Meetings.ee konverentsiürituste
andmebaas
tutvustus
andmete sisestamise juhend
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Tutvustus
• andmebaasi kogutakse üle Eesti toimuvate
konverentsiürituste andmeid
• konverentsiürituste defineering hõlmab järgnevaid
üritusi – konverents, kongress, foorum, sümpoosium,
koosolek, seminar, koolitus, meeskonnatreening,
kursus, presentatsioon, pressiüritus (siia alla ei kuulu
elamusturism, näitused, messid, peod, õhtusöögid, kontserdid,
vastuvõtud ja showd)

• andmebaas on loodud 2013. aastal koostöös
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna
konverentsiturismi büroo, Eesti Konverentsibüroo ja
Tartu Konverentsibürooga
• andmebaasi peamine haldaja, arendaja ja rahastaja
on Tallinna Ettevõtlusamet
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Eesmärgid
• koguda andmeid ja jagada partneritele statistikat, et
saada täpsem ülevaade konverentsiürituste turul
toimuva kohta
• analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid
sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute,
arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks
• hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja
nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning
konverentsisektori osakaalu majanduses
• hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni
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Kasutajaõigused
• kogu statistika esitatakse kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud
keskkonnas
• ühest ettevõttest võib kasutajateks olla mitu töötajat, iga töötaja
kasutajatunnuseks on temanimeline e-postiaadress
• üldmeiliaadressidele (nn info@-aadressidega) kasutajatunnuseid ei
registreerita
• kasutajaid registreerib Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna
peaspetsialist e. andmebaasi peaadministraator
• kasutajaõiguste taotlemiseks tuleb e-kirja teel kontakteeruda
peaadministraatoriga
• juhul, kui ettevõtte andmete esitamise eest vastutav isik muutub
(näiteks töösuhte lõppemise korral), tuleb kasutajaõigused peatada,
teavitades sellest peaadministraatorit
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Andmete esitamine (1)
• andmeid esitavad ürituste korraldajad ja toimumiskohad
• andmete esitamine on vabatahtlik
• palume esitada andmed kõikide konverentsiürituste kohta,
millest võttis osa vähemalt kümme osalejat ning ühepäevane
üritus kestis vähemalt neli tundi
• palume konverentsiürituste andmed esitada iga kuu 10.
kuupäevaks
• andmed tuleb esitada eelneva kuu kohta (näiteks jaanuarikuu
andmed palume esitada hiljemalt 10. veebruariks)

• andmete esitamisel palume eelnevalt tutvuda asjakohaste
mõistete ning andmete esitamise põhitõdedega
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Andmete esitamine (2)
Palume teha vahet korporatsioonide, assotsiatsioonide ja avaliku
sektori üritustel ja andmeid sisestades määrata üritusele õige liik:
• Korporatiivid – kui ürituse korraldaja on AS või OÜ (nt. AS Eesti Energia,
OÜ Juustukuningad jt.)

• Assotsiatsioonid – kui ürituse korraldaja nimetuses on „liit“,
„assotsiatsioon“, „ühing“ (nt. Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit,
Eesti Ratsaspordiliit, Eesti Notarite koda jt.)

• Avalik sektor – kui ürituse korraldaja on ministeerium, amet,
inspektsioon, saatkond, erakond, riiklik ülikool (nt. Välisministeerium,
Tööinspektsioon, Sisekaitseakadeemia)

NB! Sihtasutuste puhul palume kontrollida, kes oli sihtasutuse asutaja:
• Avalik sektor – kui asutaja oli riik (nt. SA Archimedes, SA Innove, EAS)
• Assotsiatsioon – kui asutaja oli keegi muu (nt. SA teaduskeskus AHHAA,
Heateo Sihtasutus)
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Andmete esitamine (3)
• konverentsiürituste info esitamiseks palume kasutada
andmete esitamise vormi. NB! Andmete esitamisel on vaja
teada, et korraga esitatakse ühe ürituse andmed (st. kui üritus
koosneb näiteks plenaaristungist ja erinevatest töötubadest, siis loetakse
seda üheks ürituseks)

• juhul, kui teil ei toimunud möödunud kuul
konverentsiüritusi, palume sellest meid kindlasti
informeerida esitades ürituste mittetoimumise kinnituse
• juhul, kui te soovite esitada korraga rohkem kui ühe ürituse
andmed kasutage selleks andmete importimise liidest
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Andmete esitamise vorm (1)
• konverentsiürituste andmete
esitamise vormiga saab korraga
esitada vaid ühe ürituse andmeid
• andmete esitamise vorm on
peamiselt mõeldud kasutamiseks
neile, kellel toimub kuus vähem kui
10 üritust
• enam kui 10 ürituse puhul soovitame
kasutada andmete importimise liidest
• andmete esitamise vormi põhimõtted
ja nõuded on läbivad ka andmete
importimise liidest kasutades
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Andmete esitamise vorm (2)
Toimumise
piirkond*
Muu piirkond
kirjuta*

valida saab Tallinn, Tartu linn, Pärnu linn ja Muu piirkond vahel

Algus*

väli aktiveerub, juhul kui toimumise piirkonnaks valiti „Muu piirkond“, sellele
väljale on oodatud vabatekst (nt Tartu maakond, Harjumaa jne); ootame
infot maakonna täpsusega
ürituse alguskuupäev

Lõpp*

ürituse lõpukuupäev

Ürituse nimi*

ürituse täisnimi võimalikult täpselt (konverents/seminar/koosolek/üritus jms. ei ole
sobilikud nimetused. Kui täpset ürituse nime ei tea, palume lisada ürituse korraldaja nime nt. „Eesti
Noorteühenduste Liidu seminar“ või „Eesti Energia AS koolitus“)

Osalejate arv
kokku*
Välisdelegaatide
arv*
Ei tea täpset arvu*

osalejate arv

Välisdelegaatide
osakaal*

peale „Ei tea täpset arvu“ välja linnutamist aktiveerub välisdelegaatide
osakaalu väli, kus saab valida osalejate protsentuaalse osakaalu sammuga
10%

välisosalejate arv kõikidest osalejatest
juhul kui välisosalejate arvu ei tea tuleb linnutada „Ei tea täpset arvu“ väli

Tallinna Ettevõtlusamet

Andmete esitamise vorm (3)
Ürituse korraldaja
Toimumiskoht*
Toimumiskoht
(vabatekst)*

ürituse peakorraldaja nimi
valikuks avaneb loend andmebaasi sisestatud toimumiskohtadest
juhul kui avanenud loendist sobivat toimumiskohta ei leita saab
toimumiskoha sisestada vabatekstina

Ürituse liik*
Ürituse
teema/valdkond*
Ürituse koduleht

valik assotsiatsioon, korporatsioon, avalik sektor, ei oska öelda
valik 10 erineva andmebaasi eelsisestatud teema vahel + muu teema

Saada*

andmete esitamiseks tuleb vajutada nuppu „Saada“, mille tulemusel
kontrollib süsteem automaatselt sisestatud andmeid ning annab
puudustest märku. Juhul kui kõik on korras kannab süsteem sisestatud
info andmebaasi

juhul kui üritusel oli koduleht on see info väga oodatud (eriti 40%
välisosalejatega rahvusvaheliste ürituste puhul)

* tähistatud väljade täitmine on kohustuslik
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Andmete importimine andmebaasi (1)
Juhul, kui andmeesitaja soovib korraga esitada mitme konverentsiürituse andmeid, saab
seda teha järgnevalt:
• tutvuge Meetings.ee andmete importimise juhendiga (juhend sisaldab töölehti:
juhend, impordi tabeli põhi, impordi tabeli näide, ettevõtete nimekiri, teemade
nimekiri) Meetings.ee andmete importimise juhend
• laadige alla ja salvestage oma arvutisse Meetings.ee andmete importimise tabeli põhi
Meetings.ee andmete importimise tabeli põhi
• täitke tabel oma asutuse andmetega ja salvestage arvutisse
• importige andmed valides oma arvutist vastav fail ja vajutades nupule "Impordi Excel"

•

arvestage, et andmete importimine võib võtta aega mitu minutit. Sellest tulenevalt ei
soovita me vajutada „Impordi Excel“ nuppu mitu korda, kuna selle tagajärjel
salvestuvad andmebaasi ühed ja samad üritused rohkem kui ühekordselt
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Andmete importimine andmebaasi (2)
Andmete importimisel tekkivad vead:
• kui süsteem tuvastab andmetes vigu salvestuvad importandmed ekraanil
kuvatavasse vahetabelisse
• vahetabelis on vigased väljad eristatud punase kastiga ja vead saab
parandada otse seal (st. ei pea uuesti exceli tabelit avama ja seal vigu parandama
ning impordiprotseduuri kordama)

•
•

parandage vead ja jätkake importi vastavalt süsteemi juhistele
kui süsteem andmete impordil vigu ei leia või vead on vahetabelis
parandatud, liiguvad andmed kohe meetings.ee andmebaasi - kuvatakse
impordi õnnestumise teavitus

sisestatud andmed salvestuvad andmebaasi ja te saate neid näha/muuta
"Andmed ja statistika ülevaated" -> "Minu andmed" menüüpunkti alt
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Konverentsiürituste mittetoimumise kinnitus
Juhul kui teil ei toimunud möödunud
kuul konverentsiüritusi, palume esitada
konverentsiürituste mittetoimumise
kinnitus.
Selleks tuleb:
• määrata ürituste mittetoimumise
periood (kuu ja aasta)
• linnutada väli „Kinnitan, et tegevusi
ei ole“
• mittetoimumise kinnituse esitamiseks
vajutada nuppu „Saada“
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Minu andmed
minu andmed vaates näeb sisestaja kõiki enda
ettevõttega seotud üritusi ning saab neid
• vastavalt erinevatele filtritele sorteerida
• soovi korral andmeridu korrigeerida ja kustutada
• andmeid eksportida MS Exceli formaadis
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Statistika ülevaated
• konverentsiürituste statistilisi
ülevaateid kuvab süsteem
andmebaasi moderaatorite poolt üle
kontrollitud ja kinnitatud andmetelt
• juhul kui kasutaja määratud filtrite
tulemusena jääb päringuvastuseks
vähem kui kümme üritust, statistikat
ei kuvata
• ülevaated on ligipääsetavad
kõikidele andmebaasi külalistele (st
eraldi kasutajaõigusi ainult statistiliste
ülevaadete nägemiseks vaja ei ole)
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Minu statistikaülevaated

minu andmete põhjal kuvab andmebaasi
statistilisi ülevaateid ettevõtete põhiselt ning
ülevaateid näevad ainult ettevõttega seotud
registreeritud kasutajad
• süsteem kuvab andmesisestajate poolt
sisestanud andmetel põhinevaid
ülevaateid
• minu statistikaülevaadete all kuvatakse ka
võrdlevad andmed sama tüüpi asutuste
keskmiste näitajatega
NB! moderaatorid ei ole minu
statistikaülevaadete baasandmeid üle
kontrollinud ega kordusi eemaldanud, seega
sõltuvad ülevaated andmesisestajate poolt
tagatud kvaliteedist
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