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Kratid annavad digiriigile uue hoo
Krattide populatsioon Eesti digiriigis aina kasvab ning täna on neid
kasutusel poolesaja ringis, teist
samapalju on veel arenduses. MKM
ja RIA on kindlad, et kratid muudavad riigi teenused paremaks, kirjutab
Ott Velsberg
#Bürokrati juturobot hõlbustab
klientide ja klienditoe elu
Tänu #bürokrati juturobotite süsteemile tekib inimestel rigiiga suhtlemiseks üks kontaktpunkt, suhtluseks
kulub vähem aega ja stressi ning
klienditoest on rohkem kasu. #Bürokratt loob “võit-võit” olukorra ning
seda loodetavasti juba uuest aastast.
Riigi autentimisteenusest kaob uue
aasta märtsis pangalingi tugi
Muudatus mõjutab vaid Riigi autentimisteenust ning ei puuduta
e-teenuseid ja portaale, mis autentimisteenust ei kasuta. Autentimisteenuses jääb pangalingi eemaldamisel
teenindamata 1,2% kasutajatest,
keda tuleb aidata alternatiivse lahenduse leidmisel.

RIA saab liha luudele
Uuel aastal suuname lisaressursse
kriitilistele kesksetele teenustele
ööpäevaringse toe tagamiseks, alustame inimeste ja ettevõtete digielu
lihtsamaks muutvate sündmusteenuste väljatöötamisega, laiendame
EU CyberNeti projekti ning parandame Eesti küberruumi silmadeks
ja kõrvadeks oleva CERT-EE võimekust. Lühidalt – tule meile tööle!
Sündmusteenused ja RIA
Sündmusteenuste eesmärk on lihtne – kui toimub konkreetse inimese
või ettevõttega seotud sündmus,
käivitub automaatsete sammude jada, mille tulemusena ei pea
era- või juriidiline isik ise taotlusi ja
dokumente täitma.
Your Europe portaal aitab EL-s lihtsamalt asju ajada
Uuenenud Your Europe portaal
lihtsustab kodanikul ja ettevõtjal
Euroopa Liidu siseste teenustega
seotud info leidmist.
MKM otsib parimat digiteenust
MKM selgitab konkurssil “Su(g” välja
parimad riigi digteenused ja särava

digiriigi eestvedaja. Finalistid on
selgunud ning juba jaanuaris selgub
võitja
Artiklivaramust saab riigi infoartiklite süda
Paljud on näinud riigiametite kodulehel infot, mis pole enam kas ajakohane või korrektne ega aita seetõttu
kodanikku või ettevõtjat, kes peab
ise nuputama, millisel lehel õige info
asub. RIA töötab välja sellele murele
leevendust pakkuvat haldamistarkvara ehk artiklivaramut.
Mis on legacy ehk taakvara?
„Legacy tarkvara on alati olemas, kui
tegemist on keskmisest suurema
asutusega, kus on kasutusel palju
erinevaid süsteeme,“ kirjutab SMITi
süsteemiarhitekt Mart Järvi.
Vastused RIA infopäeval kõlanud
küsimustele
Novembris toimunud RIA infopäeval jäid osad küsimused vastuseta.
Infokirjas saab vastused nõusolekuteenust puudutanud küsimustele.
Kõikide RIA infopäeva esitluste
küsimusi ja vastuseid saate lugeda
RIA blogist.
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