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Brangus dalyvi,

sveikiname jus jau 
septintajame „Fleet & Mobility 
EXEX“ forume!

Kaip ir kasmet, šiemet jums 
pristatysime aktualiausias 
mobiliųjų parkų ir mobiliųjų 
komandų valdymo naujienas, 
taip pat aptarsime būdus, kaip 
motyvuoti darbuotojus ir 
auginti organizacijų 
veiksmingumą.

Kviečiame stebėti pristatymus, 
drąsiai jungtis į diskusijas ir 
megzti naujas pažintis su 
forumo dalyviais. Mūsų 
partnerių, „Peugeot“, „Fleet 
Complete“ ir „ALD 
Automotive“, atstovai taip pat 
mielai atsakys į visus jums 
kylančius klausimus, patars ir 
pasidalins gerosiomis savo 
patirtimis. 

Linkime naudingos ir 
turiningos dienos!

Partnerių ir organizatorių 
vardu,

Greta Urman
Confent Lietuva

Cien. dalībniek!

Sveicam Jūs septītājā   
Fleet & Mobility EXEX forumā!

Forums sniegs idejas, kā 
uzlabot mobilo komandu un 
autoparku vadību un, efektīvi 
vadot šos resursus, panākt 
būtisku organizācijas kopējo 
izaugsmi.

Aicinām Jūs aktīvi piedalīties 
diskusijās un dibināt kontaktus 
ar citiem foruma dalībniekiem!

Pasākuma partneri ir Peugeot, 
Fleet Compleet un ALD 
Automotive – to pārstāvji 
labprāt apspriedīs ar Jums 
autoparku vadības un 
mobilitātes jautājumus.

Novēlam Jums noderīgu 
un interesantu dienu!

Organizatoru un partneru 
vārdā,

Natālija Kuļčicka
Confent Latvija

Hea osaleja!

Tere tulemast seitsmendat 
korda toimuvale Fleet & 
Mobility EXEX foorumile!

Arutame koos autopargi ja 
mobiilsete töötajate juhtimise 
uudiseid eesmärgiga teha 
organisatsioonist efektiivsem 
ja töötajatest motiveeritumad. 
Ammutage kasulikku infot 
ettekannetest, lööge kaasa 
küsides küsimusi ja looge uusi 
tutvusi teiste osalejatega.

Sündmuse partnerid on 
Peugeot, Fleet Complete ja 
ALD Automotive. Partnerite 
esindajad on head 
vestluspartnerid autoparkide ja 
mobiilsuse teemadel ning 
astuge neile vaheaegadel 
julgelt ligi.

Soovime teile kasulikku ja 
huvitavad päeva!

Korraldajate ja partnerite  
nimel

Endrik Randoja
Confent Eesti



Rankose laikote forumo „Fleet 
& Mobility EXEX“ atmintinę. Čia 
rasite:

• mūsų pagrindinių pranešėjų 
svarbiausius patarimus;

• ypatingus mūsų partnerių 
pasiūlymus;

• daug vietos užrašams.

Nedvejodami pasinaudokite 
jums tinkama informacija ir 
pasiūlymais!

Jums rokās ir Fleet & Mobility 
EXEX foruma mape, kur 
atradīsiet:

• Padomus no mūsu lektoriem;

• Īpašos partneru piedāvājumus;

• Daudz vietas Jūsu 
pierakstiem.

Esat laipni aicināti izmantot šo 
informāciju un piedāvājumus!

Hoiad käes Fleet & Mobility 
EXEX foorumi tööriistakasti, 
mis sisaldab:

• soovitusi ja infot meie 
esinejatelt,

• väga häid pakkumisi 
partneritelt,

• piisavalt ruumi märkmete 
tegemiseks.

Palun uuri lähemalt ja saa kasu 
väärt infost ja pakkumistest.



Kaija Teemägi
Elisa Eesti personalijuht

Meie töötegemise iseloomu muutumist 
mõjutavad uued generatsioonid, nende elustiil 
ja harjumused. Tööjõuturule on sisenemas 
Z-generatsioon, kes elab praegu ja kohe. Nad 
töötavad palju tahavad, seal kus tahavad ja nii 
nagu tahavad. Nende järel on sirgumas 
Alfa-generatsioon, kes on nutikad ja 
dünaamilised ning tahavad kõike ja kohe.

Ettevõtete edukust hakkab aina enam 
mõjutama agiilsus ja kohanemisvõime nii 
tehnoloogia kui ka uute tööjõuturule 
sisenejatega.

Tänases kiires elutempos võib tulevikuks 
lugeda juba homset päeva, ehk see on meil 
kogu aeg kuklas. Arvestades andmemahtude 
hüppelist kasvu, otsitakse aina rohkem 
efektiivsust, oskuseid ja viise, kuidas andmeid 
töödelda ning nendest kasulik info kätte saada.

Meie ellu on sisenemas robotid, nutikad 
kodumasinad, mobiiltelefonist juhitavad 
targad kodud. Oskustöö hakkab üha enam 
asenduma intellektuaalse tööga ehk kas 
veeavarii korral ongi varsti vaja enam füüsiliselt 
kohapeal toru remontida või suudab toru end 
ise ära remontida?

Tööperede iseloom on muutumises. Edukad on 
need müügitöötajad, kes suudavad müüa aega 
ja energiat kokkuhoidvaid tooteid, teenuseid ja 
lahendusi. Turvamees ei pruugi ise objektile 
kohale sõita, vaid saadab kiirelt drooni 
vaatama, kas kõik on korras või peab sekkuma.

Kontorist saab mõnus suhtlemise hub, sest töö 
on võimalik ära teha ajast ja kohast 
sõltumatult. Toidukaupluses piisab vaid paarist 
kassapidajaga kassast, sest enamus kliente 
teenindavad end ise.

Kullerid ei pea kellaajaliselt klientide juurde 
sõitu planeerima, vaid saavad teha 
optimaalseima sõidugraafiku, kuna kauba saab 
jätta personaalsesse pakiautomaati.

Töö iseloom muutub aina enam 
lahendusekesksemaks ja intellektuaalsemaks 
ning me peame õppima aitama masinaid ja 
arendama tarkvara, mitte teenindama 
inimkontakte.



Mari Villem
Auto-Bon Baltic turundusdirektor

Richard Eesmaa
Auto-Bon Baltic müügidirektor

Investeeri piisavalt aega ja jõudu selleks, et 
teha on firma jaoks parimad autosid 
puudutavad otsused. Mõtle järgnevale:

- Millised autod aitavad saavutada sinu 
ärieesmärke?

- Mis on optimaalne TCO tase?

- Millised auto omadused aitaksid kaasa 
positiivsele kasutajakogemusele, et hoida 
töötajaid motiveerituna? Nooremale 
generatsioonile läheb see eriti korda – 
rohkem kui me oskaksime arvata.

- Proovi mõelda pikas perspektiivis ja kui 
võimalik, siis eelista jätkusuutlikke 
alternatiive. Hea võimalus firmadele, kes 
töötavad CSR strateegia nimel.

Arenda välja kasutamise kord, mis võimaldaks 
kõige efektiivsemat kasutust. Mõtle 
järgnevale:

- Kuidas hoida autosid võimalikult palju töös? 
Sõidujagamine näiteks.

- Milline on optimaalseim maksustamise viis 
sinu firma jaoks? Kas kõige mõistlikum on 
firmaauto soetamine või kompenseerida 
isikliku auto kasutamist töötajale või mõni 
vahepealne variant.

Mõtle paar sammu ette ja ole valmis 
regulatsioonide muutusteks – maksustamise 
süsteemi muutus kohalikul tasandil või 
tootmissüsteemide muutus maailmatasandil.

Autondus on plahvatuslikult arenev valdkond – 
on oluline teada erinevaid võimalusi, mida auto-
tootjad pakuvad (näiteks MyPeugeot ja 
Peugeot Connected Services) ja leida viise, 
kuidas ühendada autod õigesti oma firma 
äriprotsessidega.



Kristin Kongi
Kinnisvarateenindus OÜ veebilahenduste 
projektijuht

Kuidas siduda töötajate töö, sõidukite ja 
seadmete juhtimine üheks tervikuks?

Kinnisvarateeninduse tehnohoolduse 
juhtimine: Fleet Complete abil on 
tööülesannete ja info jagamine kiirem kui 
telefoni teel ning töökirjeldusi saab täpsemini 
edasi anda.

Tööülesannete haldamine mobiilirakenduses: 
juht saab määrata töö õigele tehnikule. 
Tehnikul on kogu info tööülesannete kohta 
Fleet Complete rakenduses olemas.

Vahetu töökäskude edastamine ja 
informatsiooni vahendamine: töötajal on 
võimalik objektil olles edastada juhile vahetut 
infot pildi- või dokumendimaterjalidega.

Automaatne sõidupäeviku lahendus: töötaja ei 
pea oma sõite meeles pidama ja neid 
ükshaaval näiteks Excelisse kandma. Fleet 
Complete rakendus genereerib sõidupäeviku 
automaatselt.

Tehtud tööde automaatne dokumenteerimine 
hilisemate kontrollide tarvis: erinevate 
raportite automaatne koostamine objekti-, 
kliendi -ja töötajapõhiselt. See annab realistliku 
ülevaate tööde kulust ja mahust ning selge 
ülevaate ületundidest/lisatöödest.

Puhastusseadmete kaudne jälgimine erinevatel 
objektidel: puhastusseadmetele on 
paigaldatud GPS-seade, nagu autodel.

Seadmete võimalikult maksimaalse kasutusaja 
tagamine Fleet Complete abil: masinate 
õigeaegne hooldus on tagatud tänu 
periodiseeritud meeldetuletustele. Saame 

jälgida, millised töörežiime on kasutatud ning 
teostada laadimisaja kontrolli (ebapiisav 
laadimisaeg vähendab aku ja masina üldist 
vastupidavust).

Infotehnoloogia positiivne mõju ja tulemused: 
peamine on ajaline võit nii töötajatel kui ka 
juhtidel. Oleme vähendanud kontoritööd ja 
paberimajandust, omame paremat ülevaadet 
kuludest ja tuludest.

Tuleviku väljavaated ja lisavõimalused: tulevikus 
ehk õnnestub töökäskude genereerimine 
e-kirjadest ning võimalik integratsioon teiste 
haldustarkvaradega. 



Merike Tamme
Henkel Balti autopargi juht 

Marten Seepter
Omniva transpordiosakonna juht

Silver Siim
Tallinna Kiirabi transpordi- ja logistikajuht



Rando Rannus
Bolti äriteenuste juht

Linnatranspordi sektori turumaht oli 2017. 
aastal üle 12 triljoni dollari.

Eraautode omamine on tulevikus 
sõidujagamisega võrreldes kallim, sest need 
seisavad enamiku ajast kasutult ning nii 
puuduvad mahult saadavad allahindlused 
kütusele ja hooldusele.

Üha rohkem perekondi loobub oma teisest 
autost. Peagi teevad nad sama ka oma esimese 
autoga.

Hetkel on ainult 4% kõikidest sõitudest 
tellitavad. Järgmise kümne aastaga kasvab see 
näitaja 25%-ni.

Tellitavate sõitude osakaal kasvab järgmise 
kolme faktori arvelt: sõidujagamine, autode 
jagamine ja isesõitvad autod.

Auto tellimine vs auto omamine: 1) vähendab 
sõidule kuluvat aega päevas 2 x 30 minutit; 2) 
puuduvad parkimiskulud ning väheneb 
heitgaaside hulk linnades; 3) autode jagamine 
= vähem liiklusummikuid; 4) väheneb joobes 
autojuhtimine.

Transpordi ökosüsteem on regiooniti väga 
erinev. Avaliku ja eratranspordi osakaal 
varieerub, samuti ka ühistranspordi saadavus.

Tulevikus võiks iga sõit saada alguse Bolti 
rakendusest. Osa sõite on mõistlikum teha 
ratta või rolleriga, osa autoga.



Arno Sillat
AMTELi tegevjuht ja Mootorispordi Muuseumi 
MOMU asutaja

Eesti autokasutaja on oma ostuotsustes 
üldjuhul mõistlik. Ta arvestab auto hankimisel 
oma reaalsete vajaduste ja võimalustega.

Elektriautode arengut lükkab poliitiline tahe ja 
mitte tehniline areng.

2021. aastast tootjatele kehtima hakkavad ja 
seejärel veelgi rangemaks muutuvad CO2 
normid sunnivad EU tootjaid elektriautosid 
programmi võtma (2021.a. ca 10-15%).

Hübriidid on seni mõistlikum lahendus, 
eelkõige tehniliselt. Aga kokkuvõtvalt on 
sisepõlemismootoreid veel vara maha kanda.

Autojagamine toimib teatud tingimustes ja 
eluvaldkondades juba täna. Kindlasti mõjutas 
seda positiivselt ka firmaautode 
erisoodustusmaksu arvestamise muutmine.

Prognoosid näitavad, et autojagamine ei tee 
liiklust hõredamaks, vaid pigem vastupidi.

AMTELi viimase aja suurim edulugu on 
kasutatud autode turu korrastamine 
riigimaksude osas (koostöös riigiametitega).

Aitame kaasa ka turuosaliste arengule, 
koolitame ja suuname, teeme tööd 
lõppkasutajaga.

MOMU autopargi halduri töö algab tehnika 
korrastamisest või mõnedel juhtudel ka 
komplekteerimisest. Edasi toimub sõidukite 
puhastamine, käivitamine, üritustel 
osalemiseks ettevalmistus jms. Momendil on 
MOMUs väljas üle 200 auto ja mootorratta.



Kad forumo metu galėtume sekti 
programą, užduoti klausimus 
pranešėjams ir skirti susitikimus forumo 
partneriams bei svečiams, naudosime 
„Worksup“ programėlę. Jums parsisiųsti 
nieko nereikės – tiesiog į savo išmaniojo 
telefono interneto naršyklės laukelį 
įveskite adresą app.worksup.com ir 
įrašykite renginio identifikacijos kodą 
(angl. Event ID): FLEET19. 

Worksup aplikācija palīdzēs Jums sekot 
līdzi programmai, uzdot jautājumus 
lektoriem un sazināties ar citiem foruma 
dalībniekiem. Lai izmantotu aplikācijas 
priekšrocības, ievadiet app.worksup.com 
savā viedierīces pārlūkā. Event ID: 
FLEET20

Worksup rakendus võimaldab jälgida 
programmi, küsida esinejatelt küsimusi ja 
luua kontakte teiste osalejatega. 
Kasutamine on lihtne - piisab, kui avad 
oma nutiseadmes veebilehitseja ja lähed 
aadressile app.worksup.com ning 
sisestad Event ID: FLEET21 




