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Võrguregistrid ja sidevõrk 

• Füüsiline võrk 

– Geograafiline alus 

– Kaablitrassid, -kanalid ja –kaevud 

– Seadmeruumid, seadmekapid, kaablikapid 

– Optilised -ja vaskkaablid 

– Kaablikapid, jaotusraamid, otsastusseadmed 

– Krosseeringud, läbijooksud, ühendusteed 

– Seadmed, seadmete pordid, ühenduskaablid 

• Loogiline võrk 

– Kanalid, tunnelid, konfiguratsioon 

– Topoloogia, põhi- ja reservteed 

• Teenusvõrk 

– DNS, DHCP, IP-MPLS 

– Kõne, internet, televisioon, andmeside 
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Olukord enne VõrVõr projekti 

Samal ajal kui videolaenutusest sai filme juba tellida toolilt 

tõusmata ja täiendava telekanali vaatamise soov ei eeldanud 

enam uue antenni paigaldamist katusele, võis võrguplaneerimise 

tegevusi võrrelda vanaaegse tootmisliiniga. 

Palju käsitööd ja väärtust mitteloovaid tegevusi 
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Kas võrku ei saaks planeerida ühe 
nupuvajutusega? 

5 



Planeerimise tegevused 

• Klientide päringute töötlemine 

• Lahenduste planeerimine, kalkuleerimine 

• Lähteülesande koostamine 

• LÜ täpsustamine ja muutmine 

• Projekteerimine ja ehitamine 

• Ehitatud võrgu dokumenteerimine 

• Klientide ootamine 

• Kliendi liiniosa ehitus 

• Võrgu kirjeldamine  
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2-4 nädalat 

2-4 nädalat 

1 nädal 

1-2 nädalat 

6-9 kuud 

1-2 nädalat 

----- 

1-2 kuud 

1 nädal 

1- 1,5 aastat 



Majanduslik vaade 

• Puudus võimalus analüüsida projektide edukust 

• Kliendid teadmatuses kuni ehituse valmimiseni 

• Planeerijad kulutasid suurema osa ajast mitte planeerimisele 

vaid klientide, klienditeenindajate, tehnikute ja analüütikute 

päringutele vastamiseks ning dokumentide koostamiseks ja 

edastamiseks 
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Saavutame, et võrguprojekte viiakse läbi targal 

tootmisliinil, kus spetsialistid saavad keskenduda 

tööde sisule ning juhid saavad teha ettevõttele 

kasulikke otsuseid täpse info põhjal. 



Kuidas eesmärki saavutada? 

• Kõikidest kanalitest laekuvad sooviavaldused kaardil 

• Olemasolevast võrgust lähtuv planeerimine 

• Töövahendid planeerimise kiirendamiseks 

• Lähteülesande väljastamine süsteemist 

• Planeeritud võrgu kirjeldamine 
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GIS põhine nutikas rakendus 



Kõikidest kanalitest laekuvad sooviavaldused kaardil  
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Olemasoleva võrgu info kaardile 
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Trassid, võrgusõlmed, kaevud, jaotuskohad 



Olemasoleva võrgu info kaardile 
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Võrgu võimekus 

Aktiivsed tooted 



Ühendusteed, kaablipikkused 
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Tööriistad 
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Vahendid hoonete 

lisamiseks 

 Aadressregistrist 

 Kaardilt 

 Võrgusõlme või 

jaotuskapi 

teenindatavad 

asukohad 



Registrite integratsioonid 
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Info kliendile ja 

teenindajale 

nähtavaks 



Registripõhine planeerimine 
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1. Võrgu planeerimine andmebaasi rakenduses 
2. Planeerimine sidusalt olemasoleva võrguga  



Lähteülesanded otse rakendusest 
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Projekteerimise-, ehituse ja seadmepaigalduse ülesannete genereerimine 



Optiliste kiudude skeemid võrguregistrist 
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Ülevaade projektidest 
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Projektide loend koos võtmenäitajate ja olekutega 



Äriprotsessid 
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1. Kaevetöödega arendusprojekt TO BE (VDSL aktiivkapi arenduse näitel)
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Phase

1. Planeeringu 
koostamine, 

lahenduse (ILÜ) 
kinnitamine

2.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

3.1.6 Teostus-
dokumentatsiooni 
laadimine B12-sse 

(PARTNER), töö 
vastuvõtt

2.1.1 Sidumisprojekti 
lähteülesande (PLÜ) 

koostamine

2.1.3. 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

3.1.3 Projekteeritud andmete 
kirjeldamine võrguregistrites, 
võrguskeemide koostamine,

staatus „projekteeritud“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.1.1 Füüsilise võrgu 
ehituse 

lähteülesande (ELÜ) 
koostamine

3.1.7 Ehitatud 
andmete 

korrigeerimine 
võrguregistrites
„olemasolev“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.2.1 Optilise 
läbijooksu 

planeerimine 
Crameris ja kiudude 
ühendamine võrgus

Standardtähtaeg

Vajadus võrgu 
arendamiseks

Võrguarenduse 
projekt teostatud

2. Projekteerimiseks vajalike tööde planeerimine, alltööde 
väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine

R-NUMBER

PTL ID

Alltöö Alltöö Alltöö

3. Ehituseks vajalike tööde planeerimine, alltööde väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine
R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

2.3.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

2.3.1 Füüsilise võrgu 
projekteerimise 

lähteülesande (PLÜ) 
koostamine

2.3.3 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

Alltööd (mitu)

PTL ID, R-NUMBER

3.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine 

(projektdokumentide 
põhjal), töövõtja 

valimine

PTL ID, R-NUMBER

Ehitajaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

3.1.5 PNI võrguskeemide 
lisamine ELÜ koosseisu, 

täiendatud ELÜ 
väljastamine ehitajale

Kirjeldamine
 OK!

Füüsiline võrk ehitatud!

3.3.1 Seadmete 
planeerimine

Anettes/Crameris,
seadmete paigaldamine 

ja aktiveerimine

Standardtähtaeg

3.4.1 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine 
(A2T kirjed)

Standardtähtaeg

3.1.4 Võrguinfo kuvamine 
aadressipõhiselt Argose valgusfooris ja 
PTL veebikaardil: 
· planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

3.4.2 Võrguinfo kuvamine aadressipõhiselt 
Argose valgusfooris ja PTL veebikaardil: 
· olemasolev tehnoloogia
· piirangud (kui mõnel aadressil on erisusi)

Kogu ehitusetapi e. 
müügivalmiduse tähtaeg

R-NUMBER

3.1.4a Projekti käigus tekkivate muudatuste osas 
võrguinfo uuendamine Argose valgusfooris ja PTL 
veebikaardil
· aadressid, millel tekib planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

Muudatused 
projekti 
käigus

Ehitusse? R-NUMBER

2.1 Sõlme 
sidumisprojekti 

tellimine (PARTNER)

2.2 Sõlme sisu 
projekti koostamine 

(ELION)

2.3 Füüsilise võrgu 
projekteerimisprojekti 
tellimine (PARTNER)

3.1 Füüsilise võrgu 
ehitustööde 
teostamine

3.2 Optilise 
läbijooksu loomine

3.4 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine

3.3 Seadmete 
paigaldamine ja 
aktiveerimine

Alltööd (mitu)
Alltöö

Alltöö

1. See, millises registris on milliseid andmeid vaja 
kirjeldada, täpsustub detailanalüüsi käigus
2. Kui B12 saadab PNI-sse jobi, siis tuleb ka ANTO-le 
öelda, et vaja Anettes kirjeldamise töökäsk väljastada (nii 
projekteeritud kui ka ehitatud võrgu kirjeldamisel)

Eeldus läbijooksu planeerimiseks 
Crameris on, et PNI-st on Cramerisse 

sünkitud füüs. võrgu ELÜ raames 

projekteeritud ODF-d

PNI-s tekib seos PTL ID/R-NR – 
aadressid. Kus tekib tehnoloogia 
(PTL/PNI)? Loetelu eksporditakse 

A2T tabelisse. Tööde tähtaeg 
päritakse konkreetse hoone kohta 

R-NR järgi otse ANTO-st. 

Tehnoloogia arvutatakse 
olemasoleva foori loogika 

alusel Anette andmete 
pealt

Kuidas peaks edastama 
sõlme sisu projekteerijale 

lähteandmed? Täna 
Excelis. Kas peaks olema 
PTL-s? Kas peab jõudma 

lõpuks B12-sse?



Äriprotsessid, IT arhitektuur, projektiplaan,  
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1. Kaevetöödega arendusprojekt TO BE (VDSL aktiivkapi arenduse näitel)
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Phase

1. Planeeringu 
koostamine, 

lahenduse (ILÜ) 
kinnitamine

2.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

3.1.6 Teostus-
dokumentatsiooni 
laadimine B12-sse 

(PARTNER), töö 
vastuvõtt

2.1.1 Sidumisprojekti 
lähteülesande (PLÜ) 

koostamine

2.1.3. 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

3.1.3 Projekteeritud andmete 
kirjeldamine võrguregistrites, 
võrguskeemide koostamine,

staatus „projekteeritud“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.1.1 Füüsilise võrgu 
ehituse 

lähteülesande (ELÜ) 
koostamine

3.1.7 Ehitatud 
andmete 

korrigeerimine 
võrguregistrites
„olemasolev“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.2.1 Optilise 
läbijooksu 

planeerimine 
Crameris ja kiudude 
ühendamine võrgus

Standardtähtaeg

Vajadus võrgu 
arendamiseks

Võrguarenduse 
projekt teostatud

2. Projekteerimiseks vajalike tööde planeerimine, alltööde 
väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine

R-NUMBER

PTL ID

Alltöö Alltöö Alltöö

3. Ehituseks vajalike tööde planeerimine, alltööde väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine
R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

2.3.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

2.3.1 Füüsilise võrgu 
projekteerimise 

lähteülesande (PLÜ) 
koostamine

2.3.3 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

Alltööd (mitu)

PTL ID, R-NUMBER

3.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine 

(projektdokumentide 
põhjal), töövõtja 

valimine

PTL ID, R-NUMBER

Ehitajaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

3.1.5 PNI võrguskeemide 
lisamine ELÜ koosseisu, 

täiendatud ELÜ 
väljastamine ehitajale

Kirjeldamine
 OK!

Füüsiline võrk ehitatud!

3.3.1 Seadmete 
planeerimine

Anettes/Crameris,
seadmete paigaldamine 

ja aktiveerimine

Standardtähtaeg

3.4.1 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine 
(A2T kirjed)

Standardtähtaeg

3.1.4 Võrguinfo kuvamine 
aadressipõhiselt Argose valgusfooris ja 
PTL veebikaardil: 
· planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

3.4.2 Võrguinfo kuvamine aadressipõhiselt 
Argose valgusfooris ja PTL veebikaardil: 
· olemasolev tehnoloogia
· piirangud (kui mõnel aadressil on erisusi)

Kogu ehitusetapi e. 
müügivalmiduse tähtaeg

R-NUMBER

3.1.4a Projekti käigus tekkivate muudatuste osas 
võrguinfo uuendamine Argose valgusfooris ja PTL 
veebikaardil
· aadressid, millel tekib planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

Muudatused 
projekti 
käigus

Ehitusse? R-NUMBER

2.1 Sõlme 
sidumisprojekti 

tellimine (PARTNER)

2.2 Sõlme sisu 
projekti koostamine 

(ELION)

2.3 Füüsilise võrgu 
projekteerimisprojekti 
tellimine (PARTNER)

3.1 Füüsilise võrgu 
ehitustööde 
teostamine

3.2 Optilise 
läbijooksu loomine

3.4 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine

3.3 Seadmete 
paigaldamine ja 
aktiveerimine

Alltööd (mitu)
Alltöö

Alltöö

1. See, millises registris on milliseid andmeid vaja 
kirjeldada, täpsustub detailanalüüsi käigus
2. Kui B12 saadab PNI-sse jobi, siis tuleb ka ANTO-le 
öelda, et vaja Anettes kirjeldamise töökäsk väljastada (nii 
projekteeritud kui ka ehitatud võrgu kirjeldamisel)

Eeldus läbijooksu planeerimiseks 
Crameris on, et PNI-st on Cramerisse 

sünkitud füüs. võrgu ELÜ raames 

projekteeritud ODF-d

PNI-s tekib seos PTL ID/R-NR – 
aadressid. Kus tekib tehnoloogia 
(PTL/PNI)? Loetelu eksporditakse 

A2T tabelisse. Tööde tähtaeg 
päritakse konkreetse hoone kohta 

R-NR järgi otse ANTO-st. 

Tehnoloogia arvutatakse 
olemasoleva foori loogika 

alusel Anette andmete 
pealt

Kuidas peaks edastama 
sõlme sisu projekteerijale 

lähteandmed? Täna 
Excelis. Kas peaks olema 
PTL-s? Kas peab jõudma 

lõpuks B12-sse?



Äriprotsessid, IT arhitektuur, projektiplaan, 
koolitused  
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1. Kaevetöödega arendusprojekt TO BE (VDSL aktiivkapi arenduse näitel)
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Phase

1. Planeeringu 
koostamine, 

lahenduse (ILÜ) 
kinnitamine

2.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

3.1.6 Teostus-
dokumentatsiooni 
laadimine B12-sse 

(PARTNER), töö 
vastuvõtt

2.1.1 Sidumisprojekti 
lähteülesande (PLÜ) 

koostamine

2.1.3. 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

3.1.3 Projekteeritud andmete 
kirjeldamine võrguregistrites, 
võrguskeemide koostamine,

staatus „projekteeritud“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.1.1 Füüsilise võrgu 
ehituse 

lähteülesande (ELÜ) 
koostamine

3.1.7 Ehitatud 
andmete 

korrigeerimine 
võrguregistrites
„olemasolev“

PNI job 
(PTL ID, R-NUMBER)

3.2.1 Optilise 
läbijooksu 

planeerimine 
Crameris ja kiudude 
ühendamine võrgus

Standardtähtaeg

Vajadus võrgu 
arendamiseks

Võrguarenduse 
projekt teostatud

2. Projekteerimiseks vajalike tööde planeerimine, alltööde 
väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine

R-NUMBER

PTL ID

Alltöö Alltöö Alltöö

3. Ehituseks vajalike tööde planeerimine, alltööde väljastamine, põhitöö tähtaja arvutamine
R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

2.3.2 Hinnapakkumise 
küsimine, töövõtja 

valimine, PLÜ 
väljastamine 

projekteerijale 

2.3.1 Füüsilise võrgu 
projekteerimise 

lähteülesande (PLÜ) 
koostamine

2.3.3 
Projektdokumentatsiooni 

laadimine B12-sse 
(PARNTER), töö vastuvõtt

PTL ID, R-NUMBER

PTL ID, R-NUMBER

Projekteerijaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

Alltööd (mitu)

PTL ID, R-NUMBER

3.1.2 Hinnapakkumise 
küsimine 

(projektdokumentide 
põhjal), töövõtja 

valimine

PTL ID, R-NUMBER

Ehitajaga 
kokkulepitud 

tähtaeg

3.1.5 PNI võrguskeemide 
lisamine ELÜ koosseisu, 

täiendatud ELÜ 
väljastamine ehitajale

Kirjeldamine
 OK!

Füüsiline võrk ehitatud!

3.3.1 Seadmete 
planeerimine

Anettes/Crameris,
seadmete paigaldamine 

ja aktiveerimine

Standardtähtaeg

3.4.1 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine 
(A2T kirjed)

Standardtähtaeg

3.1.4 Võrguinfo kuvamine 
aadressipõhiselt Argose valgusfooris ja 
PTL veebikaardil: 
· planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

3.4.2 Võrguinfo kuvamine aadressipõhiselt 
Argose valgusfooris ja PTL veebikaardil: 
· olemasolev tehnoloogia
· piirangud (kui mõnel aadressil on erisusi)

Kogu ehitusetapi e. 
müügivalmiduse tähtaeg

R-NUMBER

3.1.4a Projekti käigus tekkivate muudatuste osas 
võrguinfo uuendamine Argose valgusfooris ja PTL 
veebikaardil
· aadressid, millel tekib planeeritav tehnoloogia
· prognoositud valmimise kuupäev

Muudatused 
projekti 
käigus

Ehitusse? R-NUMBER

2.1 Sõlme 
sidumisprojekti 

tellimine (PARTNER)

2.2 Sõlme sisu 
projekti koostamine 

(ELION)

2.3 Füüsilise võrgu 
projekteerimisprojekti 
tellimine (PARTNER)

3.1 Füüsilise võrgu 
ehitustööde 
teostamine

3.2 Optilise 
läbijooksu loomine

3.4 Anettes port-
jaotuskoht seose 

tekitamine

3.3 Seadmete 
paigaldamine ja 
aktiveerimine

Alltööd (mitu)
Alltöö

Alltöö

1. See, millises registris on milliseid andmeid vaja 
kirjeldada, täpsustub detailanalüüsi käigus
2. Kui B12 saadab PNI-sse jobi, siis tuleb ka ANTO-le 
öelda, et vaja Anettes kirjeldamise töökäsk väljastada (nii 
projekteeritud kui ka ehitatud võrgu kirjeldamisel)

Eeldus läbijooksu planeerimiseks 
Crameris on, et PNI-st on Cramerisse 

sünkitud füüs. võrgu ELÜ raames 

projekteeritud ODF-d

PNI-s tekib seos PTL ID/R-NR – 
aadressid. Kus tekib tehnoloogia 
(PTL/PNI)? Loetelu eksporditakse 

A2T tabelisse. Tööde tähtaeg 
päritakse konkreetse hoone kohta 

R-NR järgi otse ANTO-st. 

Tehnoloogia arvutatakse 
olemasoleva foori loogika 

alusel Anette andmete 
pealt

Kuidas peaks edastama 
sõlme sisu projekteerijale 

lähteandmed? Täna 
Excelis. Kas peaks olema 
PTL-s? Kas peab jõudma 

lõpuks B12-sse?



Tulemus 
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Planeerimise tegevused 

• Klientide päringute töötlemine 

• Lahenduste planeerimine, kalkuleerimine 

• Lähteülesande koostamine 

• LÜ täpsustamine ja muutmine 

• Projekteerimine ja ehitamine 

• Ehitatud võrgu kirjeldamine 

• Klientide ootamine 

• Kliendi liiniosa ehitus 

• Võrgu kirjeldamine  

24 

2-5 päeva 

1-2nädalat 

1-2 päeva 

0 

2-6 kuud 

1-5 päeva 

0 

0 

0 

2-6 kuud 



Kuidas edasi? 

1. Kliendilahenduste kalkulaator -  KLIK 

2. Arengupiirkondade kalkulaator 
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Võrku saab planeerida ühe 
nupuvajutusega? 



? 
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