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Nõuded digitaalsele koosolekule

• Sündmus peab vastama kokkukutsumise 
põhimääruses, protokollis jms sätestatule;

• osaledes läbi digitaalse platvormi, kus 
koosolek toimub, peavad liikmetel olema 
samad õigused ja võimalused osalemiseks 
nagu ka füüsilisel koosolekul;

• liikmetel peavad olema vajalikud 
tehnoloogilised vahendid ja vajalikud 
eeldused selle kasutamiseks. 



Mida silmas pidada?

• Üldiselt kõige tähtsamad vahendid on 
seade, millest vaadata (kui ekraanil palju 
osalejaid, siis on suur monitor parem) 

• Kiire internetiühendus. 

• Virtuaalkoosolekute puhul, kus osalejad 
kõik panustavad, on vajalik ka kaamera ja 
mikrofoni olemasolu.



GoToMeeting

Pakub võimalust pidada väiksemaid koosolekuid 

kuni 3 inimesega. Kuni 40 minutit on tasuta.

Tasulisel versioonil aeg pikem ja võimalus kuni 

250 inimesega suhtlemiseks.



Paljudes ettevõtetes igapäevaseks 

suhtlemiseks kasutatav tasuta keskkond. On 

võimalik korraldada mugavalt koosolekut, 

kuid suurema osalejate arvuga kõnede 

kvaliteet võib vahel kõikuda. Omavahel on 

võimalik jagada dokumente ning ekraani 

jagamise teel näidata koosoleku ajal esitlusi.

Skype / Skype for Business



BigBlueButton

• Võimaldab osaleda paljudel inimestel 
korraga

• Tasuta variandis 30 min piirang



Google Hangouts Meet

Võimaldab pidada tasuta videokõnet 

suurema hulga inimestega (kuni 100 

osalejat). Kasutajad saavad ise liituda 

vastava ruumi tunnusega või lingiga. 

Võimalik kasutada veebipõhist versioon 

ja/või alla laadida mobiiliäpina.



Zoom

Hea ühenduse kvaliteediga ja esitluse 

salvestamise võimalusega keskkond. Kuni 

40 minutit pikad vestlused on tasuta (kuni 

100 inimest).

Väga mugav “raise your hand” funktsioon, 
kus sõna sooviv inimene saab anda märku 
sellest ning koosoleku modereerija saab 
hõlpsalt seda jälgida. 

Zoom on ilmselt lihtsam ja kiirem kasutada, 
kasutajasõbralikum ja fokusseeritud just 
videosuhtlusele



Adobe Connect

Professionaalne ja edasijõudnutele mõeldud 

keskkond, kus saab samaaegselt näidata ekraanil 

slaide/ekraanipilti, videot ettekandjast kui ka 

kasutada küsimuste küsimise ja arutelu pidamise 

võimalust.

Keskkond on tasuline.



Microsoft Teams

Võimaldab hallata reaalajas ülesandeid,

jagada faile ja rakendusi, suhelda ja pidada

koosolekuid. Kogu infole on vajadusel

võimalik ligi pääseda ka telefonist.

Teams on maailmas kõige enam kasutatud,

ehk just seetõttu, et liidestub ideaalselt kõigi

teiste Miocrosofti toodetega.



Slack

Ühildub kergesti erinevate teiste kasutusel 

olevate programmidega ja seeläbi saab 

luua mugava tööks mõeldud keskkonna, 

kust saab ligi kogu vajalikule infole. 

Võimaldab luua erinevaid gruppe 

messenger-stiilis suhtlemiseks, projekti 

üle vaatamiseks või eraldi üks-ühele 

aruteluks. Dokumente on lihtne jagada, 

kommenteerida ja hiljem ka vajadusel 

üles otsida.



Messenger

Sobib hästi kiirete emotsioonide või 

mõtete jagamiseks meeskonnaga. Samuti 

on võimalik pidada tasuta videokõnet. 

Soovitame jätta see keskkond pigem 

meelelahutuse jagamiseks, kuna hiljem 

võib olla veidi keeruline leida üles 

vajalikku informatsiooni.



Cisco Webex

Väga edukalt saab videokõnede 
tegemiseks kasutada 



Hääletamine ja juhatuse 

valimine

• Head vabavara programmi 
hääletamiseks pole

• Pakutakse tasulisi programme

• eVote

• Electionrunner - on ka tasuta versioon, 
kuid see on kuni 20 hääletajaga. 



Hääletamine

• Võimalus on hääletada ka Google Formsi, 
Surveymonkey jms abil. 

• Neid saab kasutada kahel viisil: looge 
ühine link ja laske delegaatidel end 
vormis identifitseerida delegaatide 
numbrite või nimedega või kasutage e-
posti loendit, kus on võimalik vastuseid 
jälgida



Reistreerimislehed

Selleks, et registreerimisleht kõigi poolt 

digiallkirjastada, on väga heaks 

keskkonnaks Dokobit. 

Inimesi saab kutsuda emaili või isikukoodi 

alusel allkirjastama. 
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