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Sissejuhatus
Ärikommunikatsioon ja suhted on muutunud seoses interneti laialdase levikuga, turule on tulnud uued 
ärirakendused ja kommunikatsioonivõimalused.

Äripartnerite vahel on vaja dokumenteerida tööprotseduurid elektrooniliste lepingutega. Antud e-äri mudel, 
mida meie vaatleme, on äriettevõtete vaheline (Business to Business), mis tegeleb äriga organisatsioonide 
vahel  elektroonilises  keskkonnas.  Lepinguliste  suhete  subjektideks  on  e-kaubanduse  osapooled  ja 
operaatorid,  e-turu  teenusepakkujad.  Lepingud  sõlmitakse  peamiselt  kahe  osapoole  vahel:  a)  e-turu 
operaator (e-market operator) ja e-turu osapool (e-market participants) või b) e-turu osapooled.

Riskide juhtimine e-äri lepingutes ja e-äri tehingutes on oluline teema. E-äri lepingud puudutavad igat liiki 
informatsiooni,  mis  on  elektrooniliselt  kättesaadav.  Ettevõtted  annavad  teenusepakkujatele  tundlikku 
informatsiooni oma klientide ja töötajate kohta, nad tagavad operaatorile juurdepääsu arvutisüsteemidele. 
Firmad  jagavad  intellektuaalomandi  õigustega  seotud  varasid  teenusepakkujatega  (tarkvara,  riistvara, 
äriprotsessid), ettevõtted ja teenusepakkujad suhtlevad omavahel üle interneti, ettevõtte tundlikke andmeid 
edastatakse üle interneti kolmandatele osapooltele. Riskid, millega ettevõte kokku puutub e-äriga tegeledes, 
tuleks hoolikalt  läbi  kaaluda.  Seega on tarvis  ettevõtteid,  kes oleksid  võimelised lepinguid  tegema e-äri 
erinevatele osapooltele: partneritele, tarnijatele ja klientidele. Vaatleme põgusalt enam-levinumaid lepingu 
tüüpe ja väljakutseid lepingute sõlmimisel e-äris.

Igasugune äritegevus nõuab asjadest ühest arusaamist ja lepingus määratakse kõne all oleva äri 
tingimused. Tavaliselt luuakse leping äripartnerite vahelise suhtluse tulemusena. Leping on tavaliselt kirjalik, 
aga mõnikord eksisteerib ka suulisi kokkuleppeid, kui äripartnerite vahel on usalduslik side ja eelnev vastav 
kogemus. Tuleb märkida, et mõnedes riikides tunnustatakse suulisi kokkuleppeid lepingu osana, aga 
enamikes riikides peab leping olema kirjalik, et see kehtiks. Suuliste kokkulepetega on probleem, et neid on 
keeruline tõestada. Usaldusväärsus ja turvalisus on igal juhul eduka äri toimimisel eelduseks. E-äris on suur 
tähtsus usaldusel ja kommunikatsiooni selgusel. Interneti laialdane levik on andnud ettevõtetele uue 
ärisuhete algatamise koha, mis on viinud kõik äriprotsessid on-line keskkonda. Järgneval joonisel e-äri 
suhete võrgustikust on näha, kuidas toimub ühenduse võtmine mitme äripartneri vahel.
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eMarketeMarket

Joonis 1. E-äri suhete võrgustik

Tavaliselt  on teenusepakkuja arendanud ärisuhete jaoks sobivad standardid ja tingimused turul,  nagu ka 
protseduurid,  kuidas  teenuse  kasutamine  toimub.  Ärisuhe  on  tavaliselt  eelnevalt  kindlaks  määratud, 
läbirääkimistel  tehakse  paindlikult  kliendile/  äripartnerile  sobivaid  kohandusi.  E-äri  lepingute  praktika  on 
kehtiv suures osas kõigile on-line teenuste pakkujatele, nagu ka pangad ja valitsusasutused.

E-äri lepingutes on kaks peamist komponenti: juriidiline ja rakenduslik. Euroopa Liidu direktiivid annavad 
seadusliku aluse kogu Euroopa e-äri lepingutele. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/31/EC 8. 
juunil 2000 loodi eesmärgiga anda seaduslik raamistik e-ärile Euroopa sisesel turul. Peamiseks eesmärgiks 
oli tõhustada ja stimuleerida piiride-üleste (Euroopa tasandil) on-line teenuste arengut, pakkudes ettevõtetele 
ja tarbijatele seaduslikku kindlustunnet. Selle teostamiseks töötati välja hulk printsiipe, nagu nõuded 
informatsioonile, kommunikatsioonile, elektroonilistele lepingutele jne. Nende nõudmiste rakendamine 
varieerub regiooniti ja on erinev ka sektoripõhiselt. Siin on tutvustatud ebXML (Electronic Business using 
eXtensible Markup Language) formaati kui eeldatavat rakendamise komponenti, mingit tüüpi visiooni, mille 
poole püüelda.

Milleks e-äri lepingud
Virtuaal-äri kui uue äriruumi seisukohast vajab üle vaatamist ka äriettevõtte lepinguline raamistik. Senistes 
lepingutes  on  kirjas  tavapäraselt  ettevõtte  töötajate  ja  seotud  osapoolte  kohustused.  E-äri  lepingutes 
kerkivad  üles  uued  teemad,  infovahetus  ja  äriprotsessid  sõltuvad  otseselt  IKT  süsteemide  toimimisest, 
andmete  korraldusest,  infojuhtimisest,  rakenduste  funktsionaalsusest  ja  süsteemi  integratsioonist.  E-äri 
lepingud peavad neid uusi dimensioone arvesse võtma.

Peamised erinevused e-äri ja tavaliste lepingute vahel

Isiku tuvastamine

Usaldus ja konfidentsiaalsus e-äris sõltub suures osas pakutavatest võimalustest kasutajate 
identifitseerimiseks, et saaksime veenduda äripartnerite, ettevõtete institutsioonide, teenuste, rakenduste 
identiteedis nagu ka füüsilises struktuuris. Autentimise ja sertifitseerimise näol on tegemist kinnituse 
saamisega, et isik on just see, kellena ta ennast esitleb. Selleks tuleb kasutada kõiki vajaminevaid 
protseduure, isikutuvastuseks on uued võimalused kiipkaardi (ID-kaart) näol. Identiteedi tõestamist tuleb 
kasutada kõigi elektrooniliste dokumentide puhul, äridokumendid ja lepingud digitaalselt allkirjastada.

Ärikommunikatsioon

Rahvusvahelist ärikommunikatsiooni iseloomustab pidev info liikumine, teavitamine, instrueerimine, 
kinnitamine. Informatsiooni digitaliseerimisega tegeletakse juba aastakümneid. Kuigi üha enam ja enam 
äriprotsesse on võimalik teostada IKT vahendusel, siis suures osas on veel kasutamata võimalusi. 
Muudatused põhinevad lihtsalt kommunikatsioonil, väljakutsete vastu võtmisel ja informatsiooni töötlemisel. 
Üks suurimaid probleeme e-ärile üleminekul on see, et infovood on “peidetud” süsteemide alla ja inimesed 
peavad eriti tähelepanelikud olema. Nii ollakse lihtsalt harjunud toimima, kuna telefonikõne, faksi, kirja või 
kliendi külaskäiku on lihtne märgata. Sellest ajast alates kui EDI (Electronic Data Interchange) või XML 
(Extensible Markup Language) tulid turule või e-mail laekus, peavad inimesed saabuvaid kirju ja teateid 
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regulaarselt kontrollima. E-äri lepingutes tuleb kirjeldada ka infoliikumise protsessid (kui äriprotsessid) ja 
tagada seal eri osapoolte vastutusalad.

Äritehingud

Seoses interneti levikuga on äripartneritega ühenduse saamine muutunud väga lihtsaks, isegi 
väikeettevõtete jaoks. Elektrooniliste tehingute teostamiseks tuleb äriprotsessid standardiseerida, arendada 
ja luua vastavad e-teenused, andmed ja informatsioon üle kanda e-keskkonda sobivasse formaati.

Infojuhtimine ja informatsiooni turvalisus

Sobival tasemel infojuhtimine, info turvalisuse tagamine, riskijuhtimine ja selliste probleemide lahendamine 
nagu teenuste katkestused, andmete vargused, autoriseerimata juurdepääs arvutisüsteemile/ andmetele on 
saanud kriitilise tähtsusega ülesanneteks. Lepinguliste suhete sisseseadmine on kohustuslik, mis puudutab 
reegleid elektrooniliste andmete haldamisel, edastamisel, loomisel, omamisel ja säilitamisel. On tähtis, et iga 
töötaja mõistaks elektrooniliste lepingute olemust ja kannaks vastutust endale võetud ülesannete ees.

Vaidluste lahendamine

e-äri lepingutes peab olema samuti ära toodud meetodid vaidluste lahendamiseks, sarnaselt tavalistele äri 
lepingutele kas kehtiv kohtusüsteem vms. Tavaline kohtupraktika on hästi tuntud, kuid kulukas ja 
aeganõudev. E-äris on eelistatud läbirääkimised, eriti kui äri tegevad ettevõtted asuvad eri riikides, milles on 
ka erinev õigussüsteem ja erinevad seadused. On-line läbirääkimised on kasvav trend, kus ettevõtted 
kasutavad interneti vahendeid ja teenuseid erimeelsuste lahendamiseks.

E-äri lepingud tulevikus
E-äri ebXML raamistik tutvustab uut meetodit lepingute sõlmimisel. EbXML on spetsifikatsioonide pakett, mis 
võimaldab ettevõtetel igas geograafilises piirkonnas juhtida äri üle interneti. EbXML-i kasutamine pakub 
ettevõtetele standardse meetodi sõnumite vahetamiseks, juhtides äri(kaubandus)suhteid, suheldes 
andmetega ja registreerides äriprotsessid. Järgneval joonisel antakse ülevaade, kuidas ettevõtted suhtlevad 
võrgus, otsivad uusi partnereid ja teevad e-äri.
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1. Firma A sirvib ebXML registrit, et näha, mis on-line kättesaadav. Parimal juhul saab A kõiki ebXML 
registris olemasolevaid antud valdkonna jaoks tavapäraseid äriprotsesse, dokumente ja 
tuumikkomponente. Vastasel juhul A arendab ise puuduvad osad, salvestab need ebXML registris ja 
teeb need majandusharu partneritele kättesaadavaks. 

2. Firma A otsustab teha äri läbi ebXML ning plaanib luua ebXML vastava rakenduse. ebXML 
äriteenuse liides (BSI – Business Service Interface) on ühenduseks firma ja välismaailma vahel. 
Ettevõte peab looma profiili (CPP – Collaboration Protocol Profile), mis kirjeldab toetatavad 
äriprotsesside võimalused, piirangud ning tehnilise ebXML info, näiteks kasutatavad 
krüptoalgoritmid, sertifikaadid ja transpordiprotokollid.

3. Firma A sisestab oma CPP ebXML registrisse. Sellest hetkest alates on A avalikus ebXML 
andmebaasis ning leitav uusi äripartnereid otsivate firmade poolt. 

4. Firma B on juba ebXML registris olemas ja otsib uusi äripartnereid. B teeb registrist päringu ning 
saab vastusteks firma A CPP profiili. Firmal B on nüüd kaks CPP-d: firma A oma ja tema enda oma. 
Ettevõtted peavad looma kokkuleppele, kuidas äri teha, seda nimetatakse ebXML terminoloogias 
CPA (Collaboration Protocol Agreement). B kasutab ebXML CPA loomise vahendit, et tuletada CPA, 
mis vastaks mõlema CPP vajadustele.

5. Antud stsenaariumis suhtleb firma B otse firmaga A ja saadab talle vastloodud CPA kinnituse 
saamiseks. Kui firma A CPA aktsepteerib, on mõlemad firmad valmis elektrooniliselt kauplema.

6. Firmad kasutavad siis olemasolevat ebXML raamistikku ja vahetavad äridokumente vastavalt CPA-
le. S.t mõlemad ettevõtted järgivad CPA-s kirjeldatud äriprotsesse.1

E-äri lepingute areng ja tugivõrgustik

Käesoleval hetkel põhinevad e-äri lepingud Euroopa Liidu riikides Direktiivil 2000/31/EC. Lisateavet e-äri 
puudutavast seadusandlusest ja regulatsioonidest leiab Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.2

E-äri lepingute rakendamise arendamisse on kaasatud kaks juhtivat rahvusvahelist organisatsiooni:
UN/CEFACT ja OASIS.

UN/CEFACT on ÜRO organisatsioon, kes julgustab valitsusi ja äriettevõtteid koostööd tegema infovahetuse 
turvalisuse tagamiseks avalikus ja erasektoris.3 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) on MTÜ, rahvusvaheline 
konsortsium, mis tegeleb e-äri standardite kasutuselevõtu ja arendamisega. Konsortsium toodab veebi-
teenuste standardeid, tal on üle 5000 osaleja, keda esindavad 600 organisatsiooni ja liiget 100 riigist.4

1 http://www.tutorialspoint.com/ebxml/ebxml_usage_example.htm
2 http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/legal/index.htm
3 http://www.unece.org/cefact/about.htm
4 http://www.oasis-open.org/who/
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