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Tootmise digitaliseerimine ja  

digitaaltootmine

Tootmise digitaliseerimine Digitaaltootmine

Tark tootmine toimub digitaalselt integreeritud süsteemides, 

kasutades oskuslikult suurt hulka süstematiseeritud andmeid ja 

teadmisi, et oskuslikult (kulusäästlikult, kvaliteetselt, kiiresti jms) 

juhtida kõiki tootmise teostusega kaasnevaid protsesse nii 

ettevõtte siseselt kui ka laiendatud tarneahela ulatuses. 
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Ettevõtte strateegia seos arendustegevuse 

kontseptsiooniga
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Turuvajadustest lähtuv tootmine
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(mobiiltelefonid,...), toidukaubad 

(leib, piim...) jne.
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Digiauditi (Digianalüüsi) eesmärk

➢ Digiauditi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral ja

mis eesmärkidel rakendavad ettevõtted erinevaid

digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete

toimingute teostamisel.

➢ Analüüsi aluseks on võetud vahetult Tööstus 4.0-ga

seonduvad teemagrupid koos vastavate tehnoloogiate

kasutamisega.

➢ Hinnang vastab ettevõtte digitasemega rahvusvahelises

ulatuses.



Digitaliseerimise ulatuse määramine –

digiauditi alus
Tootmise digitaliseerimise tasemeks on erinevate 

digitaaltehnikate rakendamise tase protsesside 

teostamisel laiendatud tarneahela (turundus, 

arendus, sisseost, tootmise ettevalmistus, 

tootmine, testimine, logistika, müük, müügijärgne 

teenindus, taaskasutus) ulatuses  



Digilahenduste rakenduskohad

TOOTMINE
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Digitaaltootmise võtmetehnoloogiad

Võrgulahendused Tehnoloogilised lahendused Digitaalsüsteemid

Internet

Kohtvõrgud

Asjade Internet (IoT)

Seadmetevaheline 

kommunikatsioon (M2M)

Asjade ühildatavus (Plug 

&Produce)

Wi-Fi

Web 2.0

Blootooth, NFC

AML, XML

Pilvelahendused

HDMI

.....

Kihtlisandus-tehnoloogiad (ALT)

3-D printimine, lasersintering

Küber-füüsikalised

süsteemid (CFS)

Robootika ja intelligentsed 

töökohad

Sensorid ja hajusjuhtimise 

süsteemid

Ennetav hooldus

0-defektidega tootmine (ZDM)

Logistika 4.0

Targad materjalid ja tooted

E-õpe

Andmeanalüütika

ERP/PLM/MES

CAD/CAM/CAQ

MOMS/LIMS/CMMS

SOA, SaaS

Simulatsioon

Modelleerimine

AI lahendused 

(ekspertsüsteemid)

Koostöörobotid

“Peidetud” süsteemid



Digiolemus versus Digivajadus

 Kui Digiolemus (digitaliseerimise ulatus) peegeldab 

hetkeseisuga erinevate digilahenduste kasutamise 

taset ettevõttes

siis

 Digivajadus näitab millisel määral ja mis valdkonnas 

oleks otstarbekas ettevõttel rakendada erinevaid 

digilahendusi 



Digianalüüsi arenduse lähtekoht



Tootmise põhitasandid integreeritud tootmises



Digitaliseerimise süsteemid – digianalüüsi põhiteemad 

Nimetus Valdkond

CRM Kliendisuhete haldamine 

PLM/ERP Tootmisandmete haldamine ja ettevõtte ressursside 

planeerimine

LAN/Internet Võrgulahenduste kasutamine

CAQ Toote kvaliteedikontrolli digitaliseerimine

MES Tootmise ja töö soorituse jälgimise süsteem

MOMS Tootmisoperatsioonide juhtimise süsteem

CAD/CAM Raaljuhtimise ja –tootmise süsteem

CPS Tootmisprotsesside digitaliseerimine (sh CNC, DNC, SCADA 

jms)

WMS Ladude haldamise juhtimise süsteem

CMMS Seadmete hoolduse juhtimise süsteem

LIMS Kvaliteeditagamise ja kvaliteedikindlustamise süsteem 

(laboriandmete haldus)



CRM – Customer Relationship Management

Internetipõhine kliendisuhete haldus on vastavate 

meetodite ja tarkvaralahenduste kogum, mida ettevõtted 

kasutavad suhtluses klientidega, et  hallata tellimuse 

käsitluse protsesse. Digitaalsed töökohad on ettevõtte 

lokaalvõrgus  ühendatud üle Interneti globaalvõrkudega, et 

tagada interaktiivne suhtlusreziim kliendi info- ja 

kommunikatsioonisüsteemidega.



PLM/ERP – Product Lifecysle management

/Enterprise Resource Planning

Toote andmete haldus ja Tootmisressursside planeerimine on tootmise 

ettevalmistamise automatiseerimist abistavad süsteemid. 

Toote andmete haldus on lahendus, mida kasutatakse toote projekteerimisel, 

digitaalsel testimisel ja  tootmisprotsesside ettevalmistamisel, et anda vajalikke 

juhiseid tootmiseks aga ka toote ajaloo hoidmiseks ning kvaliteediprobleemide 

lahendamiseks. 

Ettevõtte ressursside planeerimine on süsteem organisatsiooni ressursside 

ratsionaalseks kasutamiseks ja tootmisprotsesside planeerimiseks eesmärgiga 

lühendada tootmistsükli kestvust ja vähendada omahinda.



IoT – Inernet of Things

Asjade Internet on füüsiliste seadmete suhtluskeskkond 

Interneti võrgustikus, kasutades täiendavalt erinevaid 

andureid, tarkvaralahendusi, liideseid, täiturmehhanisme, 

jms, et võimaldada vahetada informatsiooni, koguda 

andmeid, teha vajalikke otsuseid, aktiviseerida seadmeid, 

jms ning muuta erinevad masin-masin või inimene-masin 

süsteemid efektiivsemaks, lihtsamini toimivaks ning 

tõhusamaks.



CAQ – Computer Aided Quality Control

Automatiseeritud kvaliteedikontroll on insenerilahendus, 

milles vastavate digitaalsete mõõteriistadega ning 

tarkvarasüsteemide abil toimub mõõtmine, mõõtetulemuste 

analüüs ja otsuste langetamine toote kvaliteetsuse osas. 

Sageli kasutatakse täiendavalt 6 Sigma ja SPC (Statistical

Process Control)  meetodeid.



MES – Manufacturing Execution System

Tootmise jälgimise süsteem on infotehnoloogiline süsteem, mis 

haldab tootmiskeskset informatsioonini ettevõttes. Saadud 

andmete võrdluse, analüüsi ja prognoosi alusel on võimalik anda 

hinnanguid tulemustele (ka visualiseerides neid) ning teostada 

pideva parendamise protsessi ettevõttes.



Vertikaalne ja horisontaalne väärtusahel 

Vertikaalne ja horisontaalne väärtusahel on integreeritud 

tegevuste kogum tootele väärtuse lisamise protsessis läbi 

tellimuse käsitluse toimingute ning järjestikuste etappide 

realiseerimise kaudu tootmises. Väärtusahelate 

digitaliseerimine võimaldab liidestada erinevaid ettevõtte 

süsteeme ja efektiivsemalt teostada  toiminguid andmetega: 

ülekandmine, sorteerimine, analüüs, jms ning seeläbi võtta 

vastu otstarbekaid otsuseid või prognoosida tulemusi.



CPS – Cyber Physical System

Küber-füüsikaline süsteem on termin, mis kirjeldab laia valdkonda erineva 

funktsionaalsusega keerulisi süsteeme, mis kasutavad mitmesuguseid 

digitaaltehnoloogiaid (sh monitooring, andmeanalüüs, simulatsioon, modelleerimine, 

otsustusteooriad, virtuaalreaalsus, jms) füüsilistes tehnoloogilistes süsteemides 

(robotiseeritud tehnoloogilised kompleksid, paindautomatiseeritud tootmissüsteemid, 

automatiseeritud transpordi-laosüsteemid, energiamonitooringu ja -tõhususe 

süsteemid, jms). 



WMS – Warehouse Management System

Ladude haldamise automatiseeritud süsteem on tarkvaralahendus, mis on 

väljatöötatud laoressursside planeerimiseks, arveldamiseks ja kontrolliks, samuti 

laologistiliste tegevuste teostuseks: kaupade sisestamine, väljastamine, 

kaubakoodide andmine, arvelduste haldamine ja korraldamine, statistiliste aruannete 

genereerimine ning integreeritud sidepidamise korraldamiseks võrgustikus olevate 

ladude vahel, jms.



CMMS – Computer Aided Maintanance

Management System

Seadmete hoolduse automatiseeritud süsteem on tööstusseadmete 

kasutamise, korrasoleku eest vastutamise ja ennetavate ning korraliste 

remontide planeerimise, teostust korraldava ja vastava informatsiooni 

kogumise, säilitamise ja töötlemise vahend. Tänapäeva süsteemide 

juures on ennetavate ja prognoosivate funktsioonide kasutamine väga 

oluline.



LIMS – Laboratory Information 

Management System
Kvaliteedikindlustamise süsteem on tarkvaralahenduste kogum alates 

kvaliteedi kontrollist ja lõpetades kvaliteedi tagamise erinevate 

lahenduste integreeritud kasutamisega ettevõttes. 

Siia juurde kuuluvad mitmed tegevused nagu: 

- töövoogude automatiseeritud jälgimine (workflows), 

- toodete monitooring (tracebility), 

- ajajälgimine (time tracking), 

- tööriistade kalibreerimise ja haldamise süsteemid, 

- tööriistade püsivusaegade jälgimise süsteemid, 

- töötulemuste automatiseeritud monitooring, jms 
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Samm 1 Küsimustikele vastamine üle Interneti

1. kümme teemat

2. viis küsimust teemas

3. mõelge, vajadusel arutage ja valige üks 

aus vastus, mis kajastab hetkeolukorda 

4. olles veendunud korrektsetes vastustes  

klõpsake välja “vastamine lõpetatud”



Digitaliseerimise tasemed - hindamisskaala

Taseme number Taseme olemuse kirjeldus

1. Tase nõrk Ettevõte pole rakendanud digitaaltehnoloogiaid või puudub vajadus 

nende rakendamise järele

2. Tase keskmine Ettevõte on mõningal määral rakendanud erinevaid 

infokommunikatsiooni-tehnoloogia vahendeid erinevate protsesside 

automatiseerimiseks

3. Tase hea Ettevõte kasutab erinevate protsesside digitaliseerimist ja liigub 

Tööstus 4.0 arenduste suunas ettevõttele vajalikes valdkondades

4. Tase tugev Ettevõte liigub jõuliselt Tööstus 4.0 tehnoloogiate suunas ning 

mitmed horisontaalse ja vertikaalse väärtusahela protsessid on  

digitaliseeritud vajalikul tasemel erinevate IKT lahenduste abil (nii 

tarkvaraliselt kui riistvaraliselt)



Ettevõtte digitaliseerimise taseme 

määramise tulemus



Olemasoleva ja vajaliku taseme võrdlus



Samm 2 Saadud vastuste analüüs 

1. Olemasolev tase üldiselt ja teemade lõikes – peegeldab 
hetke taset digiteemade kasutamisel 

2. Vajalik tase – lähtub ettevõtte toodetest,protsessidest, 
seadmetest ja ärimudelist ning pakub välja soovitusliku 
taseme

3. Võrrelge kahte taset ja leidke konsensus edasisteks 
tegevusteks – alus digitaliseerimise teekaarti 
koostamiseks



Protsesside digitaliseerimise koondtulemus 

Viljandimaa metalli- ja puidutööstusettevõtetes 
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Digitaliseerimise teekaart

 Digitaliseerimise teekaarti koostamise eesmärgiks on 

käivitada tulemuslikkuse   parandamise (tõstmise) protsess 

ettevõttes

 Selle protsessi võtmekohtadeks ei pruugi olla digitaseme 

tõstmine, vaid alustada tuleb hoopis kaugemalt või liikuda 

kindlaksmääratud tempodega edasi teiste 

arendusteemadega  



Vahetud eesmärgid konkurentsivõime 

tugevdamiseks
 Tellimuse täitmise aeg (min) – aeg, mis kulub tellimuse allkirjastamise hetkest 

valmistoote kohaletoimetamiseni tellijale – digitaaltootmine tarneahela ulatuses 

/kompetentside arendus /äristrateegia

 Tootmisaeg (min) – ajaperiood, mis on vajalik toormaterjalist, toodete (detailid, 

koostud, valmistooted) saamiseks tootmissüsteemis – tootmise digitaliseerimine / 

tehnoloogia / automatiseerimine

 Tsükliaeg (min) – ühe tervikliku operatsiooni sooritamise aeg töökohal, töö teostus 

töökohas – Lean / tehnoloogia / integreerimine / automatiseerimine

Digitaliseerituse

tase
Paindlikkuse tase

Automatiseerituse

tase 



Kasu ettevõttele

➢ Tootlikkuse suurenemine

➢ Seadmete kasutuskoormuse suurenemine

➢ Töötajate soorituste paranemine

➢ Laokulude vähenemine

➢ Kvaliteedikulutuste vähenemine

➢ Kokkulepete täitmise paranemine (tarnetäpsus, 

tarnekindlus, …)

➢ Toote turule toomise aja lühenemine



Tulemuslikkuse arendusring
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Tänud!

 www.imecc.ee

 jyri.riives@imecc.ee

 Kontakt digiauditi läbimiseks: digiaudit@imecc.ee

http://www.imecc.ee/
mailto:jyri.riives@imecc.ee

