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A-veebi info ja funktsioonid

26.11 Tartu (Hedi Liivlaid)

2.12 Jõhvi (Ingrid Valdmaa)

3.12 Tallinn (Eva Anderson)

2015

Tervishoiustatistika aruannete koolitused

esmased kontaktid vastavalt 

asutuse tegevuse piirkonnale

kontaktid spetsiifilisemate 

küsimuste jaoks aruannete kaupatehnilised küsimused

andmete importimiseks exceli vormid

A-veebi kasutusjuhend

https://aveeb.sm.ee/
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A-veebi sisenemine

tee valik, kas ID-kaardiga või mobiil-

id-ga logimine

kliki valikul Sisene

A-veebi sisenemine

sisestage 

PIN kood 

ja 

vajutage

OK

kui oled seotud 

mitme 

asutusega, vali 

asutus kelle 

andmetega tööd 

jätkad

kui valik tehtud suunatakse 

aruannete täitmise lehele

kui oled seotud ainult ühe 

asutusega, siis avaneb see leht 

kohe peale isikukoodi sisestamist
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Uute asutuse ja kasutajate loomine

•Uuele asutusele teeb konto TAI töötaja. Selleks on vaja 

teada asutuse kontakt- ja taustaandmeid ning vähemalt 

ühe asutuses töötava isiku nime ja isikukoodi.

•Uusi kasutajaid saab juba olemasoleva konto alla luua 

üksnes kasutaja, kes on isikukoodi sisestanud enda konto 

juurde.

•Uue kasutaja loomiseks on vaja teada uue 

kasutajakonto omaniku isikukoodi ja nime.

Uue kasutaja loomine

klikkida esilehel valikul 

Isiklik

avaneb sinu enda andmete 

leht

Sisestada mobiili nr kui 

soovite kasutada mobiil-ID 

logimist

edasi suunatakse sinu 

asutuse andmete lehele.....

siin teha valik Muuda
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Uue kasutaja loomine

lehekülje all ääres 

teha valik Kasutajad

NB: siin lehel toimub ka 

asutuse andmete 

uuendamine/täiendamine. 

Kui asutuse andmed 

muutuvad, palun ka meie 

statistikuid sellest 

teavitada! 

Kontaktid leiab A-veebi 

esilehelt.

Uue kasutaja loomine

juba olemasolevad 

kasutajad

kui kasutajate listis 

on isikuid, kes 

asutuses ei tööta 

enam, siis tuleks 

need kustutada

sisestada uue 

kasutaja

isikukood ja 

nimi ning

vajutada 

Salvesta
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Aruannete tühistamise põhjused I

• tühistatud 

aruanne 

kantakse tagasi 

aktiivsete 

kohustuste 

loetellu

esitajal on võimalik vaadata 

oma aruannete tühistamise 

põhjuste ajalugu aruannete 

täitmise lehel vastava 

aruande juures

Tühistamise põhjustes on 

näha tühistaja nimi, 

tühistamise kuupäev ja 

põhjuse kirjeldus

Aruannete importimine I

aruande 

importimiseks 

vajalikud failid

NB: nende 

formaati ei tohi 

muuta, 

sisestada võib 

ainult andmeid
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Aruannete importimine II

tee aruande valik, 

sisesta andmed ja 

salvesta enda 

arvutisse

Aruannete importimine III

valida 

peamenüüst 

Aruannete 

täitmine – siis 

vastav 

aruanne, 

klikkida nupul 

Browse

avanevasse 

aknasse 

sisestada 

eelnevalt 

salvestatud 

fail, vajuta 

Open
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Aruannete importimine IV

peale faili 

valimist 

kuvatakse 

faili nimi, 

seejärel 

vajuta 

Impordi

Aruannete importimine V

importimise 

õnnestumisest 

või mitte –

õnnestumisest 

teavitab teid 

süsteem
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Rippmenüüde kasutamine

• rippmenüüsid on 

võimalik kasutada 

aruande “Tunnipalk” 

ja 

“Tervishoiutöötajad”  

täitmisel

• rippmenüü 

kasutamiseks peab 

olema tehtud linnuke 

valikus näita 

rippmenüüd

Nullaruanded

kui kinnitate 

nullaruande, 

siis lisage ka 

lühike 

põhjendus



dets-15

9

Kontroll seosed I

kui saate 

teate, et 

aruandes on 

vigu, siis vea 

sisu näeb 

teatel 

klikates

Kontrollseosed II

linnuke 

näitab, et 

seos on 

kontrollitud 

ja korras

kriips näitab, 

et seos ei ole 

korras

kontrolli 

sõnalist 

selgitust
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enda aruande avamise võimalus on seni, kuni aruande kohustaja pole 

koondaruannet kinnitanud

Aruande avamine I

täidetud 

kohustuse 

alt valida 

aruanne, 

mida 

soovid 

parandada

Aruande avamine II

TAI töötaja 

poolseid 

aruande 

avamisi ja 

andmete 

salvestamisi

on võimalik 

jälgida 

aruande all

aruande avamiseks klikata 

Ava aruanne muutmiseks


