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Rakendus valmis aine „Tarkvaraprojekt (6 EAP)“ raames 2017/2018. õppeaasta

sügissemestril. Tegemist on front-end tööriistaga, mis on avatud lähtekoodiga ja

universaalne. Rakendus on kirjutatud kasutades JavaScripti raamistikku React.

Töö lähtekood on kättesaadav lingil: https://github.com/germohn/tarkvaraprojekt

Projektist

Eesmärk

Funderbeam

Funderbeam (https://www.funderbeam.com/) on Eesti idufirma, mis ühendab

investoreid varases staadiumis olevate idufirmadega ja pakub plokiahelal põhinevat

turuplatvormi investeerimiseks ja vahetamiseks. Funderbeami oluline osa on start-

upide andmebaas.

Funktsionaalsus

Loodud tööriistal on kolm vaadet, kus kõikides saab start-upe nime järgi 

otsida ning staadiumi ja märksõnade järgi filtreerida.

Tabelivaade

• Ettevõtte logo, nime, kirjelduse,

finantseeringu, töötajate arvu, 

märksõnade, staadiumi ja 

asutamisaasta kuvamine

• Järjestamine nime, finantseerigu,

töötajate arvu ja asutamisaasta 

järgi 

Nii tabelivaates kui kaartide vaates idufirmale 

klikkides avaneb modal, kust on võimalik näha:

• Ettevõtte nime, logo, märksõnu ja kirjeldust

• ‘See the profile’ lingil klikkides ettevõtte

profiili Funderbeami kodulehel

• Finantseeringut, töötajate arvu ja 

asutamisaastat

• Asutajaid

• Investoreid

Funderbeamil on mitmeid erinevaid partnereid, kes soovivad enda kodulehel kuvada

andmeid Funderbeami start-upide andmebaasist. Küll aga ei pruugi neil olla võimekust

neid andmeid kasutada, kuna ettevõttes puuduvad arendajad. Seega oligi töö

eesmärgiks luua koostöös Funderbeamiga start-upide andmete kuvamiseks ja

visualiseerimiseks lihtsasti paigaldatav ja universaalne tööriist. Kuna eesmärgiks ei

ole tulu teenimine, vaid inimeste informeerimine start-upide vallas, siis on tarkvara

avatud lähtekoodiga (MIT licence). Huvilised saavad seda ise enda veebilehele üles

seada ning vajadusel oleme neile sellega meeleldi abiks. Andmed pärinevad

funderbeami API-st api.funderbeam.com/docs/v1/index.html ning rakendus on ehitatud

vastavale andmemudelile. Kuna tegemist on vabavaralise rakendusega, on üle

80% funktsionaalusest kaetud testidega, et tagada selle korrektne ja ootuspärane

toimimne.

Idufirmade andmete
visualiseerimise tööriist

Esimesena kasutati tööriista start-upide ja tehnikaürituse Latitude59 kodulehel, et 

kuvada üritusel osalevate start-upide andmeid.

Nende kodulehel oleva tööriista leiab

lingilt: http://latitude59.ee/program/startups

Kasutamisvõimalused

Kaartide vaade
• Ettevõtte logo, nime, kirjelduse 

ja finantseeringu kuvamine

• Sorteerimine nime ja 

finantseeringu alusel

Germo Hünerson, Madli Urbanik, Helen Hendrikson, Harald Astok

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika õppekava 3. kursus

Statistika vaade
• Ettevõtete arv

• Keskmine finantseering

• Keskmine töötajate arv

• Kogu finantseering

• Kogu töötajate arv

• Keskmine asutajate arv

• Kõige eelneva võrdlemine kogu 

andmestiku ja filtreeritud andmete    

vahel 

‘‘Funderbeam was looking for a widget to display embed startup data directly

from our database to our partners' websites. It had to be reliable, secure, and easy

to integrate on just about any platform. The team of students delivered an

industry-grade solution that not only checked off all the boxes, but was

described by our marketing team as ‘‘more useful than what we have on our

website’’. This has definitely been a beneficial partnership for Funderbeam.’’

Nicholas Vandrey, Head of Data @Funderbeam

„Latitude59 konverentsil osales 2000 inimest. Selleks, et kõigil oleks võimalikult

mugav ja efektiivne pääseda ligi konverentsil osalevate Startupide infole,

kasutasime loodud widgetit oma kodulehel. Eriti kasulik oli võimalus widget'iga

start-upe erinevate näitajate põhjal kategoriseerida ning näha ka üldstatistikat.

Hindasime kõrgelt suhtluse lihtsust ja arusaadavust ning töö kiiret teostamist –

tagasiside Latitude59 osalejatelt oli väga positiivne!“

Kai Island, startup-investor suhete juht @Latitude59 
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