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Pandeemia – digilahenduste kuldaeg

• Digital first -> Digital by default -> Digital only -> Holistic digital experience

• Strateegiaid ei tehta enam oma igipõlise põhitegevuse rõhutamiseks, vaid 
need näitavad kasu sihtrühmale, teenuste lisandväärtust ja mõju ühiskonnale 
või looduskeskkonnale laiemalt

• Mäluasutuse kogud ei määra enam otsingut, vaid otsing määrab selle, 
milliseid kogusid on kasutaja personaalse küsimuse lahendamiseks vaja

• Kogud ei ole enam mäluasutust määrav tegur, vaid üks selle paljudest 
teenustest

• Kasutaja personaalseks teenindamiseks vajalike andmete ja sisu kokku 
pakendamine uutesse lisandväärtusega teenustesse

• Digital transformation – kas asutuste strateegia on valmis selle toetamiseks?
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Ideaalne projekti taotluse protsess

Küsimuste 
esitamine

Vastuste 
ja 

andmete 
kogumine

Analüüs & 
järeldused

Taotluse 
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Taotluse 
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Taotluse 
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Otsuse 
tegemine
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Projekti seos strateegiaga

• Miks käivitatakse hetkel just see konkreetne projekt ja mitte mõni 
teise valdkonna projekt? 

• Kuidas taotlus ja projekt strateegiaga seostub?

• Mis on projekti peamine eesmärk?

• Kuidas projekti tulemused põhitegevusse rakendatakse?
• Vahendid on mõeldud arengutõuke andmiseks, mitte püsikulude 

finantseerimiseks.

• Püsikulude vahendid peavad endal olemas olema. Kui ei ole, ei tohiks ka 
arendusprojekti käivitada.

• Kas projekti elluviimiseks on olemas sobivate oskustega meeskond?

• Kuidas projekt ennast ära tasub?
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Väärtuse loomine projektis?
kulu vs kasu

Kulud

Väärtus 
klientidele
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Suurendada?
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Loodud 
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Väärtus 
klientidele

Mida:
Vähendada?
Eemaldada?

Täna Tulevik
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Kasu digitaalteenuste ajastul

• Kas see projekt käivitab muuseumi digitaliseerimisprotsessi?

• Kas fookus on protsessi või teenuse optimeerimisel või kliendi 
käitumise ja vajaduste mõistmisel?

• Kas on läbi mõeldud, kuidas klient panna enda juurde tagasi tulema?

• Kas projekt kasutab prototüüpimist ja kasutajatestimist?

• Kas mõõdikud ja otsused põhinevad andmetel?

• Kas planeeritav lahendus on „tulevikukindel“?

• Kui endal kõiki vajalikke kompetentse ei ole, siis kas oskame olla 
targad tellijad ja läbi koostöö partneritega omandada uusi oskuseid?
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Arendamine kui tervikprotsess
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Impact Design slide deck
Impackt Playbook

https://pro.europeana.eu/page/impact#impact-playbook



Mõned kasulikud viited

• https://www.theheritagelab.in/digital-transformation-museums-
checklist/

• https://mw20.museweb.net/paper/digital-transformation-its-a-
process-and-you-can-start-now/

• https://medium.com/merl-rm-blogtest/going-digital-is-bloody-
difficult-a786ad24d4d
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