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AlphaGIS on maailma juhtiva GIS-tarkvara tootja Esri (Environ-
mental Systems Research Institute Inc) toodete ametlik edasi-
müüja Eestis. Esri põhitoodeteks on ArcGIS tarkvaraperekonda 
kuuluvad integreeritud lahendused, mis võimaldavad kasuta-
jatel luua geoinfosüsteeme vastavalt vajadusele ja tehnilistele 
tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendu-
sed, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes 
töötamiseks.

AlphaGIS tegevusalad
	n Geoinfosüsteemide (GIS) ja ruumiandmete platvormi tarnimine
	n Esri GIS-tarkvara müük ja tehniline tugi
	n GIS-tarkvaraalane koolitus ja konsultatsioon
	n Tarkvara juurutus-, kohandamis- ja konfigureerimisteenused
	n GIS- ja kaardistusvaldkonnaga seotud seadmete (GPS/GNSS, 

droonid jt) müük, tugi ja koolitus.
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Ettevõtete jaoks on olulise ja 
igapäevaselt kasutuses oleva 
info liikumine Exceli tabelitest 
üha dünaamilisemasse keskkon-
da igati loomulik protsess. Po-
tentsiaalsete vigade minimeeri-
mine, digitaliseerimine, kiirus, 
väiksemad kulud inimtööjõus ja 
tootmises – need on märksõnad, 
mille nimel iga vastutav juht ja 
ettevõtja ühel või teisel viisil te-
gutseb. Loomulikult on oluline 
ka sellest kõigest operatiivse üle-
vaate omamine. See, mis kunagi 
oli lokaalselt lauaarvutis, on tä-
naseks üha enam liikumas läbi 
(pilve)teenuste kõikidesse meie 
kasutatavatesse seadmetesse. 
Täna on võimalik ka suure ette-
võtte tegevust hallata koduka-
sutajakiirusega veebiühenduse- 
ning arvuti ja/või nutiseadme 
olemasolul. Uuele kvalitatiivse-
le tasemele liikumine ei eelda 
alati uute meetodite leiutamist 
ning ka standardsete lahendus-
te kasutuselevõtt tõstab efektiiv-
sust ja tagab äriedu.

Erinevate rakenduste 
omavaheline läbisaamine

Tehnoloogia- ja tarkvaralahen-
duste omavaheline läbisaamine 

Kaardipõhine tarkvara 
välitööde juhtimiseks
Tehnoloogia arengule rõhumine on 
muutunud klišeelikuks, mis aga ei 
tähenda, et inimesed selle laiadest 
võimalustest alati piisavaid teadmisi 
omaksid. See puudutab muu hulgas 
ka suurte kollektiivide ja tööprotses-
side eest vastutavaid tippjuhte, kelle 
jaoks iga kokkuhoid inimtööjõus ja 
tootmises olulist tähtsust omab.

on tegelikult sama oluline inim-
ressursside läbisaamise ning 
nende vahel korrektselt toimi-
va infovahetusega. Kui viimase 
eest hoolitsevad näiteks erine-
vad meeskonnakoolitused ja et-
tetulevaid probleeme vaagitak-
se iganädalastel koosolekutel, 
tegelevad tarkvaraarendajad 
püsivalt kõikvõimalike nutikate 
lahenduste loomisega tootmi-
se, raamatupidamise, aruandlu-
se, kommunikatsiooni ja ka vä-
litööde omavaheliseks ühenda-
miseks.

Olukord põllulappidel ja 
metsatukkades

Juhtimise vaatevinklist on olu-
line igasugune firma tegevust 
puudutav info ning ilma liial-
damata võib öelda, et ettevõt-
tes ringlev info erinevate prot-
sesside ja füüsiliste objekti-
de osas on alati omavahel seo-
tud. Metsanduse- ja põlluma-
jandusettevõtted vajavad kogu 
selle haldamiseks nutikat ja 
tänapäevast GIS-tehnoloogiat, 
mis suudab ajas ja ruumis toi-
muvaid protsesse paremini 
lahti mõtestada ja analüüsida. 
Kõikidel objektidel ja nähtus-

tel ning isegi dokumentidel on 
tekkimise aeg ja geograafiline 
asukoht. Asukohapõhine tark-
vara toob selle info esile ehk 
näitab nii selle asukohta, sel-
lega kaasnevaid andmeid ning 
seoseid teiste objektidega. Aja-
kohased aluskaardid ja spetsii-
filisemad teemakihid on Maa-
ameti poolt täna kõigile ava-
andmetena kättesaadavad ja 
igal ettevõttel on võimalus li-
sada kaardile kihtide põhiselt 
oma asutuse spetsiifilist infot. 
Näiteks metsaeraldised koos 
vajalike andmetega ja täppis-
viljelus, kus põllu eri osade-
le saab vajaduspõhiselt väetist 
jagada ja/või koristust planee-
rida.

Mis olukord toimub maasi-
kapõllul? Millised tööülesan-
ded, kellel ja millal on vajalik 
täna ära teha? Kui kiiresti suu-
dab töötaja X või masin Y pla-
neeritava töömahu sooritada 
ning kui ruttu ja mis järjekor-
ras saab põld koristatud? Täp-
sete, reaalajas andmete saami-
seks tuleks selle eest hoolitse-
ma panna tänapäevane GIS-
tarkvara. Otsuse langetamine 
tööks vajalike masinate ren-

nupuvajutusega tekivad illust-
reerivad graafikud ja ülevaa-
ted, mis tagab kiirema ja täp-
sema otsuse edasiste tegevuste 
osas. Töö käigus selgub ka täp-
sem vajadus: milliseid andmeid 
oleks veel vaja koguda, et otsu-
sed veelgi adekvaatsemad oleks. 

Märkamine ja teadvustami-
ne füüsilises ruumis paiknevast 
infost võimaldab lisaks kokku-
hoiule ka uusi ärivõimalusi.

Neile, kes soovivad kasuta-
da moodsaimat GIS-tehnoloo-
giat ja parimaid tooteid, on Alp-
haGIS usaldusväärseks partne-
riks koostöös sobiva lahenduse 
loomisel.

AlphaGIS OÜ on maailma 
juhtiva GIS-tarkvara tootja 
Esri (Environmental Systems 
Research Institute Inc) ArcGIS 
platvormi toodete ainuesinda-
ja Eesti Vabariigis. Eestis kasu-
tavad Esri erinevaid GIS tark-
varatooteid ja lahendusi kõik 
suuremad ja olulisemad karto-
graafia ja kaardiandmete toot-
misega tegelevad firmad, tea-
dus- ja arendusasutused, met-
sanduse, keskkonna- ja tehno-
võrkude ettevõtted, kohalikud 
omavalitsused, planeerijad 
ning paljude muude eluvald-
kondade spetsialistid. Esri on 
ainuke tarkvaratootja, mis pa-
kub terviklikke GIS-lahendusi 
töökohaarvutitele, mobiilsete-
le seadmetele, pilve- ja server-
keskkondadele ning veebiplat-
vormidele.

Uued teadmised ja nen-
de oskuslik kasutamine äris ta-
gab kindla edu. GIS-lahenduste 
kaasamisel ja juurutamisel pa-
kub AlphaGIS kõike vajalikku 
selleks, et kasutajad saaksid so-
biliku lahenduse ja vajaliku abi 
ettevõttes rakendamisel. Korral-
dame igapäevaselt erinevatele 
sihtrühmadele ka koolitusi. Alp-
haGIS-i klientideks on ca 40% 
Eesti omavalitsustest, paljud rii-
giasutused (sh Keskkonnami-
nisteerium ja selle haldusala or-
ganisatsioonid, Kaitsejõud, Po-
litsei-ja Piirivalveamet, Pääste-
amet, Muinsuskaitseamet jpt). 
Vajalike dokumentide ja andme-
te vahetus nende asutustega on 
lihtne, kuna kasutatakse sama 
platvormi.

Kokkuvõtteks julgustame 
metsanduse ja põllumajandu-
se ettevõtteid kasutama geoinfo 
tarkvara. Esri tooteid saab kasu-
tusele võtta ka järk-järgult ning 
enamus nendest ei eelda ka pro-
fessionaalsel tasemel kasutami-
sel väga põhjalikke erialaseid 
teadmisi.

www.alphagis.ee
alphagis@alphagis.ee 
+372 656 4228

timise või ostmise kasulikku-
se osas võib ju väikeettevõtja-
le tunduda küllaltki lihtsa teh-
tena, kuid suuremahuliste ja 
ka spetsiifilisemate vajaduste 
põhjal nõuab seegi asjatundli-
kumat kalkuleerimist. 

Lisaks saab geoinfo raken-
dust kasutada oma ja renditud 
põllumaade hindamisel reaal-
selt kasutatavate pindalade 
mõõtmisel, et mitte arvestada 
liigniiskeid ja võsastunud koh-
ti. Samuti, enne viljakoristust 
kiirelt kaardistada lamandu-
nud vili ja muud kahjustatud 
alad, mis vajavad näiteks teist 
koristustehnikat. Selleks saab 
välitööl tahvelarvuti või nu-
titelefoniga kohapeal kahjus-
tused täpselt ära kaardistada. 
Kõigi välitöötajate info salves-
tub reaalajas juhi töölaual ning 
kohe välitöö lõppedes on olu-
korrast selge ülevaade. Välitöö-
tajad ja juhid kasutavad reaal-
ajas täpselt samu kaarte ja info-
kihte. Erinevateks tööülesanne-
teks on spetsiaalsed äpid ja ra-
kendused. Olulised on ka võrd-
lused varasemate aastatega sa-
mal põllulapil või kogu toot-
misalal, arvestades ka kasuta-

tud väetiste koguste ja taime-
mürkide andmetega. Kõigest 
vajalikust saab luua selged üle-
vaated ja graafikud ning selle 
põhjal teha otsused õigemaks 
tegutsemiseks. Ühe või teise 
tarkvara soetanud ettevõtja va-
jab ka kindlustunnet ja abista-
vat tehnilist tuge, kuhu vajadu-
sel nii spetsiifilisemate kui ka 
lihtsamate küsimuste tekkimi-
sel pöörduda. 

Vajalikud otsused uudse 
tehnoloogia abil

Eesti juhtiva geoinformaatika 
ettevõttena pakub AlphaGIS OÜ 
GIS-tehnoloogial ja erinevatel 
IT-lahendustel põhinevaid tee-
nuseid. Rahvusvahelisse ettevõ-
tete gruppi kuuluv firma tegut-
seb lisaks Eestile ka Lätis, Lee-
dus ja Islandil.

GIS (geoinfosüsteemid) on 
muutunud organisatsiooni-
des kriitiliseks infrastruktuu-
riks, mis võimaldab teha pal-
judel oma igapäevatöös vaja-
likke otsuseid. Sellest tingi-
tuna on kasvav vajadus kvali-
teetsete tarkvaravahendite jä-
rele, mis võimaldavad asukoh-
ta sisaldavaid andmeid töödel-
da ja analüüsida. Eesmärgiks 
vigade vältimine, parem üle-
vaade ja väiksem inimtööjõu 
kulu ehk kokkuvõttes soodsam 
tootmine.

Andmete analüüsi ja planee-
rimise käigus saab liidestatud 
andmeid kasutada raamatupi-
damises ja aruannetes. Lihtsa 


