
 

 

 
SISSEJUHATAV KOOLITUS: Kuidas siseneda lennundustööstusesse 

 

Eesmärk: anda ülevaade, millised on Eesti IT ettevõtete võimalused ja kuidas 
lennundustööstusesse siseneda.  
Sisu: 3-tunnine koolitus selleks, et luua IT ettevõtetele uusi ärivõimalusi. Järgneb 
moodulkoolitus või personaalne nõustamine. 
Osalejad ITL ja IKT klastri liikmed, grupp suurusega max 25 inimest 
Aeg:   29.10 kl 9-12 
Koht:   Magnetic MRO Sikupilli koolitusklass Tartu mnt 87D  
Keel:   Eesti keel 
Tasu:   50 € / ITL liikmetele, IKT klastri partnerile hind -50% (25 eur), väljapoole ITL 
liikmeskonda hind 100 € 
Registreeri: https://bit.ly/3ik23v9  
Lektor: Pärtel-Peeter Kruuv, Magnetic MRO (vt LinkedIn CV) 

 
 
Koolituse ülesehitus: 

• Lennundustööstuse tutvustus 

• Lennuki tootmine ja väärtusahela toimimise põhimõtted 

• Sertifitseerimine ja kvaliteedisüsteemid, millega tuleb lennundustööstusesse sisenedes 
arvestada 

• Kuidas saada Airbus’i jt suurtootjate (all)hankijaks ja neile teenuste pakkujaks 
▪ Näide: kuidas toimib Magnetic MRO näitel ligipääs hangetele?1 
▪ Millest ja kuidas alustada 
▪ Mida teha, kui on tõsine soov siseneda (erinevad messid, kuhu minna)? 

• Eesti IT ettevõtete kogemus lennunduses 
▪ Axinomi kogemus - Oleg Knut 
▪ SkySelecti kogemus – Erkki Brakmann 

 
Axinomi näide: 
Arukad lennukiistmed, mis oskavad teada anda, kui nad vajavad hooldust või traadita internetiühendust kasutav 
meelelahutussüsteem lennuki salongis on vaid mõned näited Eesti IT ettevõtte Axinom poolt loodud 
läbimurdelistest lahendustest. Praegu kasutab Axinomi lahendusi enam kui 3000 lennukit ja 40 lennufirmat. 
Axinom on loonud „On-Board Cloud” tarkvaralise lahenduse. See võimaldab ambitsioonikatel Eesti IT ettevõtetel 
luua uusi rakendusi vastavalt lennufirmade soovidele,  sh spetsialiseeritud IoT lahendusi. 
 
SkySelecti näide: 
Kui lennukil juhtub midagi näiteks Tallinnast Pariisi lennates, aga varuosad on Tallinnas laos, siis on lennufirmal 
häda käes. Lennuk, mis peab ootamatult maa peal seisma, võib lennufirmale kahju tuua kuni 100 000 dollarit 
tunnis. Siin tulebki appi eestlaste äri. 2017. aasta lõpus loodi idufirma SkySelect poolt platvorm, mis aitab 
lennuliinidel ja lennukite hooldajatel kiiresti varuosi leida ja osta. Kõik käib reaalajas nõudluse pealt: soovitavale 
osale tehakse pakkumised ning ostja saab valida, kust ja kelle käest seda osta. 

 
1 Alates juunist 2020 on Magnetic MRO-l võimalus osaleda Airbus’i hangetel, sh disainida ning toota lahendusi. 
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