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EDI ja e-arved –
ühisosa ja erinevused,

Eesti e-arve tulevik



Telema 

Telema	AS	filialas	 Lietuvoje
Savanoriu	pr.	176	C	,	LT08105

Vilnius,	 LIETUVA
Tel	+370	68264567
lietuva@telema.com

Telema	AS
Latvijas	Filiale

Katlakalna	11	C,	LV-1073
Riga,	LATVIJA	+371	67930031

latvia@telema.com

Telema	AS
Kristiina	 15,	10131
Tallinn,	 EESTI

Tel	+372 6510650
telema@telema.com

• Koduturg – Eesti, Läti, Leedu 
• Kliendid 22 riigist
• 60 000 e-dokumenti päevas
• 15 000 000 e-dokumenti aastas
• 100 000 e-tarne paari
• 4000 kauplust  <--> 1000 tarnijat
• 32 töötajat
• 17 aastat kogemust
• 99,998% teenuse kättesaadavus



Mis on EDI?

• Electronic Data Interchange (EDI) ehk e-
andmevahetus tähendab infosüsteemide 
vahelist struktureeritud andmete edastamist 
ilma inimeste sekkumiseta. 

• E-dokument on struktureeritud, masinloetav ja 
automaatselt menetletav andmekogu (nagu nt 
arve).

Seega, kas PDF arve on elektrooniline dokument?



EDI dokumendid



EDI

ARVED

Kuluarved
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Arve menetluse fookus
Kuluarved

• Kulude jagamine kontodele ja 
kulukohtadele 

• Ridade infot ei töödelda 
automaatselt

Kaubaarved
• Tarne vastavus 

ostulepingu tingimustele

• Arve ridade info alusel 
võetakse kaup vastu



EDI ja e-arve operaatorid
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Reaalsus piiriüleste e-dokumentidega

• Igal partneril omad nõuded

• Dokumendistandard (süntaks)
• Kasutamise tava
• Nõuded edastamise kanalile
• Äriprotsessi nõuded





Kasutamine – targad valikud 
• Andmete konfidentsiaalsus –

reeglid ja normid
• Turvalisus – tegevustest jääb jälg
• Stabiilsus – meilid kaovad, EDI 

on kindel
• Teenusepakkujad – ei ole vaja 

leiutada jalgratast



Kompetentsikeskus
• Arenduskogemus

• Projektijuhtimiskogemus

• Äriline
• Tehnilne

• Rahvusvaheline 
koostöövõrgustik



Tööriistakast
• Andmeformaatide 

konverterid

• Valmis kanalilahendused

• Palju lisavõimalusi 
andmete kvaliteedi 
tagamiseks

• Adresseerimine



Esimese ja viimase miili 
teenused



Tehniline tugi
• Dokumendiliikluse 

monitooring
• Tõrkeotsing
• Konsultatsioon
• Kanalite haldus



Teenustaseme leping – SLA



Üks liidestumine – 1000 kanalit



EDI rändlus



Näiteks Telema rändluspartnerid



Eesti e-arve standard

Kuidas edasi?



Eestis siseriiklikult 
kasutatavad e-dokumendi standardid

Eesti e-arve (x mln aastas)

Telema eDoc (15 mln aastas)



Hea e-arve standard
• Laialt levinud

• Tööstusharude vaheline

• Lihtne e-arve: alamhulk standardist, odavalt ja lihtsalt 
juurutatav

• Katab kogu väärtusaheala vajaduse

• Vastab seadusandluse nõuetele



Eesti e-arve standard
• Ei kata tarneahela vajadusi
• Ei kata eri tööstusharude vajadusi
• Ebapiisava levikuga
• Arendamine on aeganõudev ja 

töömahukas

Rahvusvahelise standardi kasutamisega 
saame osa parimatest praktikatest maailmas!



Soovitusi
● Olemasolevaid e-arve lahendusi pole vaja hakata 

ümber ehitama
● Uute arenduste juures eelistada EU e-arve (UBL 2.1) 

standardit
● Piiriüleseks e-arveks kasutada eelistatult EU e-arve 

(UBL 2.1) standardit
● Operaatoritel on olemas võimekus vastu võtta EU e-

arvet ja seda teisendada Eesti e-arveks
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