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1 VÄLJAANNETE VALIK  

Ajakirjanduse tellimiskeskkonnas (www.minuajakirjandus.ee) on väljaannete otsimiseks kaks 

võimalust – nime järgi otsimine ja nimekirjast valimine. Väljaande nime järgi otsimiseks sisesta 

Väljaande otsingu lahtrisse väljaande nimi või nime osa. Seejärel kuvatakse rippmenüüs 

võimalikud väljaanded. Vajutades väljaande nimele, jõuad infolehele, kus on toodud detailsem 

info. Kui soovid väljaande kohe ostukorvi lisada, siis vajuta rippmenüüs väljaande nime juures 

oleval nupul Telli. 

Juhul, kui soovitud väljaannet ei leitud, saad väljaannet otsida vajutades nuppu Vali nimekirjast. 

 

Väljaandeid saad otsida ka menüüst Väljaannete nimekiri. 

 

http://www.minuajakirjandus.ee/
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Väljaannete nimekirja juures saad paremal asuvas menüüs tehtavate valikute alusel filtreerida 

väljaandeid kategooria, väljaandjariigi või formaadi järgi. Igast grupist saad valida ühe 

parameetri, mille järgi väljaannete nimekirja filtreerida.  

Sobiva väljaande leidmisel vajuta lisainfo saamiseks nuppu Vaata. Juhul, kui soovid väljaande 

lisada ostukorvi, vajuta Telli. 

 

 

2 VÄLJAANDE TELLIMINE 

2.1 Ostukorvis olevate väljaannete tellimisandmete otsused 

Esmalt lisa ostukorvi kõik väljaanded, mille soovid samale aadressile tellida. Kui soovid 

väljaandeid tellida erinevatele aadressidele, siis pead vormistama eraldi tellimused. 

Püsimaksega saab korraga tellida ainult ühte väljaannet. Mitme erineva väljaande tellimiseks 

püsimaksega vormista mitu eraldi tellimust. Ostukorvis ei saa olla korraga tavatellimusena 

tellitav väljaanne (valitud perioodiks) ja püsimaksega tellitav väljaanne. Palun vormista need 

tellimused eraldi. 

Selleks, et säiliks tellimuste ajalugu ning saaksid hiljem vajadusel tellimusi peatada ja ümber 

suunata, logi enne tellimuse esitamist tellimiskeskkonda kasutajana sisse. 

Väljaande tellimisel tuleb teha järgmist: 

 Lahtris Telli vali, kas soovid väljaannet tellida iseendale, ettevõttele või kellelegi 

kingituseks.  

NB! Ettevõttele saab tellida vaid iseteeninduskeskkonda sisse logitud kasutajana. Selleks 

peab olema sul olema sõlmitud ärikliendileping pärast mida saab su kliendihaldur anda 

sulle vastavad õigused, et saaksid ettevõtte nimele perioodikat tellida. 
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 Lahtris Formaat saad valida vastavalt väljaande võimalustele, kas soovid tellida 

digiväljaande, paberkandjal väljaande või mõlemad korraga. 

 Lahtris Alates vali sobiv tellimuse alguse kuupäev. Esimesena kuvatakse varaseim 

algusaeg, mis sõltub väljaande ilmumisajast, edasi kuvatakse järgmist nelja võimalikku 

tellimuse alguskuupäeva. 

 Lahtris Periood vali tellimisperioodi pikkus. Kui väljaande tellimuse eest on võimalik tasuda 

püsimaksega, siis saab tellimuse teha määramata perioodiks. 

 Lahtris Kogus vali eksemplaride arv. Korraga on võimalik samale aadressile tellida 50 sama 

väljaande eksemplari. Suurema koguse tellimiseks vormista mitu tellimust.  

 

Vali väljaandele sobivad parameetrid: Telli, Formaat, Alates, Periood, Kogus. Peale eeltoodud 

valikute tegemist kuvatakse allpool tellimuse Summa. Juhul, kui soovid lisada veel väljaandeid, 

siis vajuta lingil Lisa ostukorvi veel väljaandeid ja seejärel tekib lisalahter väljaande otsimiseks. 

Sobiva väljaande leidmisel vajuta nupule Telli ja väljaanne lisatakse ostukorvi. 

NB! Püsimaksega tellimisel saad korraga vormistada ainult ühe väljaande tellimuse. 

Täiendavate väljaannete tellimise soovi korral vormista mitu eraldi tellimust. 
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2.2 Tellimuse saaja info 

Pärast kõigi soovitud väljaannete lisamist ostukorvi on vaja täita tellimuse saaja info. 

Sisselogitud kasutajatel on eesnimi ja perekonnanimi vaikimisi eeltäidetud. Kui Sa ei ole 

sisselogitud keskkonnas, siis kirjuta need vastavatesse lahtritesse. Seejärel sisesta 

kohustuslikku lahtrisse Sinu e-posti aadress oma e-posti aadress ja lahtrisse Sinu 

telefoninumber oma telefoninumber. 
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Kui tellid perioodikat ettevõtte nimele, siis ettevõtte nime lahter on juba eeltäidetud. 

Keskkonnas on võimalik tellida väljaandeid kingituseks mõnele teisele isikule. Sellisel puhul 

saadetakse koos tellimuse kinnitusega Sinu e-posti aadressile ka kinkekaart. Kinkekaardi saad 

ise kingi saajale üle anda või edastada. 

Kingituseks tellimise puhul sisesta lahtrisse Kingituse saaja eesnimi isiku nimi, kes kingituse 

saab. Lahtrisse Kingituse saaja perekonnanimi lisa kingituse saaja perekonnanimi.  

Tervitusteksti lahtrisse sisesta kingituse saajale suunatud sõnum, mille soovid talle koos 

tellimuse infoga anda. Tervitustekst võib olla kuni 700 tähemärki pikk. 

Kinkekaardi näidist saad näha vajutades nuppu Vaata kinkekaardi näidist (PDF). 
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Kinkekaardi näidis: 

 
 
 

2.3 Saaja aadressi määramine 

Saaja aadressi otsingu lahtrisse sisesta tänava nimi, maja ja korteri number (nt Mammu 3–4) 

ning seejärel vali nimekirjast õige variant.  
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NB! Tellides mitu väljaannet korraga saad need tellida samale aadressile. Selleks, et tellida 

väljaanded erinevatele aadressidele, vormista eraldi tellimused. 

 

Kui vajalik aadress ei ilmu nimekirja, siis vali aadressi käsitsi sisestamise võimalus. 

 

Tee kõigepealt sobiv valik lahtris Maakond, seejärel Linn/vald ja Asula/linnaosa. Lahtritesse 

Talu ja Maja tee sobiv valik rippmenüüst või sisesta andmed käsitsi. Lahtris Korter vali sobiv 

korteri number või sisesta see käsitsi. Sihtnumbri lahter täidetakse automaatselt. 
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2.4 Tingimustega nõustumine ja makseviisi valik 

Loe läbi tellimise tingimused ja nendega nõustumise korral lisa Nõustun tellimise 

tingimustega* ette linnuke. Tellimise tingimustega nõustumine on tellimuse tegemiseks 

kohustuslik. 

Vali rippmenüüst sobiv makseviis ning vajuta nuppu Edasi. 

Ärikliendil, kes on keskkonda sisse logitud on võimalus valida makseviisiks ka arvega tasumist 

või lisada tellimus krediidi arvele. 

 

2.5 Maksmine ja tellimuse kinnitus 

Enne maksmist kontrolli tellimuse kinnituse lehel kõik eelnevalt sisestatud andmed üle. Kui 

soovid midagi muuta, siis vajuta nuppu Tagasi ning saad teha soovitud muudatused. Kui kõik 

andmed on korrektsed, siis vajuta nuppu Maksma.  
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Sisselogimata kasutajatel tuleb püsimaksega tellimuste korral kinnituse lehel sisestada 

lahtrisse Sinu isikukood oma isikukood. Isikukood on vajalik tellimuse eest püsimaksega 

tasumise vormistamise jaoks ning see info edastatakse pangale. NB! Sisseloginud kasutajatel 

isikukoodi sisestamise lahtrit ei ole.  
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Peale internetipangas makse sooritamist suundud tagasi ajakirjanduse tellimiskeskkonda. 

Tellimus on tehtud ja kinnitus saadetakse valitud e-posti aadressile. Küsimuste korral on 

võimalik pöörduda Omniva klienditeeninduskeskuse poole. Oma tellimusi on võimalik 

sisselogitud kasutajatel näha ja hallata Minu tellimused nuppu vajutades.  
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3 TELLIMUSTE HALDUS 

Sisseloginud kasutajatel on võimalik oma tellimusi mugavalt hallata vajutades menüüribal 

nuppu Minu tellimused. 

 

Menüüvaates Minu tellimused on võimalik tellimuste lihtsamaks otsimiseks neid filtreerida või 

sorteerida.  

 
 

3.1 Tellimuste filtreerimine 

3.1.1 Tellimisperioodi järgi filtreerimine 

Lahtrisse Tellimused alates sisesta kuupäev, millest alates tellimusi filtreerida soovid. Soovi 

korral võid lahtri Tellimused kuni tühjaks jätta, sel juhul annab päring vastuseks kõik 

tellimused, mis algavad alates Tellimused alates lahtrisse sisestatud kuupäevast. 



OMNIVA AJAKIRJANDUSE TELLIMISKESKKONNA KASUTUSJUHEND TELLIJALE 

 

13 

Kui sisestad lahtrisse Tellimused kuni lõpukuupäeva, annab päring vastuseks kõik tellimused, 

mis lõppevad antud kuupäevaks.  

Otsingu tulemuste saamiseks vajuta nuppu Filtreeri. 

 
 

3.1.2 Väljaande nimetuse järgi filtreerimine 

Lahtrisse Väljaanne sisesta väljaande nimetus, mille tellimusi soovid leida. Vali rippmenüüs 

kuvatavatest väljaannetest sobiv ja vajuta seejärel nuppu Filtreeri. 

 

3.1.3 Tellimuse oleku järgi filtreerimine 

Tellimusi on võimalik filtreerida ka tellimuse oleku järgi. Märgista lahter Tellimus kandebaasis 

juhul, kui soovid filtreerida vaid käesoleval hetkel kehtivaid ja kandes olevaid tellimusi. Selleks, 

et leida vaid peatatud tellimused, märgista lahter Tellimus peatatud. Lahtri Tellimus lõppenud 

puhul leiad kõik lõppenud tellimused.  

Korraga on võimalik tellimusi filtreerida kasutades ühte oleku parameetrit. 
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3.1.4 Tellimuste filtreerimine kasutades erinevaid valikuid 

Korraga on võimalik filtreerida tellimusi ka erinevate valikute alusel märkides korraga ära 

väljaande nimetuse, tellimisperioodi ja oleku. Selleks tee lahtrites sobivad valikud ja sisesta 

vajalik informatsioon ning tulemuste leidmiseks vajuta nuppu Filtreeri. 

 

3.2 Tellimuste sorteerimine 

Tellimusi on võimalik sorteerida järgmiste tunnuste järgi:  

 Väljaande järgi – nimekiri sorteeritakse tähestikulises järjekorras.  

 Aja järgi (uuemad enne) – nimekirjas kuvatakse tellimused tulevikust minevikku.  

 Aja järgi (vanemad enne) – nimekirjas kuvatakse tellimused minevikust tulevikku (eespool 

on need, mille alguskuupäev on juba minevikus või kohe saabumas). 
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3.3 Tellimuse ümberadresseerimine 

Menüüs Minu tellimused on võimalik väljaannete tellimusi suunata tellimisperioodi kestvuse 

ajal teisele aadressile ja/või teisele saajale. Selleks vajuta tellimuse info juures nuppu Muuda 

aadressi. 

 

Sisesta lahtrisse Alguskuupäev kuupäev, millal tellimus suundub uuele aadressile. Lahtrisse 

Lõpukuupäev sisesta kuupäev, millal tellimus suundub vanale aadressile tagasi. Juhul kui 

soovid, et tellimuse aadressiks jääks kogu tellimisperioodi vältel uus aadress, siis jäta 

Lõpukuupäeva lahter tühjaks. 

Lahtrisse  Saaja eesnimi sisesta uue saaja eesnimi ja lahtrisse Saaja perekonnanimi uue saaja 

perekonnanimi. 

NB! Ümberadresseerimise alguskuupäev ja lõpukuupäev peavad jääma tellimisperioodi aja 

sisse. 

NB! Ümberadresseerimise alguskuupäevani peab olema vähemalt viis (5) päeva. 

Seejärel vali aadress, kuhu soovid tellimuse ümber suunata. Aadressi sisestamise osas saad 

täpsemaid näpunäiteid käesoleva juhendi peatükist 3.3.  

Pärast perioodi ja uue aadressi sisestamist vajuta muudatuse salvestamiseks nuppu Muuda 

saaja aadressi. 
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Peale aadressi muutmist kuvatakse tehtud ja salvestatud muudatused Minu tellimused lehel. 

 

Vajutades linki Ümberadresseerimise ajalugu kuvab süsteem kogu info, mis on seotud tellimuse 

ümberadresseerimisega: kehtivuse aja, uue aadressi ja saaja. 
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3.4 Tellimuse peatamine 

Soovi korral saad väljaande tellimuse tellimisperioodi kestvuse ajal soovitud ajavahemikuks 

peatada. Vajuta nuppu Peata tellimus.  

 

Seejärel sisesta lahtrisse Alguskuupäev sisesta tellimuse peatamise alguskuupäev ja lahtrisse 

Lõpupuupäev tellimuse peatamise lõpukuupäev. Peatamise salvestamiseks vajuta nuppu Lisa. 
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Vajutades linki Peatamise ajalugu kuvatakse kuupäevavahemik, millal tellimusele peatamine 

kehtib. 

 

4 KASUTAJATUGI -> ABI 

Küsimuste või probleemide tekkimise korral pöördu Omniva klienditeeninduskeskusesse 

telefonil 661 6616 või e-posti teel info@omniva.ee. 

mailto:info@omniva.ee

