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Muudatused kasutaja avalehel:
 Jaotises „Planeeritavad toimingud“ kuvatakse ainult kasutaja sisestatud planeeritavas olekus
toiminguid, sorteerituna tähtaja alusel (kõigi lähemad tähtajad eespool). Lisatud on võimalus
jaotise pealkirjalingist avanevast nimekirjast liikuda ka toiminguga seotud menetluse üldvaatesse.
 Jaotised „korraldatavad algatatud või aktiivsed menetlused“ ja „korraldatavad passiivsed
menetlused“ on asendatud nuppudega „korraldatavad lihtmenetlused -viimane kuu“,
„korraldatavad lihtmenetlused-kõik“, „korraldatavad aktiivsed juhtumimenetlused“ ja
„korraldatavad passiivsed juhtumimenetlused“, mille alt käivituvad vastavad töötajapõhised
otsingud. Kuvatakse menetlused, mis ei ole olekus „lõpetatud“, „jätkamisest keeldutud“ või
„tagasilükatud“.
Muudatused kliendivaates:
 Põhivaates kuvatakse viimase menetluse põhiseid kliendiandmeid (sotsiaalne seisund, tegelik
aadress, haridustase) ning viimase menetluse algatamise kuupäeva. Samuti on võimalik selle
jaotise kaudu liikuda viimase menetluse üldvaatesse.
 Suurendatud on kliendimärkmiku ja leibkonnamärkmiku sisestusvälja „kande sisu“ ning vaatesse
on lisatud abiinfotekst.
 Suurendatud on sisestusvälja „erivajaduse kirjeldus“.
 Lisatud on võimalus leibkonnamärkmikusse kannete tegemiseks ka kliendimärkmiku aknas.
Lisatud info kuvatakse kõigi leibkonnaliikmete kliendimärkmikes.
 Põhivaatesse on lisatud otselink kliendiga seotud toimingute otsingusse. Toiminguid saab otsida
üle kõigi asutuste toimingute, üle enda asutuse toimingute ning üle enda toimingute.
 Sakis „Abinõude rakendamise ajalugu“ kuvatakse vaikimisi välja abinõud, mille kehtivuse aeg
jääb viimase 12 kuu sisse. Kogu ajaloo otsingu saab käivitada eraldi käsuga „Näita kõiki“.
 Täiendatud on abinõude rakendamise ajaloo otsingutulemustes kuvatavat infohulka (kuvatakse
ka rakendanud haldusasutuse nimetus ja kinnitanud töötaja nimi).
 Sakis „Menetlused“ kuvatakse vaikimisi välja menetlused, mis on algatatud viimase 12 kuu
jooksul. Kogu ajaloo otsingu saab käivitada eraldi käsuga „Näita kõiki“.
 Sakki „Menetlused“ on lisatud otsingumootor (avaneb +märgi alt). Menetlusi saab filtreerida
järgmiste tunnuste alusel: menetluse liik, menetluse nimetus, menetluse alguskuupäev,
menetluse lõpukuupäev ja menetluse olek.
 Kliendivaatest on eemaldatud nupp „isiku samaaegsed juhtumid“ kui dubleeriv funktsionaalsus.
Muudatused leibkonna koondvaates:
 Leibkonna koondvaates (eraldi sakina) ja leibkonna andmete väljatrükil kuvatakse kõigi
leibkonnaliikmete kontaktandmed (telefon, meiliaadress jms).
 Leibkonna koondvaate aadresside jaotises ning leibkonna andmete väljatrükil kuvatakse
täiendavalt ka tunnust „RR järgne elukoht alates“.
Muudatused menetluse üldvaates:
 Lihtsustatud on ühekordse toetuse menetluse lõpetamist. Toetuse kinnitamisel kuvatakse
kasutajale küsimus, millele jaatavalt vastates lõpetatakse menetlus automaatselt (v. a juhul kui
menetlusega on seotud muid lõpetamata tegevusi).
 Menetluse vaate akna ülaääres kuvatakse menetluse põhisubjekti nime ja subjektide arvu.
Muudatused menetluse toimingute vaates:
 Lisatud on menetluse toimingute koondvaate/väljatrüki loomise võimalus.




Toimingu sisestusakendes on suurendatud sisestusvälju „Kirjeldus“, „Ülesanne“ ja “Tehtu
kirjeldus“ .
Lisatud on võimalus „toimunud“ olekus toimingu kande parandamiseks.

Muudatused arvelduste vaates:
 Rahalehe kirjete filtrisse on lisatud täiendavad võimalused: kirjeid saab otsida toetuse kinnitanud
töötaja nime ning abinõu nimetuse alusel.
 Lisatud on kõigi kirjete korraga valiku/valimata jätmise lahendus järgmistesse vaadetesse:
perioodiliste kulude registreerimine, rahalehe valik maksefaili loomisel, planeeritavate abinõude
kinnitamine.

