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1. VÄLJAANDE LISAMINE ISETEENINDUSKESKKONDA 

Kui soovid oma väljaandeid lisada minuajakirjandus.ee keskkonda: 

 Täida ankeet väljaande/väljaannete kohta. Ankeedi leiad Omniva kodulehel siin 

 Saada ankeet kliendihaldurile, kes võtab Sinuga ühendust ja selgitab kõiki iseteeninduskeskkonna tingimusi 

 

2. SISSELOGIMINE 

Perioodika iseteeninduskeskkonda saad siseneda Omniva kodulehelt, vajutades üleval paremas nurgas „Sisenen e-teenindusse“.  

E-teeninduse kasutusjuhendi leiad siit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omniva.ee/public/files/failid/ankeet-perioodika-iseteeninduskeskkond-ari-est-ee.xlsx
https://www.omniva.ee/public/files/failid/juhend-teeninduse-kasutamine-est-ee.pdf
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3. VÄLJAANDE INFO MUUTMINE 

 

 
 

Enda väljaandega seotud info muutmiseks: 
1. Vali ülevalt helehallilt menüürealt 

„Väljaannete nimekiri“; 
2. Tumehallis kastis asub 

hammasratas, vajuta sellele; 
3. Kui vajutad kirjale „Näita minu 

väljaandeid“ – avanevad kõik Sinu 
väljaanded. 
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Iga väljaande juurde ilmub ülesse nurka 
eraldi hammasratas. Vajutades sellele 
hammasrattale on võimalik: 
 

 Muuta infoteksti, kaanepilti, 
hinnakirja, ilmumiskalendrit 

 Näidata selle konkreetse 
väljaande tiraaže kandekeskuste 
lõikes 

 Minna kampaania halduse lehele 
 Teha valitud väljaandele 

kampaania 
 Luua valitud väljaandele 

sooduskoode 
 
Väljaande info muutmiseks vali palun 
„Muuda väljaande infot“. 
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Väljaande info muutmiseks avaneb eraldi 
leht. Iga väljaande juures on juba eraldi 
info ilmumissageduse kohta, seega seda 
infot pole vaja lisada. 
 

1. Vajalik infotekst on vasakul oranžil 
real.  

2. Infot on võimalik lisada kolmes 
keeles – eesti, vene ja inglise keeles. 

3. Kaanepilt peab olema vähemalt 
1240x1736 pikslit. Kui tellija vajutab 
kaanepildile, siis kuvatakse see talle 
täissuuruses. 

4. Väljaande juurde lisa tutvustav 
tekst. 

5. Kui kogu info on lisatud vajuta 
kindlasti „Muuda väljaande infot“ 
nuppu. 

 
Väljaande infot saad muuta nii tihti kui 
soovid ning muudatus on tellijale kohe 
näha. 
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Hinnakirja muutmise funktsioonis ei ole 
võimalik eemaldada või juurde lisada 
tellimisperioode. Kirjastajana saad muuta 
oma väljaannete tellimisperioodide 
hindasid. Oluline on meeles pidada: 
 

 Muudetud hind hakkab kehtima 7 
päeva pärast 

 Enne uue hinna sisestamist tuleb 
vanale hinnale lisade lõppkuupäev. 
Selleks vajuta praeguse hinna juures 
„Muuda“ ning lisa vanale hinnale 
lõppkuupäev 

 Uue hinna määramiseks lisa 
alguskuupäev 

 Lõppkuupäev ei ole oluline ning see 
lahter võib tühjaks jääda 

 Hind tuleb alati sisestada ilma 
käibemaksuta. Iseteeninduskeskkond 
arvutab käibemaksu ise juurde ning 
kuvab tellijale lõpliku summa 
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Märkisid ankeedis igale väljaandele tiraaži 
päevade arvu. Kui soovid arvutada, mis 
kuupäevast väljaanne ilmumiskalendris 
mitte-aktiivseks muutub siis liida 
kuupäevale viis tööpäeva (andmete 
töötluseks). 
 
Näiteks, kui tellija peab saama väljaande 
30. kuupäeval ja tiraaži päevadeks on 
märgitud 15 päeva, siis (15+5) 10. 
kuupäeval ei saa antud kuu 30. kuupäevaks 
tellida, sest tiraaž on selleks korraks lukus.  
 
Seetõttu on oluline, et täidaksid kalenderi 
võimalikult palju ette ja jälgiksid jooksvalt, 
et kalender oleks täidetud. 
 
Oranži taustaga numbrid tähistavad valitud 
kuupäevi. Kui vajutad mõnele kuupäevale 
muutub taust oranžiks. Vajutades samale 
kuupäevale uuesti, muutub see taas heleda 
taustaga numbriks. Kuupäevi on võimalik 
valida ka nädalapäevade kaupa. Kalendris 
nädalapäeva tähist vajutades, aktiveeruvad 
kõik selle nädala päevad antud kuus. 
Vajutades uuesti nädalapäevale kaob valik 
ära. 

 

 



 
 
 
PERIOODIKA ISETEENINDUSKESKKONA JUHEND KIRJASTUSELE 

 

8 

 

4. KIRJASTUSE POOLT VASTUVÕETUD TELLIMUSTE SAATMINE OMNIVA KANDEBAASI 

 

Kui hakkad erakliendi tellimust sisestama siis: 
 

 Vali „Telli iseendale“ 
 Täida kõik ülejäänud tellimusega seotud info – formaat, 

tellimisperiood, kogus, tellimuse algus 
 „Sinu eesnimi“ ja „Sinu perekonnanimi“ võivad olla 

kirjastaja vaates eksitavad, aga sinna peab sisestama 
erakliendi ehk tellija andmed 

 Lisa tellija aadress 
 Kui teed linnukese kasti, mis asub „Saada kliendile e-kiri 

tellimuse andmetega“, siis saadab meie süsteem tellija  
e-postile kirja tellimuse kohta 

 Kirjastajana peab nõustuma tellimuse tingimustega 
 Vajuta „Edasi“ nuppu, et kinnitada erakliendi tellimus 
 Tellija saab e-postkasti kinnituskirja, millel ei ole summat 

märgitud 
 
Perioodika iseteeninduskeskkonnas saab tellimusi sisestada 
ükshaaval. Massimportimise võimalus puudub. 



 
 
 
PERIOODIKA ISETEENINDUSKESKKONA JUHEND KIRJASTUSELE 

 

9 

 

 

Ärikliendi tellimust sisestades: 
 

1. Valida „Telli ettevõttele“. Täita ära kõik ülejäänud 
vajalikus lahtrid. 

2.  „Sinu eesnimi“ ja „Sinu perekonnanimi“ lahtrisse märgi 
näiteks ärikliendi kontaktisiku andmed, „Ettevõtte nimi“ 
lahtrisse ärikliendi ettevõtte nimi; 

3. Ülejäänud väljade ja võimaluste puhul kehtivad samad 
tingimused, mis erakliendi tellimuse vormistamise puhul. 

4. Kirjastajana peab nõustuma tellimuse tingimustega. 
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5. TELLIMUSTE HALDAMINE 

 

 
 

Tellimuste haldamiseks vajuta „Minu 
tellimused“. Sinna ilmuv nimekiri koosneb 
aktiivsetest ja lõppenud tellimustest ning 
tellimustest, millele pole laekumist tulnud. 
 
Tellimusi saad filtreerida ja olulisi filtreid 
enda jaoks ära salvestada, et järgmisel 
korral lihtsam oleks. Salvestada saad kuni 5 
filtrit. 
 
Filtreerida saad: 

 Valides perioodi, millal tellimus tehti; 
 Tellija/saaja nime järgi 
 Kampaania koodi järgi 
 Väljaande järgi 
 Tellimuse oleku järgi (kandebaasis 

ehk aktiivne tellimus) 
 
Filtreerida saad nii era- kui ärikliendina 
tehtud tellimusi. 
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Sorteerida saad: 
 Väljaande järgi 
 Aja järgi 

 

 
 

Kui oled vajalikud tellimused kätte saanud, 
saad nimekirja allalaadida CSV failina. 
 
Selleks vajuta hammasrattale, mis asub 
samal real „Filtreeri“ ja „Sorteeri“ 
funktsioonidega. Vajutades hammasrattale 
tuleb nähtavale eraldi riba „Lae alla 
tellimuste nimekirja aruanne (CSV)“, sellele 
vajutades, laeb süsteem Sinu arvutisse 
vajaliku nimekirja. 
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Kirjastajal on võimalik oma väljaannete 
tellimusi peatada või ümber adresseerida. 
Selleks tuleb leida vastav tellimus „Minu 
tellimused“ alt. 
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Tellimuse peatamisel avaneb eraldi vaade. 
Kogu vajalik info on alati kirjas vasakul 
oranžil ribal. 
 
Tellimuse peatamisel on oluline meeles 
pidada: 

 Perioodilist tellimust peatada ei saa 
 Päeva- ja nädalalehtede peamine 

hakkab kehtima 6 päeva pärast, k.a 
tänane päev. Ehk see on ka 
varaseim kuupäev tellimuse 
peatamiseks. Kuni 3 kuuliste 
tellimuste puhul ei tohi peatamise 
kestvus ületada tellimise pikkust 

 Ajakirjade puhul peab peatamise 
alguskuupäevaks märkima kuu 
alguse, millest alates soovid tellimust 
peatada. Ajakirju saab peatada 1,2 
või 3 kuuks. Alla 3 kuuliste tellimust 
puhul saad peatada vaid 1 kuuks 

 Kõik väljaanded, mille tellimisperiood 
on üle 3 kuu, saab peatada kuni 93 
päeva 

 Tellimus pikeneb peatatud aja võrra 
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Ümber adresseerimisel on oluline märkida 
alguskuupäev, millest alates ümber 
adresseerimine peaks toimuma. Samuti 
tuleb märkida uus aadress. 
 
Lõppkuupäeva saad märkida juhul kui 
ümber adresseerimine on vajalik vaid 
kindlal perioodil, näiteks suveperioodiks 
suvilasse jne. 
 
Vajadusel saad muuta ka saaja ees- ja 
perekonnanime. 
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6. SORTEERIMISTABELID JA TIRAAŽID 

 
 

Sorteerimistabeleid ja tiraaže saad vaadata 
kahel viisil: 

1. Paremal oranžil real oleva 
alammenüü alt; 

2. Enda väljaande juures, vajutades 
hammasrattale ning valides sealt 
vajaliku valiku. 

 

 

Sorteerimistabeleid ja tiraaže saad välja 
võtta ühe väljaande põhiselt kui ka kõikide 
väljaannete kohta korraga. 
 
Kõikide väljaannete info saamiseks tuleb 
teha linnuke kasti, mis on teksti „Kõik 
väljaanded“ ees. 
 
Vali sobiv kuupäev ja vajuta „Loo“. 
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Tekkinud vaadet on võimalik kuvada ka 
PDF-formaadis, selleks on vaja vajutada 
nupule „Prindi“. 
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7. KAMPAANIA TEGEMINE 

 

Kampaaniate haldusesse saad minna kui 
valid alammenüüst „Halda kampaaniaid“. 
Tekkinud vaatel näed nuppu „Lisa 
kampaania“ – vajuta sinna. 
 
Teine võimalus on väljaande juures 
vajutada hammasratast ja valida sealt „Lisa 
kampaania“. 
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Abistav tekst on kampaania loomisel alati 
vasakul oranžil ribal. 
 
Kõige olulisem on meeles pidada: 
 

 Kampaania tuleb alguses luua eesti 
keeles, alles seejärel aktiveeruvad 
teised keele variandid 

 Kampaania hind tuleb alati sisestada 
ilma käibemaksuta. Meie süsteem 
arvutab automaatselt selle ise juurde 
ning kuvab tellijale õige summa 

 Oluline on jälgida, et valid õige liigi. 
Meie süsteem pakub kõiki kolme 
võimalust (paber, digi, paber+digi) 
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Kampaaniate halduslehele saad minna 
kahel viisil: 
 

 Alammenüü kaudu 
 Vajutades väljaande juures olevale 

hammasrattale ja valides „Halda 
kampaaniaid“ 
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Loodud kampaaniaid saad muuta ja 
kustutada kuni 7 päeva enne kampaania 
algust. Seni, kuni kampaania info all on kiri 
„Muuda kampaaniat“. 
 
Eelvaate saamiseks, kuidas kampaania 
väljaande juures kuvatakse, saad näha kui 
vajutad „Vaata väljaannet“ peale. 
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Selline näeb välja kampaania eelvaade. 
Seda näeb vaid Sina ja 
iseteeninduskeskkonna peakasutaja. 
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Kampaania haldusest saad vaadata 
konkreetse kampaania raames tehtud 
tellimusi. 
 
Kui kampaania toodet ostes on tellijal olnud 
võimalik valida kingitust, siis saad alla 
laadida CSV faili, kus on vajalik info olemas 
– kes millise kingituse valis ning kuhu see 
toimetada. 
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8. SOODUSKOODIDE LOOMINE 

 

Sooduskoodide loomiseks vajuta väljaande 
juures olevat hammasratast ning vali „Loo 
sooduskoodid“. 
 
Alammenüüst „Sooduskoodid“ valides, saad 
sooduskoodide haldamise lehele, kuid sealt 
sooduskoode luua ei saa. 
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Abistava info leiad alati vasakult oranžilt 
ribalt. 
 

 Sooduskoodide loomisel vali õige 
väljaande formaat, sest süsteem 
pakub sinna kõike kolme – paber, 
digi, paber+digi 

 Sooduskoode saad luua kasvõi 
tänase kuupäev algusega 

 Püsimakse puhul tuleb arvestada, et 
maksimaalne soodustus saab olla 
99% või fikseeritud summa puhul 
minimaalselt 0,01 EUR 

 Loodud sooduskoodide tingimusi ei 
ole võimalik muuta alates kehtima 
hakkamise päevast 

 Iseteeninduskeskkond saadab 
Tellijatele järelpakkumisi. 
Järelpakkumiste hinnad tulenevad 
tavalisest hinnakirjast. 
Kui sooduskoodiga on saadud 3 kuu 
tellimus odavamalt, siis 
järelpakkumises on see 3 kuu hind 
sama, mis on hinnakirjas. 
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Sarnaselt oma tellimuste haldamisele saad 
filtreerida ka sooduskoode. Kuid sobivaid 
filtreerimisvalikuid ei saa salvestada. 
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Sooduskoodide halduses on näha, kas 
sooduskood on kehtiv või mitte. 
 
Ühekordsete sooduskoodide juures on 
sulgudes näha, mitu sooduskoodi on tervest 
seeriast kasutatud. 
 
Ühekordsed sooduskoodid saad allalaadida 
CSV-failina. 
 
„Vaata“ funktsiooni alt on saad vaadata 
konkreetseid tellimusi ning vajadusel 
konkreetseid sooduskoode peatada. 
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Saad vajadusel peatada nii terve seeria kui 
ka üksikud sooduskoodid kuid sooduskoode 
taastada ei ole võimalik. 
 
Kui antud sooduskoodid on kasutatud, siis 
„Peata“ teksti asemel on „Vaata“. Sellele 
vajutades näeb tellimust, mille puhul on 
seda konkreetset sooduskoodi kasutatud. 
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9. KASUTAJATUGI 

Küsimuste ja murede korral võta ühendust meie kliendihalduriga. 


