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Tulemus 

 info koondumine ühtsesse baasi  

 terviklik ülevaade TA tegevusest 

 andmekvaliteedi ühtlustumine 

 paberkandjate osatähtsuse vähenemine 

 nõuete ja protseduurireeglite ühtlustumine  

 infovahetuskeskkond 

 ressursside kokkuhoid 
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Kasutajad 
 

 teadustöötajad 

 teadus- ja arendusasutused 

 finantseerivad asutused 

Haridus- ja Teadusministeerium 

 avalikkus  



Turvalisus 
 

 autoriseeritud sisenemine 

 personaalsed töölauad 

 õiguste hierarhia 

 andmete krüpteerimine 

X-tee 

 logid 

 



Andmekvaliteet 
 

  autoriseeritud sisestus ja haldus 

  andmete kontroll ja kinnitamine 

  mitmetasemeline vastutus 

  seadusandlus 

  avalikustamine 



Sisalduv info 

 Asutused 

• asutused ja struktuuriüksused 

• teadus- ja arendusasutuste register 

• evalveerimine 

 Isikud 

• Isikud 

• Isikugrupid 

• CV-d 

 

 



Sisalduv info 
 teadustööd ja finantseerimine 

• taotlused 

• projektid 

• lepingud 

• dissertatsioonid 

 teadustulemused 
• publikatsioonid 

• tööstusomand 

• teenused 

• koostööpakkumised 

• kogud, kollektsioonid 



Publikatsioonid 

 sisestamine 

 otse teadlase või asutuse poolt, kontrollib 

ja kinnitab asutus 

 asutuste infosüsteemid (siire, liidestus)  

 import INNOPACist 

 import failist 

 väljastus 

 xml, rtf, xls, pdf 

 

 



Teenused 

 andmete hoidmine 

 taotluste, aruannete esitamine 

 teavitus, tagasiside 

 lepingute sõlmimine 

 infovahetus 

 



Infosüsteemi väljund 

 Eesti Teadusportaal 

  üldinfo riigi TA tegevuse kohta 

  teadusüritused, teadusuudised, foorum 

  avalik info – publikatsioonid, lepingud, 

teenused, koostööpakkumised jne. 

 sisenemine infosüsteemi 

 teadustegevuse portaal 

  info haldamine, menetlemine 

  taotlused, aruanded, lepingud 

  tagasiside 

 



Küsimused? 


