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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis A. INTERNETI KASUTAMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18588 KUI ({ITRB3C_G_1}='1'), SIIS ({ITRB3_1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõttel on interneti püsiühendus (tabeli A reale 102 on märgitud "Jah"), siis tuleb

märkida ka tabelis A rida 103.
Viga

18848 KUI ({ITRB3C_G_1}='2'), SIIS ({ITRB3_1}=NULL) Vastuolulised andmed. Ettevõttes ei ole Interneti püsiühendust (tabeli A reale 102 on märgitud „Ei“). Ometi
on tabelis A reale 103 tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

25136 KUI  ({ITRB3_1}!=NULL), SIIS  ({ITRB3C_G_1}='1') Vastuolulised andmed. Kui tabelis A reale 103 on märgitud lepingujärgne internetist allalaadimiskiirus, siis
tuleb tabelis A reale 102 märkida "Jah".

Viga

28635 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS {ITRB3C_G_1}!=NULL Täitmata lahter. Interneti püsiühenduse olemasolu (tabel A rida 102) peab olema täidetud. Viga
29270 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRB3C_G_1}!=NULL) Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabeli A rida 102. Viga
29275 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRB3C_G_1}=NULL) VÕI

{ITRB3C_G_1}=2
Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli A reale 102
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29276 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRB3_1}=NULL) Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli A reale 103
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32075 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITMEET_1}!=NULL) Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabeli A rida 105. Viga
32076 KUI ({ITMEET_1}=1), SIIS ({ITMEET_2}!=NULL) Kui ettevõte korraldab veebikoosolekuid (tabeli A rida 105 on "Jah"), siis tuleb märkida ka tabeli A rida 106. Viga
32077 KUI ({ITMEET_1}=2), SIIS ({ITMEET_2}=NULL VÕI

{ITMEET_2}=2)
Vastuolulised andmed. Ettevõte ei korralda veebikoosolekuid (tabeli A rida 105 on "Ei"). Ometi on tabeli A
reale 106 märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32078 KUI ({ITMEET_1}=1), SIIS ({ITMEET_3}!=NULL) Kui ettevõte korraldab veebikoosolekuid (tabeli A rida 105) on "Jah" siis tuleb märkida ka tabeli A rida 107. Viga
32079 KUI ({ITMEET_1}=2), SIIS ({ITMEET_3}=NULL VÕI

{ITMEET_3}=2)
Vastuolulised andmed. Ettevõte ei korralda veebikoosolekuid (tabeli A rida 105) on "Ei". Ometi on tabeli A
reale 107 märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32080 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITREM_1A}!=NULL) Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabeli A rida 108_A. Viga
32081 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITREM_1B}!=NULL) Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabeli A rida 108_B. Viga
32082 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITREM_1C}!=NULL) Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabeli A rida 108_C. Viga
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32083 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITREM_1C}=NULL) VÕI
{ITREM_1C}=2

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli A reale 108_C
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32084 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITMEET_1}=NULL) VÕI
{ITMEET_1}=2

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli A reale 105
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32085 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITREM_1A}=NULL) VÕI
{ITREM_1A}=2

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli A reale 108_A
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32086 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITREM_1B}=NULL) VÕI
{ITREM_1B}=2

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli A reale 108_B
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32087 KUI ({ITREM_1A}=1), SIIS ({ITREM_2}>0) Kui töötajatel oli kaugligipääs ettevõtte e-postile (tabeli A rida 108_A on "Jah"), siis tuleb märkida ka tabeli A
rida 109.

Viga

32088 KUI ({ITREM_1A}=2), SIIS ({ITREM_2}=NULL VÕI
{ITREM_2}=0)

Vastuolulised andmed. Töötajatel ei olnud kaugligipääsu ettevõtte e-postile (tabeli A rida 108_A on "Ei").
Ometi on tabeli A rida 109 täidetud. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32089 KUI ({ITREM_1B}=1 VÕI {ITREM_1C}=1), SIIS
({ITREM_3}>0)

Kui töötajatel oli kaugligipääs ettevõtte dokumentidele, ärirakendustele või tarkvarale (tabeli A rida 108_B
ja/või 108_C on "Jah"), siis tuleb täita ka tabeli A rida 110.

Viga

32090 KUI ({ITREM_1B}=2 JA {ITREM_1C}=2), SIIS
({ITREM_3}=NULL VÕI {ITREM_3}=0)

Vastuolulised andmed. Töötajatel ei olnud kaugligipääsu ettevõtte dokumentidele, ärirakendustele või
tarkvarale (tabeli A rida 108_B ja 108_C on "Ei"). Ometi on tabeli A rida 110 täidetud. Jälgige suunamist,
palun kontrollige ja parandage.

Viga

32091 KUI ({ITREM_1A}=1 VÕI {ITREM_1B}=1 VÕI
{ITREM_1C}=1), SIIS ({ITREM_4}!=NULL)

Kui töötajatel oli kaugligipääs ettevõtte e-postile, dokumentidele, ärirakendustele või tarkvarale (tabeli A rida
108_A, 108_B ja/või 108_C on "Jah"), siis tuleb märkida ka tabeli A rida 111.

Viga

32092 KUI ({ITREM_1A}=2 JA {ITREM_1B}=2 JA
{ITREM_1C}=2), SIIS ({ITREM_4}=NULL VÕI
{ITREM_4}=2)

Vastuolulised andmed. Töötajatel ei olnud kaugligipääsu ettevõtte e-postile, dokumentidele, ärirakendustele
või tarkvarale (tabeli A rida 108_A, 108_B ja 108_C on "Ei"). Ometi on tabeli A reale 111 märgitud "Jah".
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32227 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRB6}>=0) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info
mobiilsete seadmete kasutamise kohta (tabel A rida 104).

Viga

Kontrollid tabelis B. E-KAUBANDUS (lisainfoks klõpsake tabeli nimel)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24963 {ITRC4}<=100 Vastuolulised andmed. Veebilehe või äppide kaudu esitatud tellimuste osatähtsus kogu müügitulust (tabeli B

rida 202_A) ei saa olla suurem kui 100%.
Viga

24970 KUI ({ITRC10_A}=1) JA ({ITRC10_B}=1), SIIS
({ITRC14_A}>0) JA ({ITRC14_B}>0)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud
„Jah“) ja e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis tuleb märkida ka
tabeli B rida 203_A ning 203_B.

Viga

24971 KUI ({ITRC10_B}=2), SIIS ({ITRC14_B}=NULL VÕI
{ITRC14_B}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabli B reale
201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B reale 203_B tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige
ja parandage.

Viga

25437 KUI ({ITRC10_B}='1' JA {ITRC10_A}='2') , SIIS
({ITRC14_B}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu e-tellimusi ainult e-kaubanduse veebilehtede või äppide kaudu (tabeli
B reale 201_B on märgitud "Jah" ja reale 201_A on märgitud "Ei"), siis tabeli B rea 203_B väärtus peab
olema 100.

Viga

25438 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1') , SIIS
({ITRC14_A}+{ITRC14_B}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi enda veebilehe või äpi kaudu või e-kaubanduse veebilehtede
või äppide kaudu (tabeli B ridadele 201_A  ja 201_B on märgitud "Jah"), siis tabeli B ridadel 203_A ja 203_B
näidatud osatähtsuste summa peab olema 100%.

Viga

28661 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS
({ITRC4_1}>0 VÕI {ITRC4}>0)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede kaudu
(tabeli B reale 201_A või 201_B on märgitud "Jah"), siis tuleb märkida ka tabeli B rida 202_A või 202_B.

Viga

28672 KUI ({ITRC4_1}+{ITRC4}>0), SIIS ({ITRC10_A}='1' VÕI
{ITRC10_B}='1')

Vastuolulised andmed. Kui müügitulu tabelis B ridadel 202_A ja/või 202_B on märgitud, siis tuleb tabeli B
reale 201_A või 201_B märkida "Jah".

Viga

28673 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
(({ITRC4_1}=0 VÕI {ITRC4_1}=NULL) JA ({ITRC4}=0 VÕI
{ITRC4}=NULL))

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B ridadele 202_A ja 202_B tehtud
märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Infotehnoloogia ettevõttes

Küsimustiku kood: 13572022                         Esitatakse: 19.03.2022, andmed 2021.a. kohta
lk 3/9

28695 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1'), SIIS
({ITRC4_1}=0 VÕI {ITRC4_1}>100)

Üldjuhul on müügitulu, mis saadakse müügist veebilehe või äppide kaudu suurem kui 100 eurot. Juhul kui
summa on tõesti alla 100 euro, siis ärge pöörake sellele vea kirjeldusele tähelepanu ning saate küsimustiku
kinnitada ka siis, kui summa on väiksem.

Hoiatus

28739 KUI ({ITRC10_A}='1' JA {ITRC10_B}='2') , SIIS
({ITRC14_A}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu e-tellimusi ainult oma veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on
märgitud "Jah" ja reale 201_B on märgitud "Ei"), siis tabeli B rea 203_A väärtus peab olema 100.

Viga

28761 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRC9_A}=0 JA {ITRC9_B}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe või äppide kaudu (tabeli B reale 201_A
ja 201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B ridadele 204_A ja 204_B tehtud märge. Jälgige suunamist,
palun kontrollige ja parandage.

Viga

28768 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1'), SIIS
({ITRC9_A}+{ITRC9_B}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi veebilehe või äppide kaudu (tabeli B reale 201_A või 201_B
on märgitud "Jah"), siis tabeli B ridadel 204_A ja 204_B näidatud osatähtsuste summa peab olema 100%.

Viga

28774 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS  {ITRD3}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli B rida 207 peab olema täidetud. Viga
28775 KUI ({ITRD3}=1), SIIS ({ITRD4A}>0 VÕI {ITRD2}>0) Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi EDI-kanalite kaudu (tabeli B reale 207 on märgitud "Jah"),

siis tuleb märkida ka tabeli B rida 208_A ja/või 208_B.
Viga

28778 KUI ({ITRD4A}+{ITRD2}>0), SIIS ({ITRD3}=1) Vastuolulised andmed. Kui müügitulu EDI-kanalite kaudu tabelis B ridadel 208_A ja/või 208_B on märgitud,
siis tuleb tabeli B reale 207 märkida "Jah".

Viga

28780 {ITRD2}<=100 Vastuolulised andmed. EDI-kanalite kaudu laekunud tellimuste osatähtsus müügitulust (tabeli B rida 208_B)
ei saa olla suurem kui 100%.

Viga

28783 KUI ({ITRD3}=1), SIIS ({ITRD4A}=0 VÕI {ITRD4A}>100) Üldjuhul on müügitulu, mis saadakse müügist EDI-kanalite kaudu, suurem kui 100 EUR. Juhul kui summa
on tõesti alla 100 euro, siis ärge pöörake sellele vea kirjeldusele tähelepanu ning saate küsimustiku
kinnitada ka siis, kui summa on väiksem.

Hoiatus

28788 {ITRC4}+{ITRD2}<=100 Vastuolulised andmed. Veebilehe või äppide ning EDI-kanalite kaudu laekunud tellimuste osatähtsused
müügitulust (tabeli B ridade 202_B ja 208_B summa) ei saa kokku olla suuremad kui 100%.

Viga

31094 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRCD8A_1}=NULL VÕI {ITRCD8A_1}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B reale 205_A tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31095 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS
({ITRCD8A_1}=1 VÕI {ITRCD8A_1}=2)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud
„Jah“) või e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis tuleb märkida ka
tabeli B rida 205_A.

Viga

31096 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRCD8B_1}=NULL VÕI {ITRCD8B_1}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B reale 205_B tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31097 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS
({ITRCD8B_1}=1 VÕI {ITRCD8B_1}=2)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud
„Jah“) või e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis tuleb märkida ka
tabeli B rida 205_B.

Viga

31098 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRCD8C_1}=NULL VÕI {ITRCD8C_1}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B reale 205_C tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31099 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS
({ITRCD8C_1}=1 VÕI {ITRCD8C_1}=2)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud
„Jah“) või e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis tuleb märkida ka
tabeli B rida 205_C.

Viga

31103 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRC12_A}=NULL VÕI {ITRC12_A}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_A tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31104 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRC12_B}=NULL VÕI {ITRC12_B}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_B tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31105 KUI ({ITRC10_A}='2' JA {ITRC10_B}='2'), SIIS
({ITRC12_C}=NULL VÕI {ITRC12_C}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi veebilehe, äpi või e-kaubandusturu veebilehtede
kaudu (tabeli B reale 201_A ja 201_B on märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_C tehtud märge.
Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31106 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud Viga
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({ITRC12_A}+ {ITRC12_B}+{ITRC12_C}=100) „Jah“) või e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis peab ridade
206_A, 206_B ja 206_C summa olema 100.

31247 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1'), SIIS
({ITRC12_A}+{ITRC12_B}+{ITRC12_C}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi veebilehe või äppide kaudu (tabeli B reale 201_A või 201_B
on märgitud "Jah"), siis tabeli B ridade 208_A, 208_B ja 208_C summa peab olema 100%.

Viga

31279 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1'), SIIS
({ITRC12_A}+{ITRC12_B}+{ITRC12_C}=100)

Täitmata lahter. Kui ettevõte võttis vastu tellimusi veebilehe või äppide kaudu (tabeli B reale 201_A või
201_B on märgitud "Jah"), siis tabeli B ridade 206_A, 206_B ja 206_C summa peab olema 100%.

Viga

31535 KUI ({ITRCD8A_1}=NULL VÕI {ITRCD8A_1}=2), SIIS
({ITRC12_A}=NULL VÕI {ITRC12_A}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu e-kaubanduse  tellimusi Eestist (tabeli B reale 205_A on
märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_A tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja
parandage.

Viga

31536 KUI ({ITRCD8B_1}=NULL VÕI {ITRCD8B_1}=2), SIIS
({ITRC12_B}=NULL VÕI {ITRC12_B}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu e-kaubanduse  tellimusi EU liikmesriikidest (tabeli B reale
205_B on märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_B tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige
ja parandage.

Viga

31537 KUI ({ITRCD8C_1}=NULL VÕI {ITRCD8C_1}=2), SIIS
({ITRC12_C}=NULL VÕI {ITRC12_C}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu e-kaubanduse  tellimusi muust maailmast (tabeli B reale
205_C on märgitud "Ei").  Ometi on tabeli B reale 206_C tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige
ja parandage.

Viga

31538 KUI ({ITRCD8A_1}='1' ), SIIS ({ITRC12_A}>0) Täitmata lahter. Ettevõte võttis vastu e-kaubanduse  tellimusi Eestist (tabeli B reale 205_A on märgitud
"Jah").  Ometi on tabeli B rida 206_A täitmata. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31539 KUI ({ITRCD8B_1}='1' ), SIIS ({ITRC12_B}>0) Täitmata lahter. Ettevõte võttis vastu e-kaubanduse  tellimusi EU liikmesriikidest (tabeli B reale 205_B on
märgitud "Jah").  Ometi on tabeli B rida 206_B täitmata. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31540 KUI ({ITRCD8C_1}='1' ), SIIS ({ITRC12_C}>0) Täitmata lahter. Ettevõte võttis vastu e-kaubanduse  tellimusi muust maailmast (tabeli B reale 205_C on
märgitud "Jah").  Ometi on tabeli B rida 206_C täitmata. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31541 KUI ({ITRC10_A}='1' VÕI {ITRC10_B}='1' ), SIIS
({ITRCD8A_1}='1' VÕI {ITRCD8B_1}='1' VÕI
{ITRCD8C_1}='1')

Täitmata lahter.  Kui ettevõte võttis tellimusi vastu veebilehe või äpi kaudu (tabeli B reale 201_A on märgitud
„Jah“) või e-kaubanduse veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_B on märgitud „Jah“), siis üldjuhul tuleb
märkida vähemalt üks "Jah" tabelis B ridadel 205_A, 205_B või 205_C.

Viga

31561 KUI ({ITRCD8A_1}='1' JA  {ITRCD8B_1}='2' JA
{ITRCD8C_1}='2'), SIIS ({ITRC12_A}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu e-kaubanduse tellimusi ainult Eestist (tabeli B rida 205_A on "Jah"
ning 205_B ja 205_C on  "Ei"), siis tabeli B rida 206_A peab olema 100%.

Viga

31562 KUI({ITRCD8A_1}='2' JA {ITRCD8C_1}='2' JA
{ITRCD8B_1}='1'),  SIIS ({ITRC12_B}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu e-kaubanduse tellimusi ainult EU liikmesriikidest (tabeli B rida 205_B
on "Jah" ning 205_A ja 205_C on  "Ei"), siis tabeli B rida 206_B peab olema 100%.

Viga

31563 KUI({ITRCD8B_1}='2 ' JA {ITRCD8C_1}='1' JA
{ITRCD8A_1}='2'), SIIS ({ITRC12_C}=100)

Arvutusviga. Kui ettevõte võttis vastu e-kaubanduse tellimusi ainult muust maailmast (tabeli B rida 205_C on
"Jah" ning 205_A ja 205_B on  märgitud "Ei"), siis tabeli B rida 206_C peab olema 100%.

Viga

31576 KUI ({ITRC12_A}>0 VÕI {ITRC12_B}>0 VÕI
{ITRC12_C}>0), SIIS
({ITRC12_A}+{ITRC12_B}+{ITRC12_C}=100)

Ridade 206_A, 206_B ja 206_C summa peab olema 100%. Viga

31577 KUI ({ITRC10_A}=2), SIIS ({ITRC14_A}=NULL VÕI
{ITRC14_A}=0)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei võtnud vastu tellimusi oma veebilehtede kaudu (tabeli B reale 201_A on
märgitud "Ei"). Ometi on tabelis B reale 203_A tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja
parandage.

Viga

Kontrollid tabelis C. IKT SPETSIALISTID JA IT-ALASED OSKUSED (lisainfoks klõpsake tabeli nimel)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
32093 {ITRA25_1}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 301 peab olema täidetud. Viga
32094 {ITRA28A_1}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 302_A peab olema täidetud. Viga
32095 {ITRA28B_1}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 302_B peab olema täidetud. Viga
32096 {ITRA26_1}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 303 peab olema täidetud. Viga
32097 KUI ({ITRA26_1}='1'), SIIS ({ITRA31_A}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõte värbas IKT spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Jah"), siis tuleb

märkida ka tabeli C rida 305_A.
Viga

32098 KUI ({ITRA26_1}=2), SIIS ({ITRA31_A}=NULL VÕI
{ITRA31_A}=0 VÕI {ITRA31_A}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei üritanud värvata IKT spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Ei").
Ometi on tabeli C reale 305_A märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32099 KUI ({ITRA26_1}='1'), SIIS ({ITRA31_B}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõte värbas IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Jah"), siis tuleb Viga
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märkida ka tabeli C rida 305_B.
32100 KUI ({ITRA26_1}=2), SIIS ({ITRA31_B}=NULL VÕI

{ITRA31_B}=0 VÕI {ITRA31_B}=2)
Vastuolulised andmed. Ettevõte ei üritanud värvata IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Ei"),
aga tabeli C reale 305_B on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32101 KUI ({ITRA26_1}='1'), SIIS ({ITRA31_C}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõte värbas IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Jah"), siis tuleb
märkida ka tabeli C rida 305_C.

Viga

32102 KUI ({ITRA26_1}=2), SIIS ({ITRA31_C}=NULL VÕI
{ITRA31_C}=0 VÕI {ITRA31_C}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei üritanud värvata IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Ei"),
aga tabeli C reale 305_C on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32103 KUI ({ITRA26_1}='1'), SIIS ({ITRA31_D}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõte värbas IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Jah"), siis tuleb
märkida ka tabeli C rida 305_D.

Viga

32104 KUI ({ITRA26_1}=2), SIIS ({ITRA31_D}=NULL VÕI
{ITRA31_D}=0 VÕI {ITRA31_D}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei üritanud värvata IKT-spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Ei"),
aga tabeli C reale 305_D on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32105 {ITRA30A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 306_A peab olema täidetud. Viga
32106 {ITRA30B}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli C rida 306_B peab olema täidetud. Viga
32228 KUI ({ITRA26_1}='1'), SIIS ({ITRA27_1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui ettevõte värbas IKT spetsialiste (tabeli C reale 303 on märgitud "Jah"), siis tuleb

märkida ka tabeli C rida 304
Viga

Kontrollid tabelis D. IKT TURVALISUS (lisainfoks klõpsake tabeli nimel)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
32153 KUI ({ITRK10}=1), SIIS ({ITRK6A_1}>0) Täitmata lahter. Kui ettevõttel on olemas IKT turvalisuse dokument (dokumendid) (tabeli D reale 403 on

märgitud "Jah"), siis tuleb märkida ka tabeli D rida 404.
Viga

32154 KUI ({ITRK10}=2), SIIS ({ITRK6A_1}=0 VÕI
{ITRK6A_1}=NULL)

Vastuolulised andmed. Ettevõttes ei ole IKT turvalisuse dokumente (tabeli D reale 403 on märgitud "Ei"),
aga tabelis D on reale 404 tehtud märge. Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

Kontrollid tabelis E. ROBOOTIKA

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
32173 {ITROB_A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli E rida 501_A peab olema täidetud. Viga
32174 {ITROB_B}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli E rida 501_B peab olema täidetud. Viga
32175 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS

({ITROB_E3_1}!=NULL)
Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_A
olema täidetud.

Viga

32176 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS
({ITROB_E3_1}=NULL VÕI {ITROB_E3_1}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E
reale 502_A on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32177 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS
({ITROB_E3_2}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_B
olema täidetud.

Viga

32179 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS
({ITROB_E3_2}=NULL VÕI {ITROB_E3_2}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E
reale 502_B on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32180 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS
({ITROB_E3_3}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_C
olema täidetud.

Viga

32181 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS
({ITROB_E3_3}=NULL VÕI {ITROB_E3_3}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E
reale 502_C on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32182 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS
({ITROB_E3_4}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_D
olema täidetud.

Viga

32183 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS
({ITROB_E3_4}=NULL VÕI {ITROB_E3_4}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E
reale 502_D on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32184 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS
({ITROB_E3_5}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_E
olema täidetud.

Viga

32185 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E Viga
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({ITROB_E3_5}=NULL VÕI {ITROB_E3_5}=2) reale 502_E on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.
32186 KUI ({ITROB_A}=1 VÕI {ITROB_B}=1), SIIS

({ITROB_E3_6}!=NULL)
Täitmata lahter. Kui ettevõte kasutas roboteid (tabeli E rida 501_a või 501_B on "Jah"), siis peab rida 502_F
olema täidetud.

Viga

32187 KUI ({ITROB_A}=2 JA {ITROB_B}=2), SIIS
({ITROB_E3_6}=NULL VÕI {ITROB_E3_6}=2)

Vastuolulised andmed. Ettevõte ei kasutanud roboteid (tabeli E ridadel 501_A ja 501_B on "Ei"), aga tabeli E
reale 502_F on märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

Kontrollid tabelis F. IKT JA KESKKOND

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
32188 {ITENV_1A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 601_A peab olema täidetud. Viga
32189 {ITENV_1B}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 601_B peab olema täidetud. Viga
32190 {ITENV_2A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 602 peab olema täidetud. Viga
32191 {ITENV_3A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 603_A peab olema täidetud. Viga
32192 {ITENV_3B}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 603_B peab olema täidetud. Viga
32193 {ITENV_3C}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli F rida 603_C peab olema täidetud. Viga

Kontrollid tabelis G. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20145 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20146 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Viga

20147 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
28657 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS {ITRC10_A}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli B rida 201_A peab olema täidetud. Viga
28658 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS {ITRC10_B}!=NULL Täitmata lahter. Tabeli B rida 201_B peab olema täidetud. Viga
29289 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC10_A}=NULL VÕI

{ITRC10_A}=2)
Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 201_A
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29290 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC10_B}=NULL VÕI
{ITRC10_B}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 201_B
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29291 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC4_1}=NULL VÕI
{ITRC4_1}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 202_A
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29292 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC4}=NULL VÕI {ITRC4}=0) Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 202_B
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29293 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC14_A}=NULL VÕI
{ITRC14_A}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 203_A
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29297 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRD3}=NULL VÕI {ITRD3}=2) Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 207
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29298 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRD4A}=NULL VÕI
{ITRD4A}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 208_A
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

29299 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRD2}=NULL VÕI {ITRD2}=0) Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0. Ometi on tabeli B reale 208_B
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31091 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRCD8A_1}=NULL VÕI Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 205_A Viga
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{ITRCD8A_1}=2) märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.
31092 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRCD8B_1}=NULL VÕI

{ITRCD8B_1}=2)
Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 205_B
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31093 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRCD8C_1}=NULL VÕI
{ITRCD8C_1}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 205_C
märgitud "Jah". Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31100 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC12_A}=NULL VÕI
{ITRC12_A}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 206_A
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31101 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC12_B}=NULL VÕI
{ITRC12_B}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 206_B
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

31102 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRC12_C}=NULL VÕI
{ITRC12_C}=0)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0.  Ometi on tabeli B reale 206_C
tehtud märge. Jälgige suunamist, palun kontrollige ja parandage.

Viga

32107 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7A}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_A).

Viga

32108 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7A}=NULL) VÕI
{ITRKA7A}=2

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_A on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32109 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7C}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_B).

Viga

32110 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7C}=NULL VÕI
{ITRKA7C}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_B on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32111 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK7K}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_C).

Viga

32112 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK7K}=NULL VÕI
{ITRK7K}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_C on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32113 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7D}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_D).

Viga

32114 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7D}=NULL VÕI
{ITRKA7D}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_D on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32115 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7E}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_E).

Viga

32132 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7E}=NULL VÕI
{ITRKA7E}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_E on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32133 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7F}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_F).

Viga

32134 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7F}=NULL VÕI
{ITRKA7F}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_F on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32135 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7G}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_G).

Viga

32136 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7G}=NULL VÕI
{ITRKA7G}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_G on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32137 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK7L}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_H).

Viga

32138 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK7L}=NULL VÕI
{ITRK7L}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_H on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32139 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7H}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_I).

Viga

32140 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7H}=NULL VÕI
{ITRKA7H}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_I on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32141 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7I}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_J).

Viga
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32142 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7I}=NULL VÕI
{ITRKA7I}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_J on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32143 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRKA7J}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisuse meetmete kasutamise kohta (tabel D rida 401_K).

Viga

32144 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRKA7J}=NULL VÕI
{ITRKA7J}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 401_K on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32145 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK8A}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisusega seotud kohustustest informeerimise kohta (tabel D rida 402_A).

Viga

32146 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK8A}=NULL VÕI
{ITRK8A}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 402_A on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32147 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK8B}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisusega seotud kohustustest informeerimise kohta (tabel D rida 402_B).

Viga

32148 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK8B}=NULL VÕI
{ITRK8B}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 402_B on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32149 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK8C}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisusega seotud kohustustest informeerimise kohta (tabel D rida 402_C).

Viga

32150 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK8C}=NULL VÕI
{ITRK8C}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 402_C
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32151 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK10}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisusega seotud tegevuste kohta (tabel D rida 403).

Viga

32152 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK10}=NULL VÕI
{ITRK10}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 403 on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32155 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_G}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_A).

Viga

32156 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_G}=NULL VÕI
{ITRK11_G}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_A on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32157 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_D}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_B).

Viga

32158 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_D}=NULL VÕI
{ITRK11_D}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_B on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32159 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_E}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_C).

Viga

32160 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_E}=NULL VÕI
{ITRK11_E}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_C on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32161 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_B}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_D).

Viga

32162 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_B}=NULL VÕI
{ITRK11_B}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_D on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32163 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_C}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_E).

Viga

32164 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_C}=NULL VÕI
{ITRK11_C}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_E on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32165 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK11_F}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide kohta (tabel D rida 405_F).

Viga

32166 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK11_F}=NULL VÕI
{ITRK11_F}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 405_F on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32167 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK9A}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvalisusega seotud tegevuste kohta (tabel D rida 406_A).

Viga

32168 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK9A}=NULL VÕI Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 406_A on Viga
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{ITRK9A}=2) märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.
32169 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK9B}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT

turvalisusega seotud tegevuste kohta (tabel D rida 406_B).
Viga

32170 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK9B}=NULL VÕI
{ITRK9B}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 406_B on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

32171 KUI ({ITRA3B1}>0), SIIS ({ITRK12}!=NULL) Täitmata lahter. Kui tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on märgitud, siis tuleb märkida ka info IKT
turvaintsidentide vastase kindlustuse kohta (tabel D rida 407).

Viga

32172 KUI ({ITRA3B1}=0), SIIS ({ITRK12}=NULL VÕI
{ITRK12}=2)

Vastuolulised andmed. Tööga hõivatud isikute arv (tabeli A rida 101) on 0, aga tabeli D reale 407 on
märgitud "Jah". Palun jälgige suunamist, kontrollige ja parandage.

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis B. E-KAUBANDUS (lisainfoks klõpsake tabeli nimel)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
KOKKU 100% (Veebimüük
kokku võrdub 100%)

Vastus {ITRC14_A}+{ITRC14_B}

KOKKU 100% (Veebimüük
kokku võrdub 100%)

Vastus {ITRC9_A}+{ITRC9_B}

KOKKU 100% (Veebimüük
kokku võrdub 100%)

Vastus {ITRC12_A}+{ITRC12_B}+{ITRC12_C}


