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Põhimõisted ja lühendid
Analüüsi dokumendis kasutatavad lühendid ja põhimõisted:
Lühend
API
DIGAR
ELNET Konsortsium
ERB
ESTER
IFLA LRM
KAO
MARC 21
RB
RDA
RK-süsteem
RMIT
RR
Sierra
Mõiste

AS-IS

Estonica

Kasutuslugu

Persoona
Rahvusbibliograafia

Rahvusteavik
Säilituseksemplar
Trükis
Võrguväljaanne

TO-BE

Selgitus
Application Programming Interface
Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
19 Eesti raamatukogu ühendav elektronkataloog
International Federation of Library Associations and Institutions
Library Reference Model, kontseptuaalne andmemudel
Kogude arenduse osakond
Raamatukogude andmevorming (MAchine-Readable Cataloging)
Rahvusbibliograafia
Resource Description and Access, kataloogimisstandard
Raamatukogusüsteem
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Integreeritud raamatukogusüsteem (arendaja Innovative Interfaces,
Inc)
Selgitus
Kirjeldab hetkeolukorda
Eestit (maad, loodust, rahvast, ajalugu, kultuuri, keelt jne) ja eestlasi
käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed trükised ning
eestlaste ja Eestist pärit või Eestiga seotud autorite mitte-eestikeelsed
tööd vaatamata sisule.
Kasutuslugu on ühe tegevuse kirjeldus, mida kasutajagrupi esindaja
soovib teha.
Kasutuslugude formaat on järgnev: KES (kasutajagrupi nimi) teeb MIDA
(tegevus).
Teenuse tüüpilise kliendi/kasutaja portree. Üldistatud ettekujutus
kasutajast võimaldab luua selgust, kellele teenust luuakse ning mis on
vastavad prioriteedid.
Sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede, jätkväljaannete,
kartograafiateavikute, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete,
piltteavikute ning multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis
mistahes keeles, väljaspool Eestit eesti keeles ning väljaspool Eestit
võõrkeeles, kui väljaande käsitlusaineks on Eesti või eestlased (ehk
Estonica).
Kõik Eestis ilmunud ning välismaal eesti keeles avaldatud teavikud
olenemata vormist.
Füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne ning
füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande algmaterjal, mida
säilitatakse säilituseksemplari seaduse eesmärkide täitmiseks.
Trükitehniliste vahenditega valmistatud informatsioonikandja, kaasa
arvatud rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas) trükis.
Identifitseeritav informatsiooni kogum, mis on tehtud üldsusele
kättesaadavaks Internetis.
Ettepanek olukorra muutmiseks
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1.

Sissejuhatus

1.1

Eesmärk
Käesolev dokument on rahvusbibliograafia (RB) teenuse ärianalüüsi raames koostatud RB
tuleviku teenuse kirjeldus (TO-BE) ning on valminud Eesti Rahvusraamatukogu (RR) ja KPMG
Baltics OÜ koostöös. RB tuleviku teenuse kirjeldus sisaldab endas uue ärimudeli kirjeldust ning
kaasaegsete, äriprotsessi toetavate tehniliste lahenduste stsenaariumite kirjeldusi.
Antud analüüs on kooskõlas alljärgnevate õigusaktide ja dokumentidega (vastavalt majandus- ja
taristuministri 16. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 15-0329 kinnitatud Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetusskeemi „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste
koosvõime loomiseks“ nõuetele):
1. Riigi Infosüsteemi koosvõime raamistik, ver. 3 (2011)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_it_koosvoime_raamistik.pdf;
2. Iseteeninduskeskkondade raamistik (2014)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/iseteeninduskeskkondade_raamistik.pdf;
3. Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele (2014)
https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_nove
mber_2014.pdf;
4. Avalike teenuste kataloog (MKM): Rahvusbibliograafia teenus
https://www.riigiteenused.ee/et/teenuste-otsing;
5. Rahvusraamatukogu siseteenus: Teavikute kataloogimise teenus järgmiste protsesside
osas: kataloogimine ja märksõnastamine ning nimenormikirjed (kataloogimise
teenusekaart, kataloogimise protsessi joonis, normikirjete protsessi joonis);
6. Rahvusraamatukogu strateegia 2019-2021 (2018)
https://www.nlib.ee/sites/default/files/RR%20strateegia%202019-2021.pdf;
7. Rahvusraamatukogu andmestrateegia 2019-2022, ver 0.1 (2018)
https://www.nlib.ee/sites/default/files/Andmestrateegia.pdf.
Lisaks vastab antud analüüs RR tegevust reguleerivale õigusaktidele (Säilituseksemplari seadus,
Eesti Rahvusraamatukogu seadus, RIHA reeglid, ISKE nõuded).
Analüüsi eesmärk on luua kasutajasõbralik ning kliendikeskne rahvusbibliograafia äriteenus, mille
koostamine ja haldamine on avalikule sektorile võimalikult jätkusuutlik, efektiivne ja
ressursisäästlik.
Projekt viidi läbi majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 15-0329 kinnitatud
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusskeemi „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks
avalike teenuste koosvõime loomiseks“ raames.
Töö käigus valminud dokumendid on vormistatud eesti keeles ning tähistatud vastava
sümboolikaga, näitamaks, et tegemist on Euroopa Liidu toetuse abil elluviidava projektiga.

© 2019 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

5

1.2

Taust
Vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele (§ 4 punktid 2 ja 3) ning säilituseksemplari
seadusele (§ 18 lg 1) vastutab RR Eesti teavikute riikliku bibliograafilise registreerimise eest
rahvusbibliograafia andmebaasis ning vastava rahvusbibliograafia andmebaasi avalikkusele
kättesaadavaks tegemise eest.
Eesti rahvusbibliograafia (RB) on Eesti rahvusteavikute register, kuhu kogutakse andmeid Eestis
kõigis keeltes ilmunud väljaannete (raamatute, ajakirjade, ajalehtede, kartograafiateavikute,
jätkväljaannete, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute, multimeediaväljaannete)
kohta ja väljaspool Eestit avaldatud eestikeelsed väljaanded, Eesti teadus- ja kultuuripärandisse
kuuluvate väljaannete (võõrkeelsed väljaanded, mille käsitlusaineks on Eesti või eestlased; Eesti
ja Eestist pärit autorite välismaal avaldatud võõrkeelsed teosed või tõlked eesti keelest jm) kohta 1.
Rahvusbibliograafias registreeritakse kõik väljaanded sõltumata sellest, millisel kujul need
avaldatud on (trükisena, muul füüsilisel kandjal, elektrooniliselt võrgus).
Eelmainitud ülesannete täitmiseks on varasemalt loodud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
ERB (https://erb.nlib.ee). ERB veebikeskkond ning sellega seotud tehniline lahendus on 16 aastat
vana ning selles leidub palju kitsaskohti, mistõttu on ERB tänapäeva vajadusi arvestades
vananenud. Suurimate probleemidena on RR-i poolt analüüsiprojekti algatamise eel välja toodud
järgnevad kitsaskohad:

•

ERB veebikeskkonna kasutatavus on langustrendis (viimase kahe aastaga (2016−2018)
on keskkonna kasutatavus langenud 68 000 külastuse võrra);

•

rahvusbibliograafia koostamise protsess on ressursimahukas, mis on suures osas
tingitud IT-teenuste tehnilistest piirangutest;

•

RR kohustus tagada Eesti rahvusteavikute andmete kättesaadavus teistele
raamatukogudele on täidetud vaid osaliselt – puudub tehniline võimekus masinloetavate
andmete vahetamiseks;

•

puudub automaatne andmete
konverteerimise võimalus;

•

olemasolev andmemudel ja -vorming on vananenud ega toeta andmete taas- ja
ristkasutust väljaspool raamatukogu sektorit;

•

tagamata on andmete turvalisus, kaitse, kvaliteet ja usaldusväärsus.

liigutamise

ning

erinevatesse

vormingutesse

Täpsema ülevaate praegusest olukorrast erinevate teemade kaupa ning rahvusbibliograafia
teenusega seotud vajadustest annab projekti vahearuanne (I etapp – praeguse olukorra kaardistus
(AS-IS)).

1.3

Metoodika
KPMG Baltics OÜ lähtus töö teostamisel hankedokumentides kirjeldatud RR ootustest töö
eesmärgile ja ülesannetele. Ärianalüüsi teostamisel kasutati KPMG rahvusvahelist metoodikat
„Operating Improvement Method“ ning „Lean & Six Sigma“ metoodikat. Teenusdisaini
läbiviimisel kasutati disainmõtlemist.
Rahvusbibliograafia definitsiooni aluseks (käesoleva dokumendi kontekstis) on võetud RR peadirektori
16.02.2017 käskkirjaga nr 15 kinnitatud „Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused“
1

© 2019 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

6

Töö valmis kolmes etapis. Analüüsi esimese osa järel koondati vahearuande dokumenti
kokkuvõtlik hetkeolukorra (AS-IS) kaardistus. Teise etapi käigus loodi RB teenuse jaoks
optimaalne ärimudel. Teise etapi tulemid koondati teise etapi järel lõpparuande (TO-BE)
dokumenti. Kolmanda etapi lõppedes esitati uue hanke tehnilise kirjelduse ja esitlusfaili, mis
sisaldas analüüsi tulemuste esitlust.

1.4

Ülevaade teostatud tegevustest
RB tulevikuteenuse (TO-BE) disainiks ning kujundamiseks tehti järgnevad tegevused:

•

alusdokumentide analüüs – analüüsiti nii rahvusbibliograafia teenusepakkumisega seotud
õigusakte kui ka erinevaid RR-i poolt edastatud taustamaterjale.

•

Kolm teenusdisaini töötuba RB erinevate sihtrühmade esindajatega ning kaks töötuba
tehnilise lahenduse täpsustamisele ning lahenduste testimisele suunatud töötuba Eesti
Rahvusraamatukogu esindajatega. Rahvusbibliograafia infoseminar huvilistele, kus
koguti muuhulgas tagasisidet kasutajakeskkonna prototüübile. Töötubades ja
infoseminaril osalenud isikute täisloetelu on esitatud käesoleva töö lisas 1. Infoseminari
slaidid on kaasatud käesoleva töö lisas 5. Osa töötubades osalejaid jagas analüüsiks ka
hiljem kommentaare.

Töötubade eesmärk oli teenuse disainimine lähtudes teenusedisaini protsessi põhifaasidest
(uurimine, sihtrühmade sünteesimine, arendamine/prototüüpimine, testimine) ning sisendinfo
kogumine tulevikuteenuse paremaks kujundamiseks ning tehniliseks lahenduseks. Töötoad
toetasid ka riski- ja mõjuanalüüsiks alusandmete kogumist.
Rahvusraamatukogu otsus selle kohta, missugune siinses dokumendis esitatud võimalikest
tehnilistest lahendusvariantidest on optimaalne, oli aluseks valitud tehnilisele lahendusele.

1.5

Piirangud
Projekti läbiviimisel lähtusime järgmistest piirangutest:

•

töö tegemisel lähtusime Eesti Rahvusraamatukogu poolt esitatud lähteülesandest ja
analüüsi käigus võtsime arvesse töögrupi poolt antud suuniseid.

•

Me ei ole kontrollinud intervjuudest ja esitatud dokumentidest või muudest allikatest
saadud informatsiooni õigsust ning seetõttu võivad analüüsi dokumendis välja toodud
seisukohad ja hinnangud osaliselt muutuda, kui peaks ilmnema, et esitatud info on
ebaõige.
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2.

Teenuse disain
Teenuse disaini peatükis antakse ülevaade teenusdisaini protsessi käigust ning tulemitest.
Esitatakse loodud persoonade ja kasutuslugude kirjeldused, kasutajakeskkonna makett (mockup)
ning tagasiside maketile.

2.1

Persoonad
Persoona on teenuse tüüpilise kasutaja portree. Üldistatud ettekujutus kasutajast võimaldab luua
selgust, kellele teenust luuakse ning mis on vastava kasutaja ootused, vajadused ja prioriteedid
teenuse kontekstis. Persoonade loomine ning kasutamine teenuse kujundamise protsessis
võimaldab ühildada mitut sarnase vajadusega kasutajagruppi ühise teenuse tarbija tegelaskuju
alla, mille alusel on võimalik teha suunatud, kasutajagruppide ühiseid vajadusi arvestatavaid
otsuseid teenuse kujundamises.
Persoonade genereerimisel pole kindlat reeglit, kui mitu persoonat tuleb teenusdisaini käigus luua
– kõik oleneb teenuse spetsiifikast. Samas kehtib aga üldjuhul printsiip „vähem on parem“, mis
tähendab, et tuleb luua kindlad kasutajagrupid ning koondada sarnaste vajadustega grupid
ühtsete nimetajate (persoonade) alla. Selliselt saab vaadelda kergemini suuremat pilti ning mõista
teenuse kasutajate vajadusi. Persoonade valikul tuleb selgelt eristada neid kasutajagruppe, kes
on väga aktiivsed teenuse kasutajad – eeskätt selliste kasutajagruppide vajaduste alusel tulebki
suunata kogu teenusdisaini protsess. Sarnaste vajadustega kasutajagruppide ühildamine ühtse
persoona alla on oluline teenusdisaini protsessi lähenemisviis just selletõttu, et limiteeritud
ressursid saaksid suunatud õigesse kohta.
Samas ei tähenda eelmainitu, et väiksemate vajadustega kasutajagruppe ignoreeritakse – antud
kasutajagruppide vajadusi ühildatakse võimaluste piires suuremate kasutajagruppide
vajadustega. Kindlasti on olemas väiksemaid kasutajaid, kellel võivad olla väga spetsiifilised
nõudmised teenuse osas (mis erinevad suuremate kasutajagruppide vajadustest), kuid kõiki
spetsiifilisi vajadusi ei ole mõistlik majanduslikel kaalutlustel realiseerida.
Persoonade genereerimise aluseks võeti RR-i poolt eelnevalt defineeritud RB teenuse kõige
tõenäolisemad sihtrühmad – mäluasutused (raamatukogud, muuseumid, arhiivid), autorihüvitise
subjektid (autorid, tõlkijad, illustraatorid jt), raamatukauplused (ka antikvariaadid), kirjastused,
trükikojad, uurijad, teadlased, bibliofiilid ning meedia-, kultuuri- ja haridusasutused. Oluline on
siinkohal märkida ka seda, et sihtrühmad ei piirdu geograafiliselt vaid Eestiga, sest RB teenusest
on huvitatud ka huvilised välismaal.
RB teenusdisaini töötubadesse kaasatud sihtrühmade esindajate ühise pingutuse tulemusena
analüüsiti varasemalt teadaolevaid teenuse sihtrühmi ning genereeriti täiendavaid sihtrühmi.
Järgnevalt analüüsiti tekitatud sihtrühmade loendit ning valiti välja need kasutajad, kelle jaoks
teenus kõige rohkem väärtust võiks luua, silmas pidades ka, kes on teenuse kõige tõenäolisemad
ning aktiivsemad kasutajad. Viimases etapis kitsendati kasutajate nimekirja veelgi, ühildades
sarnase vajadusetega sihtrühmi tüüpkasutajateks ehk persoonadeks ning kaardistati persoonade
spetsiifilisi vajadusi (eeskätt TO-BE teenuse vaates). Antud töö tulemusena loodi kokku
4 isepärast persoonat (esialgselt planeeritud 6-8 persoona asemel), mis peegeldavad kõige
paremini erinevate vajadustega rahvusbibliograafia kasutajagruppide huve. Töötubades
genereeritud RB teenuse persoonad ning nende spetsiifilised vajadused on kirjeldatud
alljärgnevas loetelus:
1. autor – antud persoona hõlmab kõiki RB-sse kuuluvate väljaannete autoreid (kirjanikud,
heliloojad jt), tõlkijaid, illustraatoreid ning teisi autorihüvitisega seotud subjekte ja
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organisatsioone. Autor (persoona) kasutab RB teenust enda poolt välja antud teoste andmete
autentsuse kontrolliks. Autori jaoks on oluline teenuse andmerikkus, terviklus ning andmete
täpsus;
2. bibliotekaar – antud persoona hõlmab kõiki Eesti ning ka välismaa raamatukogude töötajaid,
kes tegelevad oma töö käigus bibliograafiliste andmetega. Bibliotekaari (persoona) jaoks on
oluline teenuse kättesaadavus, kiirus (andmete töötlemise mugavus), liidestused (andmete
masinloetavus), metaandmed, terviklus, kirjete kopeerimise tehniline võimekus, andmete
koosvõime ja autentsus (automatiseerimine), rollipõhine andmete töötlemine;
3. teadlane – antud persoona hõlmab endas kõiki subjekte ning organisatsioone, kes kasutavad
RB teenust teaduslikul eesmärgil (uurimistööd, viitamised jm) – persoona alla kuuluvad
erinevate valdkondade teadlased (keeleteadlased, kirjandusteadlased jm), õpilased ning
üliõpilased, bibliofiilid, Vikipeedia aktivistid, andmekaeve robotid jt. Teadlase (persoona) jaoks
on oluline andmete autentsus, andmerikkus (kirjelduse detailsus), statistika (ka väljavõtete
tegemise funktsionaalsus), maksimaalselt põhjalikud märksõnad, otsingumootori paindlikkus,
tagasiside andmise funktsionaalsus, normikirjed;
4. ärikasutaja – antud persoona hõlmab kõiki, kes kasutavad RB teenust ärilistel eesmärkidel.
Ärikasutaja (persoona) alla kuuluvad raamatukauplused (ka antikvariaadid), kirjastused,
trükikojad, raamatute vahetust pakkuvad teenused jt. Antud persoona jaoks on RB teenuse
puhul oluline: ilmuma hakkavate väljaannete teave, laenutusinfo (teoste kasutuse uuring),
teave kasutajate otsingute kohta (teoste populaarsuse uuring), andmevahetus
(masinloetavus), temaatilise statistika päringud, teavituste funktsionaalsus, täiendavad
andmed (tiraaž, kaal jm).
Järgnevalt on esitatud ka persoonidest laiendatud ülevaadet andvad persoonakaardid (joonised
1–4).
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Joonis 1. Autori persoonakaart

10

Joonis 2. Bibliotekaari persoonakaart

11

Joonis 3. Teadlase persoonakaart

12

Joonis 4. Ärikasutaja persoonakaart

13

2.2

Kasutuslood
Kasutuslugu (ingl k use case) on ühe tegevuse kirjeldus, mida kasutajagrupi esindaja (persoona)
soovib teha. Kasutuslugude formaat on järgnev: KES (kasutajagrupi nimi) teeb MIDA (tegevus).
Eelnevalt genereeritud RB teenuse persoonade ja nende vajaduste alusel loodi RB teenusdisaini
töötubades kaasatud ekspertide poolt vastavad kasutuslood.
Alljärgnevalt on välja toodud RB teenuse nelja persoona kasutuslood koos vastavasisuliste
kirjeldustega.

Autori persoona kasutuslugu

Joonis 5. Autori persoona kasutuslugu

Joonisel 5 on kujutatud autori persoona kasutuslugu.
Autori persoona põhiline töövahend RB andmetele ligipääsemiseks on arvuti (lauaarvuti,
sülearvuti) ning mobiilne seade (nutitelefon; mobiilibrauser). Elektrooniliseks töökeskkonnaks
avalik RB andmete portaal (veebileht).
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Autorit huvitavad RB teenuse juures eeskätt kõik andmed, mis seostuvad temaga (näiteks tema
teosed, vastavalt tema rollile – kas ta on teose autor, tõlkija, illustreerija jne). Seega peab teenus
autorile võimaldama ennast vastavalt autentida (oma isiku tõendamiseks; nt ID-kaardiga). Autor
võib uurida ka selliste teoste (ning teiste autorite) kohta käivat teavet, mis otseselt temaga ei
seostu – näiteks võib autoril olla vajadus teiste teoste autoriõiguse-alaste andmete uurimiseks.
Autori põhiline soov on see, et kõik RB andmebaasis esitatud andmed oleksid autentsed. Lisaks
teavikut kirjeldavatele andmetele (põhiandmed (bibliograafilised andmed nagu pealkiri,
ilmumisaasta, autor jpm) ning toetavad andmed (mitte-bibliograafilised andmed nagu teose
kaanepilt, laenutuse teave, tiraaž, füüsilised mõõtmed jpm) soovib autor kontrollida ka enda
teoste osas laenutuse-statistikat – laenutuste info põhjal soovib autor taotleda autorihüvitust.
Täiendavalt soovib autor anda teenuse ning andmete osas tagasisidet (ettepanekud teenuse
parandamiseks; ettepanekud teaviku andmetes leiduvate vigade parandamiseks; enda
isikuandmete parandamine; pseudonüümide lisamine). Lisaks vajab autor võimalust enda
välismaal ilmunud teavikute sisestamiseks RB süsteemi.
Autor tahab, et ta leiaks kõik vajalikud andmed ühtsest kohast ning et ta saaks teostada
täiendavaid toiminguid (autorihüvituse taotlemine, tagasiside andmine, andmete lisamise
taotlemine) samuti samast, kesksest kohast – autor ei soovi tarbida teenust mitmest erinevast
raamatukogu portaalist.
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Bibliotekaari persoona kasutuslugu

OTSING
Otsingu funktsioon.
Kombinatoorika

ÜLDINE PÄRING
Ka veebiarhiivist jm
allikatest (RB on
suurem, kui
väljaannete nimekiri).
PÄRINGU
LAHENDAMINE

EELDEFINEERITUD
PÄRINGUD

NIMESTU, MIDA EDASTADA
Ilus vormistus.

TULEM

Põhiandmed:
- pealkiri
- ilmumisaasta
- ISBN
- kirjastaja
- autor(id)
- toimetaja
- tõlkijad
- illustreerijad
- keeled
- sisukord

EDASIST TÖÖTLUST
VÕIMALDAVAD ANDMED

Toetavad andmed

- lk arv
- sisu kirjeldus
- rikastatud
andmed
- lisainfo
(arvustused,
auhinnad,
preemiad)
- teoste
ilmumise eelinfo

- laenutusinfo
- tiraaž
- kõrgus, laius, kaal
- kaane kujundus
- saadavus
raamatukauplustes

STATISTIKA

TEAVITUSED

EELINFO

ÜKSIKOTSING TEOSELE
TÄISKIRJE
KOMPLEKTEERIMINE

TEGEVUS
Need, kel on automaatne
andmevahetus: kauplused,
antikvariaadid, vahetus,
mahakandmised RK-des

BIBLIOTEKAAR

ANDMEVAHETUS
PARTNERITEGA
(nt juhul kui RK-s mõni teost
puudu)

ÜKSIKTEOSE PÄRING

INFO OSTUVÕIMALUSE
KOHTA

TEAVITUS

EELDEFINEERITUD PÄRING
Nt viimase kuu jooksul muudatused (URL-id)
kirjetes

KIRJETE KOPEERIMINE /
ANDMETE KOOSVÕIME

KATALOOGIMINE

AUTOMAATNE UUENDAMINE
Minu süsteemis olevaid kirjeid uuendatakse
automaatselt RB vastu

ESTONICA
Ilmunud välismaal.

VEEBIBRAUSER
RB PROGRAMM

MOBIILIBRAUSER

KIRJE ALLA
LAADIMINE

Z39.80

KIRJE ENDA
SÜSTEEMI
TÕSTMINE

AUTOMAATSE
ANDMEVAHETUSE ROBOT

ANDMEBAASI RIKASTAMINE
VÄLISMAAL ILMUNUD
VÄLJAANNETEGA

LEGEND

ÜKSIKU KIRJE OTSING

VEEB

AUTOMAATNE KIRJETE
IMPORT

Joonis 6. Bibliotekaari persoona kasutuslugu

Joonisel 6 on kujutatud bibliotekaari persoona kasutuslugu.
Bibliotekaari persoona kasutab RB andmetele ligipääsemiseks erinevaid kasutajaliideseid – üldine
töövahend on arvuti (lauaarvuti, sülearvuti) ning elektrooniliseks töökeskkonnaks on kas RB
andmeid töötlev raamatukogusüsteem (edaspidi RK-süsteem) või avalik RB andmete portaal
(veebileht). Täiendavalt võib bibliotekaar kasutada andmete otsinguteks ka muid allikaid (nt
veebiarhiiv). Teatud tegevuste puhul on järjest aktuaalsemaks muutumas ka RB andmetele
ligipääsu vajadus mobiilse seadme kaudu (nutitelefoni mobiilibrauser).
Bibliotekaari persoona tegevusi saab üldiselt jagada kolmeks (oluline on siinkohal märkida, et
tegevused ei ole täienisti eraldiseisvad ning nende vahel leidub teatud seoseid):
1. päringu lahendamine – bibliotekaar teostab otsinguid, üldiseid päringuid ning
eeldefineeritud päringuid. Bibliotekaari jaoks on väga oluline otsingu funktsiooni
paindlikkus – üldjuhul teostab bibliotekaar lihtotsinguid, kuid vajadusel peab tal olema
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võimalik otsingu kriteeriume väga jäigalt paika panna. Päringu tulemiks on üldjuhul
põhiandmed (bibliograafilised andmed nagu pealkiri, ilmumisaasta, autor jpm) ning
toetavad andmed (mitte-bibliograafilised andmed nagu teose kaanepilt, laenutuse teave,
tiraaž, füüsilised mõõtmed jpm). Bibliotekaaril võib tekkida vajadus päringu tulemit edasi
analüüsida, mistõttu on tema jaoks oluline, et ta saaks vastavat tulemit salvestada
raamatukogusüsteemis (või RB avalikus portaalis) edaspidiseks tööks (otsingu tulemuste
ajalugu). Juhul, kui bibliotekaar vajalikku infot otsingu tulemusel ei leia, siis soovib ta, et
tal oleks võimalik seadistada teavitusi – juhul, kui andmebaasi lisatakse uusi andmeid,
mis kattuvad eelneva otsingu kriteeriumitega, siis tuleb bibliotekaarile
raamatukogusüsteemi (või e-posti) kaudu teavitus. Täiendavalt huvitab bibliotekaari
otsingute statistika – siinkohal nii enda poolt teostatud kui ka teiste kasutajate poolt
teostatud (nii raamatukogusüsteemi kui ka avaliku veebilehe) otsingud.
2. Komplekteerimine – komplekteerimise osas teostab bibliotekaar otsinguid (nii
raamatukogusüsteemis kui ka avalikel veebilehtedel) teavikute osas, mida tema
raamatukogus ei ole (puuduolevate teavikute otsing). Bibliotekaar soovib saada ilmuma
hakkavate (või puuduolevate) teavikute osas (eel)infot otse koostööpartneritelt
(kirjastused, teised raamatukogud, raamatukauplused, antikvariaadid jne) – teatud
juhtudel võiks andmevahetus koostööpartneritega olla automaatne (masinloetavad
andmed) ehk andmed liiguks kokkuleppe kohaselt koostööpartneri infosüsteemist
bibliotekaari raamatukogusüsteemi (uute teoste andmed). Koostööpartneri liidese kaudu
soovib bibliotekaar teostada vajadusel ka otsinguid (teiste raamatukogude
andmebaasist). Komplekteerimise tegevus tipneb teaviku kataloogimisega bibliotekaari
raamatukogusüsteemis.
Välismaiste teavikute (Estonica) komplekteerimise osas on oluline automatiseeritud
otsingu-funktsionaalsuse olemasolu ning liidestuste olemasolu välismaiste
koostööpartnerite süsteemidega (automaatse andmevahetuse robot).
3. Kirjete kopeerimine (andmete koosvõime) – antud tegevus on suures osas automaatne
(eeldefineeritud päringud), kuid võib esineda ka käsitsi teostatavaid toiminguid (üksiku
kirje otsing). Andmete koosvõime eesmärk on hoida bibliotekaari raamatukogusüsteemi
andmeid võimalikult täpsena (kaasaegsena) ja autentsena. Oluline on siinkohal
masinloetavate andmete ning vajalike liideste olemasolu. Täiendavalt on oluline vajalikke
automaatsete andmete uuendamise mehhanismide ja funktsioonide olemasolu läbi
eelmainitud liideste.
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Teadlase persoona kasutuslugu

Joonis 7. Teadlase persoona kasutuslugu

Joonisel 7 on kujutatud teadlase persoona kasutuslugu.
Teadlase persoona põhiline töövahend RB andmetele ligipääsemiseks on arvuti (lauaarvuti,
sülearvuti) ning elektrooniliseks töökeskkonnaks avalik RB andmete portaal (veebileht).
Kõik teadlase persoona tegevused on seotud andmete otsinguga ning vastavate
otsingutulemuste analüüsimisega. Seetõttu on teadlase persoonale äärmiselt oluline paindlik
otsingu-funktsionaalsus (lai valik teavikute lähtekeeli (nt tõlked jaapani või korea keelest),
otsingute relevantsus, otsingukriteeriumite kitsendamine, teema-põhine otsing jpm). Täiendavalt
soovib teadlane teostada otsinguid märksõnade (normikirjete) ja täisteksti (või selle osade) alusel.
Andmete poole pealt võib teadlase persoona huvi tunda kõige vastu – nii põhiandmete
(bibliograafiliste andmete nagu pealkiri, ilmumisaasta, autor jpm) kui ka toetavate andmete (mittebibliograafiliste andmete nagu teose kaanepilt, laenutuse teave, tiraaž, füüsilised mõõtmed jpm)
vastu. Teadlase jaoks on väga oluline ka tagasiside andmise võimalus (juhul, kui teenuses on
andmed vigased või on andmeid puudu; täiendavalt soovib teadlase persoona esitada soovitusi
olemasolevate funktsionaalsuste parandamiseks või uute funktsionaalsuste lisamiseks).
Täiendavalt soovib teadlane teha süsteemist väljavõtteid (otsingutulemused, statistika, teave
teaviku kohta jm) erinevates, üldlevinud formaatides (.pdf, .docx, .xlsx jpm). Lisaks soovib
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teadlase persoona viitamise funktsiooni, mille abil saab kergelt teaduslikes töödes viidate teaviku
ametlikule kirjeldusele.
Teatud teadlase gruppe huvitab ka masinloetavate andmete vahetamise võimekus (API
liidestused teadlaste infosüsteemidega).

Ärikasutaja persoona kasutuslugu

Joonis 8. Ärikasutaja persoona kasutuslugu

Joonisel 8 on kujutatud ärikasutaja persoona kasutuslugu.
Ärikasutaja persoona põhiline töövahend RB andmetele ligipääsemiseks on arvuti (lauaarvuti,
sülearvuti) ning elektrooniliseks töökeskkonnaks ärikasutaja veebipõhine infosüsteem või avalik
RB andmete portaal (veebileht). Ärikasutaja veebipõhine infosüsteem on keskkond, mis kogub
automaatselt ärikasutajale vajalikku teavet (ka RB andmeid) ühte kesksesse kohta. Teatud
tegevuste puhul on järjest aktuaalsemaks muutumas ka (RB) andmetele ligipääsu vajadus
mobiilse seadme kaudu (nutitelefoni mobiilibrauser).
Ärikasutaja (infosüsteemi) jaoks on väga oluline masinloetavate andmete vahetamise võimekus
– olulisteks andmeteks on nii põhiandmed (bibliograafilised andmed nagu pealkiri, ilmumisaasta,
autor jpm) kui ka toetavad andmed (mitte-bibliograafilised andmed nagu teose kaanepilt,
laenutuse teave, tiraaž, füüsilised mõõtmed jpm). Andmevahetust soovib ärikasutaja teostada
kõikide osapooltega, kes suudaksid anda ärikasutaja andmetele lisaväärtust (raamatukogud,
raamatupoed, kirjastused, trükikojad, antikvariaadid jm). Antud andmetega saab ärikasutaja
persoona täiustada ja täiendada enda teavikute andmebaasi.
Ärikasutaja persoona põhiline eesmärk on parandada oma ettevõtte äritulemusi – selleks teostab
ärikasutaja erinevate teavikute osas kasutusuuringut, mis hõlmab endas üksikute teoste otsingut,
temaatilisi statistika päringuid, teavikute laenutusinfot jpm. Täiendavalt huvitavad ärikasutaja
persoonat ilmuma hakkavad väljaanded – antud väljaannete kohta soovib ärikasutaja saada infot
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võimalikult varakult, selleks, et võimalikult varakult alustada konkreetsete (ilmuma hakkavate)
väljaannete osas äritegevuste planeerimist.
Ärikasutaja soovib teha süsteemist väljavõtteid (otsingutulemused, statistika, teave teaviku kohta
jm) erinevates, üldlevinud formaatides (.pdf, .docx, .xlsx jpm).
Lisaks huvitab ärikasutajat RB teenuse otsingute statistika (kui tihti teatud teavikut kasutajat
otsivad) ning kindlate teavikute laenutus-statistika (kui tihti teatud teavikut kasutajad
raamatukogudest laenavad).
Ärikasutaja soovib täiendavalt saada RB teenuselt teavitusi (eelseadistatud otsingu kriteeriumite
baasil teavitused kas otse ärikasutaja infosüsteemi või e-postile).

2.3

Kasutajakeskkonna makett (mockup) ja testimine
Lähtuvalt teenusedisaini protsessi käigus loodud persoonadest (ptk 2.1) ja nende
kasutuslugudest (ptk 2.2) koostati rahvusbibliograafia kasutajakeskkonna kavand. Kavandi
testimiseks loodi kasutajakeskkonna makett (mockup), millele koguti tagasisidet.
1. Kõige esimene versioon saadeti Rahvusraamatukogu esindajatele kirjalikult tagasiside
kogumiseks.
2. Teist versiooni tutvustati ja testiti 2. tehnilise lahenduse töötoas (täpsemat kirjeldust vt
Lisa 2).
3. Kolmandat ja viimast versioon tutvustati ja testiti huvilistele suunatud rahvusbibliograafia
infoseminaril.
Järgnevalt on esitatud ülevaade kasutajakeskkonna maketi (mockup) viimasest versioonist ning
selle tagasiside kokkuvõte. Makett näitlikustab vaateid eraldiseisvast rahvusbibliograafia
kasutajaliidesest, rahvusbibliograafiasse kuuluvate teavikute kirjete kuvamisest e-kataloogis
ESTER ning keskkondade vahel liikumise võimalustest.
Täpsemalt hõlmab kasutajakeskkonna kavand kolme sisulist vaadet:
1. avalehe vaade;
2. teose otsingu tulemuste vaade;
3. täiendused e-kataloogis ESTER.
Avalehe vaade kaasati, kuna see annab kõige parema ülevaate eraldiseisva kasutajaliidese sisust.
Teose otsingu tulemuste vaade näitlikustab üht kasutajakeskkonna olulist funktsionaalsust ning
e-kataloogis ESTER tehtavad täiendused illustreerivad, kuidas omavahel seostada kasutajate
seisukohast ESTER ning rahvusbibliograafia andmed/kasutajaliides.
Nii avalehe kui ka otsingu tulemuste vaate puhul (joonised 9 ja 10)
tähistati erinevate värvidega ära maketil kujutatud põhiline ning
lisaväärtust andev funktsionaalsus.
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Joonis 9. Kasutajakeskkonna avalehe vaade

Joonis 10. Kasutajakeskkonna teose otsingu tulemuste vaade
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E-kataloogis ESTER tehtavate täienduste kohta näitlikustavad joonised 11, 12 ja 13, kuidas
kasutajatele võiks kataloogis kuvada rahvusbibliograafia eraldiseisvasse kasutajaliidesesse
suundumise võimalusi ning kuidas eristada kataloogis olevaid rahvusbibliograafiasse kuuluvaid
teavikute kirjeid.

Joonis 11. Täiendus e-kataloogis ESTER – link lehe päises eraldiseisvasse rahvusbibliograafia kasutajaliidesesse suundumiseks

Joonis 12. Täiendus e-kataloogis ESTER – link lehe päises eraldiseisvasse rahvusbibliograafia kasutajaliidesesse suundumiseks ning
rahvusbibliograafiasse kuuluva teaviku eristamine kataloogi kirje kuvamisel
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Joonis 13. Täiendus e-kataloogis ESTER – rahvusbibliograafiasse kuuluvate teavikute eristamine kataloogi sisu kuvamisel

Tagasiside kokkuvõte
Tagasisidet koguti ankeediga, mis on leitav Lisast 3. Küsimustikus oli kaks taustaküsimust ning
15 kasutajakeskkonna kohta käivat küsimust. Numbriliste hinnangute korral oli kasutusel 5-palline
skaala, kus number 1 tähistas väga halba hinnangut ja number 5 väga head hinnangut. Kõiki
hinnanguid oli võimalik ka kommenteerida. Infoseminaril osalejatele tutvustati esmalt
kasutajakeskkonna maketi vaateid ning seejärel jagati kätte küsitlusankeedid (slaidid vaadetega
olid vastamise ajal seinale projitseeritud).
Kokku jagas oma muljeid kasutajakeskkonna maketi kohta 33 infoseminaril osalenut (detailsemad
vastused on esitatud Lisas 4).
20 vastajat hindas end kõige lähedasemaks bibliotekaari persoonale (3 vastajat oli samas mõiste
asendanud raamatukoguhoidja/raamatukogutöötaja sõnaga). 1 vastaja märkis, et peab end kõige
lähedasemaks persoonadele autor, bibliotekaar, teadlane ning 1 vastaja, et persoonadele
bibliotekaar, teadlane. 3 vastajat hindasid end kõige lähedasemaks teadlase persoonale ning 1
ärikasutaja persoonale. 1 vastaja märkis, et esindab sihtrühma tudeng.
Kokkuvõtvalt võib seega öelda, et tagasiside hindamisel peab arvestama, et kasutajakeskkonna
maketi tagasisidet on antud eelkõige bibliotekaari persoona silmade läbi ja heterogeensema
testitute grupi korral võiksid vastused olla mõnevõrra erinevad.
Järgnevas tabelis on esitatud keskmised hinnangud numbrilistele küsimustele ning nendega
seotud kommentaaride kokkuvõte.
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Hinnatud aspekt

Keskmine
hinnang

Kommentaaride kokkuvõte

AVALEHE VAATE
komponentide
otstarbekus

4,1

Positiivse aspektina toodi välja, et põhiline ja vajalik on
olemas ning et uued komponendid on head.
Mitmed vastajad leidsid, et lisaväärtusena mõeldud
„hetkel kõige otsitumad teosed“ komponent pole
nende hinnangul väga otstarbekas.
Mõnel vastajal oli ka küsimusi komponentide sisulise
toimimise kohta.
Toodi välja ka, et teavikute laadid võiksid olla avalehel
nähtavad.
Osa vastajate jaoks oli avaleht liialt inforohke.

AVALEHE VAATE
komponentide
paigutus

4,1

Positiivsena toodi välja, et paigutus on ülevaatlik ja
loogiline ning ei vaja suurt ümberkohanemist võrreldes
praeguse lahendusega.
Osa vastajaid häiris inforohkus – soovitati mh
lisafunktsioonide ümberpaigutamist (vähem esiplaanil
olevaks, parempoolse menüü viimist lehe allosasse).
Soovitati ka rahvusbibliograafia tutvustuse
ümberpaigutamist (nt esimeseks lahtriks, sisse logimise
valiku kõrvale).

TEOSE OTSINGU
TULEMUSTE
VAATE
komponentide
otstarbekus

4,0

Selle vaate kommentaarid olid üsna mitmekülgsed.
Positiivsena toodi välja, et põhilised andmed on leitavad,
komponendid on olulised ning eeldus pakkuda rikkalikult
andmeid on täidetud.
Mitu vastajat pidas „teose ostmine“ komponenti
ebaotstarbekaks. Põhjendusena toodi välja nii seda, et
vaid väike osa rahvusbibiliograafia teavikutest on
ostukohtades kättesaadavad kui ka liigset seotust
kommertsiga. Soovitati asendamist nt digikoopia
tellimise võimalusega.
Taas toodi välja ka laadide eristamise vajalikkust.
Kommenteeriti ka „hetkel kõige otsitumad teosed“ ja
statistika ja sotsiaalmeedia komponentide võimalikku
ärajätmist.
Mitu vastajat kommenteeris ka mürarohkust, millele
pakuti järgmise küsimuse kommentaarides ka
lahendusi.

TEOSE OTSINGU
TULEMUSTE
VAATE

3,9

Positiivsena toodi välja komponentide head ja mõistlikku
paigutust.
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Hinnatud aspekt

Keskmine
hinnang

komponentide
paigutus

Kommentaaride kokkuvõte
Põhilised sisulised kommentaarid olid selle kohta,
kuidas on vaja olulisi komponente rohkem eristada, esile
tuua. Soovitati nt „teave teose kohta“ suuremat
esiletoomist.
Lisaks kommenteeriti muuhulgas võimalikku
mobiilivaadet, väljaande pisipildi linkimist, parema saki
jätmist vaid avalehe vaatesse, MARC kirje info
ümberpaigutamist, täisteksti lingi viimist teose teabe
komponendi sisse, salvestamise jt täiendavate
funktsioonide head nähtavaks tegemist jne.

ESTERi ja
rahvusbibliograafia
kasutajakeskkonna
vahel liikumise
lihtsus

4,4

Rahvusbiliograafia
ESTERis eristamise
arusaadavus

4,5

Peamine kommentaar oli, et ESTERist
rahvusbibliograafia kasutajakeskkonda liikumine on
otselingiga väga lihtne.
Mitmetele vastajatele jäi samas arusaamatuks, kuidas
saab liikuda vastupidises suunas.
Üldine hinnang oli, et sümboli kasutamine on arusaadav
viis kirjete eristamiseks. Samas kahtlesid mitu vastajat,
kas lipumärgi kasutamine seostub kõigile
rahvusbibliograafiaga (võidakse nt pidada keele
tunnuseks).
Vastati ka, et kirje juurde pole õigustatud selliseid
täiendusi teha ja piisab skoobi otsingust ning sel juhul
lingist.

Üdine hinnang
kasutajakeskkonna
kavandile

Täiendavad
kommentaarid

4,0

Üldine hinnang oli, et üldjoontes on tegemist hea
lahendusega, kuid toodi välja ka kohendamisvajadusi.
Näiteks oodatakse rohkem tähelepanu laadidele,
inforohkuse vähendamist ning mõningaid muudatusi
paigutuses. Soovitati ka lahenduse atraktiivsemaks
muutmist.
Täiendavates kommentaarides toodi välja muret, kas
antud vaadete taustal olev tehniline lahendus aitab RB
kirjeid piisavalt muutmiste eest kaitsta. Samuti rõhutati
mõlemas suunas keskkondade vahel liikumise olulisust,
vajadust täiendava otsingutulemuste filtreerimise järele,
andmekaeveks vajaliku info leitavust, soovi lahenduses
kaardi komponenti näha. Tehti ka ettepanek ESTERi ja
ERB-i otsingute ühtlustamiseks.

Tagasiside oli pigem positiivne ja konstruktiivne. Osutati nt teavikulaadide selgema väljatoomise
vajalikkusele, vähem otstarbekaks peetavatele lisafunktsionaalsuse komponentidele,
põhifunktsioonide selgemale esiletoomisele ning rahvusbibliograafia kasutajakeskkonna ning
e-kataloogi ESTER vahel vajalikule selgele mõlemapoolsele liikumisele.
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3.

Äriteenus ja -mudel (TO-BE)
Äriteenuse ja ärimudeli peatükis kirjeldatakse loodava rahvusbibliograafia teenuse põhilist ärilist
ülesehitust. See hõlmab sihtrühmade, ärimudeli, tervikteenuse pakkumist toetavate RR-i
teenuste ja peamiste äriprotsesside kirjeldust. Välja tuuakse teenuse osutamise kulumudel ning
teenuse osutamist toetav valitsemis- ja juhtimismudel. Peatüki võtab kokku uue
rahvusbibliograafia teenuse andemudeli ja andmekoosseisu ülevaade, andmestiku turvalisuse ja
kvaliteedi (sh andmete usaldusväärsuse) tagamise põhimõtete ja nõuete kirjeldus ning teenuse
hindamiseks sobivate mõõdikute valik.

3.1

Sihtrühmad
Rahvusbibliograafia äriteenuse disainil on põhitähelepanu suunatud peatükis 2.1 kirjeldatud
tüüpkasutajatele ehk persoonadele (ärikasutaja, bibliotekaar, autor, teadlane). Samas on
rahvusbibliograafiaga seotud sihtrühmade hulk laiem, kui mainitud persoonad. Oluline on aga
siinkohal märkida, et persoonad ühildavad endas mitmeid, sarnaste vajadustega sihtrühmi.
Käesolev punkt kirjeldab lähemalt iga persoona aluseks olevaid sihtrühmi. Kõik sihtrühmad
põhinevad teenusdisaini töötubades genereeritud sihtrühmadel.
Alljärgnevas tabelis on detailselt kirjeldatud persoonade aluseks olevaid sihtrühmi (sihtrühmade
üldised kirjeldused persoonade vaates on välja toodud käesoleva töö punktis 2.1):
Sihtrühmade kirjeldused persoonade kaupa
Persoona

Sihtrühmad (vastavalt teenusdisaini töötoa tulemustele)

Ärikasutaja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kirjastus (kirjastuse toimetaja);
kirjastus (kirjastuse juht);
trükikoda;
raamatukauplus (raamatukaupluse juht);
raamatukauplus (äri juht);
raamatukauplus (antikvariaat);
raamatukauplus (raamatuvahetus);
start-up äri (äri juht).

Ärikasutaja persoona põhiline eesmärk on parandada oma ettevõtte
äritulemusi – selleks teostab ärikasutaja erinevate teavikute osas
kasutusuuringut, mis hõlmab endas üksikute teoste otsingut, temaatilisi
statistika päringuid, teavikute laenutusinfot jpm.
Sihtrühmad uurivad üldjuhul alljärgnevaid andmed:
•
•
•

otsitakse spetsiifilise andmeid eestikeelsete raamatute kohta –
kes ja millal on teose välja andnud, kes on tõlkinud, toimetanud
jne (eesmärk võib olla raamatu uuesti avaldamine);
otsitakse konkreetset autorit, et näha, millised tema raamatud on
välja antud, millal ja kelle poolt;
otsitakse, millistes raamatukogudes ja kui palju ühte või teist
raamatut leidub (kas enda kirjastuse või teise kirjastuse teoseid);
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Sihtrühmade kirjeldused persoonade kaupa
Persoona

Sihtrühmad (vastavalt teenusdisaini töötoa tulemustele)
•

•
•
Bibliotekaar

otsitakse tõlkijaid ja toimetajaid – võimalik on otsingutes valida
keel ja leida nii konkreetsest keelest teoseid tõlkinud tõlkijaid;
samuti on võimalik vaadata, mida üks või teine tõlkija või toimetaja
on teinud;
otsitakse võõrkeelseid raamatuid, et näha, kas ja kus neid Eestis
saadaval on;
kontrollitakse kirjastuse poolt avaldatavates teostes viiteid teistele
allikatele (bibliograafilisi andmeid).

9. ELNET Konsortsiumi raamatukogud (Eesti raamatukogutöötaja);
10. raamatukogud, kes pole ELNET Konsortsiumi liikmed (Eesti
raamatukogutöötaja);
11. välismaa raamatukogud (välismaa raamatukogutöötaja);
12. muuseumid;
13. arhiivid.
Üldiselt võib bibliotekaari alla käivaid sihtrühmi kirjeldada kui mäluasutusi
ning selle töötajaid.
Mäluasutuste alla kuuluvad kõik Eesti raamatukogud, muuseumid ning
arhiivid. Lisaks kuuluvad selle sihtrühma alla ka sama või sarnase
funktsiooniga välismaised asutused. Mäluasutused on kahtlemata RB
teenuse suurim sihtrühm, kes tegeleb nii RB koostamise, täiendamise ja
kättesaadavaks tegemisega kui ka RB teenuse kasutamisega.
Raamatukogude osas tuleks RB teenuse puhul eristada ELNET
Konsortsiumi liikmeid, kes pääsevad ligi RB metaandmetele vastavas
andmebaasis.

Autor

14.
15.
16.
17.
18.
19.

autorihüvitise subjekt (autor);
autorihüvitise subjekt (tõlkija);
autorihüvitise subjekt (illustraator);
Autorihüvitusfond (AHF);
Eesti Autorite Ühing (EAÜ);
Eesti Kirjanike Liit.

Antud sihtrühmad hõlmavad kõiki RB-sse kuuluvate väljaannete autoreid
ning autoritega seotud organisatsioone.
Antud sihtrühmade huvi on eelkõige RB teavikute autorsuse autentsus
ning sellega seotud tasude (autorihüvituse) korrektne väljamaksmine.
Teadlane

20.
21.
22.
23.
24.
25.

teadlane (uurija);
õppejõud (ülikool);
tudeng (üliõpilane);
õpetaja;
õpilane;
bibliofiil;
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Sihtrühmade kirjeldused persoonade kaupa
Persoona

Sihtrühmad (vastavalt teenusdisaini töötoa tulemustele)
26.
27.
28.
29.
30.

koduloo uurijad;
andmekaeve robot (automatiseeritud rakendused, andmebaasid jm);
Wikipedia (Vikipeedia) aktivist;
ajakirjanik;
tavakodanik (kes tunneb huvi rahvusbibliograafia vastu).

Kahtlemata on antud sihtgrupid suured RB teenuste kasutajad. Neid
huvitab eelkõige RB andmete ajalooline väärtus ning antud andmete
analüüs teaduslike tööde koostamisel.
Rahvusbibliograafia teenusega on nii teenuse seadusjärgse osutajana kui ka teenuse kliendina
seotud esmalt Eesti Rahvusraamatukogu.
Võrreldes olemasoleva rahvusbibliograafia teenusega ei ole sihtrühmade loetelu oluliselt
muutunud, kuid teenusedisaini ja tehnilise lahenduse läbivaatamise tulemusena on muutunud
rõhuasetused, kellele teenus suunatud on ja kellega on vaja teenuse osutamisel arvestada.
Olemasoleva olukorra analüüs 2 näitas, et sihtrühmadeks on mäluasutused, autorihüvitise
subjektid, raamatukauplused (sh antikvariaadid), kirjastused, uurijad ja teadlased, bibliofiilid,
tavakodanikud ning meedia-, kultuuri-, ja haridusasutused. Samas ilmnes intervjuudest, et
aktiivsemad kasutajad on eelkõige mäluasutused, bibliofiilid ning uurijad ja teadlased. Uuenenud
teenus pöörab lisaks bibliotekaari ja teadlase persoonadele täiendavat tähelepanu autori ja
ärikasutaja persoonale.
Kokkuvõtlikult on kliendisegmendid ning võtmetähtsusega partnerid ära toodud peatükis 3.2.1
Ärimudel (ärimudeli lõuendil).

3.2

Ärimudel, teenused ja äriprotsessid
Peatükis kirjeldatakse esmalt ülevaatlikult loodava rahvusbibliograafia teenuse ärimudelit ning
seejärel rahvusbibliograafia teenuse pakkumisega seotud RR-i teenuseid ja rahvusbibliograafia
tervikteenuse põhiprotsesse. Protsessikirjeldustele lisaks on välja toodud tulevase lahenduse
erisused võrreldes rahvusbibliograafia teenuse praeguse lahendusega.

Ärimudel
Tulevase ärimudeli kirjeldus on esitatud A. Osterwalder ja kolleegide poolt loodud ärimudeli
lõuendil, mis hõlmab üheksat ärimudeliga seotud komponenti: kliendisegmendid, kanalid,
kliendisuhted, väärtuspakkumised, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid,
tuluvood ja kulustruktuur. Ärimudeli komponente on lähemalt kirjeldatud aruande ülejäänud
peatükkides.

Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüsi vahearuanne, I etapp – praeguse olukorra
kaardistus (AS-IS)
2
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Rahvusbibliograafia teenuse ärimudeli lõuend
Peamised partnerid

Peamised tegevused

Väärtuspakkumised

Kliendisuhted

Kliendisegmendid

− Raamatukogud Eestis, sh:
o Eesti
Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu
o Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu
o Tartu Ülikooli
Raamatukogu
− Teised mäluasutused Eestis
− Teiste riikide RB keskused ja
andmebaasid – Estonica
andmete allikas
− Kirjastajad,
raamatukauplused (sh
antikvariaadid),
Hoiuraamatukogu
− Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus
(RMIT)
− Bibliofiilid

−
−
−
−
−

− Ühtne rahvusbibliograafiliste
andmete allikas
− Andmete
väljaandmisvõimekus
− Usaldusväärne, kvaliteetne
andmestu
− Pidev kiire täienemine
− Tervikpilt Eesti raamatu jm
laadi väljaannete olukorrast
− Info kõigi väljastatud
standardnumbrite kohta
− (Trükitoodangu)statistika
− Andmed autorite, tõlkijate,
jne, kirjastuste ja trükikodade
kohta
− Unikaalsed identifikaatorid nii
nimedele, väljaannete
kirjetele jne.
− Mitmekülgne
otsinguvõimekus
− Lingitud huvipakkuvad
andmestud (andmerikkus)
− Töökindel süsteem

− Usaldusväärsete ja rikkalike
andmete allikas
− Töökindlus
− Kasutajale vajalikud teenused
− Tagasiside infopäringutele
− Ettepanekute tegemise
võimalus

− Mäluasutused
− Raamatukauplused (ka
antikvariaadid)
− Kirjastused
− Autorid (sh tõlkijad,
illustraatorid jt)
− Uurijad, teadlased (sh
andmekaeve), tudengid,
Vikipeedia aktivistid
− Bibliofiilid
− Robot – andmebaasi kasutajad
− Tavakodanikud
− Meedia-, kultuuri-, ja
haridusasutused

Kirjete koostamine
Andmete kogumine
Andmete säilitamine
Andmete haldus
Andmete kättesaadavaks
tegemine
− Andmete esitlemine
− Veebiliidese haldus
− Rahvusbibliograafia teenuse
tutvustamine, reklaam
− Tootearendus
Põhiressursid
− Personal (tehniline, sisuline,
marketing, koolitus)
− Tehniline infrastruktuur
− Ligipääs väljaannetele,
teistele andmebaasidele
kirjelduste koostamiseks

Kulustruktuur
−
−
−
−
−

Palgakulu
IT riistvara kulu – andmete varundamisega seotud kulu
IT-püsikulu – töökohaga seotud kulud
Investeering
ELNET Konsortsiumi liikmemaks/hoolduskulu

Kanalid
− RR-i veebilehed, sh
rahvusbibliograafia
kasutajaliides, avaandmete
portaal
− E-kataloog ESTER
− Välised veebilehed, sh riigi
avaandmete portaal
− Kajastus RR väljaannetes
− Sotsiaalmeedia
− Üritusturundus, koolitused,
ettekanded
− Kajastus meedias
Tuluvood
− Avalik tasuta teenus
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Teenused
Lähtuvalt uuest tehnilisest lahendusest, mis näeb ette Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi
integreerimise ESTER süsteemiga (vt ptk 4.5), võib rahvusbibliograafia tervikteenusega seotud
Rahvusraamatukogu teenused jaotada kaheks mõtteliseks osaks:
1. Rahvusbibliograafia koostamine;
2. Rahvusbibliograafia levitamine.
Rahvusbibliograafia koostamine hõlmab endas teavikute täiendavaks kirjeldamiseks ja
rahvusbibliograafia andmebaasi hõlmamiseks ning rahvusbibliograafia haldamiseks vajalikke
tegevusi.
Rahvusbibliograafia levitamine sisaldab tegevusi, mis toetavad rahvusbibliograafia kättesaadavust
andmebaasist ning erinevate väljunditena levitamist rahvusbibliograafia sihtrühmadele.

Äriprotsessid

I Andmete loomine
ehk väljaannete
kirjeldamine

II Andmete kogumine,
säilitamine ja
kättesaadavaks
tegemine
rahvusbibliograafia
andmebaasis

III Rahvusbibliograafia
andmestiku levitamine

Rahvusbibliograafia teenuse põhietapid on võrreldes varasemaga samaks jäänud.
Rahvusbibliograafia tervikteenus hõlmab endas järgmisi etappe: andmete loomine ehk
väljaannete kirjeldamine, kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia
andmebaasis (rahvusbibliograafia koostamise teenus) ning rahvusbibliograafia andmestiku
levitamine tagamaks andmete võimalikult laialdane taas- ja ristkasutus (rahvusbibliograafia
levitamise teenus).
Järgnevalt antakse ülevaade kõigist rahvusbibliograafia teenuse tervikprotsessi etappidest ning
nendega seotud peamistest protsessidest. Protsessid on paigutatud nende etappide alla, millest
nende tegevused alguse saavad. Protsessijooniste originaalfailid on esitatud lisas 6.
I etapp: andmete loomine ehk väljaannete kirjeldamine
Kuna andmete loomine toimub jätkuvalt raamatukogusüsteemis Sierra, siis on tööprotsessis palju
sarnasusi varasemaga. Võrreldes tänase lahendusega saab välja tuua järgmised olulised erisused:
•

Väljaannete kirjeldamisel kontrollib süsteem bibliograafiliste andmete vastavust
tehnilistele vorminõuetele, mis tähendab, et kirjete loomine eeldab vähem
taustateadmisi ning sisestamisvigade tekkimise võimalus kahaneb antud nõuete osas.

•

Peatükis 3.4 välja pakutud juhtimis- ja valitsemismudeli muudatuste rakendumisel
laieneb rahvusbibliograafia koostamisse kaasatud isikute arv ELNET Konsortsiumi
liikmesraamatukogude töötajate arvelt. Uued osalised emba-kumba sisestavad teaviku
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esimesena kättesaamisel terve väljaande kirjelduse või alternatiivina kirje põhiosa ning
märgivad kirje ülevaatamist vajavaks, mispeale Rahvusraamatukogu kataloogija kontrollib
võimalusel kirje teaviku kättesaamisel üle. Täiendavate osaliste poolt täismahus
sisestatud kirjete arvelt tõuseb rahvusbibliograafia koostamise kiirus.
•

Laiem koostajate ring suurendab potentsiaalselt Estonica hulka kuuluvate teavikute
tuvastamist ning kirjete vastavat märgistamist.

•

Kuna väljaannete kirjeldamiseks kasutatav raamatukogusüsteem on ühtlasi integreeritud
Eesti rahvusbibliograafia andmebaasiga, siis määratakse teaviku kuuluvus
rahvusbibliograafiasse ning võimalusel kirjeldatakse see vastavalt nõuetele juba kirje
esmasel loomisel ning andmete kogumiseks rahvusbibliograafia andmebaasi ei ole vaja
eraldi tegevusi. Protsessi aeg lüheneb.

Protsess 1 - Uute kirjete hõlmamine ERB andmebaasi

Joonis 14. Uute kirjete hõlmamine ERB andmebaasi

Joonis 14 näitlikustab, kuidas toimub ERB andmebaasi kirjete hõlmamine, kus bibliokirje koostab
Sierrat kasutades tervikuna emba-kumba Rahvusraamatukogu või ELNET Konsortsiumi
liikmesraamatukogu spetsialist või ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogu spetsialist RR-i
töötaja abiga. Viimane variant võiks olla pigem erandlik tegevus.
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Protsess 2 – Estonica kirjeldamine
Estonica hulka kuuluvate teavikute kirjeldamine toimub üldjoontes protsessi 1 (uute kirjete
hõlmamine ERB andmebaasi) raames, mistõttu pole selle kohta eraldi protsessijoonist koostatud.
Ootus on, et Estonica’sse kuuluvate teavikute tuvastamine esmasel kataloogimisel paraneb
laiendatud koostajate ringi toel.
Estonica kirjete koostamine on eraldi tegevusena välja toodud, kuna sedalaadi teavikute puhul on
kõikehõlmavuse eesmärgi saavutamine oluliselt raskendatud. Teavikute kirjeldamiseks piisava
alusinfo saamiseks on soovitatav rakendada täiendavaid tegevusi nagu näiteks teistest
bibliograafiaandmebaasidest Estonica kohta käivate kirjeandmete kogumine (sh automatiseeritud
tarkvara veebist info leidmiseks) ja nende alusel rahvusbibliograafia andmestiku täiendamine.

II etapp: andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia
andmebaasis
Andmete kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia andmebaasis ning sellele eelnevad
tegevused on edaspidi esimesele etapile järgnev sujuv protsess, mistõttu on selle etapi all
varasemaga võrreldes vähem tööprotsesse. Võrreldes tänase lahendusega on olulised erisused:
•

Perioodika (aasta)nimestiku koostamine, ERB-i avaldamine avaandmetena ning Estonica
teavikute hankimine on teiste etappide alla liigitatud.

•

Etapi sisuks on jäänud peamiselt olemasolevate andmete valideerimine ja
kvaliteedikontroll bibliokirjete korrastamiseks. Kuna uuenenud rahvusbibliograafia
teenuse puhul on kavas lisada täiendavaid võimalusi sihtrühmadele tagasiside
andmiseks, siis võrreldes varasemaga võib kirje korrastamise aluseks olla tihedamini
väljastpoolt RR-i tulev tähelepanek. Juhul kui osa ELNET Konsortsiumi
liikmesraamatukogude töötajaid on valmis vastutust võtma ning piisavalt oskuslikud, siis
võidakse kirje suunata parandamiseks ka mõnele ELNET Konsortsiumi
liikmesraamatukogule (täienenud tegevuste logimise funktsionaalsus peaks võimaldama
selgelt tuvastada kirje koostajat).
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Protsess 3 – Bibliokirjete kvaliteedikontroll ja korrastamine

Joonis 15. Bibliokirjete kvaliteedikontroll ja korrastamine

Joonis 15 kujutab bibliokirjete kvaliteedikontrolli ja korrastamise protsessi. Protsess võib alguse
saada Rahvusraamatukogupoolse regulaarse kvaliteedikontrolli vajadusest või vigase RB kirje
märkamisest
teise
ELNET
Konsortsiumi
liikmesraamatukogu
töötaja
või
muu
rahvusbibliograafiahuvilise poolt. Kui protsessi algatab RR, siis on esimene samm
valikukriteeriumitele vastavate kirjete väljaotsimine Sierrast. Kui protsessi algatab ELNET
Konsortsiumi töötaja, siis märgib ta Sierras kirje ülevaatamist vajavaks. Muu rahvusbibliograafiahuviline saab vigasest kirjest teavitada ERBI kasutajakeskkonna tagasisidevormi kaudu.
Olenemata algusest kontrollib kirje andmeid RR-i spetsialist. Kui kirjet pole võimalik mõnele
teisele raamatukogule edasi suunata, siis parandab RR-i töötaja kirje. Kui kirje koostaja on mõni
ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogu, kes on võtnud vastutuse oma kirjete parandamise
eest, siis suunatakse kirje parandamiseks sellele raamatukogule (RR-i töötaja märgib kirje Sierras
ülevaatamiseks). Protsess lõppeb, kui andmed on kontrollitud ja korras.
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III etapp: rahvusbibliograafia andmestiku levitamine
Rahvusbibliograafia andmestiku levitamise etapi alla on koondatud protsessid, mis toetavad
andmete levikut erinevatel viisidel. Rahvusbibliograafia avaandmetena avaldamise ning
esitlemise (sh visualiseerimise) protsessid on lisatud küll tinglikult, sest need kuuluvad pigem
RR-i andmehalduse teenuse alla. Samas võimaldavad need aimu saada RB andmestiku
levitamisest. Uuele tehnilisele lahendusele esitatavad täiendavad nõuded andmete väljaandmise
võimekuse osas on ära toodud nõudeid käsitlevas peatükis 4.4 ja neid protsesside all eraldi ei
käsitleta.
Võrreldes tänase lahendusega on olulised erisused:
•

Eraldi on tähelepanu pööratud andmete esitlemisele ja visualiseerimisele, eesmärgiga
suurendada sihtrühmade huvi ja teadlikkust rahvusbibliograafia vastu.

•

Protsessid on osaliselt automatiseeritud, vähendades teenuse osutamisega seotud
käsitööd.

Protsess 4 – Perioodika (aasta)nimestiku koostamine

Joonis 16. Perioodika (aasta)nimestiku koostamine

Joonis 16 kujutab perioodika nimestiku koostamise ja avalikustamise protsessi. Perioodika
nimestikku võib koostada aasta jooksul ilmunud väljaannete kohta (e aastanimestik) või muu
valitud perioodi kohta. Protsessis osalevad vaid RR-i osakondade spetsialistid.
Süsteemis on seadistatud perioodika nimestiku koostamise ja avaldamisega seotu (sagedus,
valim, vorming, avaldamiskoht (nt RR veebileht)). Nimekirja koostamise ja avaldamise protsess
käivitub automaatselt vastavalt seadistusele ning kui puudub vajadus manuaalseks sekkumiseks,
siis jätkub automaatselt lõpuni.
Juhul kui esineb nimestiku koostamist takistavaid vigu, siis saadab Sierra RR-i perioodika
spetsialistile veateate vigaste kirjete ja/või ebaselge ilmumisinfo kohta. Veateade sisaldab
piisavalt infot probleemkohtade kontrollimiseks/parandamiseks. Spetsialist parandab vajadusel
kirjeandmeid. Kui perioodika ilmumisinfo on ebaselge, siis märgib kirjed komplekteerijale
kontrollimiseks. Komplekteerija selgitab õige info välja, parandab vajadusel kirjed ning saadab
kirjed Sierra kaudu ülevaatamiseks tagasi. Spetsialist käivitab Sierras käsitsi nimestiku
koostamise.
Kui koostatud nimestiku avaldamist pole automaatseks seadistatud, siis saab spetsialist valida,
kas soovib avaldamise käivitada või mitte. Aastanimestiku infot levitatakse soovi korral täiendavalt
RR-i uudiskanalites.
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Protsess 5 – Rahvusbibliograafia avaandmetena avaldamine

Joonis 17. Rahvusbibliograafia avaandmetena avaldamine

Rahvusbibliograafia avaandmetena avaldamise protsess on kirjeldatud joonisel 17. Süsteemis on
seadistatud RB avaandmetena avaldamisega seotu (sagedus, valim, vorming, avaldamiskoht (nt
data.digar.ee veebileht)). Andmete avaldamise protsess käivitub automaatselt vastavalt
seadistusele ning kui puudub vajadus manuaalseks sekkumiseks, siis jätkub automaatselt lõpuni.
Juhul kui esineb avaandmetena avaldamist takistavaid vigu, siis saadab Sierra RR-i spetsialistile
veateate vigaste kirjete kohta. Veateade sisaldab piisavalt infot probleemkohtade parandamiseks.
Spetsialist parandab kirjed ning käivitab Sierras manuaalselt RB avaandmetena avaldamise.
Protsess 6 – Rahvusbibliograafia esitlemine (sh visualiseerimine)
Rahvusbibliograafia esitlemise protsess võib endas hõlmata väga mitmekülgseid tegevusi,
mistõttu pole selle kohta konkreetset protsessijoonist koostatud. Protsess hõlmab endas:
•

Rahvusbibliograafia info ja statistika atraktiivset esitlemist ERB kasutajakeskkonnas ühes
lingitud täiendavate andmetega;

•

Rahvusbibliograafia info esitlemist e-kataloogis ESTER;

•

Rahvusbibliograafia tutvustamist ja turundamist erinevates kanalites (RR-i veebilehed,
RR-i väljaanded, (sotsiaal)meedia, üritused, koolitused, esitlused);

•

Jne.
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Erinevus praeguse/tulevase
lahenduse vahel

Kirjeldus

Kiirem protsess

Protsess on algusosas kiiremaks muutunud seoses
koostamisse kaasatud osaliste suurema hulgaga (teavikud
jõuavad varem mõne kaastatud osalise kätte) ning
protsessisammude vähenemisega (jääb ära kirjete laadimine
Sierrast ERB-i).
Suurema automatiseerituse abil on kiirenenud ka
rahvusbibliograafia avaandmetena avaldamine ning perioodika
(aasta)nimestike avaldamine.

3.3

Vähenenud vigade võimalus

Kuna tehniline lahendus võimaldab automaatseid
andmekontrolle (nii andmete lisamisel kui ka muutmisel), siis
on protsessides võrreldes varasema olukorraga vähenenud
tehniliste vorminõuetega seotud vigade tekkimise võimalus.
Potentsiaalselt soodustab vigaste kirjete arvu vähenemist ka
laiema kirjete parandajate ringi kaasamine (eeldusel, et on
tagatud piisav koolitus ja läbimõeldud kasutajaõiguste
jagamine).

Suurem automatiseeritus

Tehnilise lahenduse toel on mõnevõrra vähenenud käsitöö
vajadus, eelkõige kirjete kontrollimisel ning ka keskkondade
suurema integreerituse tõttu. RB avaandmetena avaldamine
ning perioodika (aasta)nimestike koostamine on automaatsem.
Potentsiaalselt rakendatakse Estonica kohta alusinfo
kogumiseks rohkem automaatlahendusi. Suurenenud on
võimalused andmevahetuseks.

Laiem haare

Kaasatud osaliste suurem hulk ning potentsiaalne
automaatlahenduste kasutamine tõstab tõenäosust, et
rahvusbibliograafiasse lisatakse rohkem Estonica hulka
kuuluvaid teavikuid ning muid teavikuid.

Sihtrühmade suurem
kaasatus

Laiemal hulgal sihtrühmadel on võimalik panustada RB
koostamisse ja kvaliteeti (eelkõige tagasiside andmise kaudu).
Rahvusbibliograafia atraktiivsem esitlemine aitab
potentsiaalselt kaasa rahvusbibliograafia populariseerimisele
sihtrühmade hulgas (sh kasutajaskonna suurenemisele ja uute
kasutusvaldkondade leidmisele).

Kulumudel
Siinses peatükis kirjeldatakse rahvusbibliograafia tulevikuteenuse kulumudelit.
Rahvusbibliograafia kulumudelisse on kaasatud rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud
kulud, mida on võimalik mõistlikul määral eristada teiste Eesti Rahvusraamatukogu
tegevuseesmärkide
täitmiseks
tehtavatest
kuludest.
Kulumudel
sisaldab
seega
rahvusbibliograafia teenusega otseselt seotud kulusid ja selles ei sisaldu kaudseid kulusid, mida
Eesti Rahvusraamatukogu teenuse osutamiseks kannab (nt kinnisvaraga seotud kulu jm).
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Kulu
Palgakulu

Kirjeldus
Rahvusbibliograafia teenusega seotud praeguses
palgakulus on arvestatud RR-i rahvusbibliograafia
teenuse ja RR-i teavikute kataloogimise teenuse
töötajaid. RR-i andmehalduse teenust ei ole
arvestatud, kuna tööajakulu on minimaalne.
Palgakulu arvutamisel on kasutatud eelmainitud
teenuste spetsialistide keskmist palgafondi. Palk on
kalkuleeritud 10 kuu lõikes, võttes arvesse
puhkused ning näitlikustamaks teenustega seotud
tegevusteks reaalselt kuluvat aega.
Rahvusbibliograafia teenuse tööajakulu põhines
2018. a oktoobris läbiviidud ajakaardistusele.

AS-IS
√

TO-BE
√

Tulevikuteenuse palgakulus on samadel alustel
arvestatud RR-i RB koostamise ja RB levitamise
teenuste töötajaid.
IT riistvara kulu

IT riistvara kulu katab ERB-i serveriga seotud kulu.
IT riistvara kulu põhineb serveri kasutusmahul,
ostuhinnal ja kasutusajal. Kulu arvestamisel on
võetud aluseks eeldused, et serveri eluiga on 5
aastat ning ERB kasutab neljandik serveri
võimsusest. Kulu aluseks on võetud ostuhind, mis
on kohandatud vastavalt ERB kasutusmahule.
Saadav tulemus on jaotatud võrdselt läbi serveri
eluea.

√

√

√

√

−

√

√

√

Tulevikuteenuse IT riistvara kulu katab
rahvusbibliograafia andmestiku täiendav
varundamisega seotud kulu.
IT-püsikulu
(töökoha kulu)

Investeering

IT-püsikuluna on arvestatud töökohaga seotud
IT-kulu, mis sisaldab ametikohta, lauaarvutit,
monitori ja tarkvara. IT-püsikulu põhineb nii praegu
kui ka edaspidi RMIT-i, kes on RR-is IT-teenuste
osutaja, hinnakirjal.
Investeering on kulu, mis kaasneb tulevikumudeli
juurutamisega.
Investeering koosneb tehnilise lahenduse
realiseerimise tervikmaksumusest, lisa-arenduste
kulust pärast tehnilise lahenduse esmast
realiseerimist ning juurutustegevustega seotud
täiendavast kulust (sh tööjõukulu).

ELNET
Konsortsiumi
liikmemaks /
Hoolduskulu

ELNET Konsortsiumi liikmemaks on praegu
Sierra/ESTERiga seotud otsene kulu. Sierra/ESTER
süsteemi kasutatakse RR-is muuhulgas teistele
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Kulu

Kirjeldus
teenustele ka rahvusbibliograafia kataloogimiseks.
Tagamaks, et praegune kulu peegeldaks üksnes
skoobis olevaid teenuseid, hinnati
rahvusbibliograafia kataloogimisega seotud
tegevuste mahtu Sierra/ESTER kasutamisel.
Hinnatud maht oli 25% tegevustest, mille kohaselt
jaotati liikmemaksuga kaasnev kulu.

AS-IS

TO-BE

Tulevikuteenuse kulus tuleb lisaks ELNET
Konsortsiumi liikmemaksule arvestada ka
rahvusbibliograafia kasutajaliidese hoolduskuluga.

3.4

Juhtimis- ja valitsemismudel
Selles peatükis kirjeldatakse rahvusbibliograafia tulevikuteenuse juhtimis- ja valitsemismudelit.
Rahvusbibliograafia teenuse osutajaks on Eesti Rahvusraamatukogu, mis on avalikku teenust
pakkuv raamatukogu. Eesti Rahvusraamatukogu tugineb oma tegevuses Eesti
Rahvusraamatukogu seadusele ja põhikirjale, säilituseksemplari seadusele ja teistele
õigusaktidele, ning riiklikele kui ka organisatsioonis kehtivatele strateegilistele dokumentidele.
Eesti Rahvusraamatukogus on edaspidi kaks rahvusbibliograafia teenuse osutamisega otseselt
seotud ja eraldi defineeritud teenust: a) rahvusbibliograafia koostamine, b) rahvusbibliograafia
levitamine. Nende teenustega seotud protsesse on lähemalt kirjeldatud peatükis 3.2.3
Äriprotsessid.
RR-is on kummalegi neist teenustest määratud teenuse omanik ning teenuse juht.
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas integreeritakse tulevikus e-kataloogiga ESTER (vt ptk 4),
mida toetab raamatukogusüsteem Sierra, mille haldaja/arendaja Eestis on ELNET Konsortsium.
Tulenevalt sellest asjaolust eeldab rahvusbibliograafia teenuse soovitud kujul osutamine edaspidi
suuremat läbirääkimise ja kokkulepete vajadust Eesti Rahvusraamatukogu ja ELNET Konsortsiumi
vahel. Rahvusbibliograafia teenuse osutamiseks vajalike tehniliste arenduste kokkuleppeid on
võimalik saavutada ka osapoolte huve ühildades (nt kõigi teavikuliikide kataloogimist lihtsustavaid
tehnilisi lahendusi toetades), kuid RB teenuse kiireks arenguks on arvatavasti vaja ka põhimõttelisi
juhtimis- ja valitsemismudeli muudatusi.
Potentsiaalsed
lahendused
oleksid
emba-kumba
raamatukogusüsteemi
Sierra
muutmisel/arendamisel Eesti Rahvusraamatukogule senisest suurema vastutuse ja rolli andmine
süsteemi muutmisel või vastupidi ELNET Konsortsiumi liikmetele 3 suurema rolli ja vastutuse
andmine rahvusbibliograafia teenuse osutamisel.
Eesti Rahvusraamatukogule suurema rolli andmise tugev külg on selge ühtse teenuse juhtimise
tagamine. Samas seab see väga kõrged nõuded Rahvusraamatukogu pädevusele ja
organisatoorsele võimekusele. Lisaks rahvusbibliograafia teenuse juhtimisele tähendaks RR-i
suurem kontroll raamatukogusüsteemi Sierra üle seda, et Rahvusraamatukogu peaks langetama
sama süsteemi kasutavate teiste raamatukogude eest otsuseid, mis on seotud nende
osutatavate teenustega. Ainult rahvusbibliograafia teenuse osutamise vaatenurgast lähtudes
oleks sellise otsuse langetamine liialt vähesele analüüsile tuginev, mistõttu ei saa seda siinkohal
Siinses dokumendis ei eristata ELNET Konsortsiumi liikmes- ja partnerraamatukogusid ning nimetatakse
neid kõiki ühtselt konsortsiumi liikmeteks või liikmesraamatukogudeks.
3
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soovitada. ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogudel on põhjendatud huvi oma teenuste
osutamist toetavat infosüsteemi valitseda ning raamatukoguteenuse laiem ümberkujundamine
eeldab ka laiemat analüüsi. Tähelepanu väärib ka asjaolu, et tulevikus on kõne all Eestis üleriigilise
ühtse raamatukogusüsteemi kasutuselevõtt, millele eelneval perioodil on ebaotstarbekas suuri
muudatusi ette võtta, kui nad kindlasti samas suunas ei ole.
Seetõttu on soovitus pigem tihendada Eesti Rahvusraamatukogu ja ELNET Konsortsiumi edasist
koostööd rahvusbibliograafia teenuse osutamisel. Üldine koostöö suurendamine toetab
potentsiaalselt ka dubleerivate tegevuste vähendamist avalike teenuste osutamisel riiklikul
tasandil. Praeguses olukorras registreerivad rahvusbibliograafiasse kuuluvaid kirjeid sageli esmalt
ka teaviku kiiremini kätte saanud ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogud, misjärel
Rahvusraamatukogu omakorda teaviku kättesaamisel varem loodud kirjeid kontrollib ja vajadusel
täiendab/parandab.
Rahvusbibliograafia kirjete loomisel infosüsteemipoolsete automaatkontrollide lisamine loob
eelduse, et nõuetekohaste kirjete loomine muutub kergemaks ka vähem kogenud kataloogijatele,
kui seda on Rahvusraamatukogu praeguse teavikute kataloogimise teenuse spetsialistid. See ei
lahenda küll olukorda terviklikult, sest kataloogimisoskus eeldab teemakohast koolitust (nt pool
raamatute kataloogimisele kuluvast ajast on praegu märksõnastamine ning RR-i uuritavad
märksõnastamise kratilahendused eeldavad masinloetavate täistekstide olemasolu) ning
efektiivne tegevus vilumust, kuid loob potentsiaali rahvusbibliograafia koostajate ringi kaalutletud
suurendamiseks ning teavikute kvaliteetse registreerimise kiirendamiseks.
Kui anda seadustega teistele (Rahvusraamatukoguga sama raamatukogusüsteemi kasutavatele)
raamatukogudele suurem vastutus rahvusbibliograafia koostamisel, siis oleks neil ka kõrgem huvi
RB teenuse arendamisel kaasa rääkida. Ettepanek on jätta Eesti Rahvusraamatukogule jätkuvalt
põhiroll ja vastutus RB teenuse juhtimisel, kuid laiendada teiste raamatukogude rolli nii, et esmalt
oleks neile pandud kohustus ja võimalus anda tagasisidet rahvusbibliograafia kirjete olemasolu ja
kvaliteedi kohta ning vastava juhendmaterjali hea tundmise korral rahvusbibliograafia kirjete
lisanduste/muudatuste kinnitamise õigus.

3.5

Andmemudel
Antud peatükis
andmekoosseisu.

kirjeldatakse

rahvusbibliograafia

tulevikuteenuse

andmemudelit

ja

Andmekoosseisu osas ei ole suuri põhimõttelisi muudatusi, kuid kuna analüüsist tuli välja vajadus
rikkalikuma andmestiku järele, siis on oluline rahvusbibliograafia kasutajakeskkonna kirjete juurde
linkida muid sihtrühmadele olulisi andmeid.
Käesoleval hetkel on RR-i olemasolev andmemudel vananenud, mistõttu on vastavalt RR
andmestrateegiale 2019-2022 (ver 0.1, 27.12.2018) ning rahvusbibliograafia ärianalüüsi hanke
tehnilisele kirjeldusele (riigihanke viitenumber 210050) RR-il soov võtta kasutusele uus
kontseptuaalne andmemudel IFLA LRM 4 (IFLA Library Reference Model) ning sellega seonduvalt
ka uus kataloogimisstandard RDA 5 (Resource Description and Access).
IFLA LRM andmemudel annab üldised põhimõtted bibliograafiliste andmete loogilise struktuuri
loomiseks ja juhtimiseks ning keskendub funktsionaalsuse poolelt lõppkasutaja tegevustest
lähtuvatest 5-st lõppkasutaja tööülesandest: leidmine (find), identifitseerimine (identify), valimine

4
5

https://www.ifla.org/publications/node/11412
http://www.rda-rsc.org/
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(select), kätte saamine (obtain) ning uurimine (explore). Eelmainitud viis tööülesannet on lähemalt
kirjeldatud alljärgnevas tabelis.

IFLA LRM tööülesanded
Tööülesanne

Nõue

Kirjeldus

leidmine
(find)

Tuginedes
asjakohastele
otsingukriteeriumidele
on „leidmise“
tööülesande eesmärk
koguda otsingu
funktsiooni abil kokku
teavet ühe või mitme
huvipakkuva ressursi
osas.

Antud tööülesanne tugineb vajalike andmete
otsimisele. Kasutaja eesmärk on kokku koguda
teavet ühe või mitme otsinguobjekti osas.
Kasutaja võib otsimiseks kasutada otsinguobjekti
atribuute või otsinguobjektiga lähedalt seotud
tunnuseid (või nende kombinatsioone).

Tööülesande eesmärk
on selgelt eristada
leitud ressursid
sarnastest
ressurssidest
andmebaasis.

Kasutaja eesmärk on veenduda, et
otsingutulemus vastaks kasutaja-poolsele
otsinguvajadusele (eesmärk võib olla ka: eristada
ja võrrelda sarnaseid otsingutulemusi).

Tööülesande eesmärk
on otsingutulemuste
alusel sobivate
valikute tegemine.

Kasutaja eesmärk on erinevate võimalike
ressursside vahel valikute tegemine ehk
otsustamine, millise ressursiga tööd jätkata.

identifitseerimine
(identify)

valimine
(select)

kätte saamine
(obtain)

uurimine
(explore)

Antud ülesande täitmiseks peab infosüsteem
võimaldama efektiivset ja paindlikku otsingufunktsiooni.

Antud ülesande täitmiseks peab infosüsteem
selgelt ning detailselt kirjeldama enda ressursse.
Andmete kirjeldus peab olema lõppkasutaja jaoks
selgelt arusaadav.

Antud ülesande täitmiseks peab infosüsteem
teotama asjakohaseid hinnanguid, võimaldades
piisavas ulatuses teabe esitamist kasutajale,
mille alusel on võimalik teha vastavaid valikud.

Tööülesande eesmärk
on vastavale
ressursile ligipääsu
võimaldamine.

Kasutaja eesmärk on pääseda ligi konkreetsele
bibliograafilisele informatsioonile, liikudes
otsingu-funktsioonist edasi.

Tööülesande eesmärk
on andmete
ristkasutuse
tagamine.

Kasutaja eesmärk on andmete uurimise käigus
uute andmete ja vastavate seoste avastamine.

Antud ülesande täitmiseks peab infosüsteem
esitama viiteid antud ressurssidele (kas
digitaalne ressurss veebiliideses või viide
füüsilisele ressursile raamatukogus).
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IFLA LRM tööülesanded
Tööülesanne

Nõue

Kirjeldus
Antud ülesande täitmiseks peab infosüsteem
toetama andmete ristkasutuse funktsioone
(uurimine, avastamine), luues andmete vahel
vastavaid seoseid ning võimaldades andmete ja
seoste vahel paindlikku navigeerimise
funktsiooni.

IFLA LRM kasutab nn „olem-seos“ mudelit (Entity-Relationship Model) – „olem“ kirjeldab
äriprotsessis esinevaid objekte ning „seos“ on ühendus kahe või enama olemi vahel.
IFLA LRM mudel defineerib spetsiifilisi olemeid, mida kirjeldab alljärgnev tabel:

IFLA LRM olemid
Olemi nimetus

Kirjeldus

Teos
(Work)

Konkreetse, distinktiivse teose intellektuaalne või kunstipärane sisu.

Väljendus
(Expression)

Distinktiivne märkide kombinatsioon, mis iseloomustab teose
intellektuaalset või kunstipärast sisu.

Kehastus
(Manifestation)

Ühiste tunnustega intellektuaalne või kunstipärane sisu (lisaks ka
füüsilise vormi aspektid).

Eksemplar
(Item)

Objektid, mis sisaldavad endas intellektuaalse või kunstipärase sisu
märke.

Agent
(Agent)

Olem, mis (kes) on võimeline teostama kaalutletud otsuseid, saama
õiguseid ning millele (kellele) on võimalik määrata vastutust vastavate
otsuste teostamise eest.

Isik
(Person)

Üksikisik, indiviid.

Kollektiiv
(Collective agent)

Inimeste grupp või organisatsioon, mis kannab kindlaks määratud nime
ning mis on suuteline tegutsema ühtse üksusena.

IFLA LRM mudelis on veel hulgaliselt määratletud täiendavaid tunnuseid, mida pole aga
käesoleva ärianalüüsi kontekstis otstarbekas eraldi esitleda.
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Andmemudel ning selle kirjeldus (äriobjektid, andmekoosseis)
Alljärgnevalt on esitletud lihtsustatud kujul uue rahvusbibliograafia teenuse kontseptuaalne
andmemudel. Aluseks on võetud IFLA LRM põhimõtted üldistatud kujul. Andmemudel kajastab
vastavat rahvusbibliograafia andmekoosseisu ning vastavaid äriobjekte (tulenevalt andmetest ja
ärianalüüsis välja valitud persoonadest). Andmemudel on koostatud kihiliselt (alustades
bibliograafilistest andmetest ning lõpetades liidestustega teenuste ja partnerite vahel).
Andmete puhul on oluline tagada andmete ristkasutus. Bibliograafiliste kirjete osas on olulisemad
seosed kirjeldatud sektsioonis „Põhilised bibliograafilised andmed (andmebaas)“.
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PARTNERI SÜSTEEM (RAAMATUKAUPLUS, KIRJASTUS JPM)

KLIENT (ärikasutaja, bibliotekaar,
teadlane, autor)

BIBLIOGRAAFILISED ANDMED

ILMUMA HAKKAVATE
VÄLJAANNETE TEAVE

TÄIENDAVAD ANDMED

TEAVITUSED

MASINLOETAV

RAAMATUKOGUSÜSTEEM

RAHVUSBIBLIOGRAAFIA VEEBILIIDES

PÕHILISED BIBLIOGRAAFILISED ANDMED (ANDMEBAAS)
RAHVUSBIBLIOGRAAFIA
VEEBILIIDESE
OTSINGUFUNKTSIOON

STATISTILISED ANDMED

TEOS
(WORK)

Teaviku
nimetus,
teaviku tüüp
(raamat,
heliteos, kaart
jm), ISBN,
ilmumisaasta,
teema

TEAVITUSED
LAENUTUSANDMED (ELNET
raamatukogud)

VÄLJENDUS
(EXPRESSION)

Orginaaltekst

KEHASTUS
(MANIFESTATION)

Käsikiri
Kirje
klassifikaatorid

Tõlked

Versiooniandmed

KIRJETE KOPEERIMISE
FUNKTSIOONID

Andmed teaviku agentide (autori,
kirjastuse, tõlkija, toimetaja,
illustreerija jm) osas

BIBLIOTEKAAR (loob kirjet,
täiendab, muudab, kustutab jm)

EKSEMPLAR
(ITEM)

TÄIENDAVAD ANDMED

Kaane kujundus, teaviku füüsiline kirjeldus, tiraaž,
arvustused jm

Joonis 18. Rahvusbibliograafia tuleviku teenuse andmemudel.
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3.6

Andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.01.2009 määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete
süsteem" §-le 1 kehtivad rahvusbibliograafia andmebaasile infosüsteemide kolmeastmelise
etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuded. Süsteemile on ISKE nõuete alusel määratud turvaklass, mis
määrab süsteemile rakendatavaid turvalisuse nõudeid. Määratud turvaklass (K1T2S0) ning
turbeaste (keskmine) tuleneb tänase rahvusbibliograafia andmekogule (ERB) kehtivast
turvaklassist, mis on leitav riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) kodulehelt 6. Kuna turvaklass
(ning sellest lähtuvalt turbeaste) määratakse andmete iseärasusi arvestades (mitte süsteemi
ülesehitust arvestades), siis ei ole põhjust eelnevalt määratud turbeklassi ja turbeastme õigsuses
(tuleviku teenuse vaates) kahelda.
Detailsete (tehniliste, füüsiliste ja organisatsiooniliste) turvameetmete osas tuleb seetõttu
rahvusbibliograafia süsteemi puhul rakendada ISKE meetmeid vastavalt määratud turvaklassile ja
turbeastmele. ISKE meetmete rohkusest ning mahukusest tingituna ei ole kõiki vajalikke
meetmeid käesolevas peatükis võimalik kajastada.
Tulenevalt eelnevast on käesolev peatükk täienduseks ISKE meetmetele ning keskendub
olulisematele andmete turvalisust ja kvaliteeti tagavatele põhimõtetele ning nõuetele üldistatud
kujul (arvestades raamatukogusüsteemide spetsiifikat ja teadaolevaid probleemseid kohti
tänases rahvusbibliograafia teenuses).

Andmestiku turvalisuse ja kvaliteedi üldised põhimõtted
Andmestiku turvalisuse ja kvaliteedi tagamiseks tuvastatud üldised põhimõtted on:

•
•
•
•
•

rahvusbibliograafia andmed peavad olema võimalikult autentsed (tuleb arvestada
asjaoluga, et erinevaid bibliograafilisi kirjeid muudetakse tihti, mistõttu ei ole kunagi
võimalik saavutada täiuslikku, kogu andmekogu hõlmavat autentsust);
rahvusbibliograafia andmed peavad olema kaitstud volitamata (põhjendamatu) muutmise
või kustutamise eest;
rahvusbibliograafia andmete muutmist peab saama järjepidevalt jälgida ja kronoloogiliselt
kontrollida;
rahvusbibliograafia andmeid peab olema võimalik taastada (võimalikult värske versiooni
alusel) peale andmete volitamata muutmist või kustutamist;
tehnilise lahendusega peab olema tagatud võimalus automaatse andmekontrolli
funktsiooni lisamiseks tulevikus.

Üldistest põhimõtetest lähtuvad konkreetsed nõuded andmestiku turvalisuse ja kvaliteedi
tagamiseks on esitatud alljärgnevas tabelis. Nõuded (ilma kirjelduseta) on välja toodud ka
käesoleva dokumendi punktis 4.4 (funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded).

Andmestiku turvalisuse ja kvaliteedi nõuded
Nõuete kirjeldamisel on lähtutud raamatukogusüsteemide spetsiifikast, ISKE nõuetest ning
rahvusvaheliselt üldtunnustatud infoturbe standarditest ISO/IEC 27001 ning ISO/IEC 27002.
6

https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/erb
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NB! Alljärgnevad nõuded ei ole tähtsuse järjekorras!

Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus

1.

Logimine

Kõikide kasutajate tegevused (raamatukogu)süsteemis peavad
olema keskselt jälgitavad ning sündmuste täpne käik peab
olema kronoloogilises järjekorras taastatav/kontrollitav. Keskne
logimine süsteemis (ka raamatukogusüsteemi kihis) võimaldab
tuvastada süsteemis andmete turvalisust mõjutavaid tegevusi.
Kuna bibliograafilised kirjed muutuvad tihti ajas, siis ei ole neid
otstarbekas muutmiseks lukustada (põhjendatud vajadusel
võib seda muidugi teha). Sellisel juhul on oluline, et
eksisteeriks usaldusväärsed logiandmed kõikidest tegevustest,
mida konkreetse kirjega (või andmekoguga terviklikult) tehti
(kes tegi, mida tegi, kuna tegi, miks tegi). Antud logiandmete
abil saab olulisel määral tõsta kirjete kvaliteeti, kuna nende abil
on võimalik tuvastada tegevuse teostaja ning selle kaudu ka
muutmise põhjused.
Kindlasti peaks logides kajastuma alljärgnev:
• kasutajakonto (kasutajatunnus) andmed (oluline füüsilise
isiku tuvastamiseks);
• kasutaja sisse-ja väljalogimise kuupäev ning kellaaeg;
• kasutaja sisselogimise ebaõnnestunud katsed;
• kasutaja sisselogimise asukoht (konkreetne arvuti);
• (raamatukogu)süsteemi oluliste sätete muutmine (nt
logisätete
muutmine,
kellaaja
muutmine
või
raamatukogusüsteemis kirjete õiguste muutmine jpm);
• millistele andmete kasutaja pääses;
• milliseid parameetreid kasutaja andmetes muutis;
• muudatused kasutaja ning kasutajagruppide õigustes;
• muud olulised kasutaja-poolsed ning süsteemisisesed
tegevused, mida tuleks jälgida.
Lihtsalt logimisest ei piisa – oluline on logisid teatud aja tagant
analüüsida, selleks, et avastada (turva)intsidente ning muid
süsteemisiseseid anomaaliad. Arvestades tekkivate logide
mahtu, soovitame logide analüüsimiseks kasutada vastavat
tarkvara (raamatukogusüsteemis võiks olla selline funktsioon
olemas konkreetselt kirjete osas).
Logimise puhul on oluline siduda kõik süsteemisisesed
tegevused täpse ning usaldusväärse aja-allikaga – soovitame
siduda logid keskse ajaserveriga.
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus
Logisid on oluline kaitsta autoriseerimata muudatuste eest (vt
käesoleva tabeli punkti 6).
Logide mahtu ning muudatuste spetsiifikat arvestades on vaja
määrata aeg, kui kaua logisid on otstarbekas säilitada.

2.

Tarkvara

Kogu süsteemi tarkvara üle tuleb järjekindlalt pidada arvestust
(tarkvara nimetus; versioonid; litsentsid; arvutid, kuhu tarkvara
on installeeritud; kuna on uus versioon installitud jpm).
Süsteemi tarkvara – nii operatsioonisüsteemi(de) kui ka
eraldiseisvate programmide tarkvara – peab olema järjepidevalt
uuendatud. Kasutusel peaks olema võimalikult uus versioon
tarkvarast, millel on vastava tarkvara tootja tugi. Süsteemi
jaoks peavad kehtima vastavad reeglid, mis sätestavad
tarkvara uuendamise korda.
Tarkvara uuenduste stabiilsust tuleks võimalusel katsetada
eraldiseisvas testkonnas (tarkvara uuenduste puhul võivad
tekkida süsteemi tööd segavad faktorid, mida tarkvara tootja
ette ei näinud).
Tarkvara uuendused on olulised turvaaukude parandamiseks
ning tarkvara nõuetekohase töö tagamiseks.
Tarkvara ning tarkvara uuenduste installeerimise õigus peaks
olema ainult vastaval süsteemiadministraatoril (tavakasutajatel
ei tohi antud õigust olla). Vastavad süsteemiadministraatorid
peavad olema määratud ametlikus korras (kirjalikult).
Turvaaugud ja pahavara
Kuna rahvusbibliograafia andmed on avalikud, siis puudub
suure tõenäosusega potentsiaalsetel kurjategijatel suurem huvi
antud andmete vastu üksikult. Halvimas stsenaariumis saab
potentsiaalne kurjategija ära kasutada olemasolevat turvaauku
ning krüpteerida andmed osaliselt või täielikult (lunavara).
Krüpteeritud andmete taasavamiseks nõutakse ohvrilt üldjuhul
lunaraha, kuid maksmine ei garanteeri andmete krüpteerimata
kätte saamist.
Olgugi, et tegemist on tugeva turvalisust tagava meetmega, ei
pruugi siinkohal aga täielikku kaitset pakkuda ka asjaolu, et
olulised andmed paiknevad n-ö „sisevõrgus“. Tehniliselt
(turvaaukude olemasolul) on võimalik kurjategijal ka sisevõrku
pääseda, juhul, kui sisevõrk on ühendatud Internetiga (kuigi
see nõuab ressursse ning tugevaid teadmisi sisevõrgu
ülesehitusest). Levinum viis süsteemi nakatamiseks on
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus
pahavara/lunavara edastamine e-kirja või välise andmekandja
kaudu. Kuigi süsteemi jõuga sisse murdmise risk on
rahvusbibliograafia andmebaasi osas väga väike, võib riski
realiseerumisel kahju olla suur (kui puuduvad täiendavad
kaitsemeetmed), mistõttu ei tohi antud ohtu ignoreerida.
Andmete pahavara/lunavara riskide maandamiseks on (tarkvara
uuenduste kõrval) hea viis kasutada süsteemivälist
varundamist (süsteemisisese varundamise puhul on
varundused üldjuhul omavahel sünkroniseeritud, mistõttu saab
pahavara/lunavara levida põhilisest andmebaasist varunduse
andmebaasi – siinkohal ei kaitse ka asjaolu, kui varundus asub
geograafiliselt teises asukohas). Süsteemiväline varundamine
on kirjeldatud käesoleva tabeli punktis 4.
Viirusetõrje
Viiruste ja muu pahavara avastamiseks mõeldud tarkvara peab
olema installeeritud kõikidesse süsteemi arvutitesse
olenemata operatsioonisüsteemist.
Viirusetõrje tarkvara peab olema ajakohane.

3.

Õiguste haldus

Süsteemisisesed õigused peavad olema sätestatud vastavalt
minimaalse vajaduse printsiibile – kasutajatele tuleb anda
õiguseid nii vähestele andmetele kui võimalik, kuid kõikidele
vastavatele andmetele, mida kasutajal on tööks vaja.
Suuremate õigustega kasutajakontode arvu (nii
operatsioonisüsteemi põhiselt kui ka raamatukogusüsteemi
põhiselt; nt süsteemiadministraator) tuleb viia miinimumini.
Õiguste halduse puhul on oluline, et andmetel (kas
eraldiseisvatel kirjetel või kirjete kogudel) oleksid omanikud,
kes sätestaksid, kes tohib andmete ligi pääseda (andmeid luua,
muuta, kustutada) ning kes mitte.
Süsteemis peab olema kehtestatud kinnitatud (kirjalik)
reeglistik õiguste halduse osas (ametlik protseduur
kasutajakonto ning kasutajaõiguste saamiseks; kes kinnitab
kasutajakonto loomist; millistel tingimustel antakse õiguseid
juurde jpm).
Õiguste halduse puhul peaksid olema kirjalikult määratud eraldi
rollid (isikud), kes tegelevad õiguste määramisega
(administraatorid). Õiguste määramisega tegelev isik ei tohi
olla samaaegselt andmete omanik.
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus
Õiguste halduseks ja administreerimiseks peab olema loodud
eraldi kasutajakonto (lisaks tavakontole).
Süsteem peab võimaldama:
•
•
•
•

4.

Varundamine

kirjete haldamisõiguste määramist;
lubada ja keelata valitud kirjete (või kõigi kirjete)
muutmist mitme kasutaja poolt;
lukustada kirjeid ja kirjete välju muutmiseks;
valitud kirjete või kirjete kategooria kustutamise
keelamist.

Varundamine on tänapäeval oluline iga süsteemi puhul – seda
kasutatakse eeskätt süsteemi käideldavuse tagamiseks. Kui
süsteemi põhiline andmebaas lõpetab mingil põhjusel töö,
saab kaasaegse varundamise lahenduse abil süsteemi töö
taastada tavakasutajale märkamatult.
Süsteemi jaoks peab kehtima kinnitatud (kirjalik) varundamise
poliitika, mis hõlmab varundamise eest vastutavaid isikuid
(nende rolle, kohustusi, õigusi), varundamisele kuuluvate
andmete loendit, varundamise intervalle/mahtu, varundamise
testimise korda jpm. Antud poliitikat tuleb järjekindlalt järgida
ning täiendada.
Süsteemi varundamise osas peavad olema määratud ametlikus
korras (kirjalikult) varundamise eest vastutavad isikud.
Ainuüksi varundamisest ei piisa – varundusi tuleb kindla aja
tagant testida (soovituslikult 1 kord aastas).
Soovitatav on süsteemi varundust sisaldavat andmebaasi hoida
põhilisest andmebaasist geograafiliselt eraldatud asukohas –
see tagab andmete turvalisust stsenaariumis, kui põhilises
asukohas juhtub õnnetus (tulekahju, veetorude lekkest
põhjustatud kahju jm).
Süsteemiväline varundamine
Andmete täiendavaks kaitseks on oluline teha varundusi ka
süsteemist väljas.
Kui süsteemi, mille varundus töötab ainult võrgusiseselt
(sünkroniseerituna), sattub pahavara/lunavara või viirus, siis on
suur tõenäosus, et kogu andmebaas on nakatunud (olenemata
põhilise ja varu andmebaaside geograafilisest eraldatusest).
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus
Vähetõenäoline, kuid sellegipoolest võimalik oht on see, et
õnnetuse korral hävinevad (nt tulekahju korral) nii põhiandmed
kui ka varundus.
Suurim oht (samuti vähetõenäoline, kuid siiski võimalik) on
andmete kustutamine autoriseeritud ning privilegeeritud
õigustega kasutaja poolt kas ekslikult või kuritahtlikult.
Antud riske aitab maandada süsteemiväline varundamine –
varundusi võib teha näiteks välisele USB andmekandjale.
Süsteemivälist varundust tuleks teha kindla ajalise perioodi
tagant (olenevalt sellest, kui kiiresti muutub põhilise
andmebaasi andmekoosseis).
Antud varundust tuleks hoida kolmandas asukohas tulekindlas
seifis.

5.

Turvalised
sideühendused

Süsteemi sideühendused peavad kasutama turvalisi
tehnoloogiaid (vastavalt reaalsele vajadusele; nt HTTPS,
VLAN-id, IPSec jm).
Kõik sideühendused peavad olema detailselt dokumenteeritud
ning dokumentatsioon peab olema järjekindlalt kaasajastatud.
Süsteemi sideühenduste konfigureerimise osas peavad olema
määratud ametlikus korras (kirjalikult) sideühenduste
konfigureerimise eest vastutavad isikud.

6.

Krüpteerimine

Soovituslik on logide ja muude oluliste andmete kaitseks
krüpteerida kasutusel olevaid andmeid/andmekandjaid tuntud
krüpteerimise meetoditega.

7.

Süsteemi
komponentide
füüsiline turvalisus

Kõik raamatukogusüsteemi (olulised) füüsilised komponendid
(serverid, võrguseadmed jm) peavad paiknema piiratud
ligipääsuga ruumides, tagamaks seadmete füüsilist turvalisust.
Hoonetes ja ruumides, kus asetsevad süsteemi füüsilised
komponendid, peab kehtima vastav, füüsilist turvalisust
reguleeriv poliitika/kord. Antud reeglistik reguleerib ruumidesse
sissepääsu selliselt, et süsteemi ruumidesse ei tohi siseneda
isikud, kellel puudub põhjendatud (töökorralduslik) vajadus
ruumi sisenemiseks.
Tuleb määrata süsteemi füüsilise turvalisuse eest vastutav isik
(nii süsteemiülene kui ka vajadusel eraldiseisvates
asukohtades).
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus
Soovituslik on ruumides kasutada elektroonilist sisse- ja
väljapääsumehhanismi, mis logib ruumidesse sisenejaid
vastavalt isikustatud läbipääsukaardile.
Soovituslik on füüsiliselt märgistada seadmeid, kirjeldamaks
nende kuuluvust vastavasse süsteemi.
Süsteemivälist varundust (vt käesoleva tabeli punkti 4) on
soovituslik hoida kolmandas asukohas, tulekindlas seifis.

8.

Organisatsiooniline
turve ning
inimressursi turve

Süsteemi eest vastutavate ning privilegeeritud kasutajate osas
peab olema tehtud taustakontroll, selleks, et välistada
probleemse taustaga isikuid. Taustakontrolli tuleb teha järgides
kehtivaid seadusi ning seda saab teha vaid isiku nõusolekul.
Süsteemi jaoks peaks olema määratud infoturbe eest vastutav
isik/roll (ning tema asendaja), kes:
•
•
•
•

vastutab süsteemi dokumentatsiooni korrasoleku ja
täiendamise eest;
kontrollib süsteemiadministraatorite tööd (tarkvara
uuendused tehtud nõuete kohaselt jm);
vastutab andmete varundamise testimise eest;
kontrollib õiguste halduse protseduure jpm.

Süsteemis peab kehtima kohustuste lahusus – infoturbe eest
vastutav isik ei tohiks samaaegselt süsteemi administreerida.
Kasutajaõiguseid määrav isik ei tohiks olla samaaegselt mõne
andmekogu/kausta omanik.
9.

Dokumentatsioon

Süsteemil peab olema vastav (selle turvalisust reguleeriv)
dokumentatsioon, milles on kirjeldatud:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raamatukogusüsteemi ülesehitus;
süsteemi andmete koosseis;
kasutusel olev riistvara (detailselt kirjeldatud);
kasutusel olev tarkvara (detailselt kirjeldatud);
süsteemi eest vastutavad isikud;
süsteemi tehnilise osa muutmise kord;
süsteemi andmete varundamise kord;
süsteemi logimise kord;
süsteemi tarkvara uuendamise kord;
süsteemi füüsilise kaitse meetmed;
süsteemi infoturbe/küberturbe meetmed;
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Rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus ja kvaliteet
Nr

Nõue

Kirjeldus

•

3.7

süsteemi kasutajate õigused/kohustused (turvalisuse
osas), koostööpartnerid jpm.

Teenuse mõõdikud
Mõõdikud on jaotatud kaheks: uue ärimudeli ja tehnilise lahenduse rakendamise perioodil
kasutamiseks soovitatavad mõõdikud ning teenuse hilisemat toimimist jälgida võimaldavad
mõõdikud.
Rakendamise perioodiks (u kuus kuud) soovitatud mõõdikud on kriitilised arusaamaks, missugune
on muudatuse mõju. Valitud võtmenäitajad annavad infot selle kohta, kuidas muutub teenuse
osutamisega seotud ajaline efektiivsus ning kas sihtrühmade esindajad leiavad
rahvusbibliograafia eraldiseisva kasutajaliidese üles ning hakkavad seda kasutama. Mõõdikuid
võib teenuse analüüsiks rakendada ka edaspidi, kuid nädalase analüüsiperioodi asemel hinnata
neid nt kord kuus.
Edasiseks soovitatud mõõdikud annavad infot teenuse kasutamise ning osutamisega seotud
üldisemate võtmeaspektide kohta. Kasutamise osas on välja valitud andmestiku kasutussagedust
ning kasutajate rahulolu väljendavad näidikud ning teenuse osutamise puhul jätkuva toimimise
ning kvaliteedi kohta infot andvad näidikud.
Mõõdikud rakendamise perioodiks
Mõõdik
Rahvusbibliograafia
loomiseks kuluv aeg

Rahvusbibliograafia
kasutajaliidese
külastuskordade arv

Rahvusbibliograafia
kasutajaliidese
konversioonimäär

kirje

Kirjeldus
Rahvusraamatukogu kataloogija poolt teatud laadi teaviku
kataloogimiseks kuluv aeg minutites. Võimalik mõõta nt päevas
kataloogitud teavikute abil.
Annab infot sellest, kas uue tehnilise lahenduse rakendamine
toob pärast harjumisperioodi kaasa efektiivsustõusu. Täiendavalt
võimalik koguda infot kasutajakogemuse kohta, et tuvastada
lahenduses esineda võivaid potentsiaalseid kitsakohti.
Rahvusbibliograafia kasutajaliidese lehel tuvastatud unikaalsete
kasutajasessioonide arv. Mõõtmissagedus kord nädalas.
Annab infot rahvusbibliograafia kasutajaliidese teadlikkusest
sihtrühmade hulgas. Võimalik täiendavalt koguda infot, mis
kanalit kaudu (nt ESTER, link infokirjas, Google otsing)
sihtrühmade esindajad lehele jõuavad.
Lehe külastajate protsent, kes rakendab lehele saabumise järel
mõnda põhifunktsiooni (nt otsing). Mõõtmissagedus kord
nädalas.
Annab infot selle kohta, kas lehele jõudnud külastaja sooritab
mõne tegevuse ja temast saab potentsiaalne kasutaja.
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Mõõdikud edaspidiseks
Mõõdik

Kirjeldus

Kasutuskordade arv ühes
kuus

Ühes kuus rahvusbibliograafia skoobi ulatuses e-kataloogis
ESTER sooritatud otsingute arv ja rahvusbibliograafia
kasutajaliideses põhifunktsioonide (nt otsing) rakendamise arv.
Annab infot rahvusbibliograafia andmestiku kasutussagedusest.
Võimaldab täiendavalt uurida, missugused funktsioonid leiavad
rohkem/vähem kasutust.

Kasutajate rahulolu
teenusega

Kasutajate rahuloluhinnang teenusele rahvusbibliograafia
kasutajaliidese veebiküsitluse kaudu. Mõõtmissagedus kord
aastas või vastavalt vajadusele.
Annab infot kasutajate üldisest rahulolust teenusega. Täiendavalt
kasutajate
profiili
ning
hinnanguid
võimaldab
uurida
konkreetsetele teenuse aspektidele.
Uute rahvusbibliograafiasse kuuluvate kirjete registreerimise arv
ühes kuus.
Annab infot teenuse esimese etapi toimimisest ning teenusega
seotud andmete mahust
Valimi alusel kontrollitud rahvusbibliograafia teavikute kirjetes
esinev vigaste kirjete protsent. Mõõtmissagedus kord poolaastas
või vastavalt vajadusele.
Annab infot rahvusbibliograafia kirjete kvaliteedist (sh
konkreetsetest kitsaskohtadest) ning sellega seotud muutustest.

Registreeritud teavikute
arv ühes kuus
Pistelise kontrolli käigus
tuvastatud vigaste kirjete
protsent
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4.

Tehnilised lahendused
Tehniliste lahenduste peatükis on kirjeldatud analüüsil tuvastatud TO-BE rahvusbibliograafia
äriprotsessi toetavad võimalikud tehnilised lahendused ning esitatud need võrdluses üksteisega.
Tehniliste lahenduste kirjeldamisel on arvestatud asjaoluga, et igaüks neist peab olema suuteline
realiseerima teenusedisaini protsessi käigus välja töötatud rahvusbibliograafia äriteenust, mille
tehniline
külg
on
väljendatud
lahendusele
esitatavates
funktsionaalsetes
ja
mittefunktsionaalsetes nõuetes. Tehnilise lahenduse valik mõjutab samas rahvusbibliograafia
TO-BE teenuse komponente, sh otseselt valitsemis- ja juhtimismudelit.
Peatükis on täiendavalt kirjeldatud ka teenuse ligikaudset maksumust lahendusstsenaariumide
kaupa 10 aasta vaates ja võimalikku kulude optimeerimist. Kirjeldatud on ka tehniliste lahenduste
töötoas (Lisa 1. Töötubades osalejate nimekiri) lahendustele antud koondhinnangud nende ärilise
väärtuse, rakendamiseks vajaliku pingutuse/kulu, riski ning komplekssuse suhtes.
Tehniliste lahenduste puhul on oluline silmas pidada, et Rahvusraamatukogu e-teenuste visioon
näeb ette, et raamatukoguteenus peab olema ühine ning terviklik.

4.1

Tehniliste lahendusstsenaariumide kirjeldused
Alampeatükis esitatakse viie TO-BE rahvusbibliograafia äriprotsessi toetava võimaliku tehnilise
lahenduse kirjeldused ning selekteeritud komponentide võrdlustabel.

Lahendus A: uus eraldiseisev Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
• Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine eraldiseisvas keskkonnas.
• Luuakse liidesed teiste RK süsteemidega (ESTER/Sierra, URRAM, RIKS) vajalikus
•
•
•

ulatuses.
Uues eraldiseisvas ERB-is toimub andmete loomine ja muutmine (süsteem on eraldatud
ELNET Konsortsiumi vastutusalast).
Kasutusel on RK-süsteem, mis võimaldab tegevusi logida ning määrata piiranguid
(andmete turvalisuse tagamiseks; Sierra asemel).
RR-il on täielik õigus muuta/arendada süsteemi.

Lahendus B: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
– osa ESTER süsteemist
• Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine ühtses ESTER/ERB keskkonnas.
• Kasutajad saavad vajalikud andmed kätte ühest keskkonnast.
• Luuakse liidesed teiste RK-süsteemidega (URRAM, RIKS) vajalikus ulatuses.
• Kasutusel olevat RK-süsteemi (Sierra) on vaja arendada või võtta kasutusele uus
•

RK-süsteem, mis võimaldab tegevusi logida ning määrata piiranguid (andmete turvalisuse
tagamiseks).
Õigus muuta/arendada süsteemi on ELNET Konsortsiumil.
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Lahendus C: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
– osa uuest üleriigilisest RK-süsteemist
• Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine üleriigilises RK-süsteemis.
• Kasutajad saavad kõikide Eesti raamatukogude andmeid kätte ühest keskkonnast.
• Liidesed RK-süsteemide vahel pole vajalikud (ühtne süsteem).
• Kasutusel on uus RK-süsteem, mis võimaldab tegevusi logida ning määrata piiranguid
•

(andmete turvalisuse tagamiseks).
Õigus muuta/arendada süsteemi
organisatsioonil

on

riigi

(ministeeriumide)

poolt

määratud

Lahendus D: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
– osa ESTER süsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega
• Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine ühtses ESTER/ERB keskkonnas.
• Kasutajad saavad vajalikud andmed kätte eraldiseisvast kasutajaliidesest (mis on
•
•
•

soovikohaselt muudetav).
Luuakse liidesed teiste RK-süsteemidega (URRAM, RIKS) vajalikus ulatuses.
Kasutusel olevat RK-süsteemi (Sierra) on vaja arendada või võtta kasutusele uus
RK-süsteem, mis võimaldab tegevusi logida ning määrata piiranguid (andmete turvalisuse
tagamiseks) ning automaatset reaalajas andmevahetust.
Õigus muuta/arendada süsteemi on ELNET Konsortsiumil.

Lahendus E: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
– osa uuest üleriigilisest RK-süsteemist, kuid eraldiseisva
kasutajaliidesega
• Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine üleriigilises RK-süsteemis.
• Kasutajad saavad vajalikud andmed kätte eraldiseisvast kasutajaliidesest (mis on
•
•
•

soovikohaselt muudetav).
Liidesed RK-süsteemide vahel pole vajalikud (ühtne süsteem).
Kasutusel on uus RK-süsteem, mis võimaldab tegevusi logida ning määrata piiranguid
(andmete turvalisuse tagamiseks).
Õigus muuta/arendada süsteemi on riigi (ministeeriumide) poolt määratud
organisatsioonil.
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Lahendusstsenaariumide võrdlus
ERB
lahendusvariant

Muudatuste
tegemise võimalikkus
(arendus)

Rahvusbibliograafiliste
(RB) andmete loomine

RB andmete turvalisus

Andmete kvaliteet
ja autentsus –
automatiseeritud
andmete kontroll

Liides e-kataloog
ESTER-iga

URRAM, RIKS
liidesed (laenutuse
info)

Teised liidesed
(kirjastused,
trükikojad,
raamatukauplused
jm)

Kasutajaliides

A

Muudatusi
kooskõlastab RR.

Eraldi RK-süsteem,
millele pääsevad ligi
AINULT RB koostajad.
Täielikul RR kontrolli
all.

Andmete turvalisus
tagatud – andmebaas
on täielikult RR kontrolli
all. Tegevused on
logitud ning toimingud
toimuvad vastavalt RR-i
poolt määratud
nõuetele.
Andmete turvalisus on
tagatud – kasutusel olev
RK-süsteem peab
võimaldama kasutajatepõhiste ning andmetepõhiste õiguste
määramist. RB andmed
on juriidiliselt RR
kontrolli all. Turvalisust
parandavaid/täiendavaid
meetmeid tuleb
kooskõlastada ELNET
Konsortsiumiga.

Jah – andmete
kvaliteedi kontroll
täielikult RR-i käes.

Jah – teavikute
laenutuse andmed
RK-dest.

Jah – nõuab
kokkulepet RR ning
URRAM/RIKS
raamatukogudega.

Jah – nõuab eraldi
kokkuleppeid RR
ja selle partnerite
vahel.

Eraldi
rahvusbibliograafia
kasutajaliides
(veebilehekülg)

Jah – andmete
kvaliteedi kontroll
RB ulatuses RR-i
käes. Kvaliteeti
parandavaid ja
täiendavaid
meetmeid tuleb
kooskõlastada
ELNET
Konsortsiumiga.

Jah – ERB ning
ESTER on
integreeritud ühtseks
süsteemiks, millel on
üks ühine andmebaas

Jah – nõuab eraldi
kokkuleppeid
ELNET
Konsortsiumi ja
selle partnerite
vahel.

Ühine kasutajaliides
(veebilehekülg), mis
sisaldab nii ESTER kui
ka ERB andmeid.

Andmete turvalisus on
tagatud – kasutusel olev
RK-süsteem peab
võimaldama kasutajatepõhiste ning andmetepõhiste õiguste
määramist. RB andmed
on juriidiliselt RR
kontrolli all. Turvalisust
parandavaid/täiendavaid
meetmeid tuleb
kooskõlastada
üleriigiliselt.
Vt versiooni B.

Jah – andmete
kvaliteedi kontroll
RB ulatuses RR-i
käes. Kvaliteeti
parandavaid ja
täiendavaid
meetmeid tuleb
kooskõlastada
üleriigilise süsteemi
vastutajaga.

Jah – ERB on
integreeritud
ühtsesse üleriigilisse
RK-süsteemi, millel
on üks ühine
andmebaas

Üleriigiline RKsüsteem ühtse
andmebaasiga.

Jah – nõuab eraldi
kokkuleppeid
üleriigilise
süsteemi
vastutaja ja selle
partnerite vahel.

Üleriigiline RKsüsteem ühtse
kasutajaliidesega.

Vt versiooni B.

Vt versiooni B.

Vt versiooni B.

Vt versiooni B.

Eraldi
rahvusbibliograafia
kasutajaliides
(veebilehekülg).

B

C

Muudatusi
kooskõlastab ELNET
Konsortsium.
RB osale on võimalik
teha n-ö juriidiline
piirang ELNET
Konsortsiumi siseselt
ehk kõiki RB andmeid
puudutavaid otsuseid
saaks RR teha, kuid
praktikas ei pruugi
see hästi töötada,
kuna tegemist on
ühise süsteemiga.
Muudatusi
kooskõlastab
üleriigiline süsteemi
eest vastutaja.
Riik võib selleks
määrata RR-i.

D

E

Vt versiooni B.

Vt versiooni C.

RK-süsteem, millele
pääsevad ELNET-i
liikmed ligi, kuid millele
on rakendatud
kasutajapõhised
piirangud RB andmete
kaitseks. Vaja oleks
tänast RK-süsteemi
(Sierra) edasi arendada
VÕI võtta kasutusele
uus RK-süsteem, mis
võimaldab tänaseid
kitsaskohti likvideerida.
RK-süsteem, millele
pääsevad kõikide Eesti
RK-de töötajad ligi,
kuid millele on
rakendatud
kasutajapõhised
piirangud RB andmete
kaitseks. Tegemist on
täiesti uue, üleriigilise
süsteemiga.

Vt versiooni B.

Vt versiooni C.
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Vt versiooni C.

Andmebaasid on
eraldiseisvad.

Vt versiooni C.

Vt versiooni C.

ERB on ühtne
rahvusbibliograafiliste kirjete allikas.
Võimalusel – nõuab
ELNET Konsortsiumi
kooskõlastust

Vt versiooni C.

Vt versiooni C.

Lisaväärtused (teaviku
ostmise võimalus,
statistika väljavõtted,
otsitumad teosed,
teavitused, viitamise
funktsioon,
kaanepildid jm)
Jah – RR-il on täielik
kontroll.

Maksumus (täpsemat
käsitlust vt ptk 4.2)

Jah – nõuab ELNET
Kosortsiumi
kooskõlastust.

Nõuab
investeeringuid – kas
uus RK-süsteem või
Sierra täiendamine.

Jah – nõuab
üleriigilise süsteemi
vastutaja
kooskõlastust.

Nõuab
investeeringuid tõenäoliselt kõige
kallim (arvestades sh
uut RK-süsteemi).

Nõuab
investeeringuid tõenäoliselt kõige
odavam.

RB andmeid on
võimalik eraldi välja
selekteerida. Lisaks on
RB andmetel eraldi
märge, et teavik
kuulub
rahvusbibliograafiasse.

RB andmeid on
võimalik eraldi välja
selekteerida. Lisaks on
RB andmetel eraldi
märge, et teavik
kuulub
rahvusbibliograafiasse.

Eraldi
rahvusbibliograafia
kasutajaliides
(veebilehekülg).

Nõuab riigi (vastavate
ministeeriumide)
heakskiitu.

Jah – nõuab RR-i
kooskõlastust. Eeldus
on see, et ELNET
Konsortsiumi poolt on
kooskõlastatud, et RB
osa eest (süsteemis)
vastutab RR.
Jah – nõuab RR-i
kooskõlastust. Eeldus
on see, et üleriigilise
süsteemi vastutaja
poolt on
kooskõlastatud, et RB
osa eest (süsteemis)
vastutab RR.

Vt versiooni B.
Lisaks eraldi
kasutajaliides ERB-i
osale võib nõuda
täiendavaid
investeeringuid.
Vt versiooni C.
Lisaks eraldi
kasutajaliides ERB-i
osale võib nõuda
täiendavaid
investeeringuid.
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4.2

Lahendusstsenaariumide maksumus
Teenuse ligikaudne maksumus lahendusstsenaariumide lõikes 10 aasta vaates on esitatud
lähtudes rahvusbibliograafia kulumudelist, toetudes varasemate aastate kulude suurusele
(täpsemalt kirjeldatud hetkeolukorda kirjeldavas vahearuandes) ning eksperdihinnangutele. Kulu
on esitatud diskonteerimata kujul.
Rahvusbibliograafia kulumudelisse on kaasatud rahvusbibliograafia teenuse osutamisega seotud
kulud, mida on võimalik mõistlikul määral eristada teiste Eesti Rahvusraamatukogu
tegevuseesmärkide
täitmiseks
tehtavatest
kuludest.
Kulumudel
sisaldab
seega
rahvusbibliograafia teenusega otseselt seotud kulusid ja selles ei sisaldu kaudseid kulusid, mida
Eesti Rahvusraamatukogu teenuse osutamiseks kannab (nt kinnisvaraga seotud kulu jm).
Arvestades, et hetkeolukorra kulumudelis viimase kolme aasta (2017–2019) kohta puudub
investeeringu
kulu,
siis
suureneb
teenuse
osutamisega
seotud
kulu
kõigi
lahendusstsenaariumide puhul võrreldes praegusega investeeringu võrra. Investeering aitab
rahvusbibliograafia tulevikuteenuse realiseerimise teel lahendada mitmeid praeguse olukorra
kirjelduses toodud probleeme, mille hulgas on prominentsel kohal andmestiku turvalisuse ja
kvaliteedi puudulik tagatus.
Lahendusvariandid aitavad optimeerida varasemate aastate kulumudeli kõige suuremat
komponenti ehk palgakulu, eelkõige vähendades rahvusbibliograafia kataloogimisega seotud
tööjõuvajadust, tuues kasutusele automaatkontrollid süsteemis, mis ennetavad vigade teket (ja
vähendavad seega ka parandamisvajadust) ja lihtsustavad teavikute kirjeldamist.
Tehnilise lahenduse realiseerimise ja juurutamise ajaks on arvestatud variantide A, B ja D puhul
1 aasta ning seega avaldub eeldatav mõju alates 2. aastast. Lahendusvariantide C (uus
integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa uuest üleriigilisest RK-süsteemist)
ja E (uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa uuest üleriigilisest RKsüsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega) puhul on vastavalt arvestatud 2 aastat ning mõju
avaldumine 3. aastast. Tegelik lahenduse elluviimisaeg sõltub arendustegevuse intensiivsusest.
Kulukomponentide puhul, kus on arvestatud hinnatõusuga, on võrdlusaastaks võetud 2019. a.
Palgakulu puhul on hinnatud, et tööjõukulu rahvusbibliograafia teenuse osutamiseks väheneb
RR-i teavikute kataloogimise teenuse töötajate senise tööjõukulu komponendi võrdluses 1/3 võrra
(7,6 FTE asemel 5 FTE-d). Kokku on arvestatud rahvusbibliograafia teenuse osutamiseks edaspidi
6,4 FTE-d. Hinnangu andmisel ei ole võetud arvesse Rahvusraamatukogu muid arendustegevusi
(nt märksõnastamise automatiseerimine), mis võivad samuti teenusega seotud tööjõukulu
vähendada. Arvestatud on järkjärgulise (5% a) palgatõusuga. Kuna üldised majandusprognoosid
ei ulatu terve analüüsitava 10 aasta vaatesse, siis võib palgakasvu trend muutuda.
ELNET Konsortsiumi liikmemaks on teenuse maksumuse hindamisel rahvusbibliograafia
kulumudelist edaspidi välja arvatud lahendusvariantide A, C ja E puhul. Liikmemaksu eelmiste
aastate hinnatõus oli 2017. ja 2018. aasta võrdluses 44% ning 2018. ja 2019. a võrdluses 8%.
Arvestades, et 2018. aasta puhul võis tegemist olla erandlikult suure hinna kasvuga, on edaspidi
liikmemaksu aastaseks keskmiseks kasvuks prognoositud tagasihoidlikum 10%. Kuna ELNET
Konsortsiumi liikmemaks sisaldas ka süsteemi hoolduskulu, on lahendusvariantide A, C ja E puhul
maksumusele täiendavalt juurde arvestatud hoolduskulu (2. a kulu 5000 € ja aastane hinnatõus
10%).
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IT riistvara kulu ning IT-püsikulu (töökoha kulu) puhul on samuti ligikaudse hinnangu andmiseks
arvestatud kulu järkjärgulise kasvuga (vastavalt 2% ja 5% aastas). Tegelik maksumus sõltub
valitud serverilahendusest ning RMIT-i teenusehindade muutusest.
Investeeringu algne kulu näitlikustab tehnilise lahenduse turuhindadel põhinevat hinnangulist
maksumust. Arvestatud on ka lisa-arenduste kuluga 15 000 € aastas pärast lahenduse
realiseerimist. Valitud lahenduse puhul vajab täiendavat analüüsi juurutustegevustega seotud
võimalik täiendav kulu (sh tööjõukulu).
Tabel 1. Teenuse ligikaudne maksumus lahendusstsenaariumide lõikes 10 aasta vaates

Kulu nimetus
Palgakulu

ELNET
Konsortsiumi
liikmemaks /
Hoolduskulu

IT riistvara kulu

IT-püsikulu
(töökoha kulu)

Investeering

KOKKU

Aasta
Kokku
1
2
5
10
Kokku

Lahendusvariant A (€)
1 512 838
163 848
122 340
141 624
180 752
72 560

Lahendusvariant B (€)
1 512 838
163 848
122 340
141 624
180 752
74 315

Lahendusvariant C (€)
1 562 539
163 848
172 041
141 624
180 752
72 689

Lahendusvariant D (€)
1 512 838
163 848
122 340
141 624
180 752
74 315

Lahendusvariant E (€)
1 562 539
163 848
172 041
141 624
180 752
72 689

1
2
5
10
Kokku
1
2
5
10
Kokku

4 663
5 000
6 655
10 718
4 467
408
416
442
488
61 929

4 663
5 129
6 827
10 995
4 467
408
416
442
488
61 929

4 663
5 129
6 655
10 718
4 467
408
416
442
488
63 942

4 663
5 129
6 827
10 995
4 467
408
416
442
488
61 929

4 663
5 129
6 655
10 718
4 467
408
416
442
488
63 942

1
2
5
10
Kokku
1
2
5
10

6 689
5 010
5 799
7 402
635 000

6 689
5 010
5 799
7 402
525 000

6 689
7 023
5 799
7 402
150 000

6 689
5 010
5 799
7 402
615 000

6 689
7 023
5 799
7 402
240 000

500 000
15 000
15 000
15 000
2 286 795

390 000 7
15 000
15 000
15 000
2 178 549

30 000 8
0
15 000
15 000
1 853 638

480 000
15 000
15 000
15 000
2 268 549

120 000
0
15 000
15 000
1 943 638

7
Raamatukogusüsteemiga Sierra seotud tehniliste lahendusvariantide (A ja D) puhul on arvestatud
minimaalse võimaliku kuluga. Arenduse täpne maksumus sõltub Sierra arendajast.
8
Uue üleriigilise raamatukogusüsteemiga seotud tehniliste lahendusvariantide (C ja E) puhul on
rahvusbibliograafia teenusega seotud investeeringu kulu juures arvestatud ainult ERB-i osaga terve
üleriigilise raamatukogusüsteemi realiseerimise kulust. On tehtud eeldus, et uus süsteem rahuldab suures
mahus ERB-i jaoks olulisi nõudeid. KPMG 2018. a „Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs“
sisaldab infot üleriigilise RK-süsteemi enda juurutamise ja ülalpidamise hinnanguliselt kulust erinevate
süsteemide kaupa, kuid praeguse analüüsi koostamise hetkel puudub info valitud lahenduse kohta.
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Tehniliste lahenduste töötoas lahendusvariantidele antud
hinnangud
Alampeatükki on koondatud Rahvusraamatukogu tehniliste lahenduste töötoas (Lisa 1.
Töötubades osalejate nimekiri) lahendusstsenaariumidele antud koondhinnangud nende ärilise
väärtuse, rakendamiseks vajaliku pingutuse/kulu, riski ning komplekssuse suhtes. Lisatud on
analüüsi koostajate lühihinnangud. Kogu ärimudeli ja valitud tehnilise lahenduse riski ja
mõjuanalüüs esitatakse vastavalt valitud tehnilisele lahendusele peatükis 5. Riski- ja mõjuanalüüs.
Puuduvad hinnangud lahendusvariandile E, kuna see lahendusvariant lisandus tehnilise lahenduse
arutelude käigus. Lahendusvariant E on põhisisult kõige sarnasem variandile C.
Lahendusstsenaariumide C ja E erinevus on võrreldav lahenduste B ja D vahel oleva erinevusega,
kuna mõlemal juhul lisandub põhilahendusele eraldiseisev kasutajaliides.
Järgnev joonis ja tabel annavad ülevaate töörühmas lahendusvariantidele antud keskmistest
hinnangutest. Hindamisskaala oli 1 (väga väike) kuni 5 (väga suur).

5.0
4.5

Äriline väärtus

4.3

C

4.0

A

3.5

B

D

3.0
2.5
2.0
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Rakendamise raskus
Joonis 19. Lahendusvariantide kaalutud keskmised hinnangud
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Kategooria

Kategooria
kaal (eelmääratud)

Lahendusvariant A

Lahendusvariant B

Lahendusvariant C

Lahendusvariant D

ÄRILINE VÄÄRTUS
(Kui palju väärtust toob
lahendus sihtrühmadele, sh
RR-ile?)
RAKENDAMISEKS
VAJALIK PINGUTUS/KULU
(Kui suurt ajalist ja rahalist
kulu nõuab lahenduse
elluviimine?)
RISK 9
(Kui suur on risk, et
lahenduse elluviimine
ebaõnnestub?)
KOMPLEKSSUS
(Kui keeruline on lahendust
ellu viia?)

5

4,1

3,6

4,8

3,8

2

4,1

2,8

4,8

3,1

2

3,1

2,8

3,8

2,6

1

2,6

2,9

3,8

2,9

3,4

2,8

4,2

2,9

RAKENDAMISE RASKUS
(kolm eelnevat kategooriat
koondatud kaalu alusel)

Äriline väärtus
Ärilise väärtuse seisukohast hinnati kõige kõrgemalt lahendusvarianti C (uus integreeritud Eesti
rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)), järgnesid lahendusvariant A (uus eraldiseisev Eesti
rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)). Lahendusvariante D (uus integreeritud Eesti
rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa ESTER süsteemist, kuid eraldiseisva
kasutajaliidesega) ja B (uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa ESTER
süsteemist) hinnati mõnevõrra madalamalt.
Lahendusvariant C (ning seotud variant E) aitab arvatavasti kõige paremini realiseerida
Rahvusraamatukogu e-teenuste visiooni ühtsest ja terviklikust raamatukoguteenusest.
Lahendusvariantide D ja B mõnevõrra madalam hinnang võib tuleneda nende valikute mõjust
teenuse juhtimis- ja valitsemismudelile, mis jääb neil juhtudel tihedalt seotuks ELNET
Konsortsiumiga. Lahendusvariant A ei paku valikus olevaist kõige paremat lahendust ühtse ja
tervikliku raamatukoguteenuse loomiseks, kuid võimaldab samas sõltumatut RB teenuse
kujundamist.
Rakendamise raskus
Kõige raskemini rakendatavaks hinnati varianti C, järgnesid variant A ning D ja B.
Variandi C (ning seotud variandi E) raskusaste tuleneb nii sellega seotud rakendamiseks vajalikust
pingutusest/kulust, seotud riskidest kui ka komplekssusest. Lahenduse realiseerimise eelduseks
9
Võimalikke riske: a) lahendus on liiga kallis; b) lahenduse osas ei õnnestu väliste osalistega kokkuleppele
jõuda; c) lahenduse jaoks ei ole sobivat tehnoloogiat; d) juurutamine osutub tehniliselt/organisatoorselt liiga
keerukaks; e) lahenduse realiseerimine võtab nii kaua aega, et muutub ebaoluliseks; f) realiseerimiseks on
lahendamatud õiguslikud takistused; g) jne.
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on sobiva üleriigilise raamatukogusüsteemi kasutuselevõtt, mis muudab rahvusbibliograafia
tehnilise lahenduse elluviimise sõltuvaks välistest teguritest. Lahendusvariandi A puhul on
rakendamiseks vajalik arvestatav pingutus ja kulu ning on ka riske, et lahenduse elluviimine võib
takerduda. Lahendusvariantide D ja B madalamad rakendamise raskusastme hinnangud tulevad
arvatavasti süsteemi ja selle toimimise paremast ülevaatest. Samas eeldab nende lahenduste
elluviimine, et arenduse osas jõutakse kokkuleppele Sierra infosüsteemi valitseva ELNET
Konsortsiumiga.
Kokkuvõtvalt
Osaliste hinnangul oli ärilise väärtuse ja tehnilise rakendamise raskuse vahel märgata selge trend,
kus suuremat ärilist väärtust andvaid lahendusi hinnati samaaegselt raskemini rakendatavaks.
Arvestades, et lahendusvariandid C (uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
(ERB)) ning E põhinevad uue üleriigilise raamatukogusüsteemi süsteemi loomise eeldusel ning
pole veel teada selle toimumine ning ajakava, siis ärilise väärtuse poolest järgmine ning
rakendamiseks potentsiaalselt teostatavam valik on variant A (uus eraldiseisev Eesti
rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)).

4.4

Üldistatud funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
Käesolevas peatükis on välja toodud uuele rahvusbibliograafia süsteemile esitatavad
funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded üldistatud kujul. Alljärgnevad nõuded on
mõeldud kehtima kõikide eelnevalt kirjeldatud lahendusvariantide puhul.
Nõuded on defineeritud süsteemi osade kaupa:

•

sõnaga „süsteem“ tähistatakse rahvusbibliograafia süsteemi kui tervikut, hõlmates kõiki
süsteemseid osi (server, operatsioonisüsteem, raamatukogusüsteem, veebiliides jne);

•

sõnaga „veebiliides“ tähistatakse rahvusbibliograafia süsteemi osa (kasutajakeskkonda),
mis on avalikult kättesaadav Interneti kaudu;

•

sõnade ühendusega „rahvusbibliograafia andmete töötlemise süsteem“ tähistatakse
rahvusbibliograafia süsteemi osa (raamatukogusüsteemi kasutajakeskkonda), mis ei ole
avalikult kättesaadav Interneti kaudu – antud süsteemi osa kasutatakse
rahvusbibliograafiliste andmete loomiseks, muutmiseks ja vajadusel ka kustutamiseks.

Üldistatud funktsionaalsed nõuded
Järgmises tabelis on teemade kaupa välja toodud uuele rahvusbibliograafia süsteemile esitatavad
üldistatud funktsionaalsed nõuded (ei ole tähtsuse järjekorras).
Rahvusbibliograafia andmete töötlemise süsteem (raamatukogusüsteem)
Andmete töötlemine (kirjete loomine, muutmine, kustutamine)
1)

Süsteem peab toetama erinevaid komplekteerimise ning päringute lahendamisega seotud
funktsioone (otsingud, eeldefineeritud päringud jm).

2)

Süsteem peab võimaldama bibliograafiliste andmete kirjeldamist vastavalt laialdaselt levinud
kataloogimise standarditele (nt MARC standard).
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3)

Süsteem peab bibliograafiliste andmete kirjeldamisel kontrollima vastavust tehnilistele
vorminõuetele.

4)

Süsteemis peab olema tagatud võimekus toetamaks uusi kataloogimise (andmevormingu)
standardeid (nt BIBFRAME).

5)

Süsteem peab võimaldama automaatset erinevatesse vormingutesse konverteerimist.

6)

Süsteem peab võimaldama koostada ja keskselt hallata normikirjeid.

7)

Süsteem peab võimaldama (paindlikku) kirjete kopeerimist (andmete koosvõime).

8)

Süsteem peab võimaldama duplitseeritud kirjete tuvastamist.

9)

Süsteem peab võimaldama kirjete ning teiste oluliste andmete versioneerimist (vanema
versiooniga kirjete taastamise võimekus).

10) Süsteem peab salvestama kirjete ning teiste oluliste andmete töötlemise (lisamise, muutmise,
kustutamise) ajalugu, sidudes tegevusi vastava isiku kasutajakontoga.
11) Süsteem peab võimaldama kirjete haldamisõiguste määramist.
12) Süsteem peab võimaldama lukustada kirjeid ja kirjete välju muutmiseks.
13) Süsteem peab võimaldama valitud kirjete või kirjete kategooria kustutamise keelamist.
14) Süsteem peab võimaldama lubada ja keelata valitud kirjete (või kõigi kirjete) muutmist mitme
kasutaja poolt.
15) Süsteem peab võimaldama märgistada kirjeid ühele või mitmele konkreetsele kasutajale
ülevaatamiseks.
16) Süsteemis peab puuduma piirang kirjete arvule süsteemis.
Andmete avaldamine
17) Süsteem peab võimaldama andmete automaatset avaldamist avaandmetena.
18) Süsteemi peab võimaldama avaandmete avaldamise seadistamist (sh sagedus, valim, vorming).
19) Süsteem peab võimaldama avaandmete avaldamise manuaalset käivitamist.
20) Süsteem peab teavitama avaandmetena avaldamist takistavatest vigadest.
21) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku automaatset koostamist.
22) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku automaatset avaldamist.
23) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku koostamise seadistamist (sh sagedus, valim,
vorming).
24) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku avaldamise seadistamist.
25) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku koostamise manuaalset käivitamist.
26) Süsteem peab võimaldama perioodika nimestiku avaldamise manuaalset käivitamist.
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27) Süsteem peab teavitama perioodika nimestiku koostamist takistavatest vigadest.
28) Süsteem peab teavitama perioodika nimestiku avaldamist takistavatest vigadest.
Täiendavad nõuded
29) Süsteem peab võimaldama täiendavate andmete ja funktsioonide integreerimist (nt teaviku
kaanepiltide sidumine kirjega).
30) Süsteemis peab olema õigekirja kontrollimise funktsioon (nt kataloogimisel).
31) Süsteemis peab olema tagatud võimekus kirjete sidumiseks (ning otsimiseks) teaviku sisu järgi
(täisteksti alusel; sisu põhjal loodud märksõnade alusel).
32) Süsteemis peab olema tagatud võimekus kirjete sidumiseks teavikute autoriõiguse-alase
teabega.
Liidesed
33) Süsteem peab võimaldama erinevate, bibliograafiaga seotud andmevahetuse liidestuste
tegemist (laialdaselt kasutusel olevate andmevahetuse standardite – nt ONIX, z39.50 – ning APIde 10 loomise võimekus)
34) Süsteem peab võimaldama masinloetavate andmete vahetamist.
Rahvusbibliograafia andmete kasutamine veebiliideses (avalik kasutajakeskkond)
35) Süsteemi otsingumootor peab olema kaasaegne ning paindlik (otsingu tulemuste relevantsus;
sarnased teavikud; suurem valik lähtekeeli jm).
36) Süsteem peab võimaldama otsitava teaviku osas kõikide oluliste andmete kuvamist (pealkiri,
ilmumisaasta, ISBN, kirjastaja, autor(id), toimetaja, tõlkijad, illustreerijad, keeled, sisukord,
lehekülgede arv, sisu kirjeldus. füüsiline kirjeldus jm).
37) Süsteem peab võimaldama otsitava teaviku MARC-kirje kuvamist.
38) Süsteem peab konkreetse teaviku lehel kuvama täiendavaid, vastava teavikuga seotud andmeid
(nt sama autori teised teosed või samal aastal avaldatud sarnased teosed jm).
39) Süsteem peab kuvama teose laenutusandmeid (kust on võimalik laenutada).
40) Süsteem peab kuvama teavet teaviku ostmise võimaluste osas (kust on võimalik osta).
41) Süsteem peab võimaldama rahvusbibliograafia andmete (kui palju on kokku registreeritud
teavikuid jm) ning andmete kasutamise statistika (nt milline teos on antud perioodil kõige
otsitavam) kuvamist.
42) Süsteem peab võimaldama statistika ning muude spetsiifiliste andmete väljavõtete tegemise
võimalust (erinevates formaatides – nt pdf, xml, .xlsx, .ods jpm).
43) Süsteem võimaldab teenuse kasutajal tellida teavitusi (nt e-postile).

10

Rakendustarkvara liides ehk API (ingl k Application Program Interface)
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44) Süsteem peab teenuse kasutajale võimaldama anda tagasisidet (viitamine vigastele andmetele,
ettepanekute esitamine teenuse paremaks muutmiseks jm).

Üldistatud mittefunktsionaalsed nõuded
Järgmises tabelis on teemade kaupa välja toodud uuele rahvusbibliograafia süsteemile esitatavad
üldistatud mittefunktsionaalsed nõuded (ei ole tähtsuse järjekorras).
Andmete turvalisus ja kvaliteet on detailsemalt kirjeldatud käesoleva dokumendi punktis 3.6.
Üldine
1)

Süsteem peab olema kooskõlas riigi infosüsteemi koosvõime raamistikuga (kinnitatud
majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga 11-0377, 22.12.2011).

2)

Süsteem peab olema kooskõlas riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) ning infosüsteemide
kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuetega (turvaklass K1T2S0 11).

3)

Süsteem peab olema kooskõlas avaliku sektori iseteeninduskeskkonna raamistikuga ning
dokumendiga „Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele“
(majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

4)

Süsteem peab olema kooskõlas RR-siseste protsessidega, RR strateegiaga (2019-2021) ning RR
andmestrateegiaga (2019-2022).

Kasutajate haldus
5)

Süsteem peab võimaldama luua kasutajakontosid ning vajadusel kasutajagruppe.

6)

Süsteem peab võimaldama kasutajakontode ja kasutajagruppide õiguste seadistamist.

7)

Veebiliides peab võimaldama kasutajakontode loomist.

Tarkvara ning kasutajaliides
8)

Süsteemi veebiliides peab olema kasutatav nii arvutis, tahvlis kui nutiseadmes (brauser,
veebibrauser).

9)

Süsteemi veebiliides peab olema kasutatav veebibrauserite Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari kaasaegsete versioonide abil.

10) Süsteemi veebiliides peab võimaldama registreeritud kasutajale täiendavaid, teenusega seotud
funktsioone (teavikute salvestamine jm).
11) Süsteem uuendab ennast regulaarselt teenuseid häirimata.
12) Süsteemi käideldavus on piisav arvestades reaalsete kasutajate arvu.
13) Süsteemi tegevust monitooritakse pidevalt, et tagada süsteemi tõrgeteta töö.
Logimine

11

https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/erb
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14) Süsteem peab logima kõiki süsteemseid tegevusi.
15) Süsteem peab logima kasutaja-poolseid tegevusi:

•
•
•

kasutaja sisse- ja väljalogimine;
andmete lisamine, muutmine ja kustutamine;
süsteemi (oluliste) sätete muutmine.

16) Süsteem peab logima kõiki andmete muudatusi.
17) Süsteem peab võimaldama teha logiandmetest väljavõtteid.
18) Logisüsteem peab võimaldama kronoloogilises järjekorras taastada kogu (nt kirjetega või
kasutajaõigustega) seotud protsessi kulgemise.
Infosüsteemi turvalisuse nõuded
19) Süsteemi turvaklassiks on K1T2S0.
20) Süsteemile määratud turvaklass määrab süsteemile rakendatavaid turvalisuse nõudeid.
Turvaklassi määratakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.01.2009 määruse nr 252
"Infosüsteemide turvameetmete süsteem" §-le 7 ning ISKE rakendusjuhendi punktile 2.3.
Määratud turvaklass (K1T2S0) tuleneb tänase rahvusbibliograafia andmekogule (ERB) kehtivast
turvaklassist, mis on leitav RIHA kodulehelt (vt käesoleva tabeli punkti 2).
21) Turvaklassi osaklasside tähendused:
• K1 - töökindlus – 90% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ ööpäev); lubatav nõutava
reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – tunnid (1÷10);
• T2 - info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; vajalikud on
perioodilised info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontrollid;
• S0 - avalik info: juurdepääsu teabele ei piirata (st lugemisõigus kõigil huvitatutel, muutmise
õigus määratletud tervikluse nõuetega);
22) Andmekogu turbeaste M (keskmine). Süsteemi arendamisel tuleb arvestada vastava
turbeastmega süsteemide standardseid turvameetmeid.
23) Sideühendused peavad kasutama kaasaegseid, turvalisi tehnoloogiaid (HTTPS jm).
24) Süsteemi kriitilised elemendid peavad olema ajakohase perioodi tagant varundatud.
Varundusest eksisteerib ka süsteemiväline koopia (nt välisel andmekandjal, seifis).
Infosüsteemi dokumentatsioon
25) Süsteemist ning kõigist selle eraldiseisvatest osadest peab olema koostatud vastav
dokumentatsioon.
26) Süsteemi dokumentatsioon peab olema ajakohane ning sisaldama kõiki süsteemi hoolduste ja
muudatuste ajalugu.
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4.5

Rahvusraamatukogu valitud tehniline lahendus
Eesti Rahvusraamatukogu juhtkond ning rahvusbibliograafia teenuse projektinõukogu valisid
tehniliseks lahenduseks variandi D (uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB)
– osa ESTER süsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega), mida näevad vaheetapina kuni uue
üleriigilise raamatukogusüsteemi väljaarendamiseni.
Otsuse lähtekohana toodi välja järgmised põhimõtted:

•

Rahvusraamatukogu eesmärk on kujundada efektiivne teenus, vältida tegevustes
dubleerimist, leida kasutajatele eelistatum ja samas raamatukogu vaates ratsionaalseim
lahendus, liikuda edasi andmete turvalisuse ja kontrolli suunas ning maksimaalselt
konsolideerida süsteeme, mis on sihtotstarbelt on sarnase eesmärgiga.

•

Eeldused tuginevad sellele, et rahvusbibliograafia koostamise põhimõtted on oma
loogikalt samad täna kirjapandud põhimõtetega.

Otsuses toodi muuhulgas välja, et:

•

Ettepanek on keskenduda RB äriteenuse tulevikuvaates lahendusele C: uus integreeritud
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa uuest üleriigilisest RK-süsteemist.

•

Samas, kuna kõige suuremad probleemid täna on seotud andmete loomise ja ka
koosloome protsessidega, siis esmase lahendusena ootame ärianalüüsis keskendumist
lahendusele D: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa
ESTER süsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega (st skoobiga).

•

Antud lahenduse plussiks on lõppkasutajate vaates sisu leidumus ühtses otsingus, mis
oli ka andmete otsijate eelistus. Idee vastab RRi pikemale e-teenuste visioonile
kujundada välja ühtne ja terviklik raamatukoguteenus, mida saab samas ka eraldi
moodulitena kasutada. Kaob vajadus arendada välja eraldiseisev kasutajaliides, andmete
loomise keskkond ning tekitada paralleelseid tööprotsesse.

•

Plussiks on see, et võimalik on kasutada teiste raamatukogude poolt loodud
metaandmeid, eelkõige just estonica vaates.

•

Kuna kõige suuremad probleemid on seotud täna andmete kontrolli ja turvalisusega, siis
turvalisuse tagamiseks on ettepanek arendada välja vajalikud kontrollimehhanismid, mida
saaks liidestada olemasoleva süsteemiga ning mis aitaks vähendada andmete
kontrollimisel tehtavaid manuaalseid tegevusi.

Praeguses dokumendis keskendutakse seega tehnilise lahenduse D toel osutatava
rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüsile. Lähtuvalt soovist tulevikuvaates ka muud lahendust
kaaluda, on riskianalüüsis (ptk 5) osutatud täiendavat tähelepanu vahelahenduse
potentsiaalsetele ohtudele ning tehnilise lahenduse hankimisega seotud nõuete puhul
keskendutud teenuse osutamiseks vajalikele funktsionaalsetele nõuetele.
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5.

Riski- ja mõjuanalüüs

Peatükis antakse ülevaade kogu ärimudeli ja valitud tehnilise lahenduse rakendamisega seotud
mõjust ning riskidest. Mõjuanalüüs keskendub neljale suurele valdkonnale, milleks on inimesed,
protsess, tehnoloogia ning kliendid. Riskianalüüsis vaadatakse nii ärimudeli ja tehnilise lahenduse
rakendamise kui ka edasise toimimisega seotud riske ning esitatakse riskide maandamise
ettepanekud.

5.1

Mõjuanalüüs
Mõju on hinnatud skaalal madal – keskmine – kõrge – väga kõrge.
Mõjuvaldkond

Komponent

Mõju kirjeldus

Mõju
tase

Inimesed

Strateegia ja
korrad

Rahvusbibliograafia äriteenuse osutamine
on viidud kooskõlla RR üldiste
arengusuundadega.

kõrge

Jätkub vajadus teenuse ja
arengusuundade kooskõla jälgida ja
vajadusel täiendavaid kohandusi teha.
Struktuur

Valitsemis- ja juhtimismudel esialgu
suures ulatuses ei muutu, kuid suureneb
täiendavate osaliste kaasatus teenuse
osutamisse.
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Mõjuvaldkond

Komponent

Mõju kirjeldus

Mõju
tase

Rollid ja
ülesanded

RB teenuse erinevate etappidega seotud
osaliste ülesanded muutvad mõningal
määral.

kõrge

Vastutus ja
otsuste tegemine

RB teenuse põhivastutaja on muutumatu.

madal

Oskused ja
pädevused

Uus teenus nõuab ka oskuste uuendamist,
kuid tehnilise lahenduse eeldatav
suurenenud intuitiivsus lihtsustab
üleminekut.

keskmine

Käitumine ja
kultuur

Uus teenus eeldab ka osutajate
uuenduslikku lähenemist ja valmisolekut
innovatsiooniks.

keskmine

Töötajate arv

Vajalike töötajate arv teenuse osutamiseks
väheneb tehnilise lahenduse täismahus
realiseerimise korral pea kolmandiku võrra.

kõrge

Tulemuslikkuse
mõõdikud

Mõõdikud on läbinud mõningase muutuse.
Soovitatav on muudatuse juurutamise
etapis kasutada muudatuse edukust
jälgida võimaldavaid täiendavaid
mõõdikuid.

keskmine

Protsessid

Protsess

Protsessivoog on oluliselt muutunud, olles
lihtsam ja vähemate osalevate rollidega

kõrge

Tehnoloogia

Süsteemid

Vahetunud on andmete hoidmise
põhiasukoht ja kasutajaliides, kuid
kirjeldamise osas on põhisüsteem sama
(täienenud funktsionaalsusega).

väga
kõrge

Andmed ja
Informatsioon

Andmed on tehnilise lahenduse täismahus
realiseerimise korral kaitstumad ning
liidestatud on täiendavaid andmeid.

väga
kõrge

Reeglid ja
standardid

Muutmist vajab osa rahvusbibliograafia
teenuse osutamisega seotud kordi, üldiste
standardite osas järgitakse varasemaid
arengusuundi.

keskmine

Kliendid,
koostööpartnerid
ja teised välised
huvirühmad

Teenus on kliendikesksem, adresseerides
sihtrühmade erinevaid vajadusi.

väga
kõrge

Kliendid
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Kõige rohkem mõjutatud valdkonnad

•

Süsteemid

•

Andmed ja informatsioon

•

Kliendid

Organisatsiooniliste muudatuste juhtimise vajadus
Kuigi kõige rohkem on uuest ärimudelist ning valitud tehnilise lahenduse rakendamisest
mõjutatud kliendid ning tehnoloogiline külg, siis nende muutustega edukas toimetulek eeldab
ka organisatsiooni sees sihipärast muudatuste juhtimist.
Klientide poolelt on oluline töötajate jaoks fookuses hoida teenuse kliendikesksust ning
planeerida suunatult kommunikatsiooni ja tagasiside kogumist ning kasutamist. Tehnilise
lahenduse rakendamine eeldab nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool osaliste juhendamist
ja koolitamist ning muutuse kasu selget väljatoomist.
Kuna mõningal määral muutuvad ka organisatsiooni töötajate ülesanded ning töö maht, siis on
oluline järjepidev suhtlus ka organisatsiooni sees, et oleksid selged osaliste vastutusalad ning
minimeeritud muutusega seotud ebamäärasus.

Riskianalüüs
Ärimudeli ja valitud tehnilise lahenduse rakendamisega seotud riske on analüüsitud ning iga
tuvastatud riski kirjelduse juurde on lisatud ettepanekud riski maandamiseks. Riskid on tinglikult
jaotatud rakendamise etapiga ning hilisema lahenduse toimimise etapiga seotud riskideks, kuid
osa riskikohti on etappideülesed. Riskid on peamiselt seotud muudatuse juhtimise, ressursside,
tehnilise lahenduse, kasutajate ning korralduslike küsimustega.
Edukaks riskidega toimetulekuks on lisaks esmasele riskide tuvastamisele ja
maandamisvõimaluste identifitseerimisele oluline määrata iga leitud riski puhul selle jälgimise
ning juhtimise eest vastutav isik ning uute ohukohtade avastamiseks teha järjepidevat
riskianalüüsi.
Leitud riskide mõju ja tõenäosust on hinnatud 3-pallisel skaalal ning igale riskile on määratud
kokkuvõtlik riskiskoor (mõju x tõenäosus). Tabel 2 annab ülevaate, mis alusel moodustub madal,
keskmine või kõrge riskiskoor.
Tabel 2. Riskiskooride moodustumine

Mõju

Väike (1)

Mõõdukas (2)

Suur (3)

1 - madal

2 - madal

3 - keskmine

Mõõdukas (2)

2 - madal

4 - keskmine

6 - kõrge

Tõenäoline (3)

3 - keskmine

6 - kõrge

9 - kõrge

Ebatõenäoline (1)
Tõenäosus

5.2
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Ärimudeli ja tehnilise lahenduse rakendamisega seotud riskide analüüs
Risk
Sihtrühmad ei saa aru, miks
muudatus on vajalik, ja ei tule
sellega kaasa

Riskiskoor
(mõju x
tõenäosus)
6 (3x2)

Rahvusraamatukogu poolel
puudub ühtne visioon
edukast lahendusest ning see
takistab soovitud tulemuste
saavutamist

2 (2x1)

Muudatuse elluviimise plaan
ei ole arusaadav ja/või
otstarbekas, mis toob kaasa
täiendava ressursikulu

4 (2x2)

Muudatuse elluviimiseks
puuduvad vajalikud ressursid
(raha, tööjõud, pädevus vm)

9 (3x3)

Rahvusraamatukogu
juhtkonna poolt puudub selge
ja järjepidev toetus muutuse
elluviimiseks
Rahvusraamatukogus puudub
organisatoorne võimekus
muutuse edukaks
elluviimiseks
Rahvusraamatukogul ei
õnnestu väliste osalistega
(peamiselt ELNET
Konsortsium) muudatuse
jaoks vajalikke kokkuleppeid
sõlmida
Rahvusraamatukogus puudub
motivatsioon/tahe muudatuse
elluviimiseks
Muudatus ei ühti
Rahvusraamatukogu üldiste
arengusuundadega

4 (2x2)

Maandamisettepanekud
Süstemaatiline kommunikatsiooni
planeerimine, rõhutades muudatuse eesmärki
ja kasu sihtrühmade jaoks.
Süstemaatiline sihtrühmade tagasiside
kogumine, analüüs ja võimalusel muudatuste
elluviimine.
Lahenduse edukriteeriumite täiendav
omavaheline läbirääkimine ning kirjapanek
(SMART reeglit järgides).
Kirja pandud visiooni jagamine kõigi
asjaosalistega ning nähtaval hoidmine.
Visiooni edukriteeriumite regulaarne
ülevaatamine ning vajadusel kohendamine.
Plaani elluviimise eelnevalt tegevuste
tulemuslikkuse mõõdikute valimine,
sihttasemete määramine ja jälgimine,
kommunikeerimine.
Plaani elluviimist mõjutavate võimalike muude
arengute kaardistamine ja hindamine.
Muudatuse järkjärguline realiseerimine,
valides esmaseks realiseerimiseks
optimaalsel arvul ja optimaalsed komponendid
(kõige rohkem väärtust loovad või nn
kiirvõidud – nähtavad, kiiret kasu andvad ning
kiiresti realiseeritavad parendused).
Teema juhtkonna koosolekutel päevakavas
hoidmine.
Juhitud kommunikatsioon.

6 (3x2)

Analüüs, mis kokkulepped vajalikud ja
vastutajate määramine.

9 (3x3)

Esmaste läbirääkimiste pidamine selgitamaks
valmidust kokkuleppeid sõlmida enne suures
mahus ressursside investeerimist.
Ühist kasu toovate muudatuskomponentide
selgitamine ja muudatusplaanide
korrigeerimine vastavalt.
Eesmärgi ja kasu kommunikeerimine.
Tagasiside kogumine ja vastupanu põhjuste
adresseerimine.
Järjepidev muudatuse kõrvutamine
arengusuundadega ning võimalike ebakõlade
analüüs ja tasandamine.

2 (2x1)
3 (3x1)
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Enim tähelepanu vajavad riskid
•

•

Kõige kõrgem on riskid, et
o

muudatuse elluviimiseks puuduvad vajalikud ressursid (raha, tööjõud, pädevus
vm) ning

o

Rahvusraamatukogul ei õnnestu väliste osalistega (peamiselt ELNET
Konsortsium) muudatuse jaoks vajalikke kokkuleppeid sõlmida.

Järgnevad riskid, et
o

sihtrühmad ei saa aru, miks muudatus on vajalik, ja ei tule sellega kaasa ning

o

Rahvusraamatukogus puudub organisatoorne võimekus muutuse edukaks
elluviimiseks.

Ärimudeli ja tehnilise lahenduse toimimisega seotud riskide analüüs
Risk
Uus ärimudel / tehniline
lahendus ei vasta kasutajate
vajadustele/ootustele ning nad ei
kasuta teenust

Riskiskoor
(mõju x
tõenäosus)
3 (3x1)

Valitud tehniline lahendus ei
toimi soovitud viisil

3 (3x1)

Teenuse osutamine on liialt
ressursimahukas (raha,
tööjõukulu vm), nt tehnilise
lahenduse pakkuja hilisema
hinnatõusu tõttu

6 (3x2)

Teenuse osutamisega seotud
rollide ja ülesannete jaotus on
ebaselge, mis toob kaasa
vastutuse hajumise
Organisatsiooni struktuur ei
toeta edukat teenuse osutamist
Organisatsiooni kultuur ei toeta
edukat teenuse osutamist

2 (2x1)

4 (2x2)
2 (2x1)

Maandamisettepanekud
Lahenduse komponendi realiseerimise
järel kasutajatele loodud väärtuse
kommunikeerimine.
Tagasiside kogumine parandamisvajaduste
tuvastamiseks.
Töökindlate tehnilise lahenduse
komponentide valik.
Tehnilise lahenduse testimine enne
ellurakendamist.
Tehnilise lahenduse pakkujaga pikaajalise
hinnakokkuleppe sõlmimine.
Tööprotsesside kohandamine vastavalt
soovitatule.
Kulude monitoorimine ja ressursikulu
vähendavate kohanduste tegemine
vajadusel suure kulu ja vähese kasuga
aspektide tuvastamise abil.
Ülesannete loetlemine ning vastutus- ja
rollijaotuse koostamine (nt RACSI
formaadis).
Juhtimis- ja valitsemismudeli kohandamine
vastavalt soovitustele.
Kavandatud kommunikatsioon disainitud
teenuse ja ärimudeli ning lahenduse osas.
Muudatuse eesmärgi ja kasu selge
väljatoomine.

© 2019 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

70

Risk
Teenuse osutamiseks vajalikud
protsessid ja protseduurid ei
toimi
Organisatsioonis on puudulikud
oskused ja pädevused teenuse
osutamiseks

Riskiskoor
(mõju x
tõenäosus)
3 (3x1)
4 (2x2)

Maandamisettepanekud
Kõigi osalistega protsessi läbikäimine ja
vajadusel täiendava juhendmaterjali
loomine.
Koolitamine uuenenud teenuse
osutamiseks.
Lihtsate kasutajajuhendite koostamine.

Enim tähelepanu vajavad riskid
Kõige kõrgem on risk, et teenuse osutamine on liialt ressursimahukas (raha, tööjõukulu vm),
nt tehnilise lahenduse pakkuja hilisema hinnatõusu tõttu.
Samaväärsete mõõdukalt kõrgete koondskooridega on riskid, et:

•

organisatsiooni struktuur ei toeta edukat teenuse osutamist ning

•

organisatsioonis on puudulikud oskused ja pädevused teenuse osutamiseks.
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6.

Ärimudeli maksumus ja tasuvus
Peatükki on koondatud ülevaade kogu ärimudeli ja valitud tehnilise lahenduse rakendamise
kogumaksumusest ja tasuvusest. Peatüki esimeses osas täpsustatakse valitud lahenduse
rakendamise maksumust ning teises osas antakse ülevaade teenuse sihtrühmi silmas pidades
saadavast kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest kasust nii materiaalsete kui ka mittemateriaalsete
aspektide lõikes.
Valitud tehnilise lahendusstsenaariumi D (uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
(ERB) – osa ESTER süsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega) maksumus kümne aasta
vaates on esitatud peatükis 4.2, kus muid kulusid ning otsese tehnilise lahendusega
realiseerimisega seotud investeeringut hinnates saadi diskonteerimata kujul maksumuseks
kokku hinnanguliselt 2,27 miljonit eurot.
Lähtuvalt terve ärimudeli realiseerimisest lisandub ainult tehnilise lahendusega seotud
investeeringu kulule täiendav kulu, mis on seotud nii tehnilise lahenduse kui ka ärimudeli
juurutuskuludega. Tegevustena hõlmab see endas muuhulgas tehniliste arenduste tellimist,
arendusprojekti RR-poolset juhtimist, nii organisatsioonisisestele kui ka -välistele huvirühmadele
muudatuste kommunikeerimist, vajalike juhendmaterjalide loomist ning vajadusel koolituste
korraldamist. Kulu väljendub eelkõige tööjõukuluna. Hinnanguliselt võib see tähendada esimesel
paaril aastal täiendavat investeeringut ühe FTE mahus. Ajaperiooditi võib koormus olla erinev ning
korraga suurem kui ühe FTE mahus, kuid arvestatud on ka asjaoluga, et Rahvusraamatukogus on
ka mitme senise töötaja ülesannete hulgas teenuste arendamise toetamine. Aastaseks
investeeringuga seotud palgakuluks on kahe esimese aasta puhul arvestatud 30 000 eurot.
Maksumusarvutusse täiendava 60 000 euro lisamine annab kümne aasta vaates
rahvusbibliograafia teenusega seotud kogukuluks hinnanguliselt 2,33 miljonit eurot (tabel 3).
Tabel 3. Teenuse ligikaudne täiendatud maksumus tehnilise lahendusstsenaariumi D korral 10 aasta vaates

Kulu nimetus
Palgakulu

ELNET Konsortsiumi
liikmemaks/ Hoolduskulu

IT riistvara kulu

IT-püsikulu (töökoha kulu)

Aasta

Lahendus-variant D (€)
Kokku
1
2
5
10
Kokku

1 512 838
163 848
122 340
141 624
180 752
74 315

1
2
5
10
Kokku
1
2
5
10
Kokku
1
2
5

4 663
5 129
6 827
10 995
4 467
408
416
442
488
61 929
6 689
5 010
5 799
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Kulu nimetus

Aasta

Lahendus-variant D (€)
10
Kokku
1
2
5
10

Investeering

KOKKU

7 402
675 000
510 000
45 000
15 000
15 000
2 328 549

Ärimudeliga seotud põhilist kasu illustreerib tabel 4.
Tabel 4. Ärimudeli rakendamise kasud

Materiaalne
Kvantitatiivne

•
•

Kvalitatiivne

•
•
•

Rahvusbibliograafia teenuse
osutamisega seotud väiksem
palgakulu 10 a vaates
Väiksem arv dubleerivaid
tegevusi erinevate osaliste poolt
rahvusbibliograafia teenuse
osutamiseks

Keskkondade parem
integreeritus sihtrühmade jaoks
Andmete rist- ja taaskasutuse
võimekuse kasv
Kasutaja vaates ühte keskkonda
koondatud rikkalik andmestu

Mittemateriaalne
• Rahvusbibliograafia teavikute
kiirem registreerimine laiendatud
koostajate võrgustiku toel
• Vähem vigu rahvusbibliograafia
kirjetes
• Suurem arv rahvusbibliograafia
funktsioone sihtrühmade jaoks
• Kasutajate kõrgem rahulolu
• Rahvusbibliograafia teenuse
kasutajaskonna laienemine
• Täiendavad kaitsemehhanismid
rahvusbibliograafia andmestiku
turvalisuse ja kvaliteedi
tagamiseks
•

•
•
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Sihtrühmade suurem võimalus
rahvusbibliograafia teenuse
kujundamisel ja parendamisel
kaasa rääkida
Innovatiivset väärtust lisava
arendustöö kasv teenuse
osutamisel
Rahvusbibliograafia andmete
mitmekülgse kasutusvõimaluse
potentsiaali tõus
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7.

Rahvusbibliograafia teenuse detailanalüüsi hanke
nõuete kirjeldus
Tehnilise lahenduse detailanalüüsi hanke nõuete kirjeldus lähtub eelmistes peatükkides toodud
rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüsi tulemitest.
Hangitav tehniline lahendus peab tuginema järgneval:

•

•

Lahendus peab lähtuma teenusedisaini tulemitest (ptk 2), sh
o

olema suunatud tuvastatud persoonadele (ptk 2.1);

o

arvestama võimalikult kasutuslugudes välja toodud persoonade soove teenusele (ptk
2.2);

o

kasutama
rahvusbibliograafia
kasutajakeskkonna
loomisel
alusinfona
kasutajakeskkonna maketti ning selle testimisel saadud tagasisidet (ptk 2.3).

Toetama analüüsil leitud äriteenust ja -mudelit (ptk 3), sh
o

tagama, et tehniline lahendus võimaldaks sooritada kirjeldatud äriprotsesse (ptk
3.2.3).

•

Vastama valitud tehnilisele lahendusele (ptk 4.5).

•

Täitma analüüsil tuvastatud lahenduse funktsionaalseid ning mittefunktsionaalseid
nõudeid (ptk 4.4) ning andmestiku turvalisuse ja kvaliteediga seotud nõudeid (ptk 3.6.2).

•

Võimaldama soovitud andmemudeli (ptk 3.5) rakendamist.

Rahvusbibliograafia teenuse tehnilise lahenduse hankimisel on täiendavalt soovitatav lähtuda
riski– ja mõjuanalüüsi tulemitest. See tähendab esmalt, et planeerida organisatsioonis lahenduse
juurutamisega seotud muudatuste juhtimine (mh juurutusplaan koos kommunikatsiooniplaaniga).
Teisalt juhtida riske, pöörates tähelepanu eelkõige kõige kõrgemate riskiskooridega riskidele.
Rahvusraamatukogu näeb valitud tehnilist lahendust ajutisena ning riskianalüüsil tuvastati ohud,
et muudatuse elluviimiseks ei piisa ressursse ning kõigi väliste osalistega ei õnnestu
kokkuleppeid sõlmida. Seega võib tekkida olukord, kus esmalt on mõistlik realiseerida
lahendusega seotud nõuded, mis aitavad teenuse eesmärke silmas pidades tuua kiireid võite
(kõrge mõju, väike pingutus realiseerimiseks). Etapiviisiline arendus on võimalik, kuid valitud
nõuete komplekti puhul on soovitatav täiendavalt analüüsida nõuete osalise realiseerimisega
seotud riske, et tagada toimiv teenus ning rahvusbibliograafia andmestiku turvalisus.
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Lisa 1. Töötubades ja infoseminaril osalejate nimekiri
Järgnevalt on esitatud nimekirjad teenusdisaini ja tehnilise lahenduse töötubade ja
rahvusbibliograafia infoseminari osalejatest.
Nr
Ees- ja perekonnanimi
Teenusdisaini 1. töötuba 25.09.2019
1.
Jana Lahe
2.
Ülvi Kalpus
3.
Anne-Ly Utsar
4.
Ave Sepik
5.
Helina Filatova
6.
Jane Makke
7.
Kadi Mälton
8.
Mare Kurvet
9.
Riin Olonen
10.
Tiiu Daniel
11.
Urmas Sinisalu
12.
Ülle Talihärm
13.
Tiina Saare
14.
Joosep Sibul
15.
Signe Jantson
16.
Aile Möldre
17.
Kaja Tiisel
18.
Märt Põder
19.
Tõnu Vilu
Teenusdisaini 2. töötuba 07.10.2019
1.
Ainiki Väljataga
2.
Jana Lahe
3.
Ülvi Kalpus
4.
Anne-Ly Utsar
5.
Ave Sepik
6.
Jane Makke
7.
Kadi Mälton
8.
Mare Kurvet
9.
Piret Räpp
10.
Tiiu Daniel
11.
Urmas Sinisalu
12.
Tiina Saare
13.
Maarja-Leena Saar
14.
Joosep Sibul
15.
Signe Jantson
16.
Kaja Tiisel
17.
Halliki Jürma
18.
Anneli Sepp
19.
Tõnu Vilu
Teenusdisaini 3. töötuba 21.10.2019
1.
Jana Lahe
2.
Ülvi Kalpus

Organisatsioon
EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Kultuuriministeerium
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Rahva Raamat
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Wikimedia Eesti
Wilholmi Raamatukogu
Autorihüvitusfond
EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Open Knowledge Estonia
Rahva Raamat
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Wilholmi Raamatukogu
EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum
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Nr
Ees- ja perekonnanimi
Organisatsioon
3.
Anne-Ly Utsar
Eesti Rahvusraamatukogu
4.
Helina Filatova
Eesti Rahvusraamatukogu
5.
Jane Makke
Eesti Rahvusraamatukogu
6.
Kadi Mälton
Eesti Rahvusraamatukogu
7.
Kristel Veimann
Eesti Rahvusraamatukogu
8.
Mare Kurvet
Eesti Rahvusraamatukogu
9.
Piret Räpp
Eesti Rahvusraamatukogu
10.
Tiiu Daniel
Eesti Rahvusraamatukogu
11.
Urmas Sinisalu
Eesti Rahvusraamatukogu
12.
Kaja Tiisel
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
13.
Anneli Sepp
Tartu Ülikooli Raamatukogu
14.
Tõnu Vilu
Wilholmi Raamatukogu
15.
Raul Veede
Wikimedia Eesti
Tehnilise lahenduse 1. töötuba 30.10.2019
1.
Anne-Ly Utsar
Eesti Rahvusraamatukogu
2.
Ene Ollisaar
Eesti Rahvusraamatukogu
3.
Helina Filatova
Eesti Rahvusraamatukogu
4.
Jane Makke
Eesti Rahvusraamatukogu
5.
Kadi Mälton
Eesti Rahvusraamatukogu
6.
Peeter Rahuvarm (osales I pooles) Eesti Rahvusraamatukogu
7.
Riin Olonen
Eesti Rahvusraamatukogu
8.
Tiiu Daniel (osales II pooles)
Eesti Rahvusraamatukogu
9.
Urmas Sinisalu
Eesti Rahvusraamatukogu
Teenusdisaini/tehnilise lahenduse 2. töötuba 15.11.2019
1.
Anne-Ly Utsar
Eesti Rahvusraamatukogu
2.
Ave Sepik
Eesti Rahvusraamatukogu
3.
Ene Ollisaar
Eesti Rahvusraamatukogu
4.
Jane Makke
Eesti Rahvusraamatukogu
5.
Kadi Mälton
Eesti Rahvusraamatukogu
6.
Kristel Veimann
Eesti Rahvusraamatukogu
7.
Mare Kurvet
Eesti Rahvusraamatukogu
8.
Piret Räpp
Eesti Rahvusraamatukogu
9.
Riin Olonen
Eesti Rahvusraamatukogu
10.
Urmas Sinisalu
Eesti Rahvusraamatukogu
Rahvusbibliograafia infoseminar 16.12.2019
1.
Anne Lentsius
Eesti Rahvusraamatukogu
2.
Anneli Sepp
Tartu Ülikooli Raamatukogu
3.
Anne-Ly Utsar
Eesti Rahvusraamatukogu
4.
Annika Oherde
Eesti Rahvusraamatukogu
5.
Ave Sepik
Eesti Rahvusraamatukogu
6.
Ene Vilipus
Eesti Rahvusraamatukogu
7.
Heidi Heinmaa
Eesti Rahvusraamatukogu
8.
Heleen Karja
Eesti Rahvusraamatukogu
9.
Igmar Ilves
KPMG Baltics OÜ
10.
Inge Kullamaa
Eesti Rahvusraamatukogu
11.
Jane Makke
Eesti Rahvusraamatukogu
12.
Kadi Mälton
Eesti Rahvusraamatukogu
13.
Kai Kalvik
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
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Nr
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ees- ja perekonnanimi
Kairi Felt
Kaja Tiisel
Kristel Veimann
Külli Moont
Marika Koha
Maris Toop
Maritsa Ort
Merle Filippov
Mihkel Volt
Natalja Gorkova
Piia Pruks
Piret Räpp
Reet Odraks
Riin Olonen
Riina Felding
Ruth Hiie
Tarmo Toiger
Tatiana Krivolap
Tiina Aasmann
Tiina Kruup
Tiina Sokk
Tiiu Daniel
Tõnu Vilu
Ülle Laos
Ülle Leok
Ülvi Kalpus
Ulvi Lahesalu
Urmas Sinisalu
Urve Sildre

Organisatsioon
Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Saare Maakonna Keskraamatukogu
Narva Keskraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Narva Keskraamatukogu
KPMG Baltics OÜ
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
KPMG Baltics OÜ
Narva Keskraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Bibliotheca Wilholmensis
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
AS Varrak
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
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Lisa 2. Kasutajakeskkonna maketi (mockup) 2. versioon
ja selle testimise kokkuvõte
Kasutajakeskkonna maketi (mockup) 2. versioon oli mõeldud esmaseks testimiseks ning lõpliku
maketi jaoks ideede kogumiseks. Maketi koostamise ja testimise ajaks polnud
Rahvusraamatukogu veel lõplikku tehnilise lahenduse valiku otsust langetanud ja makett lähtus
lahendusvariandist A: uus eraldiseisev Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB). Hiljem osutus
valituks variant D: uus integreeritud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) – osa ESTER
süsteemist, kuid eraldiseisva kasutajaliidesega.
Maketi 2. versioon hõlmas kolme vaadet:
1. avalehe vaade;
2. otsingu tulemuste vaade koos teaviku laenutusfunktsiooni tutvustusega;
3. otsingu tulemuste vaade koos teaviku ostuvõimaluse funktsiooni tutvustusega.
Kõigil maketi vaateid tutvustavatel joonistel (joonised 20, 21, 22) on esitatud nii põhilised kui ka
lisaväärtust andvad funktsioonid).

Joonis 20. Kasutajakeskkonna avalehe vaade
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Joonis 21. Kasutajakeskkonna otsingu tulemuste vaade koos teaviku laenutusfunktsiooni tutvustusega;

Joonis 22. Kasutajakeskkonna otsingu tulemuste vaade koos teaviku ostuvõimaluse funktsiooni tutvustusega.

Tagasiside kokkuvõte
Tagasisides toodi välja, et lõppasutaja jaoks peab veebileht olema lihtne ning testitud maketil on
suur infoküllus. Nenditi, et makett on raamatukeskne ning erinevatel teavikulaadidel võiksid olla
erinevad vaated. Oluliseks peeti kirje laiendamise ning täiskirje nägemise võimalust.
Sisselogimist soovitati võimalikult kaugele lükati. Ühelt poolt peeti oluliseks, et keskkonnas on

© 2019 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

79

kindlasti olemas põhiline funktsionaalsus, mis aitab sel oma ülesannet täita, kuid kasutamise
soodustamiseks peeti vajalikuks ka atraktiivseid lisafunktsioone.
Arutleti kirjega seotud lisainfo vaatamise võimalusi, kuivõrd põhjalik peab laenutusfunktsioon
olema, kas statistika komponendi võiks asendada nt infonupuga, mis viib Vikipeediasse, ja kui
kasutatav on ostuvõimaluse funktsioon, kuna paljud rahvusbibliograafia teavikud pole kättesaadav
(samas nenditi, et osa klassikat on võimalik soetada Hoiuraamatukogust).
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Lisa 3. Kasutajakeskkonna maketi (mockup) 3.
versiooni tagasisideküsimustik
Hea rahvusbibliograafia huviline!
Palun aita kaasa rahvusbibliograafia teenuse disainile ning jaga oma mõtteid kasutajakeskkonna
kavandi kohta.
TAUSTAINFO
Minu organisatsioon: ………………………………
Hindan end kõige lähedasemaks järgmisele persoonale (tüüpkasutajale):

□
□
□
□
□

Autor
Bibliotekaar
Teadlane
Ärikasutaja
Ei
ole
seotud
ühegi
………………………………

mainitud

persoonaga.

Esindan

järgmist

sihtrühma:

KÜSIMUSTIK
1. Palun hinda AVALEHE VAATE komponentide otstarbekust. Tõmba oma valikule ring ümber.
1

2

3

4

5

Pole üldse

Väga

otstarbekas

otstarbekas

2. Palun selgita oma hinnangut:

3. Palun hinda AVALEHE VAATE komponentide paigutust. Tõmba oma valikule ring ümber.
1

2

3

Väga halb

4

5
Väga hea

4. Palun selgita oma hinnangut:
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5. Palun hinda TEOSE OTSINGU TULEMUSTE VAATE komponentide otstarbekust. Tõmba oma
valikule ring ümber.
1
Pole üldse

2

3

4

otstarbekas

5
Väga
otstarbekas

6. Palun selgita oma hinnangut:

7. Palun hinda TEOSE OTSINGU TULEMUSTE VAATE komponentide paigutust. Tõmba oma
valikule ring ümber.
1
Väga halb

2

3

4

5
Väga hea

8. Palun selgita oma hinnangut:

9. Palun hinda ESTERi ja rahvusbibliograafia kasutajakeskkonna vahel liikumise lihtsust. Tõmba
oma valikule ring ümber.
1
Väga keeruline

2

3

4

5
Väga lihtne

10. Palun selgita oma hinnangut:
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11. Palun hinda rahvusbiliograafia ESTERis eristamise arusaadavust. Tõmba oma valikule ring
ümber.
1
Väga keeruline

2

3

4

5
Väga lihtne

12. Palun selgita oma hinnangut:

13. Palun anna oma üldine hinnang kasutajakeskkonna kavandile. Tõmba oma valikule ring ümber.
1
Väga halb

2

3

4

5
Väga hea

14. Palun selgita oma hinnangut:

15. Soovi korral lisa palun oma täiendavad kommentaarid.

Aitäh vastamast!
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Lisa 4. Kasutajakeskkonna maketi (mockup) 3.
versiooni tagasisideküsimustiku vastused
Tagasisideküsimustiku vastused on lisatud eraldi Exceli vormingus failina.
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Lisa 5. Infoseminari esitlusmaterjal
Infoseminari esitlusmaterjal on lisatud eraldi pdf vormingus failina.
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Lisa 6. Protsessijoonised
Protsessijoonised on lisatud eraldi Bizagi vormingus failidena.
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