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1. EESMÄRK 

Omniva e-teeninduse kasutusjuhend annab ülevaate e-teeninduse kasutamisest. 

2. MÕISTED 

Eelistused – funktsionaalsus, mille määramisel jõuab kasutaja eelistatud teenuse lehele või esindad 
eelistatud äriklienti. 

Eraklient – Kui esindad e-teeninduses iseennast, siis kasutad e-teenindust erakliendina. Erakliendina 

saad e-teeninduses vormistada erakliendi saadetisi, tellida ajakirjandust ja saata kirju. 

Esindatav – eraisiku puhul on esindatav alati kasutaja, ärikliendi puhul on esindatav ettevõte, keda 
kasutaja esindab. 

Kasutaja – koosneb kasutaja nimest ja isikukoodist. Kui kasutaja esindab e-teeninduses iseennast, 

siis on ta eraklient. 

Teenus – funktsionaalsus või rakendus, mida kasutaja saab kas eraisikuna või ärikliendi esindajana 
kasutada. 

Õigused – kui kasutaja lisatakse ärikliendi esindajaks, määratakse talle iga teenuse raames õigused. 

Äriklient – juriidiline isik või asutus. 

3. VIIMASED MUUDATUSED 

Omniva e-teenindus muutub alates 18.05.2016. 

Eemaldame lehe „Tere tulemast e-teenindusse“, mida hakkab asendama era- või ärikliendi avaleht. 

Avalehel on üldinfo kasutaja või erakliendi kohta. Siit saad vaadata, kas aadressandmed on 
korrektsed, lisaks leiad avalehelt lingi lehele „Kasutaja seaded“. Juhul kui esindad äriklienti, siis näed 

ärikliendi üldinfot, lisaks kuvab e-teenindus Sulle oranžil paanil ärikliendi halduri nime ja kontaktid. 

Avalehe allosas on kiirviited teenustele, kust jõuad ühe klikiga Omniva teenuseni. 

E-teeninduse avaleht: 

 

https://www.omniva.ee/era/pakk/Iseteenindus
https://eservice.omniva.eu/epit/ui/periodics
https://eservice.omniva.eu/epit/ui/private/ee/est/documents
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Lisandub leht „Keda soovid e-teeninduses esindada“, mille eesmärk on anda kasutajale võimalus 
valida, kas ta jõuab pärast sisselogimist era- või ärikliendi avalehele. 

E-teenindusele lisandub päis. Päises on keelevalik. E-teeninduse logo ja link „Avaleht“. E-teeninduse 

logo ja „Avaleht“ viivad sind era- või ärikliendi avalehele, keda sa parajasti esindad 

Kasutaja näeb infot, kellena ta on sisse loginud, saab kiirelt vahendada esindatavat, ärikliendi 

esindajana näeb, kas talle on krediit avatud või mitte. 

E-teeninduse päis: 

 

E-teenindusele lisandub jalus, kus on välja toodud kiirviited Omniva infoveebile. Lisaks 

klienditeeninduskeskuse ja kulleri tellimise üldkontaktid. 

E-teeninduse jalus: 

 

4. SISSELOGIMINE E-TEENINDUSSE 

E-teenindusse saad sisse logida: 

 ID-kaardiga; 

 Mobiil ID-ga; 

 Swedbanki, SEB, Danske ja Nordea pangalingiga. 

Kasutajanime ja parooliga saad sisse logida siis, kui oled ennast autentinud ID-kaardiga, Mobiil-

ID-ga või pangalinkide abil ja määrad endale „Kasutaja seaded“ lehel kasutajatunnuse ja parooli. 
Kasutajanime ja parooliga saad sisse logida ka sellisel juhul, kui oled lisatud ärikliendi esindajaks ning 

saad uue kasutaja loomise lingi e-kirjaga. 

Sisselogimine e-teenindusse: 
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5. UUE KASUTAJA LOOMINE 

Omniva e-teenindusse on võimalik luua uus kasutaja kui: 

 logid sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingiga; 

 Sind on lisatud ärikliendi esindajaks ja saad uue kasutaja loomise lingi e-kirjaga. 

Kui said uue kasutaja loomise lingi e-kirjaga, siis määra endale ka kasutajatunnus ja parool. 

Kui logisid sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingiga, siis saad kasutajatunnuse ja parooli määrata 
„Kasutaja seaded“ lehel. 

Määra „Uue kasutaja loomine“ lehel enda eelistused. Kui määrad eelistuseks nii teenuse kui ka 
esindatava, siis jõuad alati pärast sisselogimist eelistuses määratud ärikliendiga valitud teenusesse. 

Näiteks, kui valid eelistuses teenuse „Ärikliendi saadetiste vormistamise“ ja esindatavaks ühe 

ärikliendi, siis pärast sisselogimist maandud kohe „Ärikliendi saadetiste vormistamise“ lehele esindades 
valitud äriklienti. 

Uue kasutaja loomise vaade: 

 

6. „KEDA SOOVID E-TEENINDUSES ESINDADA“ VAADE 

Kui Sul ei ole valitud „Kasutaja seaded“ lehelt eelistusi, keda e-teeninduses esindada, siis küsib e-

teenindus Sinult pärast igat sisselogimist, keda soovid e-teeninduses esindada. 

Kui Sul on rohkem kui 10 äriklienti, keda esindad, siis tekib paremaks navigeerimiseks ärikliendi 

otsingu kast. 
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Soovitus: kui soovid pärast sisselogimist esindada ühe teenuse puhul erinevaid ärikliente, siis määra 
eelistuste all esmalt teenus. Kui valid pärast sisselogimist lehel „Keda soovid e-teeninduses esindada“ 

ärikliendi, siis jõuadki teenuse lehele valitud ärikliendi esindajana. Kui soovid äriklienti vahetada, saad 

seda teha lehe päises. 

„Keda soovid e-teeninduses esindada“ vaade: 

 

7. AVALEHT ERAKLIENDILE JA SEADED 

Erakliendi avalehel saad vaadata oma üldandmeid, liikuda „Kasutaja seaded“ lehele või kasutada 

kiirviidete linke teenuseni. 

Erakliendi avalehe vaade: 
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7.1 Kontaktandmed 

Kontaktandmed koosnevad väljadest: eesnimi, perenimi, e-post, mobiiltelefon, telefon, suhtluskeel, 

aadress. Uuenda kindlasti aeg-ajalt oma kontaktandmeid, et need oleksid ajakohased kui on vajalik 

Sinuga ühendust võtta. 

7.2 Minu esindatavad 

Tabelist näed, milliseid ärikliente ja milliste õigustega Sa e-teeninduses esindada saad. 

Mitteaktiivne tähendab, et esindusõigused on olnud, aga need on eemaldatud. 

Kui tabelis on –, siis ei ole esindusõiguseid määratud. 

7.3 Kasutajatunnus ja salasõna 

Soovi korral võid luua kasutajatunnuse ning salasõna, kuid see ei ole kõige turvalisem viis e-

teeninduse kasutamiseks. 

Kasutajatunnus võib olla kuni 20 tähemärki. 

Salasõna peab koosnema vähemalt 8 tähemärgist, sisaldama suuri ja väikeseid tähti ning vähemalt 
ühte numbrit. 

7.4 Eelistused 

Muuda e-teeninduse kasutamine kiiremaks ja vali, milliseid eelistusi soovid edaspidi pärast rakendada 
e-teenindusse sisselogimist. 

Kui määrad eelistuseks nii teenuse kui ka esindatava, siis maandud alati pärast sisselogimist eelistuses 
määratud esindatavaga valitud teenusesse. Näiteks, kui valid eelistuses teenuse „Ärikliendi saadetiste 

vormistamise“ ja esindatavaks ühe ärikliendi, siis pärast sisselogimist maandud kohe Ärikliendi 

saadetiste vormistamise lehele esindades valitud äriklienti. Võimalik on vaikimisi eelistuseks määrata 
ka ainult teenus või äriklient. 
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8. AVALEHT ÄRIKLIENDI ESINDUSÕIGUSEGA 

Kui esindad äriklienti, siis näed avalehel lisaks enda andmetele ka ärikliendi andmeid. Kui oled 
ärikliendi peaadministraator, näed ka linki „Ärikliendi seaded“. 

 

8.1 Ärikliendi seaded – andmed (nähtav peaadministraatori rollis) 

Ärikliendi andmed koosnevad ärikliendi nimest, telefonist, e-postist, kodulehest, e-poe aadressist ja 

seadetest. Saad määrata, kas äriklient on käibemaksukohuslane või mitte. Lisaks näed, millises 
summas on ärikliendile määratud krediidilimiit ja kes on ärikliendi haldur. Oluline on lisada ärikliendi 

andmete alla korrektne juriidiline- või kontaktaadress. Aadressi lisamine aitab kaasa teenuste 
tõrgeteta kasutamisele. 

8.2 Ärikliendi seaded – kasutajate õigused (nähtav peaadministraatori rollis) 

Saad lisada kasutajaid, kes saavad ärikliendi nimel Omniva e-teenindust kasutada. Pärast uue kasutaja 

lisamist määra kasutajale ka õigused, millises ulatuses ta esindatava nimel toiminguid teha võib. 

Õigused aktiveeruvad järgmise sisselogimisega. 

9. ÄRIKLIENDI LEPINGU SÕLMIMINE 

Kui Sul ei ole veel ärikliendi lepingut, siis saad ärikliendi lepingu sõlmida otse e-teeninduses. 

Selleks pead olema ettevõtte juhatuse liige, kellel on õigus sõlmida lepingut ilma teiste juhatuse 

liikmete nõusolekuta. Lisaks peab ettevõte olema registreeritud Eesti Äriregistris. 

Lepingu saad e-teeninduses allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

https://eservice.omniva.eu/epit/ui/home/show/ee/est/add-customer
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