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Rahvusraamatukogu kavandab üle-eestilise e-väljaannete laenutuse (edaspidi EVL) teenuse väljaarendamist. Sellise
teenuse eesmärgiks on pakkuda kõigile Eesti elanikele võimalust laenutada e-väljaandeid (sh e-raamatuid ja perioodilisi
väljaandeid ning audioraamatuid).
Täna on Eestis olemas üks avalik e-laenutuse teenus, mida pakub Tallinna Keskraamatukogu läbi ELLU keskkonna ja üks
ärilistel põhimõtetel töötav e-väljaannete laenutuse teenus (Elisa Raamat), kuid Eestis puudub laiem, kõigile Eesti elanikele
kasutamiseks mõeldud, e-väljaannete laenutuse teenus.
Käesolev eelanalüüs keskendub uue e-väljaannete laenutuse teenuse ärimudelile ja äriprotsessile. 2018. aastal viidi läbi
esialgne ärianalüüs e-väljaannete laenutuse teenuse loomiseks, mille käigus defineeriti põhimõtteline ärimudel (sh
koostöömudel) tulevase lahenduse jaoks. Esialgse ärianalüüsi tulemusena toodi välja, et Eestis on kõige sobivam luua
keskne laenutusmudel. Käesolev eelanalüüs täpsustab algset ärimudelit ja toob välja uue lahenduse ärilised ja
tehnoloogilised alternatiivid.

Allolevas tabelis on toodud antud dokumendis enamkasutatavad lühendid ja mõisted.
Tabel 1. Lühendid ja põhimõisted
Mõiste

Selgitus

digitaalne kopeerimiskaitse
DRM

Kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja
piraatluse piiramiseks. Nt e-väljaandele lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja
tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid õigustatud kasutajal (e-väljaande
ostjal või laenutajal) e-väljaannet kasutada.

EVL

E-väljaannete laenutus.

EVL keskkond

Projekti käigus analüüsitav Rahvusraamatukogu e-väljaannete laenutuskeskkond.

EVL teenus

Projektis analüüsitav Rahvusraamatukogu e-väljaannete laenutuse teenus.

ELLU

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute (ja e-perioodika) laenutamise- ja lugemise
teenus.

Elisa Raamat

Elisa poolt pakutav e-väljaannete laenutamise teenus.

Axiell

Raamatukogudele EVL platvormi ja tervikteenuse pakkuja. Pakuvad teenust
põhjamaades Soomes ja Rootsis.

Overdrive

Raamatukogudele EVL platvormi ja tervikteenuse pakkuja. Pakuvad teenust
rahvusvaheliselt.

Libis (kasutusel Leedus),
eReolen (kasutusel Taanis)
ning Eldorado (kasutusel
Ungaris).

Raamatukogudele EVL platvormi ja tervikteenuse pakkuja. Pakuvad teenust
rahvusvaheliselt.

Mõiste

Selgitus

e-väljaannete levitaja

Teenusepakkuja, kes koondab kokku ja pakub interneti kaudu kasutamiseks suurt
hulka e-väljaandeid, mis on pärit mitmelt erinevalt partnerilt.

e-teenus

Sisult ja tulemuselt iga muu teenusega analoogne teenus, mida on võimalik kasutada
IT vahenditega, ilma et peaks omama füüsilist kokkupuudet teenuse pakkujaga.

e-väljaanne

Kõik levitamiseks avaldatud füüsilist vormi mitte omavad väljaanded (nii alla
laaditavad kui ka veebis kasutatavad e-raamatud, e-noodid, e-ajalehed, e-ajakirjad,
helifailid), välja arvatud veebisaidid ja voogmeedia.

kulumudel

Kirjeldab teenuse pakkumiseks (sh IT soetuseks, arenduseks ja haldamiseks)
vajaminevaid ressursse ja tehtavaid kulutusi. Kulud esitatakse konkreetsete
rahasummadena.

laenutamine

Teose andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või
kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita (Autoriõiguse seadus §13 lg (4)).

lahendusstsenaarium

Lahendusstsenaarium on kirjeldus, mis kirjeldab teenuse äriprotsessi ja seda
toetavad tehnilist lahendust.

litsentsimudel

Tingimused, mida peavad e-väljaandeid litsentsi alusel laenutajad ja kasutajad
jälgima. Näiteks mitu korda võib raamatukogu e-väljaannet laenutada, mitu koopiat
korraga, mis ajaperioodi jooksul jne.

perioodika

Perioodiliselt ilmuvad väljaanded nagu ajalehed, ajakirjad, jätkväljaanded.

projekt

Käesoleva hanke raames läbiviidav analüüs.

rahvaraamatukogu

Universaalse koostisega üldsusele avatud raamatukogu, mis teenindab kogu
kohalikku või piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt
rahastatakse kohaliku omavalitsuse ja/või riigieelarvest.

Raamatukogusüsteem
(Sierra)

Arvutipõhine raamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest
alamsüsteemidest ehk moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt
kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog).

Kirjastajaportaal

Veebikeskkond kirjastajatele raamatute Rahvusarhiivi säilituskoopia eesmärgil
edastamiseks.

SSO

RR-i poolt hallatav kasutajate registreerumise ja autentimise komponent.

teenus

Teenus on tegevus või eelis, mida üks osapool võib teisele pakkuda. Teenusel pole
esemelist vormi ja ta ei saa olla kellegi omand.

SaaS

tarkvara kui teenus, kus klient saab kaugpääsuga kasutada teenuseandja rakendusi
(Software as a Service)

Mõiste

Selgitus

väljaanne

Väljaande all mõeldakse füüsilisel teabekandjal avaldatud teoseid või mis tahes
tehnilise vahendi või protsessi vahendusel üldsusele kättesaadavaks tehtud teoseid
(näiteks võrguväljaanne: e-raamat, veebisait). Viimaste eristamiseks füüsilisel
teabekandjal avaldatud teostest kasutame mõisteid e-väljaanne ja e-raamat.

väljaandja

Isik, kes korraldab väljaande avaldamise.

ärimudel

Ärimudel kirjeldab e-teenust strateegilises vaates: mida, kellele ja kuidas pakutakse,
kus kesksel kohal on väärtuspakkumine kliendile

äriprotsess

On koordineeritud ja loogiliselt järjestatud tööülesannete kogum ja nendega seotud
ressursid, mis toodavad mingit väärtust kliendile. Mõiste "äriprotsess" tähendab kogu
protsessiahela kirjeldamist (alates väljaande e-laenutusse andmisest kuni selle
lugejani jõudmiseni ja laenutuse lõppemiseni).

äriobjekt

Kõik äriprotsessis esinevad objektid (nii infosüsteemiga seotud kui ka infosüsteemi
välised). Äriobjektid võivad olla nii elus (näiteks protsessis osalev roll) kui eluta
(näiteks toode, tegevuse tulem, alamtegevus). Äriprotsessi sisesed seotud tegevused
ei ole äriobjektiks.

Failide loovutamise keskkond

Keskkond, mille kaudu kirjastajad faile raamatukogudele loovutavad.
Rahvusraamatukogu näitel on selleks Kirjastajaportaal.

füüsiline raamat

Paberkandjale trükitud raamat.

KuM

Kultuuriministeerium

HTM

Haridus- ja Teadusministeerium.

FTE

Täistööajaga töötav inimene (full time employee).

EVL teenuse ärimudeli eesmärk on kirjeldada teenuse peamised osapooled, nende rollid, äriprotsessid ja ärireeglid üldisel
tasemel. EVL teenuse ärimudel peab lähtuma tänasest Eesti e-väljaannete kirjastamise ja levitamise turuolukorrast,
finantsilistest ressurssidest, maailmas kasutatavatest võimalikest tehnoloogilistest lahendustest jt piirangutest.
2018. aasta e-väljaannete laenutuskeskkonna analüüsis selgus, et e-väljaannete turg (nii müügi kui laenutuse osas) on
küllalt piiratud ja ainult ca 2% raamatutest antakse välja e-raamatuna. Arvestades turu väiksust on seetõttu ärimudeli puhul
oluline silmas pidada juba olemasolevaid turuosalisi, et tagada võimalikult suur e-väljaannete maht EVL keskkonnas. Hetkel
tegutseb Eestis kaks EVL teenust, millest üks on Tallinna Keskraamatukogu EVL teenus ELLU ja teine ärilistel alustel
tegutsev Elisa Raamat. Valdav osa e-raamatute (ja laiemalt ka e-väljaannete) väljaandmisest on koondunud Eesti
Digiraamatute Keskuse (EDRK) kätte, kes pakub enda kodulehe andmetel üle 3000 digitaalse raamatu ja varustab
muuhulgas ELLU ning Elisa Raamatu EVL teenust e-väljaannetega.
Ärimudeli seisukohast on oluline kirjeldada järgmised küsimused:
1.

Ärimudeli organisatsiooniline ülesehitus

2.

Litsentseerimise skeem, sh osapooled ja litsentsitingimused

3.

e-laenutusega seotud äriprotsessid ja ärireeglid

4.

Ärimudelist, protsessidest ja ärireeglitest tulenevad võimalikud tehnoloogilised alternatiivid

EVL teenuse organisatsiooniline mudel hõlmab juhtimise, finantseerimise ja EVL keskkonna haldamisega seotud osapooli.
Teenuse juhtimisstruktuuri eesmärgiks on tagada kõigi EVL keskkonna kujundamisel oluliste osapoolte kaasatus.
Finantseerimise poolel on teenuse algusfaasis peamine roll Kultuuriministeeriumil, kellel on kavas eraldada vahendid eväljaannete esmaseks ja edasiseks soetamiseks. Edaspidi on kavas EVL keskkonna sisu hankimise finantseerimisse
kaasata ka kohalikud omavalitsused , kes toetaksid projekti lähtuvalt nende piirkondade elanike arvust, kuid käesolevas
analüüsis seda stsenaariumit ei käsitleta.
Rahvusraamatukogu rolliks on korraldada tehnilise platvormi hankimine, hankida keskkonda sisu, hallata eelarvet ning
süsteemi peale selle valmimist. EVL teenuse juhtimismudel on esitatud alloleval skeemil (vt Joonis 1).

Joonis 1. EVL teenuse juhtimismudeli üldine skeem
Tabel 2. EVL teenuse juhtimismudeli osapoolte kirjeldus
Osapool

Kultuuriministeerium

HTM

Kasutajaroll

Kirjeldus

Rahastaja

Eraldab teenuse osutamiseks vajaliku eelarve, osaleb nõukoja töös
ja saab regulaarselt aruandeid eelarve kasutamise kohta.

Statistika saaja
Rahastaja
Statistika saaja

Eraldab õppekirjanduse jaoks vajaliku eelarve, osaleb nõukoja töös
ja saab regulaarselt aruandeid eelarve kasutamise kohta.
Teenusejuhi peamised ülesanded on:

Peakasutaja
Rahvusraamatukogu

•

vastutab teenuse kui terviku igapäevase toimimise eest ja
teostab järelevalvet teenuse osutamise üle;

•

tagab oma pädevuse piires teenusega seotud andmete
reeglipärase ja seadustest tuleneva kasutuse;

•

tagab teenuse kvaliteedi mõõtmise vastavalt teenuste haldamise
ning teenuste pakkumise põhimõtetele;

•

algatab ja korraldab teenuse arendamisega seotud tegevusi,
hindamise ja analüüsi protsesse ning toetab teenuse
strateegiliste eesmärkide saavutamist;

•

haldab teenusega seotud dokumente, vastutab teenuskaardi jt
dokumentide kaasajastamise eest;

•

vastutab teenuse osutamiseks vajalike juhendmaterjalide
koostamise ja koolituste läbiviimise eest;

•

haldab ja hindab teenusega seotud riske ja töötab välja riskide
maandamise meetmed;

•

tagab teenuse tarbijatele operatiivse kasutajatoe; - vastutab
teenusega seotud kommunikatsiooni eest;

Komplekteerija
Teenusejuht

Osapool

Kasutajaroll

Kirjeldus
•

teenusega seotud IT süsteemide ISKE tasemete hindamine
koostöös süsteemide peakasutajatega.

Peakasutaja peamised ülesanded ja kohustused:
•

tunneb süsteemiga seotud sisuprotsesse ja oskab süsteemi
kasutada;

•

koostab arendusettepanekuid ja ülesandepüstitusi koostöös
teenuse juhiga;

•

tellib ja koordineerib süsteemi arendustellimusi koostöös IT
arenduskeskusega;

•

tunneb mõistete definitsioone ja teab sisuandmestikku ning
vastutab andmekvaliteedi eest;

•

vastutab süsteemiga seotud muudatuste juurutamise eest; koostab lõppkasutajatele mõeldud juhendeid;

•

tagab kasutajate koolitamise; - testib süsteemi muudatusi,
suuremate arenduste puhul korraldab testimist ja süsteemi
arenduste vastuvõtmist sisupoolel, kui ei ole määratud teisiti;

•

teavitab arendustega seotud vigadest või süsteemi töös tekkinud
tõrgetest;

•

täidab sisupoole projektijuhi rolli, kui ei ole määratud teisiti;

•

haldab süsteemi kasutusõigusi (töökorraldus sõltub süsteemi
ülesehitusest ja kokkulepetest).

Komplekteerija peamised ülesanded on:
•

Eelarve haldamine (sisestamine ja täitmise jälgimine)

•

e-väljaannete tellimuste sisestamine ja haldus

•

Lepingute sõlmimine õiguste omajatega ja lepingute haldamine

IT ressursside haldaja
RMIT

Rakendusadministraator

Haldab laenutuskeskkonna riist- ja tarkvara ning korraldab andmete
varundamise. Osutab rakendus- ja süsteemiadministraatori teenust.

Süsteemiadministraator
Teenuse kasutaja

Laenutaja

Õiguste omaja

Õiguste omaja

(autor, kirjastaja)

Statistika saaja

EVL teenuse nõukoda

Nõuandev organ
Statistika saaja

Laenutaja on füüsiline isik, kellel on laenutusteenusele ligipääs.
Autor, kirjastus või keegi muu, kes omab väljaande varalisi õigusi, sh
õigus väljaannet levitada ja üldsusele kättesaadavaks teha. Õiguste
omaja korraldab e-väljaande tootmise ja edastamise
Rahvusraamatukogule ning valib, millise litsentsimudeli järgi ja mitu
korda lubab väljaannet laenutada. Saab regulaarselt aruandeid enda
väljaannete laenutamise kohta.
Kinnitab eelarve jagunemise ja komplekteerimispõhimõtted. Saab
regulaarselt aruandeid laenutamise ja eelarve kasutamise kohta.

Igal juhtimismudeli osapoole juures võib eristada omakorda detailsemalt rolle. Järgnevalt kirjeldame detailsemat RR rolle
süsteemis:
Alljärgnev tabel kirjeldab, milliseid osapooli on EVL teenuse toimimiseks vaja ning milliseid tegevusi need rollid läbi viivad.

Tabel 3. Osapoolte ja rollide jaotus
Tegevus või funktsionaalsus \ Osapool

Eelarve eraldamine EVL teenuse toimimise tagamiseks
Eelarve jaotuse määramine
Eelarve haldamine (sisestamine ja täitmise jälgimine)
Eelarve jagunemise ja komplekteerimise põhimõtete kinnitamine
e-väljaannete tellimuste sisestamine ja haldus
Lepingute sõlmimine õiguste omajatega ja lepingute haldamine
Teenuse monitoorimine ja analüüsimine
Huvigruppidele ospooltele turundamine
Kasutaja küsimustele vastamine
Failide vastuvõtt (kontroll, salvestamine, kasutustingimuste seadistamine)
Kataloogi haldus (kirjeldustega sidumine, kataloogis avaldamine, kategooriate loomine ja
kustutamine, kampaaniate korraldamine)
Kasutajate haldus (kasutaja vaikeprofiili loomine, kasutajagruppide loomine, kasutaja
andmete muutmine, kasutaja kustutamine, kasutaja küsimustele vastamine)
Aruandluse haldus (aruande mallide koostamine, aruandluse perioodide seadistamine,
aruande väljavõtt süsteemist)
Laenutamine (otsing, isutekitajate vaatamine, kasutajaks registreerumine, sisselogimine, eväljaande laenutamine, järjekorda panemine, kausta salvestamine, lugemine või
allalaadimine, pikendamine, tagastamine, e-väljaande kommenteerimine ja hindamine,
küsimuste küsimine)
Kasutajakeskkonna seadistamine
Erinevate litsentsimudelite seadistamine
EVL Teenuse haldamine ja arendamine (äriarendus)
Andmete varundamine
EVL keskkonna tarkvara ja riistvara haldamine
e-väljaande tootmise ja edastamise korraldamine

KuM

Rahvusraamatukogu
TeenusePeajuht
kasutaja

Komplekteerija

RMIT
Süsteemi
administraator

Laenutaja

Õiguste
omaja

EVL
teenuse
nõukoda

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
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2018. aastal läbi viidud e-väljaannete laenutuskeskkonna ärimudeli analüüsis (edaspidi ärimudeli analüüs) toodi välja, et
Eestis on litsentsimudelitena peamiselt kasutusel raamatu elukaart imiteeriv mudel ja osapooled peavad võimalikuks ka
laenutuskorra põhist mudelit. Mõlemal mudelil on oma eelised ja probleemid.
•

Füüsilise raamatu elukaart imiteeriv mudel
Selle mudeli puhul on e-väljaande litsentsi põhitingimusteks piiramatu kehtivusajaga üks-lugeja-üks-litsents põhimõttel
laenutamine. Mudel loob õiguste omajatele võrdsed tingimused nii füüsilise raamatu kui ka e-raamatu laenutusse
andmiseks. Füüsilise raamatu hinnast lähtuvalt on laenutuse litsentsi hind samas suurusjärgus e-raamatu jaemüügi
hinnaga ning laenutuskordade arv on enamasti piiratud 10 lugemiskorraga.
Selle lahenduse eeliseks on:
•

Teoseid saab ette osta (erinevalt laenutuskorra põhisest laenutamisest on õiguste omajatel suurem huvi enda eväljaandeid müüa);

•

lihtsustatud kulude arvutamine (ei ole tarvis tihedat arvete koostamist ning eelarve planeerimine on lihtsam).

Lisaks on see mudel on ka kirjastajatele kõige lihtsamini arusaadav, kuna on sarnane füüsilise laenutamisele.
Selle lahenduse probleemideks on:

•

•

Raske on ennustada tegelikku laenutuskordade arvu, mis viib litsentside liigse ostuni või nende puudujäägini;

•

väikese arvu väljaannete õiguste omajatele võib läbirääkimine potentsiaalse tulu teenimise suhtes
ebaproportsionaalselt ajamahukaks osutuda;

•

tegelik laenutuskorra hind on võimalik saavutada ainult kõikide litsentside täieliku ärakasutamise korral.

Laenutuskorra põhine mudel
Laenutuskorra põhise mudeli puhul määrab varaliste õiguste omaja, mitu korda võib e-väljaannet laenutada, millise
ajaperioodi jooksul ja palju see maksab.
Laenutuskorra põhise mudelil on kaks eelist:
•

E-väljaannete arvu laenutuses ei piira eelarve
•

•

E-väljaannete lisamisel EVL keskkonda ei kaasne kohustust ettemaksuna osta kindlat arvu lugemiskordi, seega
võivad olla laenutatavad korraga kõik e-väljaanded, mille puhul on varaliste õiguste omanik lubanud vähemalt
ühe laenutuse. Lisaks on laenutuskorra hind läbipaistvam, kuna iga laenutuse eest makstakse kokku lepitud
summa.
Lugejate soove on võimalik paindlikumalt täita
•

Laenutuskorrapõhine mudel võimaldab täita suurema hulga lugejate soove – näiteks e-väljaande puhul, mille
puhul on võimalik ennustada madalat lugejate huvi ei oleks mõistlik osta ettemaksuga litsentsi paljude
lugemiskordade jaoks ning seega e-väljaanne laenutusse ei jõuaks.

Laenutuskorra põhise mudelil on kaks puudust:
•

Lahendus on õiguste omajatele vähe tuntud ning vajab seega suuremat selgitustööd;

•

Eelarve kasutust on raskem planeerida, kuna kõik kasutuskorrad tuleb kinni maksta ning eelarve võib enne järgmist
eraldamisperioodi lõppeda.

Litsentseerimise tingimuste rakendamine EVL teenuses
Lisaks nimetatud litsentsimudelite toetamisele, peab teenuse pakkumiseks kavandatav süsteem võimaldama seadistada
tasuta lugemiseks antavaid litsentsi tingimusi.
Kuigi analüüsi läbiviimise ajal on Eestis kasutusel kaks eelpool kirjeldatud litsentseerimise mudelit, pakuvad e-väljaannete
laenutusplatvormid ka muid litsentseerimise skeeme, mis võivad kaugemas tulevikus rakenduda.
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EVL teenuse äriprotsessi üldist struktuuri võib vaadelda nelja tegevusena (vt Joonis 2) , mida peab toetama hangitav
tehnoloogiline lahendus.

Joonis 2. EVL teenuse tegevused

•

Hankimise käigus sõlmib EVL komplekteerija kokkulepped õiguste omajaga e-väljaannete hankimiseks.

•

E-väljaanded laenutatakse lugejale vastavas keskkonnas.

•

Arvestusprotsessi käigus peetakse arvet laenutuskordade, litsentsitingimuste ja eelarve täitmise üle.

•

Tasustamine hõlmab nii õiguste omajatele tasude maksmist kui võimalikke hüvitisi autoritele.

EVL teenuse detailne äriprotsess
Käesolevas peatükis on kirjeldatud äriprotsessi tegevused põhiprotsesside kaupa (vt Joonis 3):
•

Finantseerimise ja tasude liikumine;

•

eelarve jaotamine;

•

e-väljaannete failide liikumine ja litsentsi tingimuste haldus;

•

komplekteerimine;

•

litsentsi kokkulepped;

•

laenutamine;

•

haldamine;

•

aruandlus.

Allolev protsess lähtub tellija poolt algselt kavandatud ärimudelist, mille kohaselt luuakse EVL keskkond Rahvusraamatukogu
juurde. Analüüsi käigus selgusid aga mitmed teised ärilis-tehnilised alternatiivid, mille puhul kujuneks äriprotsess
teistsuguseks. Kuna kõigi alternatiivide jaoks äriprotsessi kirjeldamine ei ole otstarbekas, siis otsustati analüüsi käigus, et
äriprotsess kirjeldatakse detailsemal tasemel uuesti peale seda kui Rahvusraamatukogu on valinud eelistatud ärilis-tehnilise
alternatiivi, millega edasi liikuda.

Joonis 3. EVL põhiprotsess

Vaatleme EVL põhiprotsessi olulisemaid tegevusi (vt Joonis 3) :
•

Kultuuriministeerium eraldab eelarve
Kultuuriministeerium toetab esialgset laenutuskordade eest tasumist ning e-väljaannete litsentside hankimist. Keskkonna
teenusejuhile ja komplekteerijale määratakse ette aastaeelarve, mille ulatuses on maksimaalselt võimalik e-väljaannete
litsentse osta ning laenutuskordade eest tasuda.

Kuna pärast EVL teenuse esmast käivitust on teenuse rahastajateks ka kohalikud omavalitsused, siis luuakse esimeses
faasis täiendav aruandlus piirkonda registreeritud EVL teenuse kasutajate kohta, et kohalike omavalituste elanike
teenuse kasutamist hinnata.
Eelarve jaotamiseks kutsutakse kokku EVL teenuse nõukoda (koosneb Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Kirjastuste Liidu, Autorihüvitisfondi, Rahvusraamatukogu ja KOV/maakonna raamatukogude
esindajatest)
•

Eelarve jaotamine
EVL teenuse nõukoda määrab EVL teenuse kategooriate jaotuse ja eelarved vastavatesse kategooriatesse ning
lepitakse kokku väljaannete litsentseerimise standardtingimused (nt laenutuskordade arv litsentsi kohta, maksimaalne
laenutusperiood vms)

•

Eelarve ja laenutamise standardtingimuste sisestamine
Eelarve lisatakse EVL komplekteerija poolt EVL keskkonda ja määrab laenutamise standardtingimused (nt
laenutuskordade arv litsentsi kohta, maksimaalne laenutusperiood vms). Peakasutaja saab jälgida eelarve kasutamist ja
vajadusel muuta kategooriate lõikes eraldatud eelarvet lähtuvalt EVL teenuse nõukojalt saadud volitustest.

•

E-väljaannete failide liikumine ja litsentsi kokkulepete haldus
Litsentsi kokkulepped sõlmitakse failide loovutamise keskkonnas ühelt poolt Rahvusraamatukogu ja teiselt poolt varaliste
õiguste omaja vahel süsteemis e-väljaande faili lisamisel tüüptingimustel, mis võimaldab enamikel juhtudel kogu
protsessi läbi viia digitaalselt süsteemis, hoides nii kokku aega ning halduskulu. Süsteemis loodud litsentsi kokkulepe on
raamleping, mis võimaldab Rahvusraamatukogu komplekteerijal soetada kuni kokkuleppes määratud mahuni eväljaandeid, kuid ei taga varaliste õiguste omajale lepingus määratud maksimaalse mahu kindlat müüki. Keskkonna
kasutamiseks vajalikud kokkulepped sõlmitakse varaliste õiguste omajaga Kirjastajaportaali keskkonna vahendusel.
E-väljaande varaliste õiguste omaja korraldab faili loomise. Laenutuseks sobiva e-väljaande faili lisamiseks logib
varaliste õiguste omaja failide loovutamise keskkonda sisse ning laeb sinna e-väljaande faili üles. Samal ajal valib, kas
soovib e-väljaande laenutamist ja millise litsentsimudeliga.
Füüsilise raamatu laenutust imiteeriva mudeli korral märgitakse juurde e-väljaande hind, millega ollakse nõus litsentsi
kokkuleppe sõlmima ning kinnitatakse pakkumine. Keskkonna komplekteerija vaatab hinna üle ja kui on sellega nõus,
siis kinnitab kokkuleppe ja lisab väljaande laenutusse. Muul juhul lepitakse hind kokku süsteemi väliselt ning
kokkulepitud hind kinnitatakse süsteemis. Lubatud laenutuskordade arv on määratud EVL keskkonna
standardtingimustes.
Laenutuskorra põhise mudeli puhul pakub süsteem automaatselt välja, millisesse hinnagruppi (hinnagrupid on kokku
lepitud EVL teenuse nõukojas) väljaanne kuuluda võiks ja kui varaliste õiguste omaja on tasuga nõus siis määrab selle,
et mitme laenutuskorraga ta nõus on ja millise ajaperioodi jooksul. Seejärel kinnitab ta pakkumise, mille vaatab üle
keskkonna komplekteerija, kes vastavalt eelarvele vajadusel piirab maksimaalset laenutuskordade arvu ning lisab
väljaande laenutusse.
Failide üleslaadimisele järgneb keskkonnas vastavate väljaannete litsentside müügi raamlepingu allkirjastamine, mis
võimaldab Rahvusraamatukogul lepingus kirjeldatud tingimustel e-väljaande lepingu perioodi jooksul juurde osta.
Juhul kui litsentse ostetakse väljaspool failide loovutamise keskkonda, liiguvad väljaanded koos nendega
Rahvusraamatukogu peakasutajale, kes sisestab väljaanded koos hangitud litsentsi tingimustega süsteemi (tegevus on
teostatav impordifailidega, lihtsustamaks peakasutaja tööd).

•

Tellimuste koostamine
Komplekteerimisel lähtutakse EVL teenuse nõukoja määratud eelarve jaotusest ja tellitakse agregaatorite vahendusel või
otse kirjastajatelt failide loovutamise keskkonda e-väljaandeid vastavalt kirjastajaga sõlmitud raamlepingu tingimustele
või hangitakse suurem hulk väljaandeid riigihankega. Hanke korras väljaannete soetamisel lisatakse väljaannete
metaandmed ja e-väljaannete failid koos hangitud litsentsi andmetega süsteemi peakasutaja poolt.
Kui väljaanne on Kirjastajaportaali keskkonda lisatud ning vastava väljaande litsentsid soetatud, siis muutub e-väljaande
fail nähtavaks EVL teenuses. Pärast sisse logimist näevad lugejad kõiki e-väljaandeid, mille jaoks on vabu laenutuskordi
(sh väljaanded, mis on hetkel väljalaenatud).

•

e-väljaannete laenutamine
Laenutaja saab e-väljaandeid laenutada EVL keskkonna vahendusel, kasutades sisselogimiseks Rahvusraamatukogu
keskset autentimissüsteemi. Sisse logimata potentsiaalne teenuse kasutaja saab EVL keskkonnas ainult e-väljaandeid
otsida, lehitseda ning näha käimasolevaid kampaaniaid. Laenutatud raamatuid saab lugeda brauseri ja mobiilirakenduste
vahendusel. Internetiühenduseta on lugejal võimalik e-väljaandeid lugeda spetsiaalse nutirakenduse vahendusel, olles
laadinud laenutatud e-väljaande endale vastavasse seadmesse või DRM kaitstud faili arvutisse alla laadides.
Nutirakendus tagab kasutamise piirangud vastavalt litsentsile ka e-väljaande alla laetud olekus. Samuti saab läbi
nutirakenduse sirvida laenutuses olevaid väljaandeid ning neid laenutada. E-väljaandeid saab üks lugeja laenutada
korraga piiratud arvul (näiteks 2-5 tükki) ja iga väljaande laenutuse pikkus on piiratud. Pikendamise võimalust ei ole ja
lugeja saab ennem laenutusperioodi lõppu meeldetuletusi, et peagi lõppeb laenutustähtaeg (näiteks 5, 3 ja 1 päev enne
tähtaja saabumist). Pikendamise võimalus tuleks eraldi litsentsi kokkulepetes ära reguleerida ning lisaks kogu mudelile
keerukust. Laenutuse protsess lõppeb laenutustähtaja saabumisel. Alla laetud faili laenutuskorra lõppemisel ei tohi failile
ligipääs enam antud laenajal võimalik olla.
Juhul kui e-väljaanne ei ole koheselt lugejale kättesaadav, saab ta end laenutuse järjekorda registreerida. E-väljaande
litsentsi vabanemisel saab ootejärjekorras esimesel kohal olev lugeja meeldetuletuse e-väljaande vabanemise kohta.
Kindlaksmääratud aja jooksul (näiteks 72 tunni jooksul) on lugejal võimalus e-väljaanne lugemisse võtta. Juhul kui lugeja
määratud aja jooksul ei reageeri, pakutakse lugemisvõimalust järgmisele järjekorras olevale lugejale. Kui kedagi teist
järjekorras ei ole, muutub e-väljaanne avalikus nimistus kõigile kättesaadavaks.

•

Aruandlus
EVL keskkond kogub andmeid laenutuste ja laenutus järjekorra kohta. Nende andmete põhjal koostatakse automaatselt
aruandlus finantseerijatele (KuM), Rahvusraamatukogule ja varaliste õiguste omajatele väljaannete ulatuses, mille
õigused neile kuuluvad. Aruandes on näha näiteks laenutuste arv, laenutuste keskmine pikkus ning muu statistiline info.
Lisaks pakub EVL keskkond statistikat selles olevate e-väljaannete ja eelarve kohta. Näiteks võimaldab see väljastada
ülevaadet e-väljaannetest laadide ning kategooriate kaupa, kasutatud või kasutamata e-väljaannete litsentside kohta ja
eelarve erinevate lõigete alusel. Katmaks osapoolte statistika vajadusi, on võimalik EVL keskkonna kogutud andmete
põhjal ka aruandeid luua.

Käesolev jaotis käsitleb EVL teenuse juures kehtivaid ärireegleid. Ärireeglite all mõistame piiranguid või nõudeid, millele
teenus peab vastama. Ärireeglid ei sisalda kõiki tehnilisele lahendusele esitatavaid funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid
nõudeid.
Allolev komplekt ärireegleid on universaalne ühisosa kõigile ärilis-tehnilistele alternatiividele; konkreetse lahenduse puhul
võivad ärireeglid täpsustuda.
Tabel 4. Ärireeglid
Reegel
Eelarve haldamine
1.

EVL teenuse nõukoda otsustab e-väljaannete eelarve jaotuse.

2.

Komplekteerija korraldab eelarvele vastava e-väljaannete hankimise ja metoodika.

3.

Laenutusteenuse pakkuja lepib õiguste omajaga kokku e-väljaannete laenutamise tingimused.

4.

Laenutatavad e-väljaanded peavad toetama Eestis levinud kahte peamist litsentsi tingimuse mudelit (füüsilise
raamatu laenutust imiteeriv mudel, laenutuskorra põhine mudel).

5.

Peab olema tagatud, et seatud eelarve ei saaks ületatud.

E-väljaannete komplekteerimine

6.

Peakasutaja peab saama süsteemis määrata arveldusperioodi.

7.

Komplekteerija valib välja hangitavate väljaannete detailse nimekirja ja hulga.

8.

E-väljaande kirje peab jõudma ESTERisse.

E-väljaannete laenutamine
9.

EVL keskkonna kasutajaks peavad saama registreerida kõik Eesti alalised elanikud Eesti ID-d omavad isikud (täpne
määratlus täpsustub järgmises etapis).

10. Kõik laenutusteenust kasutada soovivad isikud allkirjastavad kasutuseeskirja, et nõustuda selle tingimustega ning
Rahvusraamatukogu (kui EVL keskkonna haldaja) isikuandmete töötlemise korraga. See annab isikutele õiguse
teenuse kaudu e-väljaandeid laenutada.
11. Laenutaja saab e-väljaandeid laenutada korraga X päevaks ja maksimaalselt X raamatut samaaegselt.
12. Laenutaja laenutusperioodi lõppedes perioodi pikendada ei saa.
13. Laenutaja saab ennast raamatu ootejärjekorda lisada, kui kõik antud e-väljaande litsentsid (ettenähtud
laenutuskorrad) on kasutatud. Kui saabub järjekorras oleva laenutaja kord, siis saadetakse talle e-mail, millele tal on
aega X päeva reageerida. Kui laenutaja ei laenuta antud perioodi vältel raamatut siis laenutusõiguse saab
järjekorras järgnev laenutaja.
14. Laenutaja peab saama kuulata e-teavikut EVL teenuse poolt ette loetavalt.
15. E-väljaandest peab olema alati kuvatud eelvaade („Isutekitaja“).
16. Eelvaate vaatamine ei tohi laenutusena kirja minna.
17. Väljaandeid peab saama kategooriate kaupa sirvida.
18. Väljaandeid peab olema võimalik lugeda laenutuskeskkonnas (online) kui ka võrguühenduseta.
E-väljaannete haldus
19. Õiguste omanik peab saama näha oma laenutusse antud väljaannete kohta statistikat, laenutushindasid.
20. E-väljaannetele peab saama seada kategooriaid ning laade.
E-väljaannete statistika
21. Teenus peab võimaldama väljastada jooksvat ja määratud perioodide analüütikat nii peakasutajale, õiguste omajale
kui ka rahastajatele.
22. Teenus peab toetama Eesti kohalike omavalitsuste lõikes kasutajate statistika kuvamist lähtudes Rahvastikuregistri
alalise elukoha informatsioonile (mida uuendatakse / kontrollitakse süsteemis 1 kord aastas).
23. Peakasutaja peab saama süsteemis määrata arveldusperioodi.
24. Süsteem peab vastavalt määratud arveldusperioodile koostama kasutusstatistika.
25. Teenus peab võimaldama automaatselt ajastatult statistikat genereerima (scheduler).

Äriobjektidena on välja toodud kõik EVL teenusega seotud füüsilised objektid ja loogilised objektid, mille kohta EVL keskkond
haldab informatsiooni:
1.

e-väljaanne
•

e-väljaande metaandmed

•

E-raamat (vorming: ePub, .pdf)

•

Perioodiline e-väljaanne (ePub, .pdf)

•
2.

Audioväljaanne (.mp3)
e-väljaande laenutusõiguse leping koos tingimustega

•
3.

litsentsileping Rahvusraamatukogu (või EVL teenuse osutaja) ja varaliste õiguste omaja vahel
e-väljaannete laenutuse eelarve

•
4.

eelarve jaotus hangitavate alateemade lõikes
e-väljaannaete statistika aruanded

•

e-väljaannete laenutusstatistika kasutajate lõikes,

•

e-väljaannete statistika teoste lõikes,

•

e-väljaannete laenutusstatistika kasutajate lõikes Rahvastikuregistri järgse elukoha järgi.

Käesolevas jaotises on esitatud esialgsed üldised ärinõuded EVL keskkonnale. Täpsemad funktsionaalsusnõuded
kirjeldatakse projekti teises etapis. Nõuete komplekt on koostatud lähtudes algsest EVL teenuse äriprotsessist, kus teenuse
tehniline lahendus on Rahvusraamatukogu hallata. Juhul kui kasutusele tuleb mõni teine ärilis-tehniline alternatiiv, siis
muutuvad vastavalt ka nõuded.

Tabel 5. Üldised nõuded ja funktsionaalsused EVL keskkonnale
Nõue
1.

Süsteem peab võimaldama õiguste omajatel lisada e-väljaande faili, mida laenutama soovitakse hakata. Lisamine
peab toimima nii läbi kasutajaliidese kui ka impordifailidel põhineva lisamise teel.

2.

Süsteem peab võimaldama määrata e-väljaande laenutuse parameetreid – vähemalt laenutuskorra ja/või
mitmekordse laenutuse litsentsi hinda, laenutuskordade arvu, litsentsi algus- ja lõppkuupäeva.

3.

Süsteem peab võimaldama sõlmida kokkuleppeid süsteemis e-väljaannete litsentsitingimuste osas.

4.

Süsteem peab võimaldama erinevaid litsentsimudeleid lisada ja hallata.

5.

Süsteem peab võimaldama märkida õiguste omajatega arveldamiseks vajalikke andmeid – näiteks pangakonto
number, arveldamise sagedus (näiteks iga kuu, iga kvartal aga ka summa täitumisel - näiteks 100 euro ületamisel).

6.

Süsteem peab võimaldama ühildumist Rahvusraamatukogu kasutajaks registreerumise ja ühtse sisselogimise
süsteemiga.

7.

Süsteem peab tagama laenutatud väljaannete turvalisuse sh tehniliselt piirama väljaande kopeerimise võimalust ning
ligipääsu pärast tagastustähtaja möödumist lugejate seadmetes.

8.

Süsteem peab koguma statistilisi andmeid laenutuste kohta – näiteks laenutuste arv, laenutuse kestvus, jms.

9.

Süsteem peab automaatselt tagama süsteemis sõlmitud kokkulepete järgimise – piirama laenutuskordade arvu,
laenutuse perioodi jms.

10. Süsteem peab võimaldama eelarvet kategooriate kaupa tükeldada.
11. Süsteem peab võimaldama peakasutajal märkida laenutuste eest varaliste õiguste eest tasumiseks eelarveperioodi
ja summa ning eelarve jaotuse teemade lõikes, mille täitumist süsteem jälgib ning välistab eelarve ületamise
vajadusel laenutusvõimalusi piirates.
12. Süsteemi kasutajaliides peab kohalduma nii nutiseadmetel kui ka enamlevinud brauseritel töötamiseks.
13. Süsteem peab võimaldama laenutatud e-väljaannete tarbimist ilma internetiühenduseta.

Nõue
14. Nutiseadme rakendus peab tagama laenutatud väljaannete turvalisuse – kustutama väljaande pärast laenutustähtaja
möödumist ja tõkestama väljaande kopeerimist.
15. Rakendus peab toetama teksti ettelugemist eesti keeles.
16. Süsteem peab olema peakasutaja ja/või rakenduse administraatori poolt muudetava eestikeelse kasutajaliidesega.
17. Süsteem peab teenuses sisalduvad e-väljaanded võimaldama indekseerida välistel portaalidel (nt Primo).
18. Süsteem peab toetama laenutamise funktsionaalsust sh. võimaldama lugejal ennast väljaande järjekorda lisada,
väljaandeid laenutada ja tagastada raamat ennetähtaegselt.
19. Süsteem võimaldab kasutajatel hinnata ja kommenteerida kõiki süsteemis olevaid väljaandeid, (mitte ainult neid,
mida ta on antud süsteemis lugenud).

EVL teenuse osutamise ja teenust toetava tehnilise lahendusega on võimalik sõltuvalt valitavast alternatiivist liidestada
erinevaid Rahvusraamatukogu infosüsteeme, mis on välja toodud järgnevas tabelis (Tabel 6).
Tabel 6. EVL teenusega seotud süsteemide lühikirjeldused
Süsteem

Vajalik/võimalik kasutada

Kirjeldus

Rahvusraamatukogu kasutajaks
registreerumise ja
autentimise/autoriseerimise süsteem

Vajalik kasutada, et tagada
EVL keskkonnale ligipääs
Eesti elanikele.

Rahvusraamatukogus kasutatav keskne
autentimissüsteem.

Raamatukogusüsteem (Sierra)

Võimalik kasutada eväljaannete tellimuste
haldamiseks.

Rahvusraamatukogu komplekteerija töölaud

Kirjastajaportaal

Võimalik kasutada eväljaannete failide ja
lepingutingimuste
haldamiseks.

Kirjastajale loodud töölaud suhtlemiseks
Rahvusraamatukoguga. Töölaua vahendusel
käib laenutatavate väljaannete seonduva
lepingu sõlmimine ja arveldamise aluseks oleva
laenutatud väljaannete statistika edastamine.

Vajalik kasutada

Koondab ühte otsingusse info nii
Rahvusraamatukogu enda kui võõrkeelsetest
teadusinfo andmekogudest. EVL keskkonna
väljaannete andmed peavad olema
indekseeritud otsinguportaali.

Otsinguportaal (Primo)

EVL teenust on võimalik korraldada mitmel erineval viisil. Antud projekti raames võrdleme kahte erinevat (äri)mudelit, mis
põhinevad erinevatel tehnilistel alternatiividel:
1.

Rahvusraamatukogu hangib EVL teenuse tervikuna (tehniline lahendus ja e-väljaanded)

2.

Rahvusraamatukogu hangib EVL tehnilise platvormi teenusena ja haldab ise e-väljaandeid.

Kummagi ärilis-tehnilise alternatiivi puhul on kaks alamvarianti, mis põhinevad erinevatel tehnilistel platvormidel ja
liidestustel.
Iga lahendusvariandi jaoks eksisteerib turul platvorme või nende loomise võimalusi. Antud peatükis kirjeldame lahti 4 variandi
toimimisloogikad ning iseloomustame mõndade turul pakutavate lahenduste näitel teostusi võimalikke lahendusi.
Kõigi tehniliste alternatiivide puhul on välja toodud esitatud alternatiivi iseloomustus ja skemaatiline kirjeldus alternatiivi
osapooltest, süsteemidest ja nendevahelistest seostest. Kõigi alternatiivide puhul on välja toodud keskne LDAP põhine
lugejate autentimise ja autoriseerimise lahendus.

Rahvusraamatukogu saab mahupõhiselt laenutusteenust (SaaS) osta teenusepakkujatelt (tavaliselt e-väljaannete
agregaatorid). Selle variandi puhul ei pea Rahvusraamatukogu ise EVL lahendust haldama.
Selle variandi puhul sõlmib õiguste omajatega (üldjuhul kirjastajatega) hankelepingud agregaator, võtab neilt vastu (või
toodab ise) e-väljaannete failid, talletab need koos kirjeldusega enda andmebaasis, kust Rahvusraamatukogu poolt
autoriseeritud lugejad saavad väljaandeid otsida ja endale lugemiseks laenutada. Õiguste omajad või agregaator(id)
pakuvad lugemiseks e-väljaandeid, millel on Rahvusraamatukoguga kokku lepitud turvalisuse tasemega DRM.
Teenusepakkuja EVL lahendus peab arvestust e-väljaannete kasutamise üle ja jagab analüütikat nii õiguste omajatega kui ka
EVL teenuse nõukojaga. Rahvusraamatukogu tasub teenusepakkujale väljaannete, nende laenutamise ja EVL keskkonna
kasutamise eest vastavalt hinnamudelile.

Alternatiivi 1.1 korral hangib Rahvusraamatukogu EVL teenuse tervikteenusena, mis hõlmab nii EVL keskkonda SaaS
teenusena kui ka e-väljaandeid. Selle mudeli puhul tagab teenusepakkuja EVL keskkonna toimimise ning ka e-väljaannete
hankimise õiguste omajalt vastavalt Rahvusraamatukogu poolt ette antud reeglitele.
Sisuliselt on sellise mudeli puhul platvormil hallatud kogu lugeja teekond, statistika ja komplekterimise funktsionaalsus.
Kusjuures komplekteerimise osas jääb Rahvusraamatukogu tegevuseks vaid eelarve kategooriatesse jagamine ning
platvormi pakkuja haldab e-väljaannete õiguste omanikega lepinguid ja valib raamatuid vastavatesse kategooriatesse.
Järgnevalt vaatleme lahenduse positiivseid ja negatiivseid omadusi (Tabel 7).
Tabel 7. Variant 1.1 positiivsed ja negatiivsed omadused

Positiivsed

Negatiivsed

Komplekteerimine on teenusepakkuja hallatud.

Eelarve jaotamine on kirjeldatav vaid kategooria tasemel.

Lepingute sõlmimine õiguste omajatega on teenusepakkuja
hallatud.

Lahendus ei vasta täielikult peatükis 2 kirjeldatud
ärinõuetele.

Kasutajate autentimine SSO põhine.

Hangitavaid teavikud on võimalik saada ainult selle
teenuspakkuja valikust, kes teenust pakub.

Nutirakenduse olemasolu kõigil vaadeldud
teenusepakkujatel.

DRM olemasolu vaid osadel teenusepakkujatel.

Lahendus on alternatiividest üks odavamaid.
Lahenduse realiseerimise riskid on madalad, kuna enamus
funktsionaalsusest on kaetud teenusepakkuja poolt.

Antud lahenduse pakkujateks võivad olla järgnevaid teenusepakkujaid:
•

EDRK (ELLU)

•

EDRK (Litres)

•

Elisa+EDRK

•

OverDrive

•

Axiell

Järgnevalt on kujutatud info liikumine antud tehnilise lahenduse osas.

Joonis 4. Variant 1.1 – EVL tervikteenuse sisseostu mudel

Variant 1.2 erineb variandist 1.1 selle poolest, et Rahvusraamatukogu teostab e-väljaannete eelarve haldamist ise Sierra
süsteemis, kuid lepinguid õiguste omajatega haldab teenusepakkuja.
See alternatiiv võimaldab täpsemalt juhtida lugejatele pakutavat sisu ning sellega kaasnevaid kulusid. Samas on õiguste
omajaga suhtlus ja lepingute haldus endiselt teenusepakkuja vastutusalas ning laenutatavate väljaannete haldamine on
teostatud EVL teenuse vahendusel.
Järgnevalt vaatleme lahenduse positiivseid ja negatiivseid omadusi (Tabel 8).
Tabel 8. Variant 1.2 positiivsed ja negatiivsed omadused

Positiivsed

Negatiivsed

Eelarve jaotamine on kirjeldatav iga teose tasemel ja
hallatav RR poolt.

Hangitavaid teavikud on võimalik saada ainult selle
teenuspakkuja valikust, kes teenust pakub.

Lepingute sõlmimine õiguste omajatega on teenusepakkuja
hallatud.

DRM olemasolu vaid osadel teenusepakkujatel.

Kasutajate autentimine SSO põhine.

Lahenduse realiseerimise riskid on keskmised, kuna tuleb
täiendavalt arendada integratsioon Sierras
komplekteerimiseks.

Nutirakenduse olemasolu kõigil vaadeldud
teenusepakkujatel.
Lahendus on alternatiividest üks odavamaid.
Lahendus katab enamiku peatükis 2 kirjeldatud ärinõuetest.

Antud lahenduse pakkujateks võivad olla järgnevad teenusepakkujad:
•

OverDrive

•

Axiell

Joonis 5. Variant 1.2 – EVL tervikteenuse sisseostu mudel Rahvusraamatukogu poolse komplekteerimisega

Teise põhimõttelise ärilis-tehnilise lahendusena vaatleme alternatiivi, kus Rahvusraamatukogu hangib laenutamise tehnilise
lahenduse eraldiseisvana e-väljaannetest. Rahvusraamatukogu sõlmib õiguste omajatega (kirjastajad, autorid) väljaannete
litsentsilepingud, võtab neilt vastu väljaannete failid, talletab need koos kirjeldusega enda andmebaasis või edastab EVL
keskkonnale, kust lugejad saavad väljaandeid otsida ja endale lugemiseks laenutada. Rahvusraamatukogu vastutab eväljaannete DRM-iga kaitsmise ja laenutamise eest, kasutades selleks vastavat tehnoloogilist lahendust.
Rahvusraamatukogu EVL lahendus peab arvestust e-väljaannete kasutuse üle ja võimaldab luua vastavat aruandlust nii
kirjastajate kui rahastajatele. Rahvusraamatukogu tasub õiguste omajatele väljaannete laenutamise eest vastavalt kokku
lepitud litsentsitingimustele. Kasutajate haldamine on Rahvusraamatukogu ülesanne, nagu ka laenutatavate väljaannete
failide haldamine. Rahvusraamatukogu on e-väljaannete laenutamisel agregaatori rollis, kes teenindab lugejat oma hallatud
EVL keskkonna läbi.
Oma EVL keskkonna haldavaid Rahvusraamatukogusid on maailmas vähe. Eestile lähimateks näideteks on Leedu, Ungari
ning Taani.
Platvormid, mis võimaldavad sellisel moel ärimudelit teostada, on Libis (kasutusel Leedus), eReolen (kasutusel Taanis) ning
Eldorado (kasutusel Ungaris).

Variandi 2.1 puhul hangib Rahvusraamatukogu ise e-väljaanded ja suunab need EVL keskkonna pakkujale kokkulepitud
formaadis ning platvormi peakasutaja lisab e-väljaanded laenutuskeskkonda. Selle variandi juures hallatakse lepinguid
õiguste omajatega Rahvusraamatukogu poolt DHS süsteemis ja e-väljaanded liiguvad üldjuhul suuremas koguses korraga
(nt. FTP failivahetusega). Selle variandi peamiseks eeliseks on võrdlemisi väikses mahus lisaarenduste tegemine väljaspool
hangitavat keskkonda, kuid samas tingib täiendavalt manuaalset tööd lepingute halduse ja e-väljaannete sisestamise osas.
Antud alternatiiv on välja toodud, kuna mitmed teenusepakkujad pakuvad just sellise mudeliga tehnoloogilist platvormi ning
see on kuluefektiivne juhul, kui e-väljaandeid hangitakse harva ja suurtes kogustes.
Järgnevalt vaatleme lahenduse positiivseid ja negatiivseid omadusi (Tabel 9Tabel 8).

Tabel 9. Variant 2.1 positiivsed ja negatiivsed omadused

Positiivsed

Negatiivsed

Komplekteerimine on RR hallatud.

Teavikute hankimiseks tuleb teha täiendavat tööd
komplekteerijal, kelle töömaht on hinnanguliselt 1 FTE.

Lepingute sõlmimine õiguste omajatega on RR hallatud.

Lahenduse realiseerimise riskid on madalad, kuid
realiseeritav lahendus on vähe digitaliseeritud.

Kasutajate autentimine SSO põhine.

Lahendus ei vasta täielikult peatükis 2 kirjeldatud
ärinõuetele.

Nutirakenduse olemasolu kõigil vaadeldud
teenusepakkujatel.

Lisandub täiendavat tööd süsteemi raamatute hankimisega,
mis lisab koormust õiguste omajatega lepingute halduse
osas.

DRM olemasolu vaid osadel teenusepakkujatel.
Lahendus on alternatiividest üks odavamaid.
Antud lahenduse pakkujateks võivad olla järgnevad teenusepakkujad:
►

Libis

►

Eldorado

►

Axiell

►

Elisa (pakub platvormi) ja teosed ostetakse EDRK-lt

Joonis 6. Variant 2.1 – EVL keskkonna kasutusteenuse sisseostu mudel

Variandi 2.2 puhul arendab Rahvusraamatukogu ise EVL keskkonna eelistatult mõne olemasoleva vabavaralise eväljaannete tehnoloogilise platvormi baasil ning haldab ka ise e-väljaandeid.
See variant on kõige lähedasem lahendus Rahvusraamatukogu poolt projekti sisendina antud algsele ärimudelile ja
võimaldab teostada enamiku soovitud äriloogikast, samas tingib lahenduse realiseerimine arenduste tellimist nii EVL
platvormi poolseks liidestuseks, kui ka Kirjastajaportaali uue funktsionaalsuse loomiseks. Nimelt tuleks täiendada
Kirjastajaportaali tänast funktsionaalsust lepingute sõlmimise funktsionaalsusega õiguste omajate ja Rahvusraamatukogu
vahel, võimaldada e-väljaannete üleslaadimist ja edastamist EVL keskkonda ning aruandluse vahendamist EVL

keskkonnast. Selle variandi puhul on teadaolevalt heaks näiteks Taanis kasutusel olev eReolen lahendus, samas on tegu
vabavaralise tootega, mille juurutamiseks ja lokaliseerimiseks on vaja leida tarkvaraarenduse teenusepakkuja. Teise
tõsisema takistusena on antud variandil tarvis täiendada Kirjastajaportaali funktsionaalsust, mis võib kokkuvõttes osutuda
oluliselt kulukamaks, kui variant 2.1.
Järgnevalt vaatleme lahenduse positiivseid ja negatiivseid omadusi (Tabel 8).
Tabel 10. Variant 2.2 positiivsed ja negatiivsed omadused

Positiivsed
Komplekteerimine on RR hallatud.
Lepingute sõlmimine õiguste omajatega on RR hallatud.
Kasutajate autentimine SSO põhine.
DRM olemas.
Lahendus on alternatiividest üks kallimaid.
Lahendus vastab võrdlemisi hästi peatükis 2 kirjeldatud
ärinõuetele.

Antud lahenduse pakkujateks võivad olla järgnevad lahendused:
►

eReolen vabavaralise platvormi arendamine

Joonis 7. mudel EVL keskkonna arenemisel

Negatiivsed
Lahenduse realiseerimise riskid on kõrged, kuna tuleb ise
arendada lahendus ning jääda seda haldama ka edaspidi.

Tabel 11. Ärilis-tehniliste alternatiivide võrdlustabel
Tegevus

Variant 1.1 vastutaja

Variant 1.2
vastutaja

Eelarve jaotamine
Komplekteerimine
Lepingute sõlmimine õiguste
omajatega
Failide vastuvõtt
Kasutaja keskkonna haldus
Laenutamise funktsionaalsuse
haldus

RR
Teenusepakkuja

EVL

RR
RR

Sierra
Sierra

RR
RR

-

Sierra
Sierra

Teenusepakkuja

EVL

Teenusepakkuja

EVL

RR

RR DHS

Kirjastajaportaal

Teenusepakkuja
Teenusepakkuja

EVL
EVL

Teenusepakkuja
Teenusepakkuja

EVL
EVL

EVL

Kirjastajaportaal
EVL

Teenusepakkuja

EVL

Teenusepakkuja

EVL

RR
RR
Teenusepakkuja/are
ndaja

EVL

EVL

Off-line lugemine arvutis

Teenusepakkuja

OD - JAH
EDRK – EI
Axiell - JAH
Elisa – EI

Teenusepakkuja

OD - JAH
EDRK – EI
Axiell - JAH

Teenusepakkuja/are
ndaja

Nutirakendus

Teenusepakkuja

Teenusepakkuja

Olenevalt teenusepakkujast

Teenusepakkuja/are
ndaja

Aruandluse haldus
Lahenduse kulu 5 aastale
Realiseerimise tõenäosus
Lahenduse vastavaus nõuetele

Teenusepakkuja

EVL
Keskmine
Keskmine
Hea

RR

Variant 1.1

Olenevalt
teenusepakkujast
EVL
Odavam
Hea
Keskmine

Teenusepakkuja

Variant 1.2

Variant 2 vastutaja

Variant 2.1

LIBIS - JAH
Eldorado -JAH
Axiell - JAH

Variant 2.2

JAH

JAH

JAH

Odavam
Keskmine
Halb

Kirjastajaportaal/Sierra
Kallim
Ebatõenäoline
Keskmine
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Allpool on antud ülevaade kulumudelitest lähtuvalt ärilis-tehnilistest alternatiividest. Kulumudelid koosnevad kolmest
peamisest komponendist:
•
•
•

Tehnoloogilise lahenduse hankimise, arendamise ja haldamise kulud
E-väljaannete hankimise kulud
Turunduskulu

EVL teenusega seotud Rahvusraamatukogu poolseid tööjõukulusid vaadeldakse eelnimetatud kulukomponentide
koosseisus.
Kulumudelite koostamisel on aluseks erinevatele teenusepakkujatele saadetud infopäringud, mis sisaldasid küsimusi
teenuse funktsionaalsuse ja ärimudeli osas. Järgnevalt vaatleme iga alamkomponenti detailsemalt ning loome
kulumudelid kõigile eelnevalt kirjeldatud tehnilistele alternatiividele.

Sõltuvalt ärilis-tehnilisest alternatiivist on tehnoloogiline lahendus võimalik hankida kas väliselt teenusepakkujalt või
arendada see ise välja. Tehnoloogilise lahenduse kulu all vaatleme erinevaid stsenaariume lahenduse loomiseks.

•

Arenduskulud

Täiesti uue lahenduse tarkvaraarenduse projektina hankimist ühegi alternatiivi puhul ette ei nähta. Kõige suurema
arenduse mahuga alternatiiviks on variant 2.2, mis põhineb mõne vabavaralise e-väljaannete laenutust võimaldava
platvormi (näiteks eReolen) kohandamist sh. lokaliseerimist Rahvusraamatukogu vajadustele ning mille puhul teostatakse
Kirjastajaportaali EVL keskkonnaga liidestamine ja e-väljaannete haldus, sh. failide ja lepingute haldus. Sellise
kohandamise maksumuseks on hinnatud ca 300 tuhat eurot, millele lisandub iga-aastane lisaarenduste vajadus mahus
20% (60 tuhat eurot aastas).

•

Lokaliseerimine ja integreerimine

Lokaliseerimise ja integreerimise all on arvestatud tehnoloogilise platvormi eestikeelse kasutajaliidese kohandamist ja
eesti keele kõnesünteesi (text-to-speech) funktsionaalsuse loomist. Lähtuvalt lahenduste eripäradest on lahenduste
realiseerimine erineva arenduse mahuga, kusjuures eelis on juba Eestis teenuseid pakkuvatel EDRK ja Elisa lahendustel.
Integreerimise alla kuuluvad liidestused Rahvusraamatukogu SSO lahendusega (esimese kolme alternatiivi korral),
komplekteerimise liidesega Sierras (alt. 1.2) ja Kirjastajaportaaliga (alt. 2.2).
Kõik ülejäänud alternatiivid põhinevad e-väljaannete laenutust võimaldava tehnoloogilise lahenduse rentimisel (näiteks
Overdrive, EDRK, Axiell vms).

•

Tehnoloogilise lahenduse teenusena ostmine (SaaS)

Tehnoloogilise lahenduse teenusena ostmine ehk SaaS teenuse tasu all on arvesse võetud regulaarsed maksed
alternatiivide 1.1, 1.2 ja 2.1 puhul. Näiteks ühe võimaliku teenusepakkuja (Overdrive) puhul on süsteemi kasutamise
rendimaksete suuruseks 10 tuhat eurot aastas (lisandub e-väljaannete tasu, mis on käsitletud allpool).
Alternatiivi 2.2 puhul, kus kasutatakse vabavaralist platvormi (eReolen), tehnoloogilise lahenduse litsentsitasu ei ole.

•

Tööjõukulude arvestus kulumudelis

Kõigi EVL teenuse alternatiivide puhul on üheks kulukomponendiks Rahvusraamatukogu töötajate tööjõukulud, mis on
seotud mõne EVL teenuse rolliga.
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Järgnevas tabelis on 5 aasta lõikes välja toodud keskmine töötajaga seotud kulu ühe täistööajaga Rahvusraamatukogu
töötaja (1 FTE) kohta. Kulude hulka kuulub palgakulu (iga-aastase 5% kasvuga) koos palgamaksudega ning
arvutitöökoha kulu.
Tabel 12. Keskmine töötaja kulu Rahvusraamatukogule 5 aasta lõikes
Aasta
2020. a.
2021. a.
2022. a.
2023. a.
2024. a.
•

1FTE palgakulu kuus koos
maksudega
2 150
2 250
2 370
2 490
2 600

Arvutitöökoha
kulu
710
710
710
710
710

Kokku
2 860
2 960
3 080
3 200
3 310

Kokku
aastas
34 320
35 520
36 960
38 400
39 720

Teenuse haldus

Esimese kolme väljapakutud ärilis-tehnilise variandi puhul on teenuse halduse kulu sarnane. Teenusejuhi ja peakasutaja
rolli vajadus esimesel aastal on hinnanguliselt 0,4 FTE-d. Järgnevatel aastatel kulub teenusejuhi ja peakasutaja
ülesannetele vähem tööaega, hinnanguliselt 0,3 ja 0,2 FTE-d vastavalt. Teenuse halduse koormus on esimestel aastatel
kõrgem, kuna EVL teenuses tehakse kättesaadavaks rohkem sisu ning süsteem on töötajatele uus.
Lisaks on arvestatud kõigi variantide puhul projektijuhtimise kuluga mahus 1 FTE ja 0,5 FTE-d vastavalt esimesel ja teisel
aastal.
Halduskoormus on suurem variant 2.2 puhul, sest EVL keskkonda hallatakse oma vahenditega. Selle katmiseks on
kuludesse arvestatud rakenduse / süsteemi administraatori täistööajaline ressurss.

•

e-väljaannete soetamisekulu

E-väljaannete laenutamislitsentside soetamist toetab Kultuuriministeerium. Toetuse eesmärk on parandada väljaannete
regionaalset kättesaadavust. Eestikeelseid e-väljaandeid on 2019. aasta jaanuari seisuga ostmiseks kättesaadaval ligi
4000.
Kui soetada iga e-väljaande kasutamiseks 1 litsents, oleks soetusmaksumus keskmise 14-eurose litsentsihinna puhul
56 000 eurot. Arvestades, et teenuse vajadus on suurem, on tarvis litsentse osta rohkem. Võttes eelduseks, et hangitakse
keskmiselt 10 laenutuslitsentsi, kujuneb esialgseks e-väljaannete sisu hankimise maksumuseks 560 000 eurot. Igal
järgneval aastal arvestatakse umbes 2900 litsentsi juurde hankimisega. Igal järgneval aastal kulub seega lisaks 40 600
eurot.
Alljärgnev tabel kujutab 5 aasta lõikes e-väljaannete soetamise kulu1.
Tabel 13. E-väljaannete soetamise kulu 5 aasta lõikes
Kulukomponent \ Aasta
e- väljaannete soetamine (eur)

•

2020

2021

2022

2023

2024

560 000

600 000

640 000

700 000

750 000

Komplekteerimine

Olenevalt väljapakutud ärilis-tehnilisest variandist, on komplekteerimise kulu erinev. Variandi 1.1 puhul on
Rahvusraamatukogu poolseks komplekteerimise kuluks 0,1 FTE-d, kuna enamiku komplekteerimise tööst korraldab

1

Allikas: „e-laenutuse lahenduse lisavajaduse hinnang“; Kultuuriministeerium

teenusepakkuja. Variant 1.2 juhul on seevastu tööjõukulu 0,4 FTE-d, kuna komplekteerimine leiab aset Sierra süsteemis
ning vajab rohkem Rahvusraamatukogu poolset osalemist.
Variant 2.1 vajab realiseerimisel ühte täistööajaga komplekteerijat, kes sõlmib õiguste omajatega kokkuleppeid ning
sisestab lepinguid dokumendihaldussüsteemi. Variant 2.2 kasutab komplekteerimisel Kirjastajaportaali lahendusi, kuid on
sisuliselt (Rahvusraamatukogule) sama mahukas kui variant 1.2, kus komplekteerimisele kulub 0,4 FTE-d.

•

Turundus

Turunduskulud hõlmavad EVL teenuse tutvustamist sihtrühmadele hõlmavad järgmisi komponente:
Tabel 14. Turunduskulude ülevaade
Tegevus
Kommunikatsiooni- ja turundusmaterjalide disainimine
ning tellimine
Teavitusüritus sihtrühmadele

Vastutaja
Projektijuht, kommunikatsioonispetsialist,
turundusspetsialist
Kommunikatsioonispetsialist

Maksumus
2500

Reklaami ostmine perioodilistes väljaannetes
Reklaami ostmine erinevatel
veebilehtedel/meediaportaalides
Reklaami ostmine sotsiaalmeedias
Kommunikatsiooni- ja turundusmaterjalide disainimine
ning tellimine (kui juurutusperiood on läbi, siis ilmselt
muutub veidi ka materjalide sisu)
Turundusvideod
x10 minivideod sotsiaalmeediasse

Turundusspetsialist
Turundusspetsialist

2000
2500

Turundusspetsialist
Projektijuht, kommunikatsioonispetsialist,
turundusspetsialist

3000
1500

1000

5000
KOKKU:

15 000

Tabel 15. Ärilis-tehnilise alternatiivi 1.1 kulumudel
Kulukomponent
Sisemine arenduskulu
Lokaliseerimine, integr.

2020
Arendused puuduvad
tõlkimine, SSO

SaaS teenuse tasu
Tehnoloogiline lahendus

Kokku

2023

2024

Kokku

0
40 000

0
8 000

0
8 000

0
8 000

0
8 000

0
72 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,2 FTE

13 728

7 104

7 392

7 680

7 944

30 120

RR teenusejuht

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,3 FTE

13 728

10 656

11 088

11 520

11 916

58 908

Projektijuht (RR)

1 FTE / 0,5 FTE-d

e-teavikud

Esialgne eksemplaride arv
56000

Komplekteerimine (RR
komplekteerija)

0,1 FTE

eTeavikute hankimine kokku
Turundus

2022

RR peakasutaja

Tehniline lahendus kokku

e-teavikute
hankimine

2021

34 320

17 760

113 796

55 541

38 502

39 223

39 884

286 946

560 000

600 000

640 000

700 000

750 000

3 250 000

3 432

3 552

3 696

3 840

3 972

18 492

563 432

603 552

643 696

703 840

753 972

3 268 492

15 000

15 000

15 000

45 000

697 198

758 063

808 856

3 600 438

Kampaania korraldus ja teenuste
tasud
677 228

659 093

52 080
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Tabel 16. Ärilis-tehnilise alternatiivi 1.2 kulumudel
Kulukomponent

2020

Kokku

2024

Kokku

Sierra arendused

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

54 000

tõlkimine, SSO

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

90 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

RR peakasutaja

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,2 FTE

13 728

7 104

7 392

7 680

7 944

30 120

RR teenusejuht

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,3 FTE

13 728

10 656

11 088

11 520

11 916

58 908

Projektijuht (RR)

1 FTE esimesel aastal

34 320

17 160

151 776

60 920

44 480

45 200

45 860

348 236

560 000

600 000

640 000

700 000

750 000

3 250 000

13 728

14 208

14 784

15 360

15 888

73 968

573 728

614 208

654 784

715 360

765 888

3 323 968

15 000

15 000

15 000

45 000

699 264

760 560

811 748

3 672 204

e-teavikud

Esialgne eksemplaride arv
56000

Komplekteerimine (RR
komplekteerija)

0,4 FTE

e-teavikute hankimine
Turundus

2023

Lokaliseerimine, integr.

Tehniline lahendus kokku:

e-teavikute
hankimine

2022

Sisemine arenduskulu
SaaS teenuse tasu
Tehniline
lahendus

2021

Kampaania korraldus ja teenuste
tasud
725 504

675 128

51 480

Tabel 17. Ärilis-tehnilise alternatiivi 2.1 kulumudel
Kulukomponent
Sisemin arenduskulu
Lokaliseerimine, integr.

2020
tõlkimine, SSO

SaaS teenuse tasu
Tehnoloogiline lahendus

Kokku

2023

2024

Kokku

0
50 000

0
10 000

0
10 000

0
10 000

0
10 000

0
90 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,2 FTE

13 728

7 104

7 392

7 680

7 944

30 120

RR teenusejuht

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,3 FTE

13 728

10 656

11 088

11 520

11 916

58 908

Projektijuht (RR)

1 FTE esimesel aastal

e-teavikud

Esialgne eksemplaride arv
56000

Komplekteerimine (RR
komplekteerija)

1 FTE

e-teavikute hankimine kokku:
Turundus

2022

RR peakasutaja

Tehniline lahendus kokku:
e-teavikute
hankimine

2021

34 320

17 160

121 776

54 920

38 480

39 200

39 860

294 236

560 000

600 000

640 000

700 000

750 000

3 250 000

34 320

35 520

36 960

38 400

39 720

184 920

594 320

635 520

676 960

738 400

789 720

3 434 920

15 000

15 000

15 000

45 000

715 440

777 600

829 580

3 729 156

Kampaania korraldus ja teenuste
tasud
716 096

690 440

51 480

Tabel 18. Ärilis-tehnilise alternatiivi 2.2 kulumudel
Kulukomponent

2020

Sisene arenduskulu

EVL arendus + KP arendus

Lokaliseerimine, integr.

Sisaldub arenduses

Majutus ja halduskulu

Tehniline
lahendus

Kokku

2023

2024

Kokku

300 000

60 000

60 000

60 000

60 000

540 000

0

0

0

0

0

0

täpsustamisel

täpsustamisel

täpsustamisel

täpsustamisel

täpsustamisel

täpsustamisel

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,3 FTE

13 728

10 656

11 088

11 520

11 916

58 908

RR peakasutaja

Esimesel aastal 0,4 FTE,
järgnevatel 0,2 FTE

13 728

7 104

7 392

7 680

7 944

30 120

Rakenduse / süsteemi admin
(RMIT) (täpsustamisel maht ja kulu)

1 FTE

35 520

36 960

38 400

39 720

150 600

Projektijuht (RR)

1 FTE esimesel aastal

e-teavikud

Esialgne eksemplaride arv
56000

Komplekteerimine (RR
komplekteerija)

0.4 FTE

e-teavikute hankimine kokku
Turundus

2022

RR teenusejuht

Tehniline lahendus kokku:

e-teavikute
hankimine

2021

34 320
34 320

17 160

396 096

130 440

115 440

117 600

119 580

879 156

560 000

600 000

640 000

700 000

750 000

3 250 000

13 728

14 208

14 784

15 360

15 888

73 968

573 728

614 208

654 784

715 360

765 888

3 323 968

15 000

15 000

15 000

45 000

770 224

832 960

885 468

4 203 124

Kampaania korraldus ja teenuste
tasud
969 824

744 648

51 480
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