RIIGI INFOSÜSTEEMIDE INFOKIRI
SINU ARVAMUS LOEB!
Täida veebiküsimustik ja aita
kujundada mugavam e-riik

vasta.ria.ee/tagasiside

Tervisekriis vorbib digiriiki
Digitaalsete lahenduste töökindlus ja võimekus on saanud aasta
jooksul hoopis teise tähenduse.
Niisamuti nagu sõna kaugtöö. Kui
veel aasta tagasi tähendas see
midagi erandlikku, siis praeguseks
on see suuremale osale meist igapäevane. Ja väga paljudele võib
edaspidi jääda selline töövorm
normaalsuseks, kirjutab RIA peadirektori asetäitja eessõnas Margus
Arm.
E-lahendused saavad realiseeruda
üksnes koos päris lahendustega
Samamoodi nagu meditsiinisüsteem, on viimase aasta jooksul
proovile pandud ka riigi IT-süsteemid, mis on pidanud pakkuma
lahendusi erinevatele probleemidele alates COVID-19 viiruse
tuvastamisest ja perearstide töö
lihtsustamisest kuni massvaktsineerimise broneerimislahenduse
loomiseni, kirjutab TEHIKu direktor
Katrin Reinhold.

Mõttest teostuseni 10 päevaga –
riikliku postkasti uuestisünd
RIA riigiportaali osakonna värske
juht Kaisi Udumäe pani kirja, kuidas saab kriisis suuri ja kasulikke
asju korda saata. Kümne päevaga
leiti lahendus, kuidas automaatselt suunata riiklik e-post neil, kes
seda ise ei teinud.
Anna tagasisidet e-riigi teenustele
RIA kutsub osalema uuringus, et
koguda tagasisidet riiklike e-teenuste ja nende kasutamise mugavuse kohta nutiseadmes. Veebiküsimustiku leiab aadressilt https://
vasta.ria.ee/tagasiside
Elanike riiklik postkast eesti.ee
suunati automaatselt edasi
Riigi infosüsteemi amet suunas
riigiportaalis eesti.ee asuva riikliku
postkasti elanike rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele,
mille tulemusena on nüüd suunatud ligi 1,3 miljonit postkasti.
Automaatne suunamine tehti vaid
neil elanikel, kes ei olnud seda
siiani ise teinud.

Elupäästev IT aitab kriise oluliselt
lihtsamini juhtida
“Aasta tagasi sai alguse aeg, mida
kirjeldab hästi ütlus, et inimene
teeb plaane, aga jumal naerab.”
SMITi peadirektor Ragner Paevere
avab, mida nad plaanivad tänavu
korda saata.
Praegune ID-kaardi brauseriplugin
vahetatakse töökindlama lahenduse vastu
RIA asendab senise brauseriplugina Web eID lahendusega, mis tagab suurema töökindluse ID-kaardiga e-teenustesse sisenemisel
ja allkirjastamisel ning muudab
kasutamise mugavamaks. Web
eID kohta saab lugeda https://
www.id.ee/artikkel/web-eid
E-ITS vahetab ISKE välja
RIA eestvedamisel sai valmis esimene versioon mitu aastat töös
olnud Eesti infoturbestandardist
(E-ITS). Värske standard tuleb selgem, õhem ja Eesti digiriigi omadustele vastav ning vahetab 2024.
aastaks ISKE täielikult välja.
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