IT Grupp ja Baltcap said e-Kooli
omanikeks
Eesti juhtivate infotehnoloogiaettevõtete hulka kuuluv IT Grupp ja riskikapitalifonde
nõustav BaltCap Management on konkursi käigus omandanud Vaata Maailma
sihtasutuselt õppeinfosüsteemi e-Kool. Uued omanikud kavatsevad järgneval kolmel
aastal investeerida e-Kooli arendusse ca 2 miljonit krooni.
“Vaata Maailma sihtasutus on oma tegevuse kokku tõmmanud ning e-Kooli rakendus vajas uut
arendajat ja haldajat. IT Grupp ja BaltCap esitasid konkursile parima pakkumise: nende visioon ja
investeerimisplaanid olid märksa suuremad kui sihtasutus ise oleks enam suutnud teha. Seega on
omanikuvahetus nii kasutajate kui ka rakenduse sisu ja töökindluse seisukohast positiivne,“ ütles
Vaata Maailma sihtasutuse juhataja Alar Ehandi. „Meievaheline leping näeb ette, et lähiajal eKooli olemasolevate teenuste hind ei tõuse ning järgneva kolme aasta jooksul jääb Vaata Maailma
rakenduse teenuste kvaliteedi järelvalvajaks.“
„Oleme e-Kooli kasutavaid koole omanikumuudatusest juba informeerinud ning senine vastukaja on
olnud positiivne,“ lisas Ehandi.
IT Grupi nõukogu esimehe Jaak Ennuste sõnul soovib ettevõte e-Kooli arendamisel rakendada
oma programmeerimise ning e-teenuste arendamise kompetentsi. „e-Kool on Eesti üks aktiivsemalt
kasutatavaid veebirakendusi, mis on saanud igapäevaseks töövahendiks juba 129 koolile - nende
juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Lapsevanemana olen e-Kooli aktiivne kasutaja
ning praktilise kogemuse pinnalt tekkinud arendusideed ajendasidki konkursist osa võtma,“ ütles
Ennuste. „BaltCap’i toeta poleks me seda otsust teinud,“ lisas ta.
„Tegime BaltCap´is investeerimisotsuse eeskätt lähtuvalt kolmest argumendist: tegemist on praktilise,
laiale tarbijaskonnale suunatud ja edukalt käivitunud projektiga, seda juhib võimekas ja visiooniga
meeskond ning me näeme projektis tugevat arengupotentsiaali. Soovime laiendada nii põhi- kui
lisateenuste valikut, pakkudes seejuures ka konkreetse kooli vajadustele kohandatud lahendusi,
suurendada e-Kooli kasutavate haridusasutuste hulka ning juurutada e-Kool naaberriikides,“ ütles
BaltCap’i juhatuse liige Peeter Saks. „Seejuures hinnastamise osas saab e-Kooli muuta Eesti
väikekoolidele tänasega võrreldes mõnevõrra soodsamaks,“ lisas Saks.
Tulevikuväljavaadetest lisas Jaak Ennuste: „e-Kooli üks esmastest arendusprioriteetidest on
kasutajamugavuse evolutsiooniline lisamine ning klienditeeninduse parandamine. Samuti oleme juba
asunud oluliselt suurendama rakendusega seotud riistvara võimsust, sest nagu viimane veerandilõpp
näitas, on ca 80 000 aktiivse kasutajaga e-Kool saamas kasutamisintensiivsuselt võrdväärseks
internetipankadega. Mõni innukam õpilane suutis veerandihinnete ootamise tuhinas tekitada kuni 40
päringut minutis.“
e-Kooli haldamiseks, sealhulgas arenduse koordineerimiseks ja kasutajate teenindamiseks on IT Grupp
ja BaltCap moodustanud ühisettevõtte Koolitööde AS.
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TÄIENDAV TAUSTINFO
e-Kool on tsentraalne õppeinfosüsteem, mille eesmärk on teha õppeinfo kättesaadavaks õpilastele ja
lapsevanematele ning pakkuda koolidele info analüüsimiseks paremaid töövahendeid. e-Kooli
kasutamine ei nõua koolilt serverite või eritarkvara soetamist, programm töötab kesksel turvalisel
serveril, vaja on vaid Interneti püsiühendust ja õpetajatele internetiühendusega arvutite kasutamise
võimalust.
www.ekool.ee
IT Grupp on suurtele ja keskmistele firmadele ning avalikule sektorile suunatud infotehnoloogiafirma.
Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad riistvara ja tarkvara müük, hooldus, tarkvaraarendus, CRMtarkvara, IT-alased ärikonsultatsioonid ja -koolitus.
www.it.ee
BaltCap Management on Balti riikide juhtiv riskikapitaliettevõtte, mis tegeleb kasvule orienteeritud
ettevõtete rahastamisega. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud 36 ettevõttesse üle 600
miljoni krooni.
www.baltcap.com
Vaata Maailma on Eesti ettevõtete ja riigi koostöös sündinud projekt, mis tegutses aktiivselt aastatel
2001-2004 eesmärgiga suurendada oluliselt internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike
elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Vaata Maailma projekti algatasid kümme Eesti
juhtivat ettevõtet: Hansapank, Elion, EMT, SEB Eesti Ühispank, IBM, Oracle, Microlink, Starman, IT
Grupp ja BCS, kes kokku on Eesti internetiseerimisse investeerinud enam kui 100 miljonit krooni.
www.vaatamaailma.ee

