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Programmi ülevaade: 2016-2018 

•  Esimene etapp 2016-2018 – mida hõlmab? 
•  kohtvõrkude kaabeldus 
•  Kohtvõrkude seadmed (tugijaamad, tulemüürid, switchid) 
•  teavitus ja koolitus 

•  Eesmärgid perioodi lõpuks – mis on miinimum? 
•  50% (85) perioodi lõpuks teostatud 
 

•  Olulised täpsustused – mida peaks teadma? 
•  esiltustehnika jääb programmi I etapist välja 
•  tasub HITSA, omafinantseeringut ei ole vaja 
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Programmiga hõlmatud koolid 
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Programmi tegevused: kaabeldus I 
•  Edukas piloot 2016. aasta lõpus (I etapp) 

•  Kokku 5 kooli Harjumaalt ja Pärnust 
•  Põhimõttelised lahendused (TKL, kiirus, täpsus, takistused) 
•  Maksumusega ca 80 000 eurot 

•  Põhimahu hange (II etapp) 
•  Raamleping 5 ettevõttega, eelarve 1,5 miljonit eurot 
•  Ca 2 tellimust kuus, igas tellimuses 5-6 kooli 
•  Tagasiside siiani peamiselt positiivne 

•  Lisamahu hange (III etapp) 
•  Raamleping, eelarve kuni 1 miljoni eurot 
•  Vajadusl 2018 II kvartal 
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Programmi tegevused: kaabeldus II 

•  HITSA ootused koolidele 
•  Infopäringutele on vastatud aegsasti 

•  Koostöös HITSA-ga läbimõeldud lahendus 

•  Valmisolek koostööks teostajaga paigaldamisel 

•  Paindlikus tööde võimaldamisel (aeg, ligipääs) 

•  Muudatuste/täiendavate tööde vältimine 

•  Kiire tagasiside probleemide ilmnemisel 
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Programmi tegevused: kaabeldus III 
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Programmi tegevused: seadmed I 

•  Parim hinna ja kvaliteedi suhte leidmine 
•  Tehnilised nõuded seadmetele ekspertkomisjonilt 
•  Standarditele põhinev lähenemine konkurentsi 

avamiseks 
•  10-aastane kasutamise perspektiiv 

•  Hankeprotsessist 
•  Pakkujate lähteülesanne ja hulk 
•  Nõuded oli kõrged, et tagada suutlikkus 
•  Vaidlustustest tulenev poole aastane viivitus 
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Programmi tegevused: seadmed II 

•  AS Datel paigaldab Huawei lahendusi 
•  USG6300 seeria tulemüürid   
•  S5720-LI ja S7700 seeria switchid 
•  AP6050DN Wi-Fi tugijaamad 
•  eSight integreeritud halduskeskkond 

•  Seadmete paigaldamise seis 
•  Esimesed viis kooli juba kasutavad uut võrku 
•  Paigaldamiseks ca 1 nädal (2+3 päeva) 
•  Suutlikkus ca 20 kooli kuus 
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Programmi tegevused: seadmed III 

•  HITSA ootused koolidele 
•  Seadmete paigaldaja küsimustikule vastamine 

•  Paindlikus tööde võimaldamisel (aeg, ligipääs) 

•  Erilahenduste vältimine, piiratud lubamine 

•  Kiire tagasiside probleemide ilmnemisel 

•  Valmisolek osaleda piirkondlikkul koolitusel 

•  Analüüsida suutlikkust ise võrku hallata 
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Programmi tegevused: seadmed IV 
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Soovitused 

•  Varuge kannatust, jõuame ka Teieni 
•  Informeerige suurematest 

remondiplaanidest 
•  Andke teada erisoovidest võimalikult 

varakult 
•  Alati võite huvi tunda, kuid alati ei pruugi 

olla ammendavaid vastuseid 
•  Probleemidele leiame koos lahenduse 
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Võrgud meie ühisele tulevikule!              
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www.hitsa.ee  juri.saar@hitsa.ee  


