Projektimooduli meelespea
Reeglid, millest peab kinni hoidma projektielementide koodide loomisel ja kasutamisel, kuna
on sagenenud nende vastu eksimused ja nendest tekkinud probleemid.
Kõik loetletud reeglid leiate ka Projektimooduli juhendist RTK kodulehelt.
1. Projektielemendi koodi loomine
Projektielemendi kood koosneb:

Sisestatav info

1. tähemärk
Ettevõtte kood

2.-3. tähemärk
Asutuse tunnus

4. tähemärk
Miinusmärk

5.-20. tähemärk
Projekti tunnus,
maksimaalne
pikkus 16 kohta
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R20-12VESI
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-
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Projektielemendi koodi maksimaalne pikkus on 20 kohta, millest 1.-4. koht on fikseeritud ja
5.-20. koht on asutuse poolt valitud tunnus. Projektikoode, mis on pikemad kui 20
tähemärki, ei edastata Omnivasse.
Lisaks ülaltoodule EI TOHI projektikood sisaldada:
 tühikuid
 metasümboleid (.,;/*, # jne)
 täppidega tähti
 alakriipse (_)
SAP tehniliselt ei keela nende märkide sisestamist ja probleeme ei pruugi tekkida ka koodide
kasutamisel SAPis. Loetletud märkide kasutamine võib tekitada vigu, kui koode kasutatakse
andmevahetuses teiste süsteemidega, mis loevad kas täpitähti või tühikuid mingil muul
moel või eesmärgil. Kui analüüsitakse või otsitakse andmeid, võib süsteem tühikut teatud
situatsioonis pidada välja lõpu tähiseks jne.
Eraldajateks tähtedest ja numbritest koosnevate koodide osade vahel peab kasutama
miinusmärki - .
Soovituslik on sisestada investeeringu ja kulu tüüpi struktuurielementide nimetuse alguses
kas I- (investeering) või K- (kulu/tulu), et vältida investeeringu struktuurielemendi
kasutamist kulukannetes.
Projekti loomisel tuleb algul luua projektile struktuur, kus kõige kõrgem tase ongi projekt ise.
Projektiga seotakse PS-elemendid. Kõige kõrgema taseme PS-elemendi kood peab olema
alati sama kui projekti kood ja seda saab olla projekti struktuuri piires ainult üks.

Investeeringu projektielemendid peab looma objektiklassiga „Investeeringud“. Kulude
projektielemendid peab looma objektiklassiga „Üldkulud“. Kulude projektielemente
objektiklassiga „Investeeringud“ ei edastata RTIPi ja neid ei saa lähetuste portaalis
kuludega siduda.
Objektiklassi leiab projekti põhiandmetest vahelehelt „Juhtimine“ või „Seosed“ või
„Määramine“.

Kui projektielemente soovitakse kasutada ka varude (lao) toimingute juures, tuleb vahelehel
„Juhtimine“ vastav märge ’Hinnatud varud’ teha projekti kõrgeimal tasemel. Hiljem seda
muuta ei saa.
2. Projektielementide kasutamine
Peale projektikoodi loomist tuleb projektielement vabastada kanneteks toimingus CJ20N.
Menüüs valida Redigeeri – Olek – Vabasta. Projektielemendi kaardile tekib staatus REL.
Projekti staatusest sõltub, kas projektielemendiga saab SAPis toiminguid teha või mitte.
Kui luuakse projektide puu, siis kannetes peab kajastama alati kõige madalama tasemega
projektikoode.
Investeeringu projektielemente tohib kasutada ainult 552910 algusega pearaamatu
kontodel. Kasutades investeeringu projektielemente teistel kontodel, ei ole vara arvele
võtmine võimalik.
Kui on vajalik projektielemendiga teha tulukandeid, sh kajastada rahaliste siirete kontol,
peab projektielemendile lisama tunnuse arvelduselement.
Tunnust „Arvelduselement“ mitte
objektiklassiga „Investeeringud“.
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