontakt Energikusse“ erinevate mallide
kasutamist sõltuvalt taotluse kategooriast: üks mall „Tehniliste tingimuste“ kategooria
jaoks, teine mall kõikide teiste kategooriate jaoks. Olukorra lahendamiseks oli autor
sunnitud välja joonistama protsessis kaks eraldi tegevust (Joonis 26) või hoopis lisama
malli valimise reeglid programmikoodi.

Joonis 26. Protsessi suunamine erinevatesse harudesse erineva malli puhul.

Protsessijoonis muutuks veel keerulisemaks, kui malli valik sõltuks mitte ainult taotluse
kategooriast, vaid ka teistest parameetritest, näiteks kliendi suhluskeelest või
kliendiklassist.
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Ilusam lahendus oleks rakendada DMN standardit ning lisada malli valiku reeglid
otsustustabelisse [9]. Sel juhul näeks protsess välja kompaktsem ja loetavam, nagu on
näidatud alljärgneval joonisel.

Joonis 27. Otsustustabeli kasutamine protsessis

Võimalik otsustustabel on esitatud alljärgneval joonisel.

Joonis 28. Kliendikontakti malli valimise otsustustabeli näidis

Joonisel toodud tabel koosneb kahest sisendparameetrist – taotluse kategooria ja
suhtluskeel ning ühest väljundparameetrist – malli nimetusest. Kahe sisendparameetri
järgi otsitakse tabelis nendele vastav väljund. Kui ühtegi vastavust ei ole leitud, näiteks
„EN“ – inglise suhtluskeele puhul, siis kasutatakse vaikimisi malli – viimane
otsustustabeli rida.
Teiseks aspektiks, mida oleks vaja täiendavalt analüüsida, on projektülesande sidumine
mitme taotlusega. Lõputöö autori poolt valmistatud analüüsi järgi on projektülesanne
seotud ühe taotluse menetlusega, ühe kliendiga. Kuid projekti hilisemas etapis selgus
vajadus siduda üks projektülesanne mitme taotluse ja kliendiga. See vajadus on tingitud
sellest, et teatud juhtudel, näiteks uue elamurajooni ehitamisel, tehakse üks
projektülesanne terve rajooni jaoks ning oleks vaja siduda see mitme taotlusega.
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Üks analüüsi takistus seisnes selles, et ärikasutajad olid väga harjunud vana süsteemiga
ja tihti ei suutnud ette kujutada, et uues süsteemis saab asju lahendada mõnel juhul palju
lihtsamal viisil. Seda probleemi aitas lahendada pidev suhtlemine äripoolega,
prototüüpide loomine, õigete küsimuste esitamine ja ühised ajurünnakud.
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6 Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida uut liitumiste protsessi Elektrilevi OÜ
jaoks. Lõputööga üritati saavutada kõikide ärinõuete täitmist, ärivajaduste rahuldamist
ning leida parim võimalik lahendus.
Järgmised ülesande püstituses toodud nõuded on täidetud:
o

Liitumistaotluste vastu võtmine kahe kanali kaudu – protsessis on välja
joonistatud kaks alguspunkti ning liidestuste osas on kirjeldatud taotluse
iseteenindusest vastuvõtmise teenus.

o

Lepingu allkirjastamine kahe kanali kaudu – protsessis on välja joonistatud ning
seletatud lepingu allkirjastamise tegevus ja liidestuste osas on kirjeldatud
iseteeninduse kaudu lepingu allkirjastmise teenus;

o

Arve lähteandmete edastamine teise süsteemi ning automaatne arve laekumise
kontroll teise süsteemi vastu;

o

Ehitustellimuse edastamine teise süsteemi;

o

Tööle omaniku leidmine etteantud reeglite järgi – lahendus detailselt toodud
oprotsessijuhtimise analüüsi osas;

Lõputöö autor lähtus agiilse tarkvaraarenduse printsiipist „oleme hakanud hindama
reageerimist muutunud oludele rohkem, kui algse plaani järgimist“ [10] ning selle tõttu
projekti jooksul osa algseid ärinõudeid osutus ebavajalikuks ja oli teisendatud uute
nõuetega. Näiteks nõue käsitsi suunata protsessi edasi ja tagasi ühest tegevusest teise,
vastavalt peakasutaja soovile, jäi skoobist välja.Tellija sai aru, et see on suur risk ning
kõik lubatud suunamised peavad olema protsessis kajastatud ja välja joonistatud.
Detailsema analüüsi käigus selgus, et otsest vajadust protsessi käsitsi suunata vaja ei ole
ning see nõue oli lisatud „igaks juhuks“. Samas oli välja selgitatud reaalne vajadus
minna tagasi tehnilise lahenduse sammu ning dokumente muuta, enne kui leping on
allkirjastatud. Selle vajaduse katmiseks sai protsessijoonisesse lisatud üks haru.
Lõputöö täitis alguses püstitatud eesmärgid täies mahus. Said analüüsitud ja
realiseeritud kõik tellijale vajalikud ja ülesande püstituse juures toodud ärinõuded.
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Lisa 1 – Camunda äriprotsess XML kujul
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bpmn:definitions
xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL"
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI"
xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI"
xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC"
xmlns:camunda="http://camunda.org/schema/1.0/bpmn"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"
exporter="Camunda Modeler" exporterVersion="1.3.2">
<bpmn:collaboration id="Collaboration_14o6x91">
<bpmn:participant id="Participant_07ulo27" name="Tähtaja
pikendamise protsess" processRef="Process_1" />
</bpmn:collaboration>
<bpmn:process id="Process_1" isExecutable="true">
<bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_1gcyf0f"
sourceRef="StartEvent_1" targetRef="UserTask_1" />
<bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_039lq1v"
sourceRef="UserTask_1" targetRef="ServiceTask_1" />
<bpmn:startEvent id="StartEvent_1" name="Raamatu tagastamise
tähtaega pikendamise palve on saabunud">
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_1gcyf0f</bpmn:outgoing>
</bpmn:startEvent>
<bpmn:userTask id="UserTask_1" name="Pikenda tähtaega"
camunda:assignee="Raamatukogu töötaja">
<bpmn:incoming>SequenceFlow_1gcyf0f</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_039lq1v</bpmn:outgoing>
</bpmn:userTask>
<bpmn:endEvent id="EndEvent_1" name="Tähtaeg on pikendatud">
<bpmn:incoming>SequenceFlow_0mb6tqe</bpmn:incoming>
</bpmn:endEvent>
<bpmn:sequenceFlow id="SequenceFlow_0mb6tqe"
sourceRef="ServiceTask_1" targetRef="EndEvent_1" />
<bpmn:sendTask id="ServiceTask_1" name="Teavita pikendamisest"
camunda:delegateExpression="${sendCustomerContactServiceTask}">
<bpmn:extensionElements>
<camunda:inputOutput>
<camunda:inputParameter
name="template">Pikendamise_mall</camunda:inputParameter>
</camunda:inputOutput>
</bpmn:extensionElements>
<bpmn:incoming>SequenceFlow_039lq1v</bpmn:incoming>
<bpmn:outgoing>SequenceFlow_0mb6tqe</bpmn:outgoing>
</bpmn:sendTask>
</bpmn:process>
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1">
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1"
bpmnElement="Collaboration_14o6x91">
<bpmndi:BPMNShape id="Participant_07ulo27_di"
bpmnElement="Participant_07ulo27">
<dc:Bounds x="105" y="32" width="600" height="250" />
</bpmndi:BPMNShape>
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<bpmndi:BPMNShape id="_BPMNShape_StartEvent_2"
bpmnElement="StartEvent_1">
<dc:Bounds x="190" y="119" width="36" height="36" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="177" y="155" width="64" height="72" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="EndEvent_19h9klh_di"
bpmnElement="EndEvent_1">
<dc:Bounds x="632" y="119" width="36" height="36" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="621" y="155" width="58" height="24" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNShape id="UserTask_16zvkuq_di"
bpmnElement="UserTask_1">
<dc:Bounds x="317" y="97" width="100" height="80" />
</bpmndi:BPMNShape>
<bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_1gcyf0f_di"
bpmnElement="SequenceFlow_1gcyf0f">
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="226" y="137" />
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="317" y="137" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="272" y="122" width="0" height="0" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_039lq1v_di"
bpmnElement="SequenceFlow_039lq1v">
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="417" y="137" />
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="470" y="137" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="444" y="122" width="0" height="0" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNEdge id="SequenceFlow_0mb6tqe_di"
bpmnElement="SequenceFlow_0mb6tqe">
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="570" y="137" />
<di:waypoint xsi:type="dc:Point" x="632" y="137" />
<bpmndi:BPMNLabel>
<dc:Bounds x="601" y="122" width="0" height="0" />
</bpmndi:BPMNLabel>
</bpmndi:BPMNEdge>
<bpmndi:BPMNShape id="SendTask_0qobb1n_di"
bpmnElement="ServiceTask_1">
<dc:Bounds x="470" y="97" width="100" height="80" />
</bpmndi:BPMNShape>
</bpmndi:BPMNPlane>
</bpmndi:BPMNDiagram>
</bpmn:definitions>
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Lisa 2 – Taotluse ekraanivorm tarbija uue liitumise puhul
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Lisa 3 – Lepingupakkumise ekraanivorm
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Lisa 4 – Koondtellimuse ekraanivorm
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Lisa 5 – Projektülesande ekraanivorm
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Lisa 6 – ELCO skeema kirjeldus
ELCO.ATTACHMENT_CUSTOMER_EMAIL
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

ID
ATTACHMENT_ID

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
False

Primary key
Foreign Key from table
ATTACHMENT
Foreign Key from table
CUSTOMER_EMAIL
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

CUSTOMER_EMAI
L_ID
CREATED_BY

NUMBER(15)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

CREATED_DATE

TIMESTAMP

False

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

Date of last entry modification

ELCO.CALCULATION
COLUMN NAME
ID
APPLICATION_ID

DATATYPE

NOT NULL

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

VARCHAR2(20
CHAR)

False

VAT_SUM

NUMBER(15,2)

False

TOTAL
DISCOUNT
CREATED_BY

NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False
True

CREATED_DATE

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

True
False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VAT_PERCENTAG
E

CREATED_BY_PR
OF

CREATED_BY_PH
ONE
CREATED_BY_EM
AIL
COORD_BY
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COMMENTS
Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
How many percent VAT is,
used as a percentage
Properties:
LengthType = CHAR
How much VAT is on top of
products price
Total price including VAT
ELV discount %
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Profession of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Phone of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
E-mail of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Entry coordinated user
Properties:

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
LengthType = CHAR
Proffession of coordinator
Properties:
LengthType = CHAR
Date of coordination
Entry approved user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry approved
user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of approval
Status of the calculation
Properties:
LengthType = CHAR
Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

VARCHAR2(50
CHAR)

False

COORD_DATE
APPR_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

APPR_BY_PROF

VARCHAR2(50
CHAR)

False

APPR_DATE
STATUS

TIMESTAMP
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

ACCEPTED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

COORD_BY_PROF

ACCEPTED_DATE
CANCELLED_BY

CANCELLED_DAT
E
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

ELCO.CALCULATION_LINE
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

NUMBER(15)

True

NUMBER(15)

True

DESCR

VARCHAR2(250
CHAR)

False

QUANTITY

NUMBER(5)

False

COST

NUMBER(15,2)

False

Cost of single item on
calculation line

VARCHAR2(1
CHAR)

True

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Initial value: 0
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

CALCULATION_ID

PROJECT_FEE_RE
QUIRED

83

Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;
Link to calculation_id in table
CALCULATION
Description of the calculation
line
Properties:
LengthType = CHAR
Quantity of units on calculation
line

COLUMN NAME
CANCELLED_BY

CANCELLED_DAT
E
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

ELCO.CUSTOMER_EMAIL
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

ID
APPLICATION_ID

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
False

SENDER_EMAIL

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

SUBJECT

VARCHAR2(255
CHAR)

False

BODY

CLOB
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

ADDRESS

VARCHAR2(150
CHAR)

False

SENT_DATE

DATE

False

STATUS

VARCHAR2(50
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

CREATED_DATE

TIMESTAMP

False

Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
ELLI user e-mail
Properties:
LengthType = CHAR
Customer email
Properties:
LengthType = CHAR
Email subject
Properties:
LengthType = CHAR
Email body
Code for how the message was
delivered
Properties:
LengthType = CHAR
Address to which mail was
sent to
Properties:
LengthType = CHAR
Date for which it was
registered that the message was
sent
Status
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

Date of last entry modification

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR

RECIPIENT_EMAI
L

SENT_METHOD_C
ODE
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ELCO.PROCESS_END
COLUMN NAME
ID
APPLICATION_ID

DATATYPE

NOT NULL

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
False

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VARCHAR2(16
CHAR)

False

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VARCHAR2(16
CHAR)

False

DATE

False

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

NETWORK_CONT
RACT_REQUIRED

NETWORK_CONT
RACT_ID

PREM_NOTICE_RE
QUIRED

PREM_NOTICE_N
UMBER
PREM_NOTICE_D
ATE
CREATED_BY

COMMENTS
Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Is network contract required
before process termination.
Properties:
LengthType = CHAR
New network contract number.
(old one is in APPLICATION
table)
Properties:
LengthType = CHAR
Is premise notice required
before process termination.
Properties:
LengthType = CHAR
Premise notice number
Properties:
LengthType = CHAR
Date when Premise notice
(consumption place notice)
was controlled by user.
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification

ELCO.PROJECT_TASK
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID
APPLICATION_ID

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

SUBJECT

VARCHAR2(255
CHAR)

False

VARCHAR2(255
CHAR)

False

VARCHAR2(255
CHAR)

False

VARCHAR2(255
CHAR)

False

VARCHAR2(255
CHAR)

False

CONTACT_PERSO
N
RECEIVER

COORD_REQUIRE
D
NOTE
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COMMENTS
Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Subject of project task
Properties:
LengthType = CHAR
Contact person
Properties:
LengthType = CHAR
Receiver of project task
Properties:
LengthType = CHAR
Information regarding
coordination of project task
Properties:
LengthType = CHAR
Project task notes

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Protection and other
engineering requirements
Properties:
LengthType = CHAR
Additional requirements of
project task

VARCHAR2(255
CHAR)

False

CLOB

False

CLOB

False

Description of technical
solution

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

COORD_DATE
APPR_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

APPR_BY_PROF

VARCHAR2(50
CHAR)

False

APPR_DATE
STATUS

TIMESTAMP
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

TASK_ID

VARCHAR2(20
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

False

Entry coordinated user
Properties:
LengthType = CHAR
Proffession of coordinator
Properties:
LengthType = CHAR
Date of coordination
Entry approved user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry approved
user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of approval
Status of project task
Properties:
LengthType = CHAR
ID of process step project task
is created in
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

VARCHAR2(50
CHAR)

True

VARCHAR2(50
CHAR)

True

VARCHAR2(50
CHAR)

True

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

E-mail of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Phone of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

VARCHAR2(50)

False

Entry cancelled user

TIMESTAMP

False

Date of cancellation

PROTECTION_REQ

ADD_REQUIREME
NT
TECH_SOLUTION_
DESCRIPTION
COORD_BY

COORD_BY_PROF

CREATED_BY_EM
AIL
CREATED_BY_PH
ONE
CREATED_BY_PR
OF
ACCEPTED_BY

ACCEPTED_DATE
CANCELLED_BY

CANCELLED_DAT
E
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COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

COMMENTS
Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification

ELCO.PROJECT_TASK_WORK
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

Primary key
Foreign Key from
PROJECT_TASK table

WORK_ID

NUMBER(15)

True

Foreign Key from WORK
table

PROJ_SCOPE

VARCHAR2(255
CHAR)

False

DISM_SCOPE

VARCHAR2(255
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Scope of the project
Properties:
LengthType = CHAR
Dismantling scope
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

PROJECT_TASK_I
D

CANCELLED_DAT
E

ELCO.TECH_CONDITION
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID
APPLICATION_ID

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

CREATED_BY_PR
OF
CREATED_BY_PH
ONE
CREATED_BY_EM
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COMMENTS
Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Profession of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Phone of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
E-mail of entry created user
Properties:

COLUMN NAME
AIL
COORD_BY

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
LengthType = CHAR
Entry coordinated user
Properties:
LengthType = CHAR
Proffession of coordinator
Properties:
LengthType = CHAR
Date of coordination
Entry approved user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry approved
user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of approval
State of the
TECH_CONDITION
Can be:
KINNITATUD
SALVESTATUD
TÜHISTATUD
Properties:
LengthType = CHAR
Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

COORD_DATE
APPR_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

APPR_BY_PROF

VARCHAR2(50
CHAR)

False

APPR_DATE
STATUS

TIMESTAMP
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

ACCEPTED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

COORD_BY_PROF

ACCEPTED_DATE
CANCELLED_BY

CANCELLED_DAT
E
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

ELCO.TECH_CONDITION_ACTIVITY
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

Primary key
Foreign Key from table
TECH_CONDITION

CLOB

False

Description of the activity the
company must undertake

CLOB

False

Description of the activity
customer has to undertake

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

TECH_CONDITION
_ID
ACTIVITY_COMP
ANY
ACTIVITY_CUSTO
MER
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COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

COMMENTS
Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification

ELCO.TECH_SOLUTION
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

True

CLOB

False

CLOB

False

VARCHAR2(50
CHAR)

True

TIMESTAMP

True

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

COORD_DATE
APPR_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

APPR_BY_PROF

VARCHAR2(50
CHAR)

False

APPR_DATE

TIMESTAMP

False

Date of approval

STATUS

VARCHAR2(20

False

State of the

PLAN_DESCRIPTI
ON
ADD_CONDITION
S
CREATED_BY

CREATED_DATE

CREATED_BY_PR
OF
CREATED_BY_PH
ONE
CREATED_BY_EM
AIL
COORD_BY

COORD_BY_PROF
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Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Plan description - taken from
tech_solution_template and
modified by user.
Additional conditions

Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Profession of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Phone of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
E-mail of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Entry coordinated user
Properties:
LengthType = CHAR
Proffession of coordinator
Properties:
LengthType = CHAR
Date of coordination
Entry approved user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry approved
user
Properties:
LengthType = CHAR

COLUMN NAME

ACCEPTED_BY

DATATYPE
CHAR)

NOT NULL

COMMENTS
TECH_CONDITION
Can be:
KINNITATUD
SALVESTATUD
TÜHISTATUD
Properties:
LengthType = CHAR
Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

ACCEPTED_DATE
CANCELLED_BY

CANCELLED_DAT
E
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

ELCO.TECH_SOLUTION_COMPONENT
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
False

Primary key
Foreign Key from table
TECH_SOLUTION

NUMBER(15)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Foreign Key from table
CLASSIFICATION_VALUE
ID
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_BY

VARCHAR2(20
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

TECH_SOLUTION_
ID
CLASSIFICATION_
VALUE_ID
CREATED_BY

Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification

ELCO.ADDITIONAL_INFO
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

False

P_COMMENT

VARCHAR2(255

False
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COMMENTS
Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Comment.

COLUMN NAME

DATATYPE
CHAR)

NOT NULL

SOURCE_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Additional info source.
Indicates, from which form
was comment added
(application, bill etc) and on
which form comment should
be shown.
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Entry last modified person
Date of last entry modification

ELCO.APPLICATION
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

NUMBER(15)

True

VARCHAR2(20
CHAR)

False

REGION_ID

NUMBER(15)

False

JOB_TYPE_ID

NUMBER(15)

False

Foreign Key from table
JOB_TYPE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

True

PROJECT

VARCHAR2(6
CHAR)

False

FAST_TRACK

VARCHAR2(1
CHAR)

True

AUTO_TRACK

VARCHAR2(1
CHAR)

False

Application category code classification. (New
connection, change of
conditions, TT and Network
rebuild)
Properties:
LengthType = CHAR
Shows if application is from
5G (IT) or made by an
employee(K)
Properties:
LengthType = CHAR
Projects code
Properties:
LengthType = CHAR
Is application fast_track? fast
track: 1 - fast track, 0 - regular
Properties:
LengthType = CHAR
Is application automatically
operated or not.

VOLTAGE_CLASS
_CODE

APP_CATEGORY_
CODE

APP_SOURCE_CO
DE
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Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;StartNu
m=300000;
StartNum = 300000
Designation if application is
for MP or KP
Properties:
LengthType = CHAR
Foreign Key from table
REGION

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

PERSON_ID

NUMBER(15)

False

REP_NAME

VARCHAR2(50
CHAR)

False

REP_BASE_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

REP_PHONE

VARCHAR2(50
CHAR)

False

REP_EMAIL

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

SP_ID

VARCHAR2(16
CHAR)

False

SP_TYPE_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

PREMISE_ID

VARCHAR2(16
CHAR)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

False

PREM_NAME

VARCHAR2(256
CHAR)

False

EIC

VARCHAR2(16
CHAR)

False

CPN
CPE
CATASTRAL

NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(14
CHAR)

False
False
False

DS_DISTANCE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

FIXED_AREA

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

False

CASE_SENT_DATE

PREM_TYPE_COD
E

CUST_CLASS_CO
DE
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COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Foreign Key from table
PERSON
Representatives name in
format: "last name, first name"
Properties:
LengthType = CHAR
Basis for representation: A job position, V - authorization
note
Properties:
LengthType = CHAR
Representatives phone
Properties:
LengthType = CHAR
Representatives email
Properties:
LengthType = CHAR
Date when case was sent to
external system (NIS)
Service Point ID from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Service point type.
Classification SP_TYPE.
Properties:
LengthType = CHAR
Premise ID from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Premises type code
Properties:
LengthType = CHAR
Premise name
Properties:
LengthType = CHAR
EIC-code from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
X coordinate
Y coordinate
Catastral code
Properties:
LengthType = CHAR
Distance to closest substation
in a straight line.
Properties:
LengthType = CHAR
If the place of consumption is
within fixed area. Y - Yes, N No
Properties:
LengthType = CHAR
Customer class code from
Energik
Properties:
LengthType = CHAR

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

PHASE_E

VARCHAR2(3
CHAR)

False

AMPERAGE_E

VARCHAR2(60
CHAR)

False

POWER_E

VARCHAR2(60
CHAR)

False

SUM_PWR_E

VARCHAR2(60
CHAR)

False

VOLTAGE_E

VARCHAR2(60
CHAR)

False

VARCHAR2(60
CHAR)

False

CP_LOCATION

VARCHAR2(200
CHAR)

False

CP_LOC

VARCHAR2(50
CHAR)

False

PHASE

VARCHAR2(3
CHAR)

False

AMPERAGE

VARCHAR2(60
CHAR)

False

CP_LOC_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

POWER

VARCHAR2(60
CHAR)

False

VOLTAGE

VARCHAR2(60
CHAR)

False

SUM_PWR

VARCHAR2(60
CHAR)

False

INV_QUANTITY

NUMBER(8)

False

STATION_NAME

VARCHAR2(50
CHAR)

False

INV_QUANTITY_E
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COMMENTS
Current main protectors phase:
1 or 3 from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Current main protectors
amperage from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Maximum allowed
consumption from Energik.
Measured in kW
Properties:
LengthType = CHAR
Total production power of the
micro-generation devices
Properties:
LengthType = CHAR
Current voltage according to
contract in kV
Properties:
LengthType = CHAR
Number of inverters from
Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Measuring systems location
Properties:
LengthType = CHAR
Connection point contractual
location
Properties:
LengthType = CHAR
Desired main protectors phase
number
Properties:
LengthType = CHAR
Desired main protectors
amperage
Properties:
LengthType = CHAR
Classification CP_LOC
Properties:
LengthType = CHAR
Desired connections through
put
Properties:
LengthType = CHAR
Desired voltage in kV
Properties:
LengthType = CHAR
Desired total production
capacity for micro-generator
Properties:
LengthType = CHAR
Number of inverters for microgenerator
Name of the production facility
/ power station for electricity
producer

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Power station type code
Properties:
LengthType = CHAR
Power station nominal power
in kW

VARCHAR2(20
CHAR)

False

NUMBER(8,2)

False

NUMBER(8,2)

False

Power station neto power in
kW

NUMBER(8,2)

False

Power stations through put
capacity

NUMBER(8)

False

Amperage total for an object
for real estate developer

OBJECT_NUM

NUMBER(3)

False

Number of objects for real
estate developer

SUBSTATION_ID

NUMBER(16)

False

Substation ID from Energik

VARCHAR2(50
CHAR)

False

NUMBER(15)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

NUMBER(38)

False

Substations name
Properties:
LengthType = CHAR
elektrilise aadressi toitefiidri id
(keskpingefiidri id)
Feeders ID ( KP )
elektrilise aadressi (keskpinge
fiidri) toitefiidri nimetus
Feeders name ( KP )
Properties:
LengthType = CHAR
Distribution Substation ID

VARCHAR2(50
CHAR)

False

Distribution Substation name
Properties:
LengthType = CHAR

VARCHAR2(50
CHAR)

False

NUMBER(38)
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(16
CHAR)

False

NIS_PROJECT_ID

NUMBER(16)

False

Distribution feeders name
Properties:
LengthType = CHAR
Distribution feeders ID
Minimal 1-phase short-circuit
current in connection point
Properties:
LengthType = CHAR
Maximum 3-phase short-circuit
current in connection point
Properties:
LengthType = CHAR
Foreign Key from
NETWORK_CONTRACT
table
Properties:
LengthType = CHAR
Foreign Key from
NIS_PROJECT table

PHONE

VARCHAR2(20

False

EL_STAT_TYPE_C
ODE
STATION_NOM_P
OWER
STATION_NETO_P
OWER
STATION_PNT_AB
ILITY
OBJECT_AMPERA
GE_SUM

SUBSTATION_NA
ME
MV_FEEDER_ID

MV_FEEDER_NAM
E

DISTRIBUTION_S
UBSTATION_ID
DISTRIBUTION_S
UBSTATION_NAM
E
LV_FEEDER_NAM
E
LV_FEEDER_ID
MIN_1PHASE_CUR
R

MAX_3PHASE_CU
RR

NETWORK_CONT
RACT_ID
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Customer phone number set on

COLUMN NAME

DATATYPE
CHAR)

NOT NULL

EMAIL

VARCHAR2(250
CHAR)

False

ADDRESS_ID
STATUS

NUMBER(15)
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

ERROR_LIST

CLOB

False

ELV_MANAGER

VARCHAR2(50
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

ACCEPTED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

COMMENTS
application
Properties:
LengthType = CHAR
Customer e-mail address set on
application
Properties:
LengthType = CHAR
Premise address
Displays the current status of
the application. (
SALVESTATUD,
TÜHISTATUD etc )
Properties:
LengthType = CHAR
List of errors. Filled in when
validating application received
from 5G.
ELV manager - ELLI user
(user from
ELPARAM.ELUSER table)
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation
Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification
Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

ACCEPTED_DATE
CANCELLED_BY

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

CANCELLED_DAT
E

ELCO.ATTACHMENT
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

False
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COMMENTS
Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;StartNu
m=1;
StartNum = 1
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

SOURCE_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

ATT_TYPE_CODE

VARCHAR2(20
CHAR)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

False

NAME

VARCHAR2(255
CHAR)

False

DESCRIPTION

VARCHAR2(255
CHAR)

False

TO_5G

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VALID_FROM
VALID_TO
CREATED_BY

DATE
DATE
VARCHAR2(50
CHAR)

True
False
True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

ATT_CATEGORY_
CODE

SYSTEM_GENERA
TED

CANCELLED_DAT
E
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

Attachment source - indicates
on which step of the process
the document has been
generated or attached.
Classification SOURCE.
Properties:
LengthType = CHAR
Document type (leping,
volikiri, muu). Classification
ATT_TYPE.
Properties:
LengthType = CHAR
Attachment category. There are
2 categories on documents:
"tõendusdokument" and "mitte
tõendusdokument".
Classification.
Properties:
LengthType = CHAR
Document original name.
Should contain extention (e.g.
.txt; .pdf etc)
Properties:
LengthType = CHAR
Document description
Properties:
LengthType = CHAR
Is this attachment allowed to
be sent to 5G.
Properties:
LengthType = CHAR
Is document generated
internally by system.
Properties:
LengthType = CHAR
Start date of validity
End date of validity
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

ELCO.APPLICATION_INVERTER
COLUMN NAME
ID

DATATYPE

NOT NULL

NUMBER(15)

True
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COMMENTS
Primary key
Properties:

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;StartNu
m=1;
StartNum = 1
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Foreign Key from INVERTER
table

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

True

INVERTER_ID

NUMBER(38)

False

INV_QUANTITY

NUMBER(3)

True

Quantity of the type of
inverters

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification
Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

CANCELLED_DAT
E

ELCO.APPLICATION_ORDER
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID
APPLICATION_ID

NUMBER(15)
NUMBER(15)

True
True

DUE_DATE

DATE
VARCHAR2(20
CHAR)

True
True

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000
CHAR)

True

ADD_CONDITION

VARCHAR2(4000
CHAR)

False

EXT_ORDER_ID

NUMBER(15)

False

VARCHAR2(30
CHAR)

False

NUMBER(8,2)

False

TIMESTAMP

False

ORDER_CAT_COD
E

EXT_ORDER_NUM

TOTAL_ADJ

ADJ_COMPL_OBJE
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COMMENTS
Primary key
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Order due date
Code of the classification type
ORDER_CAT
Properties:
LengthType = CHAR
Order decsription
Properties:
LengthType = CHAR
Additional condition
Properties:
LengthType = CHAR
Unique order id in the order
management system (EPP)
Order number in the order
management system (EPP)
Properties:
LengthType = CHAR
Contract adjusted summa
received from external system
Order completion date in the

COLUMN NAME
CT_DATE

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
order management system
EPP accepted date of suborder
with category "PROJ"

DATE

False

DATE

False

EPP accepted date of suborder
with category "EHIT"

STATUS

VARCHAR2(16
CHAR)

False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Order status
Properties:
LengthType = CHAR
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

PROJ_ACCEPTED_
DATE
EHIT_ACCEPTED_
DATE

CANCELLED_DAT
E
SENT_BY

SENT_DATE

Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification
Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

User, who sent order to EPP
Properties:
LengthType = CHAR
Date when order was sent to
EPP

ELCO.APPLICATION_WFPRODUCT_PRICE
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

False

WFPRODUCT_ID

NUMBER(15)

False

IS_MAIN

VARCHAR2(1
CHAR)

False

PRICE
CREATED_DATE

NUMBER(15,2)

False

CREATED_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

True
True

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False
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COMMENTS
Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Foreign Key from
WFPRODUCT table
Is workflow product main
product within the application.
Properties:
LengthType = CHAR
WFProduct price on contract
Date of creation
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of last entry modification

COLUMN NAME
MODIFIED_BY

DATATYPE

NOT NULL

VARCHAR2(50
CHAR)

False

COMMENTS
Entry last modified person
Properties:
LengthType = CHAR

ELCO.BILL
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

True

PERSON_ID

NUMBER(15)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

True

NUMBER(1)
NUMBER(5,2)

True
False

ACCOUNT_ID

VARCHAR2(50
CHAR)

True

SA_ID

VARCHAR2(50
CHAR)

True

PROJECT

VARCHAR2(6
CHAR)

False

PROJECT_DESCR

VARCHAR2(250
CHAR)

False

BILL_DATE

TIMESTAMP
VARCHAR2(20
CHAR)

True
False

BILL_DUE_DATE

TIMESTAMP

False

Account ID from Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Service Agreement ID from
Energik
Properties:
LengthType = CHAR
Projects code
Properties:
LengthType = CHAR
Project description
Properties:
LengthType = CHAR
Date of the bill
Code of the due dates day
Properties:
LengthType = CHAR
Bills due date

TOTAL
VAT_SUM

NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)

True
False
False

Bill sum without VAT
Bill VAT sum
Bill total sum including VAT

VARCHAR2(250
CHAR)

False

Additional information for the
bill
Properties:
LengthType = CHAR

EXTERNAL_BILL_
ID
SEQ
PAYM_PERCENTA
GE

DUE_DATE_DAYS
_CODE

Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;StartNu
m=300000;
StartNum = 300000
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Foreign Key from PERSON
table
Foreign Key from
EXTERNAL_BILL table
Properties:
LengthType = CHAR
Bills sequence number
Percentage of the payment
from contract

TOTAL_WITH_VA
T
ADDITIONAL_INF
O
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COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

VARCHAR2(250
CHAR)

False

NUMBER(15,2)

False

TIMESTAMP
VARCHAR2(20
CHAR)

False
False

VARCHAR2(1
CHAR)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

False

DATE

False

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

Date of payment
Classification MATCH_TYPE
code
Properties:
LengthType = CHAR
Is the bill paid in full
Properties:
LengthType = CHAR
Status of the bill
Properties:
LengthType = CHAR
If bill was not paid by bill due
date, user can give extend due
date.
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

CORRECTION_INF
O

Correction information for the
bill
Properties:
LengthType = CHAR
Unpaid amount

UNPAID_AMOUNT
MATCH_DATE
MATCH_TYPE_CO
DE

FULLY_MATCHED
STATUS

EXTENDED_DUE_
DATE
CREATED_BY

CANCELLED_DAT
E

ELCO.CONTRACT
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

ID

NUMBER(15)

True

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

True

VAL_DUE_DATE

DATE

False

NUMBER(3)

False

Amount of days during which
the contract must be completed

DATE

False

Last day during which the
contract must be completed

VARCHAR2(255

False

Calculations discription

COMPL_OBJECT_
DAY
COMPL_OBJECT_
DUE_DATE
CALC_DESC
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Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;StartNu
m=300000;
StartNum = 300000
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Date until which the document
is valid

COLUMN NAME

DATATYPE
CHAR)

NOT NULL

COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Processing fee amount without
VAT

NUMBER(15,2)

False

VARCHAR2(1)

False

VARCHAR2(20
CHAR)

False

VAT_SUM
TOTAL
ADJ_REQUIRED

NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(1
CHAR)

False
False
False

TOTAL_ADJ

NUMBER(15,2)

False

NUMBER(3)

False

NUMBER(5,2)

False

NUMBER(5,2)

False

Second payments percentage
from the whole

NUMBER(5,2)

False

Third payments percentage
from the whole

PAYM_SUM_1
PAYM_SUM_2
PAYM_SUM_3
ADD_CONDITION

NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
CLOB

False
False
False
False

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

First payments sum
Second payments sum
Third payments sum
Additional info (conditions) to
customer, to be printed on the
contract.
Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

PROC_FEE_AMOU
NT
PROC_FEE

VAT_PERCENTAG
E

INSTALLMENTS_
NUMBER_CODE
PAYM_PERCENTA
GE_1
PAYM_PERCENTA
GE_2
PAYM_PERCENTA
GE_3

CREATED_BY_PR
OF
CREATED_BY_PH
ONE
CREATED_BY_EM
AIL
COORD_BY

COORD_BY_PROF
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Is processing fee applied to the
contract or not. True - proc.fee
applied, false - not applied.
VAT percentage
Properties:
LengthType = CHAR
VAT sum from fee
Bills total sum without VAT
Adjustment of contract total
summa required? Y, N
Properties:
LengthType = CHAR
Bills corrected total sum
without VAT
Number of installments (max
3), classification
INSTALLMENT_NUMBER
First payments percentage
from the whole

Profession of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Phone of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
E-mail of entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Entry coordinated user
Properties:
LengthType = CHAR
Proffession of coordinator
Properties:
LengthType = CHAR

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS

COORD_DATE
APPR_BY

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

APPR_BY_PROF

VARCHAR2(50
CHAR)

False

APPR_DATE

TIMESTAMP
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

DATE
VARCHAR2(50
CHAR)

False
False

VARCHAR2(16
CHAR)

False

VARCHAR2(60
CHAR)

False

STATUS

VARCHAR2(20
CHAR)

False

CANCELLED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

VARCHAR2(50
CHAR)

False

TIMESTAMP

False

Entry accepted user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of acception

VARCHAR2(50)
TIMESTAMP

False
False

Entry last modified person
Date of last entry modification

THREE_SIDED_CO
NTR_NO
SIGNED_DATE
SIGNED_BY

SIGNED_ENERGIK
_PER_ID

SIGNED_PER_NA
ME

CANCELLED_DAT
E
ACCEPTED_BY

Date of coordination
Entry approved user
Properties:
LengthType = CHAR
Profession of entry approved
user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of approval
Contract number of a contract
signed between three parties
Properties:
LengthType = CHAR
Date when contract was signed
Contract signed by
Properties:
LengthType = CHAR
Energik ID of person who
signed the contract from 5G
Properties:
LengthType = CHAR
Name of person, who signed
the contract from 5G
Properties:
LengthType = CHAR
Status of contract
Properties:
LengthType = CHAR
Entry cancelled user
Properties:
LengthType = CHAR
Date of cancellation

ACCEPTED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

ELCO.CUSTOMER_CONTACT
COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

ID

NUMBER(15)

False

APPLICATION_ID

NUMBER(15)

False

CONTACT_ID

VARCHAR2(16
CHAR)

False
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COMMENTS
Primary key
Properties:
AutoNum = True
property =
AutoNum=True;
Id of application
(ELCO.APPLICATION),
foreign key.
Customer contact id from
Energik.

COLUMN NAME

DATATYPE

NOT NULL

COMMENTS
Properties:
LengthType = CHAR
Contact description
Properties:
LengthType = CHAR
Date of creation

VARCHAR2(4000
CHAR)

False

CREATED_DATE

TIMESTAMP

True

CREATED_BY

VARCHAR2(50
CHAR)

True

MODIFIED_BY

VARCHAR2(50)

False

Entry created user
Properties:
LengthType = CHAR
Entry last modified person

MODIFIED_DATE

TIMESTAMP

False

Date of last entry modification

CONTACT_DESCR
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