




Olen rahul 173 68.9%

Olen pigem rahul 64 25.5%

Pigem ei ole rahul 9 3.6%

Ei ole rahul 5 2%

251 vastust
Avalda statistika

Kokkuvõte

Kas olete uue Ametlike Teadaannete infosüsteemiga rahul?

Nimetage, millega Te olete rahul:

hea on see, et tekst on sisuliselt valmis ja andmeid on lihtne sisestada, link aitab väga hästi

Meeldib, et eeltäidetud teadaannete blanketid on juba olemas. Kindlustunne, et teadaanne läheb ikka 

õigele inimesele, sest nimed tulevad rahvastikuregistrist isikukoodi sisestamisel. Teadaannete 

kättetoimetamine on tõhusam.

meeldiv koostöö ja väga kiire tegutsemine

Lihtsam on uusi teadaandeid sisestada.

Käsitlemine tunduvalt kiirem ja lihtsam.

eeltäidetud teate vorm, andmed tulevad ise peale, lihtne ja mugav.

Kõik on korrektne ja selge

eksimise võimalust on vähem tundub, et teade ikkagi jõuab isikuni

informatiivsus ja mitmekesisus

Üldine kontseptsioon ja kasutajasõbralikkus on väga hea - lihtne ja loogiline kasutada.

Infosüsteemi ülesehitus on loogiline ja arusaadav

Eeltäidetud teadaannete vorm teeb teadaannete avaldamiseks kiireks ja lihtsaks, annab viited mida 

täpselt teadaandesse kirja panna. Meeldib et võimaldab ise teadaandeid muuta ja lõpetada.

Teadete üles panek lihtne ja arusaadav.

Lihtne ja loogiline.

Eelkõige eeltäidetud vormiga.

Kuna meil on Ametlikud Teadanded programmis kliki kaugusel, siis oleme väga rahul.

Kiirus ja mugavus.

Väga lihtne kasutada infosüsteemi

Kena kujundus ja töötab hästi. 

Tundub, et info jõuab paremini isikuni.

Olengi kasutanud ainult uut süsteemi. Vanema versiooni kasutamisest on möödunud mitmeid aastaid ning 

ei oska seetõttu versioone võrrelda

eeltäidetud vormid

Andmed kantakse registrist taotlusele üle automaatselt. 

Kiire ja arusaadav infosüsteem

Kiirem ja lihtsam andmete lisamine infosüsteemi.

25,5%

68,9%

LOGI SISSE
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otsing ja ülevaatlikkus

1) Mugav sisestada andmeid; 2) hea ülevaade teadaannete ajaloost; 3) selge teadaannet puudutava isiku 

teavitussüsteem.

Arusaadav, mugav, kiire avaldamise võimalus.

Teadaandeid saab kiiremini üles laadida ka peale 17.00.

kiirem, mugavam

eeltäidetud teadaanded on mugavad

Eelnevalt sisestatud teate osalise tekstiga. Võimalusega laadida isukuandmeid registrist.

Teadaande sisestamine loogiline, kiire, väldib suuresti vigade tekkimist.

Et teated saab edastada töö andmebaasi kaudu

On olemas eeltäidetud teadaande vormid.

Teadaande avaldamine on väga lihtne ja kiire.

lihtne, arusaadav ülesehitus, piisav tagasiside

Süsteemi kasutamine lihtne ja loogiline

Arusaadav, kerge 

Algtekst on olemas ja lihtne on ainult enda andmed sisestada. Viited on olemas ka aluseks olevale 

seadusandlusele. Võimalus saata info kohe teadmiseks asjaga seotud olevale isikule e-kirjana.

Olen rahul üldiselt infosüsteemi kasutusmugavusega.

Juurdepääs enda teadaannetele

Lihtsus, selgus

kergem teadet esitada

Olen rahul, et on olemas eeltäidetud vormid, mis teevad dokumentide avaldamise väga lihtsaks, kiireks ja 

mugavaks!

Olen rahul sellega, et infot on võimalik leida ja on selline portaal olemas.

teated, mida avaldame on isiklikumad ja tundub, et isikud saavad info ka paremini kätte.

Minul kui ametnikule meeldib, et saan samal päeval sisestada. Varem korjasime kokku ja nädalas kord 

saadeti avaldamiseks. 

Meeldib teadaande eeltäidetud vorm ja hilisem parandamise võimalus.

seos Rahvastikuregistriga, isikukoodi ja registrikoodi järgi menetlusosalise sisestamine. Teksti 

sisestamise loogilisus.

Olen rahul kuna süsteemis teate avaldamine oli tõesti lihtne ja kõik toimis kiiresti

Pole tõrkeid tekkinud

Mul ei ole seni olnud vajadust seoses tööga esitada ametlikku teadaandeid, kuid kui prooviperiood oli, siis 

sai läbiproovitud ja tundus olevat toimiv.

Saab ise teateid üles lisada ja eksimusi parandada kiiresti. 

Vajadus kasutada on olnud väga väike, ainult paaril korral elukoha rahvastikuregistris muutmise teate 

avaldamiseks. Meeldib see, et tekst on kõigil ühtne, ainult nö lüngad vaja täita.

Ei ole vana infosüsteemiga töötanud aga uus on hõlpsasti kasutatav.

teadaannete esitamine kiire ja mugav, vormid eeltäidetud.

teadaande põhi on olemas, saab lisada ainult vajalik

Meeldib, et teadaande tekst on olemas, vaja vaid täiendada

Võimalus ÄR programmi kaudu vaadata arhiveeritud, vanu teateid. Senini on kõik päringu vastused olnud 

õiged, st ei ole juhust, kus teade oleks avaldatud, aga päring ei näita teadet. Päringu tulemuse 

usaldusväärus on ÄR töös väga oluline. 

Teksti osa on automaatne. 

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine - tekst on ette antud.

Meeldib süsteemi kompaktsus, mugavus ja käepärasus.
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Lihtne käsitleda, juhend on arusaadav.

koheselt edastatav, mugav täita

Meeldib, et saab ise teadaannet avaldada ning see, et avaldamise ja ka dokumendi duplikaadi 

avaldamise kiirus sõltub riigilõivu tasumise kiirusest.

Teateid on lihtne sisestada ja info on kewrgelt leitav

Isikud, kellele ametlik teadaanne on adresseeritud, võivad kättesaamisel avaldamise lõpetada ja kinnitada 

teadaande kättesaamise.

Vanas süsteemis tuli ise kogu tekst sisestada. Uues infosüsteemis on lihtsam, kuna avaldatava teave 

osaline põhi juba ees. 

Väga hea, et elukoha aadressiandmete vorm on ühtne ja lisada tuleb ainult isikute andmed

Mugavam kasutada

Olemas on konkreetsed väljad, ei pea ise eelnevalt DOC failina teksti valmis kirjutama ja siis kopipeistima.

Eeltäidetud vormid, automaatsed päringud

Teated avalduvad koheselt ja on arusaadavalt töölaual nähtav

sain endale meeldiva üllatusena emaili enda kohta tehtud kandest registris

Uus välimus, kasutusmugavus, info jõuab isikuteni tunduvalt efektiivsemalt, kui varem (teavitus e-postile), 

millega ka isikud ise väga rahul on.

Kindlasti on parem, kuna tekst on valmis juba ainult nimed sisetada, räägin hetkel näitesk 

elukohaaaderssi muutmine omaniku nõudel, millega olen ainult tegelenud ja see toimib väga hästi .

Kasutan igapäevaselt erinevate teadete leidmiseks ja väga hästi on teated jaotatud gruppidesse ja 

linnutades vastavaid soovitud teateid, saab kiiresti kõik vajaliku kätte.

sisestamine lihtsam

võimalik teadaannet parandada või teadaande avaldamine lõpetada.

Teadete ülesriputamise lihtsusega

Lihtsamad teadaanded saab kiiremini edastada

Kiire teadaannete saatmine ja avaldamine ning lihtne ja kiire hoiatuste otsing. Tore, et võib teha e-notari 

infosüsteemi kaudu.

Palju asju on juba olemas ja vaja täita ainult väljad

Teadaandeid lihtsam lisada tänu eeltäidetud vormidele. Mugav ja hästi toimiv.

Teadaannete avaldamine on lihtsam. Suur tänu korraliku ja toimiva süsteemi eest!

väga kiire ja lihtne edastada teadet

On hea, et avaldajal endal nüüd võimalik teadaannet parandada või teadaande avaldamine lõpetada. Ka 

eeltäidetud vormid on mugavad.

otsing, kiirem kui eelmine versioon

väga kasutajasõbralik - hästi lahendatud

arusaadav, lihtne kasutada

kättesaadavus on paranenud

Programm on kasutajasõbralikum, teadaannete liigid paremini leitavad, eristatavad ja eeltäidetud, mis 

teeb avaldamise lihtsamaks.

Otseselt paremaks mineku kohta ei oska vastata, lihtsalt uus süsteem on teistsugune.

Kogu süsteemi ülesehitus muutunud eelmisega võrreldes kasutajasõbralikumaks:)

Otsingu süsteem mugavam

Selge, lihtne ja mugav kasutamiseks. Väga lihtne otsida juba väljastatud kuulutusi.

Meeldib, et teate teksti saab lisada lünkade täitmise vormis.

mugav ja kiire,tekst on ettetehtud.Väga rahul.

Võrreldes vana süsteemiga on hea see, et teate sisestamisel tuleb ainult lüngad täita, mitte kogu tekst 

kirjutada.
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Kiire, "nlain" avaldamine, loogiline ja lihtne ülesehitus

Liiklustrahvide sisestamisel on osa tekti detailsel elektroonilisel blanketil ette kirjutatud, on vaja täita vaid 

tühjad lahtrid. Hea on, et saab vea tekkimisel parandusi sisse viia. Lihtsam, kui arvasin. Hea oli, et 

proovida sai. 

Sisestamine on kiirem ja kergem, vähem võimalusi sisestamisel eksida

Hea ja optimaalne lahendus, n-ö täitmata lahtreid on "ohutu" täita. Kiire avalikustamine.

Teadaande otsingu võimalused on paremad. Ühe vajutusega saab valida, millist teadaande alaliiki valida.

Lünktekst on teadaannete sisetamisel mugav, väldib inimlike näpuvigade tekkimist teksti sisestamisel ja 

toimib kiiresti.

haldurite teadete mallid

Olen rahul, et teated on ette valmistatud, tuleb ainult lüngad täita.

Test

teadaannete sisestamine on muutunud kergemaks

Lihtsam, loogilisem.

Teadaannete sisestamine on tunduvalt lihtsam.

Väga mugav on teadaande eeltäidetud vorm.

eeltäidetud teade, isiku lisamine registrist

Isikukoodi abil otsides annab inimese nime.

Eeltäidetud vormide kasutamine

teadaannete avaldamine võimalik igal asutusel eraldi. Varem sisestas vallavalitsuse ametnik kooliteateid. 

Nüüd teeb seda kool ise.

Lihtsam ja kiirem

Eeltäidetud vormid

Teenus on käepärane, loogilise ülesehitusega ja jätab vähe eksimisruumi

Tekstid lihtsad ja arusaadavad, praktiliselt on kõik ette antud 

Kätte toimetamise viis meeldib ja see, et avaldaja saab ise teate eemaldada või vajadusel parandada.

Otsingumootor on selgem ja loogilisem

Kiire võimalus dokumendi avaldamiseks.

seni on toiminud probleemideta

Olen uues süsteemis ühe teadaande avaldanud, kõik oli minu meelest OK.

Sisestamisel võimalus vaadata ja parandada vajadusel

Iga teadaande liigi jaoks on loodud eeltäidetud vorm.

mugav ja käepärane kasutus 

Kerge, lihtne

Lihtne sisestada

Sisukam ja loogilisem kui eelnev infosüsteem. Arusaadavam nii avaldajale kui teadete kättesaajale.

selge ja arusaadav

Küsitluse hetkeks on aeg on piisav uue süsteemiga harjumiseks olnud, kõik on lihtne ja käepärane. 

Mugav kasutada. 

Sisestamine oli päris lihtne ei olnud keeruline

Teadaande tüüptekst on valmis ja minul jääb ainult küngad täita. Teadaande sisestamisele kulub vähem 

aega. 

Üldjuhul otsingud toimivad

Avaldamise protsedur on lihtne.

On erinevad valikud välja toodud.

kõik uuendused on mugavat,huvitavat ja arusaadavat,olen väga rahul

Iseteeninduse põhimõte 
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Eeltäidetud vormid, mis annavad kasutamiskiiruse ning -mugavuse. Kohene avaldamine. 

isikukoodi ei ole võimalik valesti kirjutada AT teatesse.

Süsteem on eelmisest mugavam ja loogiline 

Teadaande avaldamine on kiire ja lihtne.

Dokumendi lisamine mugav, teadaande avaldamisel olemas osa teksti.

Väga lihtne ja loogiline teadaande sisestamise keskkond

lihtne ja mugav kasutada ei teki eksimusi isikuandmete (nimi, isikukood) sisestamises, kuna andmed 

tulevad rahvastikuregistrist 

Lihtne teadaande sisestamine, kiire avaldamine, avaldamise kohta teavituse saatmine asjaosalistele.

lihtne ja loogiline ülesehitus

kõigega, v.a järgmises aknas kirjeldatu

teadaannete käsitsi sisestamine ja otsing on lihtsam 

Arusaadav, lihtne täita, eeltäidetud vormid.

On muutunud lihtsamaks - avaldamise teate vorm on juba eeltäidetud, sisestada vaja ainult isiku andmed.

Hea lihtne, kiiresti täidetav

Väga vähe on vaja ise sisestada teksti

Lihtne täita, ei ole võimalik eksida registrikoodiga, ei ole vaja eraldi koondada avaldamisele kuuluvaid 

teateid ühte nimekirja ja siis veel omakorda edasi saata.

sisestamisega AT-s avaldamiseks, see et osa andmeid tuleb regsitrist otse

Nimetage, millega Te ei ole rahul:

Infotehnoloogiaajastul kasutada sellist andmesisetus viisi on piltlikult öeldes kiviaega tagasiminek.Käsitsi 

sisestada andmeid mis on muutumatud ja igal teatel samad. Väljad ei muutu aktiivseteks esimesel 

vajutusel vaid tuleb korduvalt klõpsida enne kui muutub aktiivseks ja sinna kirjutada on võimalik.

Võimatus muuta etteantud vorme, etteantud vormide jäikus ning kohatised interpunktsiooni- ja 

ortograafiavead

Arusaamatu on, miks nupp "tühjenda väljad" on tugevama taustavärviga kui "otsi teadaandeid". Ma julgen 

arvata, et enamasti trükivad inimesed sisestatud tekste õigesti ning ei vaja rohkem nuppu, mis väljad 

tühjendaks. Ettepanek oleks värvid vahetada.

keeruline süsteem

ühelt väljalt eisele liikumine toimub käsitsi st. hiirega ja väljadel tuleb korduvalt klõpsida enne kui 

muutuvad aktiivseks. Täituri a/a number tuleb igale teatele lisada kuigi see pole muutuv, seega võiks olla 

juba täidetud vormi osana nagu näiteks aadress või vähemalt välja aktiivseks muutmisel pakub ise. 

Algul ei saa ülevaadet kas kõik tekst mahtus ära raamistikku, näiteks Riigivara enampakkumine. 

Halduslepingu täitmise teade Hankelepingus tehtud muudatused - see väli ei peaks olema kohustuslik.

Minu viga on ainult see, et kiirustan saatmisega ja kui siis teist korda vajutada annab "viga"

Ei ole vana infosüsteemiga töötanud.

Probleemiks on olnud teadaannete otsimine arhiivist. Väga vanu teadaandeid ei leia, nt kui teate on 

sisestanud endine büroo töötaja. 

-

Pole hetkel midagi lisada

Ei oskagi otseselt välja tuua

peab sisestama koode osade teadete avamiseks

Ei ole näiteid.

vanal oli asi lihtsam, kopeerisid määrusest teksti ja oligi valmis, nüüd tuleb erinevaid välju täita, mis on 

palju tülikam ja segadust tekitavam
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Väga raske on paigutada lahtritesse teksti selliselt, et pärast oleks tekst loetav ehk et lause 

kujundamisega läheb kaua aega.

Ei tea selliseid.

Ei ole näiteid tuua, et midagi halvemaks oleks muutunud.

ei ole täheldanud midagi

Kahjuks ei ole võimalik enam vaadata vanemaid kuulutusi (eriti just enda sisestatud)

1) Pole võimalik sisestada teadaannet mitme isiku kohta korraga. 

enam ei luba avaldada nimekirjaga

Ei ole leidnud.

Momendil ei oska öelda.

Varem sai teadaande sisestatud minutiga. Nüüd läheb kordades rohkem aega, sest peab tegema ka n.ö 

teate haldusakti kohta. Varem sai haldusakti lihtsalt üles riputada. 

Pärimisteate sisestamisel impordib IK järgi vaid nime ja perekonnanime. Siiski ei impordi ta sünniaega, 

surmaaega, teist perekonnanime. Leian, et seda rohkem ta automaatselt registrist üle teatesse kannab, 

seda vähem on võimalusi vigade tekkimiseks. 

Kõigega rahul.

Teatud vanemaid teateid ei ole võimalik leida, süsteem neid ei kuva, olgugi, et kasutada mitmeid 

märksõnu ja filtreid.

Ametnikuna kasutan mina kõikidest võimalikest väljadest vaid üht konkreetset vormi, kus enamik välju on 

alati samad. 

Kuigi kasutan uut tarkvara Office 2013, ei ühildu tekst KPK oksjonikeskkonnas ja AT-s

Avaldatud teateid raskem otsida.

Süsteem oli algselt väga keeruline, selgeks saamine võttis omakorda aega ja närvi. 

o

Et on mingi näide täitmiseks ette pandud. Peab hakkama oma määrusest võetud teksti ise lisamise aeg 

muutma.

Ei meeldi, et andmeid ei saada laadida otse kohtutäiturite infosüsteemist. Kõik andmed tuleb ise käsitsi 

sisestada (nt sissenõudja, summad jne).

Ei ole midagi nimetada.

elukoha aadressi muutmise teatel võiks isikukoodist tulenevalt täituda automaatselt sünniaja lahtrid

Kaebeajad on võrreldes määruse kaebeaegadega erinevad; Puudub selline teade nagu pankroti 

menetluse raugemine peale pankroti väljakuulutamist; pidevalt peab eraldi sisestama pankrotihaldurite 

kontakte ja muid andmeid- need ei salvestu.

Keeruline võib olla otsida vanu teateid, kui ei tea teate liiki näiteks.

Väljade loogika ja erinevate tegevuste puhul (menetlusse, eelnõu, andmine) ülesehitus erinev ning 

ebaloogiline. Jälgima peab teksti sisestamisel, et kas välja taga on juba lauset lõpetav punkt või tuleb see 

ise lisada. Juriidilise isiku andmete laadimisel tuleb esialgu kogu aeg rippmenüüst valima. Esialgu annab 

füüsilise isiku otsingu andmebaasist.

Teadete otsimisega. Märksõnad peavad olema väga kindlad ja õiged süsteemi jaoks, et vajalikku infot 

leida

ei meeldi, et üleskutse teadaande andmete sisestamisel ei ole näha kogu kirjutatud teksti ei meeldi, et 

kogu teadaande teksti ei näe enne edastamist (puudub AT eelvaade enne kinnitamist)

Sisestan ainult rahvastikuregistri teateid. Ei meeldi, et pean lisaks isikukoodile sisestama ka sünniaja - 

see võiks ise genereeritud saada. Ilmselt on arendus üldisem - tean sellest vähe

Kuna infosüsteemi loogika muutus väga palju võrreldes varasemaga, siis oli liideste ümbertegemine 

töömahukas ja ei toimi siiani korralikult. 

Test

ei ole
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ajakulu sellise lünkade täitmise puhul on oluliselt suurem

Halvemaks muutunud: ühes taotluses (st ühelt aadressilt) esitatud nät. viie täisealise inimese aadressi 

muutmine, siis tuleb ka AT-sse sisestada viis erinevat teadet (ma mõistan, et see on seotud e-kirja 

saatmisega neile isikutele, mis ei võimalda ühte teatesse kõiki viit sisestada). Toiming on muutunud 

ajamahukamaks võrreldes eelmise AT versiooniga.

Kasutan niivõrd harva, et ei virise millegi üle. Need paar teadet aastas, mis vaja, saab igal juhul tehtud. 

Ei meeldi täida lüngad vorm. Varem oli lihtsam täita.

Jääb arusaamaks, miks tuleb avalikustada strateegilise planeerimisdokumendi algatajast füüsilise isiku 

isikukoodi, kui on olemas ettevõtte ärikood; ka koostamise korraldaja, kelleks on valla/ linnavalitsus, 

vastava ametniku, kes ei ole linnavalitsuse esindaja, nimi koos isikukoodiga? Niisamuti on nõutud 

planeerimisdokumendi koostaja, kelleks on juriidiline isik, füüsilisest isikust (esindaja) ja kehtestaja, 

kelleks on üldjuhul valla/linnavolikogu, ametniku (n volikogu esimehe) nimesid ja isikukoodi Milleks on 

tarvis tervele ilmale kuulutada ametnike isikukoode? Etteheide on seoses keskkonnamõju hindamise 

menetluse etappide kuulutamisega. Nüüd on AT-s avaldatud isikukoodid laialt levitatud muudes 

teabekanalites. Ametlikes teadaannetes on isikukoodid välja toodud KOV ametnike kohta analoogiliselt 

kohtutäiturite teadaannetes olevate võlglaste jms kohta. 

Olen süsteemiga rahul

Kuna me arutame erinevate kohtumajade asju, siis on probleem see, et on valikus ainult üksk ohtumaja

Ei oska öelda

Varem oli teadaannete otsimine selgem. Hetkel on teadaanded kinnised ja ülevaade kehva. 

Ei ole rahul sellega, et kui avaldan teaaande, siis pahatihti saan ma selle teate avaldamise kohta rohkem 

kui ühe kinnituse meilile. Vahel vist isegi rohkem kui kaks kinnitust. Võiks olla mingi filter, et ei saadaks 

samale e-postile rohkem kui ühe kui on see e-post ka mitme seotud isiku kontaktides. 

Inimestes tekitab segadust, et trahviteate number (kirjalik hoiatamismenetlus) ja ametliku teadaande 

number on erinev. Kuigi pean ära märkima ka asjaolu, et inimesed ei loe korralikult neile saadetud kirju ja 

teateid. 

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine. Tekstis jääb isiku isikukood näha aga seadus seda ei luba. 

Vaadake AT teadetes on kõigil isikukoodid avaldatud koos aadressiga.

Rohkem blankette võiks olla. 

otsingud ei toimi alati, uus tekst on trafaretne ja alati mitte kõige parem, pärast uuendust kadusid vana 

kasutaja alt kõik teated

Ennem oli kergem ja lihtsam teadeande üles leida ja salvestada uus teadeanne. Et tühistada kellegi vana 

dokument ja tellida duplikaat tuleb kaua vaeva näha, et lõpuks aru saada, kuidas see kõik käib ja aega 

võtab väga palju. Vana versioon oli lihtsam ja mugavam, kõik vajalikud asjad sai kiiresti kätte. 

Ettepanekud arendamiseks:

Põhimõtteliselt ei tohiks olla raske määrata kasutaja sätinguid selliselt, et ta saaks kasutada eelmisel 

korral kasutatud andmeid (nt avaldaja, seaduse punktid, pangaandmed jpms on alati samad).

Anda võimalus vajadusel vorme muuta või paindlikumaks teha, interpunktsiooni üle vaatamine.

Jätkake samas vaimus. 

Teade avaldamiseks oleks hea kui on lisavõimalus avaldada teade enne määruse jõustumist ja üks lisa 

lause, et teade jõustud sellest kuupäevast.

Ettepanek on selline, et teate avaldamise kohta info saatmisel ei pandaks meili mitte ainult teate liiki ja 

selle numbrit ja linki vaid ka isiku nimi ja registri kood kellega seoses vastav teade on avaldatud. Väga 

tülikas on üksnes teate numbri järgi saabunud meil vastavasse toimikusse sortida.

Koondada kõik avali8kkusele mõeldud teadaanded Ametlikesse Teadaannetesse

-

Ei ole siiani veel uut süsteemi kasutanud, seega ei oska võrrelda.
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Pereregistris, Politsei andmebaasis ning Maksu-ja Tolliametil on olemas kodanike elektroonilised 

aadressid. Kas neid aadresse ei ole võimalik siduda Ametlike Teadaannete infosüsteemiga. Kõik on ju 

riigiettevõtted. 

Koopia tegemise võimalus enda sisestatud olemasolevatest teadetest, et ei peaks igat lünka eraldi 

kopeerima või sisestama. Andmed tuleb nagunii kopeerida väljadele ühekaupa oma arvutist

otsimine lihtsustada

Teha nii nagu oli varem.

Olen alles vähe kasutanud ja ei oska ettepanekuid anda

Ei oska öelda.

Pärimisteate sisestamisel impordib IK järgi vaid nime ja perekonnanime. Siiski ei impordi ta sünniaega, 

surmaaega, teist perekonnanime. Leian, et seda rohkem ta automaatselt registrist üle teatesse kannab, 

seda vähem on võimalusi vigade tekkimiseks. 

Süsteemi seotus näiteks riigi kinnisvararegistriga tuleks analüüsida, kui vajalik.

Ei oska öelda, kasutamist on väga vähe, hetkel toimib ilusti 

Kasutan vaid kitsast lõiku ja seega ei tea kas iga teema eraldi arendamine on võimalik. Rahvastikuregistri 

teema sisestuse puhul võiks ise tekkida sünniaeg ja aadress peale isikukoodi sisestamist

Minul selline ettepanek, et väljudes AT teate lehelt pärast ID kaardiga sisenemist võiks saada kohe samas 

keskkonnas asudes tagasi teadete otsingu lehele, sest kõiki teadete liike ei pea vaatama ID-ed 

kasutades.

Ärge rohkem enam keerulisemaks muutke ja koguaeg süsteemi ei ole vaja ka uuendada.

Võiks kuvada kõik aadressid kuhu isikule teavitus saadetakse, siis teaks kas lisada omaltpoolt täiendavat 

aadressi. Teavituse saatmist SMSi teel võiks kaaluda.

Ettepanek: ametliku teadaande number on sama, mis trahviteate number. 

Ei oska välja tuua.

määruse avalikul kättetoimetamisel kui isik on kinnitanud teadaande kättesaamise, tuleb avaldajale 

sellekohane meil. Meilis on üksnes füüsilise isiku nimi. ei kajastu äriühingu nimi kui toimetatakse kätte 

määrus mis on tehtud äriühingule. Kui isik kinnitab kättesaamise äriühingu nimel, võiks olla näha ka 

äriühingu nimi. 

Jõudu

elukoha aadressi muutmise teatel võiks isikukoodist tulenevalt täituda automaatselt sünniaja lahtrid

Võib olla iga teadaande juurde lisada info link (küsimärk), millele liikudes avaneb info, kus kirjas väike 

seletus, mis teadaanne see täpselt on ja viide seadustele, mille alusel teadaande esitamine AT-s on 

vajalik, kohustuslik.

Ei ole asjatundja. Edu!

Kui avaldan enda nimel teadaande, siis on totter lugeda teadaande all oma nime ja kontaktandmeid kaks 

korda ! Ettepanek: kui avaldan teadaande enda nimel ise, siis ei ole vaja kuvada mind ja minu 

kontaktandmeid veelkord avaldajana ! No vaadake ise: ....... pankrotihaldur Andres Tootsman Roseni 7, 

10111 Tallinn Telefon: 5018178 E-post: andres.tootsman@haldur.just.ee Teadaande avaldaja 

kontaktandmed: pankrotihaldur Andres Tootsman Telefon: 5018178 E-post: 

andres.tootsman@haldur.just.ee Teadaande number 863603 

Test

ametlike teadete otsingul kui lõpetan näit. enda kohta päringu ja soovin näit. ka elukaaslase kohta 

vaadata, siis KOHE ei saa, võtab aega! :(

ei oska öelda

- otsingutulemuste kuvamisel on nähtav terve teate tekst, tegemist võiks olla pealkirja all "accordion 

contentiga" - ühe teate sisu on tihti nii pikk, et ülevaatlikkus kaob ära - võimaldada otsingukriteeriume 

märkida ka ctrll+click ja shift+click - pankroti ja võlgade ümberkujundamise teated võiksid olla ühe valiku 

all
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teadaannete otsimiseks avaliku otsinguga ja infosüsteemi ei sisene 54 21.5%

MinuAT teenusteks (endaga seotud teadaannete vaatamine, teavituste tellimine, otsingute salvestamine jm) 27 10.8%

teadaannete avaldamiseks 220 87.6%

teadaannete avaldamiseks kolmanda infosüsteemi kaudu 22 8.8%

Sooviks, et Kaitseressursside Ameti teadaannetest ettekirjutuste avaldamise puhul oleks vaikimisi max 

teadaande avaldamise aeg 3 kuu asemel 4 kuud või võimalik ise valida avaldamise lõppkuupäeva .

Praegune süsteem on 

Kuna teateid avaldan vähe siis ei oska praegu ettepanekuid teha.

Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teate sisestamisel märgin adressaadi isikukoodi ja 

süsteem otsib vastava isiku. Eeltäidetud vormile kantakse üle isiku nimi ja isikukood, kuid väli sünniaeg 

tuleb endal käsitsi sisestada. Miks see nii on? Kui isik on isikukoodi ja nime järgi juba tuvastatud, ei peaks 

ju olema keeruline ka sünniaeg automaatselt kuvada. Avaldatud teadaande PDF vormingus võiks kogu 

teadaande sisu olla sama tähesuurusega. Praegu on suvalised sõnad ja tähed erinevad ja väga 

ebameeldiv on sellist dokumenti lugeda. 

Paremad päringud

Aadressi otsing tahaks natukene mugandamist, mingitel põhjustel ei leia tihti olemasolevaid aadresse 

kiirelt ülesse, tuleb pikalt katsetada ja testida.

momendil ei tule ette

Ei ole.

teadaande teksti eelvaade enne edastamist kastid info sisestamiseks võiks olla sellised, et näha on kogu 

tekst korraga

Teadaandesse võiks sisestada kas isikukoodi (kellel on olemas) või sünniaja (näit. välisriigi kodanik), mitte 

mõlemaid. Prioriteetne oleks isikukood.

Palun arvestada eeltoodud etteheiteid ja füüsiliste isikute isikukoodide avalikustamise kohustust 

mõtestada, kellele ja milleks.

Eelpool mainitud isikukoodi viga parandada.

Kutse ja dokumentide koos kättetoimetamisel võiks olla üks ühine valik ka. Praegu on kutse edastamine ja 

dokumentide edastamine eraldi välja toodud.

Isiku rahvastikujärgne aadress ja sünniaeg võiks ka automaatselt tulla. Milleks on vajalik sünniaeg, kui on 

isikukood?

Puuduvad ettepanekud.

Kasutan Ametlike Teadaannete infosüsteemi peamiselt:

Igapäevaste vastuste arv

0 50 100 150 200

teadaannete o…

MinuAT teenu…

teadaannete a…

teadaannete a…
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