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Finantsmõõdikute töölaua loomine Tallinna Tehnikaülikooli näitel.
Lühikokkuvõte:
Magistritöö eesmärk on organisatsiooni finantsmõõdikute töölaua loomine, mis edastaks
organisatsioonisiseselt seotud osapooltele informatsiooni finantsolukorra- ja näitajate kohta.
Finantsmõõdikute töölaua loomise edukuse jaoks peeti oluliseks, et ülesande
raamistik ja struktuur oleks läbimõeldud ning defineeritud. Töö teostamine kavandati
järgides topeltteemant teenuse väljaarendamise protsessi, mis aitas seada fookust ning lõi
eeldused lõpptulemusele jõudmiseks.
Töös on kirjeldatud finantsmõõdikute töölaua loomisele eelnevaid protsesse alates nõuete
kogumise meetodite valikust, saadud nõuete ja kasutuslugude valideerimisest ning funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete ning eesmärkide seadmisest. Selleks rakendati
erinevaid meetodeid (AHP, MoSCoW). Järgnevalt kõrvutati erinevate töö teostamiseks
sobivate tarkvarade omadusi ning vastavalt MVP seatud nõuetele ja funktsionaalsustele
loodi finantsmõõdikute töölaud MS Power BI tarkvaras. Loodud MVP-d testiti kogudes ja
analüüsides kasutuskogemusi ning eelnevalt seatud nõuete ja funktsionaalsuste täitmist.
Magistritöö aruteluosas esitati töö põhjal jõutud järeldused ja ettepanekud. Järeldused:
1. Topeltteemant protsessimudel

väga

sobitub

hästi

digitehnoloogilise protsessi

haldamiseks, mudel toob protsessis varakult välja digilahenduse puudujäägid;
2. Seotud osapoolte vajadustele vastava teenuse loomiseks on oluline enne teenuse
arendamist keskenduda seotud osapoolte vajaduste kaardistamisele ning peale MVP
valmimist neilt tagasiside kogumisele ja analüüsimisele;
3. Töös kasutatud meetodeid on võimalik üle kanda teiste suurte organisatsioonide nõuete
valideerimiseks, funktsionaalsuste seadmiseks ja selle põhjal MVP loomiseks;
4. MVP

kasutuskogemuste

kogumine

kahes

etapis

kiirendab

parima

lõpplahenduse saamist;
5. Selle töö tulemus andis tehnilise lahenduse eelarve täitmise ja vabade rahaliste vahendite
seisukorrast ülevaate saamiseks.
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Ettepanekud:
1. Autor soovitab ajaliselt piiratud projektide puhul jaotada töö etapid projekti meeskonna
liikmete vahel. Spetsialiseerumine kiirendab töötava lahenduseni jõudmist, kuid nõuab
head meeskonnatööd.;
2. Käesolevat tööd saab kasutada finantsmõõdikute töölaua loomise juhendi koostamiseks.
Võtmesõnad:
Finantsmõõdikute töölaud, MS Power BI, topeltteemant protsess, nõuete analüüs, AHP,
MoSCoW meetod, MVP, kasutuskogemus (UX)
CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria; S182 Finantsid ja kindlustus

Financial metrics dashboard in the example of Tallinn University of Technology
Abstract:
The aim of the Master's thesis was to create a financial metrics dashboard for Tallinn University of Technology. The need for analysing and visualising different data has grown exponentially, and the related parties of the University have long needed a corresponding solution. The dashboard enables data-based management decisions, automates and digitises
work processes. Data analysis and visualization software MS Power BI was used to create
the financial metrics dashboard.
The master's thesis framework was formed by completing different stages of Double Diamond Process development method. The thesis consists of collecting requirements from related parties, validating and prioritizing financial metrics with analytical methods called
Analytic Hierarchy Process (AHP) and MoSCoW. Based on the results, Minimum Viable
Product (MVP) of the financial metrics dashboard was created and assessed according to
the previously set requirements and functionality. The thesis describes the recommended
next steps in developing the financial metrics dashboard based on the background information collected and the needs of the users.
The work concluded that:
1. The ‘double diamond’ design process model is very well suited for managing digital
technology development, and the model highlights the shortcomings of the digital solution early on;

3

2. To create a service that meets the needs of related parties, it is important to focus on
mapping the needs of related parties before developing the service, and collecting and
analysing feedback from them after the completion of the MVP;
3. The methods used in the thesis can be transferred to validate the requirements of other
large organizations, set functionalities and create a MVP based on that;
4. Gathering MVP user experience in two stages enables to accelerate the process of getting
the best final solution;
5. As a result of this work a technical solution that gave an overview of the state of implementation of the budget and the available funds was made.
In the case of time-limited projects, the author recommends dividing the work stages between the members of the project team. Such specialization accelerates the process of
reaching a working solution, but at the same time requires good teamwork.
This thesis can be used to create a guide for creating a financial metrics dashboard.
This Master's thesis is the first stage of the dashboard development process, the future development and iterations of the dashboard is based on that stage. The author values the
knowledge and experience gained during the development of the dashboard of financial
metrics.
Keywords:
Financial metrics dashboard, MS Power BI, double diamond process, requirements
analysis, AHP, MoSCoW method, user experience (UX)
CERCS:
P175 Informatics, systems theory; S182 Acturial science
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