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ETF kartoteek on mitmekülgne ehitusalase informatsiooni kartoteek projekteerimiseks,
ehitamiseks, renoveerimiseks, järelevalve korraldamiseks ja kinnisvara korrashoiuks. ETF
kartoteeki on võimalik tellida 1993.a. alates paberkandjal ning aprillist 2010 ka veebiversioonina.
ETF-Net sisaldab:
- eestikeelseid RT-juhendkaarte (ca 200 tk):
- Ratu-kaarte (eestikeelsed, 60 tk);
- kõiki üldehitustööde kvaliteedinõudeid sisaldavaid RYL-käsiraamatuid;
- kõiki soomekeelseid RT-juhendkaarte ja RakMK ehitusmäärusi;
- viiteid Eesti seadustele ja määrustele, tootekaarte jne.
Paljud joonised võimalik alla laadida CAD-programmiga.
Aegunud juhendkaardid on lisatud arhiivi. ETF-Net võimaldab kartoteegi sisu põhjal koostada ka
oma kartoteek ning lisada juhendkaartidele kommentaare.
Üksikuid juhendkaarte või vajalikke lehekülgi RYL-käsiraamatutest on vajadusel võimalik välja
trükkida.
ETF-Net täieneb pidevalt ning kasutaja ei pea seda eraldi uuendama.
Arvutid ei pea olema võrgus, vajalik ainult internetiühendus.
Veebiteenused:
ETF-Net kasutamiseks peab olema internetiühendus. ETF-Net kasutajate arv on vabalt valitav
ning arvutid ei pea olema võrku ühendatud. Kartoteegi tellimisel tuleb tasuda ühekordne
liitumistasu ning kasutusmaks järgnevaks 6 kuuks. Edaspidi tuleb tasuda ainult kasutusmaksu
(periood 6 kuud).
Kartoteegi peakasutaja (mitme kasutaja puhul) saab kasutajatunnused, mida saab litsentsi
kasutajate arvu piires muuta, lisada uusi kasutajaid või kasutajaid eemaldada.
• Individuaallitsentsid – iga kasutaja saab teenuste kasutamiseks isikliku kasutajanime ja
parooli, millega saab registreeruda vaid üks kasutaja. Parooli saab vajadusel muuta.
• Rühmalitsentsid – rühmalitsentsi kasutajanimi ja parool on kõigile sama. Rühmalitsents
põhineb üheaegsel kasutajate hulgal ehk kui litsentsile märgitud maksimaalne kasutajate
hulk täitub, siis uued kasutajad samaaegselt teenust kasutama ei pääse. Rühmalitsentsi
peakasutaja saab parooli muuta, vajadusel lisada uusi kasutajaid või neid eemaldada.
Kasutajate
arv*

Liitumistasu,
EUR

Individuaallitsentsid

1
2
3
4
5

540.540.540.540.540.-

Rühmalitsents

3
5
10

540.540.540.-

Koos 20% KM
648.648.648.648.648.648.648.648.-

Kasutusmaks,
EUR / 6 kuud
132.50
177.50
217.50
265.312.50
267.50
415.640.-

Koos 20% KM
159.213.261.318.375.321.498.768.-

* Kasutajate arvuks võib valida ka mõne teise sobiva kasutajate hulga.
Tellimine ja lisainfo:

ET-INFOkeskuse AS
Rävala pst. 8, 10143 Tallinn
Tel. 660 4535, 660 4555
etinfo@ehituskeskus.ee
www.ehituskeskus.ee

