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Üleeuroopaliste tollisüsteemide olekuinfo haldusteenus
Lühikokkuvõte:
Bakalaureusetöö eesmärk oli luua Eesti maksu- ja tolliametile üleeuroopaliste tollisüsteemide olekuinfo haldusteenus. See võimaldab riigisisestel tollirakendustel kontrollida teiste
liikmesriikide süsteemide hetkeolekut, planeeritud katkestusi ja arendamata funktsionaalsusi. Vastav olekuinfo võetakse vastu sõnumitena Euroopa kesksest tollirakenduste infovahetussüsteemist. Olekuinfo haldusteenust hakkavad kasutama ekspordi ja transiidiga tegelevad tollirakendused Eestis. Administratiivseks halduseks on teenusele lisatud kasutajaliides, kuhu pääsevad ligi Eesti maksu- ja tolliameti ametnikud. Bakalaureusetöö kirjeldab ja
põhjendab kogu arendusprotsessi, alustades analüüsist kuni valmis olekuinfo haldusteenuseni.
Võtmesõnad:
Teenus, rakendus, kasutajaliides, toll, Euroopa, MTA, Cybernetica, React, Spring
CERCS: P175, informaatika, süsteemiteooria

Trans-European customs systems state-info handler service
Abstract:
The goal of this Bachelor’s thesis was to create a Trans-European customs systems state-info
handling service for the Estonian Tax and Customs Board. This helps internal customs systems to check if external systems are available, which interruptions are present or planned
in the future and what functionalities are not yet developed. State-info is received as messages from the European central messaging information system. The service will be used by
export and transit systems in Estonia. For management purposes, the service has a userinterface, which access will only be granted to Estonian Tax and Customs Board officials.
This paper describes the whole development from analysis to ready-made application.
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