
Langihalduse teenuse uuendused 

1. Uuendatud välimust, funktsioone, tarkvara mootorit 
ja optimeeritud andmebaasi 

 
2. Kogu tarkvara funktsionaalsus on nüüd välistele 
liidestujatele avatud ja sisuliselt võib kogu tarkvarale 
teha peale oma kasutajaliidese 
 
3. Uuele versioonile üleminek on planeeritud 27.04 ööl 
vastu 28.04. Uuendamise hetkel pole teenus kasutatav 



1. Vähendatud 
menüünuppude arvu ja 
harvem kasutatavad 
funktsioonid on 
koondatud seadete alla 
 
2. Menüüriba on 
võimalik ka kitsamaks 
teha nii, et näha on 
ainult ikoonid 



1. Lisatud valikusse perioodid (eelmine kuu, jooksev kuu, täna) 
2. Aruannete tabeleid on võimalik sorteerida päisele klõpsates  
3. Aruannete alla lisatud ka Energiapuidu lao aruanded 



1. Aruanne Veoselehed näitab 
nii lankide, kui ka energialao 
veoselehti 

 
 

2. Eraldi aruanded lankide ja 
energialadude kohta 

 



 
 

 
 
Lisandunud staatus 
„Raiejärgne kontroll“ – 
asendab praeguse „Oks langil“ 
staatuse 
 
 
 

 
 

 
 



1. Autojuht saab valida ainult 
määratud sihtkohti – kui see nupp 
valitud, siis pole autojuhil võimalik 
veoselehe tegemisel vajutada 
nuppu „Näita kõiki sihtkohti“ 
 
2.Langile on võimalik määrata 
tööde lõpu kuupäev 
 
 
 
 
 
3. Faili lisamise võimalus 
autojuhile 

 
 



Võimalik muuta korraga teatud staatuses olevate 
lankide peamised sihtkohad 



1. Igale langile saab määrata isikud, kes antud lanki näha võivad 
2. Asutuse seadete all tuleb valida lahter, et isikud näevad ainult 
määratud lanke 

 



1. Kui langile valida sihtkohad, 
siis arvutatakse Google Maps 
kaardilt kaugus peamisse 
sihtkohta 
 
2. Arvutamine eeldab seda, et 
sihtkohale on sisestatud 
koordinaadid ja asutuse 
seadete all on märgitud lahter, 
et leia Google teenuse kaudu 
vahemaa 
 
3. Võimalik on ka ise sisestada 
kaugus sihtkohani 
 



1. Võimalik sisestada erinevad masinad (harvester, veduk, giljotiin, auto, 
pool/täishaagis, hakkur, MM ader, MM kopp, ekskavaator) 
2. Võimalik moodustada autode ja haagiste komplektid 
3. Autole saab määrata laiuse ja see läheb automaatselt koormapaki laiuseks 
 

 



Võimalik valida, kas isik on aktiivne või mitte. Kui 
isik pole aktiivne, siis pole antud isikul õigusi 
teenusesse sisse logida 



1. Võimalik hallata enda asutuse sortimentide nimekirja 
2. Sortimendid on seotud ELVIS koodiga aga Langihalduses olevat 
sortimendi nime on võimalik muuta endale sobivaks 
3. Sortimendi koguse ühik tuleb vastavalt ELVIS-es olevale 
sortimendi ühikule 
 



 
1. Asutuse seadete all on võimalik paberveoselehele panna 
numbri eesliide ning määrata järgmise lehe number 
 
2. Paberveoselehe tegemisel lisatakse automaatselt 
eesliide ning lehe number 
 



1. Harvesteril võimalik sisestada keskmine tüvemaht 
2. Mugavam töötundide sisestamine 

 



1. Veoselehe koostamisel näidatakse juhile sortimendi hetke laoseisu 
2. Kui langile on sisestatud kaugus sihtkohta, siis täidetakse 
automaatselt ka läbitud kilomeetrite lahter vastava numbriga 
3. Vormistatud veoselehed on võimalik ka PDF failina salvestada 
4. Kui autole on lisatud laius, siis täidetakse paki infos laius automaatselt 
 



Autojuhil on võimalik sisestada remondile või muule tööle kulunud aeg 

 



1. Giljotiinil võimalik sisestada töötunde 
2. Võimalik sisestada eraldis tüvest ja raidmeid 
3. Kui sisestab koguse tihumeetrites, siis ümardatakse see 
automaatselt puistekuupmeetriks (1tm=1,3pm3) 
 



1. Lisatud hakkuri roll 
 
2. Hakkur saab 
sisestada energialaos 
hakitud materjali 
koguse ja töö aja 
 
3. Hakkur valib 
nimekirjast auto, 
millele materjali hakib 
ja see kogus seotakse 
veoselehega, millega 
materjal ära veetakse 
 



Kaardikihtide valikus lisatud erinevad 
staatused kihtide kuvamiseks 
 
 
 
 
 



Igal vormil, kus on omavalitsuste valik (langid, sihtkohad, 
asutused), on eelnevalt võimalik valida riik – Eesti või Läti. 
Vastavalt riigi valikule saab valida vastava riigi omavalitsusi 


