
Pikaohje

Basware Invoice Processing ProClient 5.1

Johdanto
Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta.

Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä tehtävistä, ja se saattaa sisältää
kuvauksia tehtävistä, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa.

ProClientsovellus on tarkoitettu käyttäjille, jotka joutuvat käsittelemään suuria laskumääriä. Sovellusta
käytetään laskujen tiliöintiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Useimmat toimenpiteet voidaan tehdä
erissä.

Prosessikatsaus
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Käyttäjäasetusten määritteleminen
Sijainti: Käyttäjäasetukset näyttö

Ennen kuin aloitat laskujen käsittelemisen sovelluksen avulla, voit halutessasi määrittää Saapuneet
laskut näytön ulkoasun oletusasetukset.

Erääntyvien laskujen korostaminen
Erääntyvien laskujen korostaminen:
1. Jos haluat, että erääntyvät laskut korostetaan laskulistassa, valitse Korosta laskut valintaruutu.
2. Päivää ennen eräpäivää kenttään voit määrittää, kuinka monta päivää ennen eräpäivää laskut

korostetaan. Syötä päivien lukumäärä kenttään.

Huomaa!
Eräpäiväsarakkeen pitää olla näkyvissä laskulistassa, jotta tätä toimintoa voi käyttää.
Järjestelmän pääkäyttäjä määrittää tämän.

Oletusarvoisen laskulistan valitseminen
Voit valita laskulistan, joka tulee ensimmäisenä näkyviin Saapuneet laskut näytössä, kun avaat
sovelluksen. Laskulistat ovat eri välilehdillä kiertotyypin mukaan.

Valitse Kiertotyypin oletusvälilehti luetteloruudusta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Käsittelemättömät laskut
• Informatiivinen kierto
• Side Step lähetetyt
• Side Step vastaanotetut
• Hallinnollinen hyväksyntä (käytettävissä, jos sinulla on hallinnolliset hyväksyntäoikeudet)

Oletusarvoisten laskutietojen valitseminen

Voit valita laskutiedot, jotka tulevat ensimmäisenä näkyviin Saapuneet laskut näytössä, kun avaat
sovelluksen.

Valitse Laskutietojen oletusvälilehti kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Perustiedot
• Historia
• Liitteet
• Tiliöinti
• Informatiivinen kierto

Laskun kuvaasetusten määrittäminen
Jos haluat, että laskun kuva näkyy oletuksena Saapuneet laskut näytössä, valitse Näytä laskun kuva
valintaruutu. Muussa tapauksessa kuva näkyy laskulistojen alapuolella erillisellä Kuvavälilehdellä.

Oletuszoomauksen asettaminen laskujen kuville

Jos haluat asettaa laskujen kuville oletuszoomauksen Saapuneet laskut näytössä, valitse haluamasi
vaihtoehto kohdassa Kuvan oletuszoomaus% olevasta avattavasta luetteloruudusta. Jos valitset
Sivun leveys vaihtoehdon, laskun kuva sovitetaan sivun leveyteen.

Huomaa!
Tämä asetus vaikuttaa ainoastaan Saapuneet laskut näytön oikeassa reunassa näkyvään laskun
kuvaan. Sillä ei ole vaikutusta siihen kuvaan, joka avataan napsauttamalla laskuluettelojen yläpuolella
olevaa painiketta. Tämä asetus ei myöskään vaikuta laskun kuvaan muissa näytöissä.
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Saapuneiden laskujen tarkasteleminen
Eri kiertotyypeissä saapuneiden laskujen tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Tässä näytössä voit tarkastella käsiteltäväksi saapuneita laskuja. Eri kiertotyypeissä saapuneet laskut
näkyvät eri välilehdillä. Kuhunkin tyyppiin kuuluvien laskujen lukumäärä näkyy sulkeissa välilehden
otsikossa, esimerkiksi Käsittelemättömät laskut (27). Käytettävissä ovat seuraavat välilehdet:
• käsittelemättömät laskut

Näyttää laskut, jotka ovat saapuneet tavallisessa tai kiinteässä kierrossa. Nämä laskut pitää
käsitellä, esimerkiksi tarkastaa tai hyväksyä.

• informatiivinen kierto

Näyttää laskut, jotka ovat saapuneet informatiivisessa kierrossa. Nämä laskut voit ainoastaan
kuitata tai välittää toisille käyttäjille.

• Side Step lähetetyt

Näyttää laskut, jotka olet lähettänyt Side Step käsittelyyn eli vastaanottajalle, joka ei ole mukana
normaalissa laskukierrossa. Kun Side Step vastaanottaja on käsitellyt laskun, se poistuu Side
Step lähetetyt välilehdeltä ja näkyy Käsittelemättömät laskut välilehdellä.

• Side Step vastaanotetut

Näyttää laskut, jotka ovat saapuneet Side Step käsittelyyn. Voit tarkastaa laskun tiedot, lisätä
laskuun kommentteja tai liitteitä ja palauttaa sen sitten lähettäjälle. Kun olet käsitellyt laskun,
se poistuu tältä välilehdeltä.

• hallinnollinen hyväksyntä

Jos järjestelmässä käytetään hallinnollista hyväksyntää (eli se on otettu käyttöön järjestelmän
asetuksissa) ja sinulla on asianmukaiset käyttäjäoikeudet, käytettävissäsi on myös Hallinnollinen
hyväksyntä välilehti. Tällä välilehdellä näkyvät laskut, jotka ovat saapuneet hallinnolliseen
hyväksyntään. Kun olet hyväksynyt laskut, ne lähetetään siirrettäväksi kirjanpitojärjestelmään.

Saman laskun vastaanottaminen useaan kertaan

Sama lasku voidaan lähettää sinulle useaan kertaan eri kiertotyypeissä. Saatat esimerkiksi
vastaanottaa saman laskun tavallisessa ja informatiivisessa kierrossa. Tällöin laskua ei tarvitse kuitata
erikseen informatiivisessa kierrossa. Järjestelmä kuittaa sen automaattisesti, kun tarkastat tai hyväksyt
tavallisessa kierrossa saapuneen laskun.

Tiedot nykyisistä toimenpiteistä

Voit tarkastella seuraavia laskuja koskevia tietoja tilarivillä, joka näkyy näytön alareunassa:
• tiedot viimeksi suoritetusta tai meneillään olevasta toimenpiteestä, esimerkiksi "Tietojen haku

käynnissä"
• valittu laskun kierron tyyppi, tässä kiertotyypissä olevien laskujen lukumäärä sekä kokonaissumma
• laskun tunniste

Vihje!
Voit kopioida laskun tunnisteen napsauttamalla tunnistetta. Kopioipainike tulee esiin. Napsauta
painiketta ja kopioi laskun numero haluamaasi paikkaan. Voit käyttää tätä laskun tunnistetta laskujen
hakemiseen arkistosta ja Basware Invoice Processing järjestelmän Mastersovelluksesta.
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Laskulistojen tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Tässä näytössä voit tarkastella eri kiertotyypeissä saapuneiden laskujen listoja.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laskuluetteloissa käytettävät kuvakkeet ja niiden kuvaukset.

Taulukko 1: Laskulistoissa käytetyt kuvakkeet

Kuvake Merkitys

Lasku on kiinteässä kierrossa.

Lasku on lähetetty sinulle informatiivisessa kierrossa.

(sininen) Olet lähettänyt laskun Side Step vastaanottajalle.

(keltainen) Lasku on lähetetty sinulle Side Step käsittelyä varten.

Sinä tai joku toinen käyttäjä on lukinnut laskun. Tätä kuvaketta ei käytetä
informatiivisessa kierrossa eikä Side Step käsittelyssä olevien laskujen
yhteydessä.

Toinen käyttäjä muokkaa parhaillaan laskua, eivätkä muut käyttäjät voi
muokata sitä. Käyttäjän nimi näkyy työkaluvihjeenä. Tätä kuvaketta ei
käytetä informatiivisessa kierrossa eikä Side Step käsittelyssä olevien
laskujen yhteydessä.

Sinä tai joku toinen käyttäjä on kieltänyt laskun lähettämisen
kirjanpitojärjestelmään siirrettäväksi.

Lasku sisältää liitteitä.

Lasku on lähetetty samanaikaisesti useille vastaanottajille, ja lähettäjä on
määrittänyt, että vain yhden vastanottajista tarvitsee käsitellä lasku (yksi
toimenpide asetus).

Kun haluat päivittää laskulistat:

Laskuluettelot päivittyvät automaattisesti, kun lasku on lähetetty kiertoon.

Päivitä kaikki laskulistat manuaalisesti valitsemalla Toiminnot > Hae laskut tai painamalla F5.

Kun haluat tarkastella erääntyviä laskuja:

Erääntyvien laskujen eräpäivä näkyy korostettuna Eräpäiväsarakkeessa, jos tämä asetus on valittu
Käyttäjäasetuksetnäytössä.

Kun haluat tarkastella laskun tietoja:

Valitse laskut listasta. Laskurivi korostetaan. Laskun tiedot näkyvät Perustiedot, Historia, Liitteet ja
Tiliöintivälilehdillä. Informatiivinen kierto välilehdeltä voit lähettää laskun informatiiviseen kiertoon.
Jos toinen käyttäjä käsittelee laskua, tiedot näkyvät vain luku muodossa.

Jos olet valinnut Käyttäjäasetuksetnäytöstä Näytä laskun kuva asetuksen, laskun kuva näkyy
laskutietojen välilehtien oikeassa reunassa. Jos et ole valinnut kyseistä asetusta, käytössä on erillinen
Laskun kuva välilehti.
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Laskulistojen muokkaaminen
Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö

Laskulistojen sarakkeet ovat asiakaskohtaisia, ja järjestelmän pääkäyttäjä määrittää ne. Omina
sarakkeinaan voivat olla esimerkiksi toimittajan nimi, yhtiön nimi, laskun päivämäärä, eräpäivä, laskun
numero ja loppusumma.

Laskujen lajitteleminen:

Voit lajitella luettelossa näkyvät laskut toiseen järjestykseen napsauttamalla sarakeotsikoita. Jos haluat
järjestää laskut esimerkiksi päivämäärän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen, napsauta
Laskun pvm. sarakkeen otsikkoa.

Sarakkeiden leveyden muuttaminen:

Voit muuttaa sarakkeiden leveyttä vetämällä sarakkeiden reunaviivoja. Tekemäsi muutokset vaikuttavat
vain omaan näkymääsi.

Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen:

Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä painamalla hiiren vasemmanpuoleista painiketta (ykköspainiketta)
samalla, kun vedät sarakkeet uuteen paikkaan luettelossa.

Sarakkeiden järjestys säilyy, vaikka välillä suljet sovelluksen ja avaat sen uudelleen.

Huomaa!
Kuvakesarakkeita sekä Tarkastettu ja Hyväksyttysarakkeita ei voi siirtää.

Järjestelmän pääkäyttäjän asettaman oletusarvoisen sarakejärjestyksen palauttaminen:
1. Valitse Näytävalikosta Palauta oletukset. Huomaa, että tämä valinta myös palauttaa

sarakkeiden alkuperäisen järjestyksen tiliöintipohjassa.
2. Päivitä laskulista valitsemalla Toiminnot > Hae laskut tai painamalla F5.

© Copyright 19992011 Basware Corporation. All rights reserved. 5



Basware Invoice Processing ProClient 5.1 Pikaohje

Laskun tietojen tarkasteleminen
Perustietojen tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Laskun perustietojen tarkasteleminen:

1. Valitse haluamasi kiertovälilehti.
2. Napsauta luettelossa olevaa laskua.
3. Valitse Perustiedotvälilehti.
Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjä on syöttänyt perustiedot (esimerkiksi
laskun numeron, päivämäärän ja loppusumman) järjestelmään. Järjestelmän pääkäyttäjä on voinut
määrittää osan perustietokentistä muokattaviksi. Tällöin kyseiset kentät näkyvät valkoisina, ja voit
muokata niissä olevia tietoja.

Laskun historian ja kommenttien tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Laskun kiertotietojen tarkasteleminen:

1. Valitse haluamasi kiertovälilehti.
2. Napsauta luettelossa olevaa laskua.
3. Napsauta Historiavälilehteä.
Historiarivillä näkyvät seuraavat tiedot:

• Käyttäjäsarakkeessa näkyy käyttäjä, joka on suorittanut laskulle jonkin toimenpiteen.
• Pvm.sarakkeessa näkyy toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika.
• Kuvaussarakkeessa näkyy laskulle tehty toimenpide, kuten "Perustiedot muutettu", "Kuva/kuvia

lisätty" tai "Lasku luotu". Järjestelmän pääkäyttäjä määrittää historiassa näkyvät toimenpiteet.

• Tiedotsarakkeessa näkyy suoritetuista toimenpiteistä lisätyt kommentit sekä vastaanottajat
jokaisesta vaiheesta, jossa lasku on lähetetty uudelle vastaanottajalle. Saat koko kommenttitekstin
ja historian muut tiedot näkyviin erilliseen valintaikkunaan kaksoisnapsauttamalla riviä.

Kohdassa Nykyiset vastaanottajat näkyvät tavallisessa kierrossa olevan laskun nykyiset
vastaanottajat. Jos toimenpidettä vaaditaan vain yhdeltä vastaanottajista (yksi toimenpide asetus),
vastaanottajat on merkitty kuvakkeella.

Kohdassa Kiinteän kierron vastaanottajat näkyvät kaikki kiinteässä kierrossa olevan laskun
vastaanottajat, mukaan lukien käyttäjät, jotka ovat käsitelleet laskua, tai käyttäjät, jotka käsittelevät
sitä seuraavaksi.

Kiinteän kierron vaiheet on merkitty erikseen merkinnöillä Vaihe 1, Vaihe 2, Vaihe 3 jne. Jokaisen
vaiheen vastaanottajat on lueteltu alla vastaavassa vaiheessa. Jos vain yhden vastaanottajista on
tarpeen käsitellä laskua kyseisessä vaiheessa, vaihenumeron edessä näkyy kuvake.

Pvm.sarakkeessa näkyy kaksi eri päivämäärää:
• Vastaanottajan nimen vieressä näkyvä päivämäärä on päivämäärä, jona vastaanottaja on käsitellyt

laskun.

• Vaihenumeron vieressä näkyvä päivämäärä on päivämäärä, jona kyseinen vaihe on saatu
päätökseen.

Jos haluat tarkastella viimeisintä kommenttia, valitse kyseinen lasku laskulistasta. Viimeisin kommentti
näkyy laskulistan alapuolella olevassa Valitun laskun viimeisin kommentti kentässä.
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Liitteiden tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Laskuissa voi olla aiempien käsittelijöiden lisäämiä liitteitä. Tällaiset laskut on merkitty laskulistassa
kuvakkeella.

Laskun liitteiden tarkasteleminen:

1. Valitse haluamasi kiertovälilehti.
2. Napsauta luettelossa olevaa laskua.
3. Valitse Liitteetvälilehti.
Liitteiden lukumäärä näkyy Liitteetvälilehden otsikossa.

Voit tarkastella liitteitä, jos sinulle on määritetty tarkasteluoikeudet. Jos tarkastelua on rajoitettu,
Oikeudetsarakkeessa näkyy teksti Määritetty. Välilehdellä näkyy liitteen kuvaus sekä liitteen
lisänneen henkilön nimi.

Voit avata liitteen valitsemalla haluamasi rivin ja napsauttamalla painiketta. Muiden käyttäjien
lisäämiä liitteitä ei voi muokata.

Huomaa!
Liitteen tarkastelu edellyttää, että työasemaasi on asennettu liitteen tiedostotyyppiä vastaava sovellus.
Esimerkiksi .pdftiedostoja voidaan tarkastella Acrobat Reader ohjelmalla.

Laskujen kuvien tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö
Laskujen kuvat näkyvät sovelluksen useissa eri kohdissa.

Laskun kuvan tarkasteleminen Saapuneet laskut näytössä

Laskun kuva näkyy näytön oikeassa reunassa, jos tämä asetus on valittu Käyttäjäasetuksetnäytössä.

Jos laskun kuva ei näy suoraan Saapuneet laskut näytössä, voit tarkastella sitä Kuvavälilehdellä.

Voit tarkastella laskun kuvaa valitsemalla kyseisen laskun laskulistasta. Kuva päivittyy vastaavasti. Jos
haluat tarkastella toisen laskun kuvaa, valitse toinen lasku.

Laskun kuvan tarkasteleminen Kuvavälilehdellä:

1. Valitse lasku laskulistasta.
2. Napsauta Kuvavälilehteä laskulistan alapuolella. Valittuna olevan laskun kuva näkyy välilehdellä.
3. Jos haluat tarkastella toisen laskun kuvaa, napsauta toista laskua.

Laskun kuvan tarkasteleminen erillisessä ikkunassa:

1. Valitse lasku laskulistasta.
2. Napsauta laskulistan yläpuolella olevaa painiketta. Kuva avautuu erilliseen ikkunaan.

Laskun kuvan tarkasteleminen tiliöintinäytössä:

1. Valitse lasku laskulistasta.
2. Napsauta laskulistan yläpuolella olevaa painiketta. Tiliöintinäyttö avautuu. Valittuna olevan

laskun kuva näkyy tiliöintipohjan alapuolella.
Jos olet valinnut useita laskuja, voit selata kuvia toimintopainikerivin selauspainikkeilla.

Laskun kuvan tarkasteleminen Arkistonäytössä
1. Valitse lasku Arkisto näytössä.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Avaa) painiketta. Valittuna olevan laskun kuva näkyy
Laskutiedotnäytössä.
Jos olet valinnut useita laskuja, voit selata kuvia toimintopainikerivin selauspainikkeilla.
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Laskun tiliöintitietojen tarkasteleminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Laskun tiliöintitietoja ovat esimerkiksi laskujen summat, tilit, joille ne on tiliöity, ja ALV.

Laskun tiliöintitietojen tarkasteleminen:

1. Valitse haluamasi kiertovälilehti.
2. Napsauta luettelossa olevaa laskua.
3. Valitse Tiliöintivälilehti.
Vaihtoehtoisesti voit avata tiliöintitiedot erillisessä tiliöintinäytössä kaksoisnapsauttamalla
laskuluettelossa olevaa laskua tai napsauttamalla laskuluettelon yläpuolella olevaa painiketta.

Jos haluat tulostaa tiliöintitiedot tai tallentaa ne tiedostoon, katso ohjeet kohdasta Laskun kuvien ja
tietojen tulostaminen tai Laskujen kuvien ja tietojen tallentaminen tiedostoon.

Voit valita tiliöintipohjan tarkasteltavien sarakkeiden määrän  ja painikkeilla.

Tiliöintitiedot näkyvät vain luku muodossa, joten et voi tehdä niihin muutoksia tässä välilehdessä. Voit
kuitenkin tarkastaa tai hyväksyä tiliöintirivejä tässä välilehdessä, jos tiliöintirivikohtainen tarkastus tai
hyväksyntä on käytössä järjestelmässä.

Tarkastajien ja hyväksyjien nimet näkyvät työkaluvihjeinä. Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus
tai hyväksyntä ei ole käytössä järjestelmässä, nimet näkyvät laskuluettelon Tarkastettu ja
Hyväksyttysarakkeissa.

Tiliöintitietojen tarkasteleminen tiliöintinäytössä

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Sen lisäksi, että voit tarkastella laskun tiliöintitietoja Tiliöintivälilehdellä, voit avata ne myös erilliseen
tiliöintinäyttöön. Tiliöintinäytössä voit myös lisätä ja muokata tiliöintitietoja (ohjeita on kohdassa
Tiliöintitietojen hallinta).

Tiliöintinäytön avaaminen:

1. Napsauta jotakin kiertovälilehteä.

2. Napsauta laskuluettelon yläpuolella olevaa painiketta tai kaksoisnapsauta luettelossa olevaa
laskua. Tiliöintinäyttö avautuu ja näyttää laskun tiliöintitiedot valitussa kiertotyypissä.

3. Voit selata valitun kiertotyypin muiden laskujen tietoja toimintopainikerivin selauspainikkeilla.

Voit valita tiliöintipohjan tarkasteltavien sarakkeiden määrän  ja painikkeilla.

Laskun kuva on tiliöintipohjan alapuolella.

Laskuun liittyvien tilaustietojen tarkasteleminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö, napsauta (Muokkaa tiliöintiä) painiketta

Jos yrityksessä käytetään Basware Purchase Management järjestelmää, voit tarkastella laskuun
liittyviä tilaustietoja. Voit avata linkin vastaavaan tilaukseen tai sopimukseen napsauttamalla
tiliöintipohjan yllä olevaa painiketta. Tilauksen tai sopimuksen tiedot avataan Basware Purchase
Management järjestelmän Clientsovelluksessa. Tilaustietoja ei voi noutaa laskuun. Laskua ei toisin
sanoen voi täsmäyttää tilauksen kanssa.

Lisätietoa laskujen täsmäyttämisestä on kohdassa Laskujen täsmäytys manuaalisesti.

Tarkastelutoimenpide voidaan myös tallentaa laskuhistoriaan. Tämä toiminto otetaan käyttöön
järjestelmän asetuksissa.

Huomaa!
Tilaustiedot ovat käytettävissä vain, jos laskun tilaustiedot on täytetty.
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Laskujen tiliöinti
Tiliöintitietojen hallinta

Tiliöintitietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö, napsauta (Muokkaa tiliöintiä) painiketta

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, laskun tiliöintitietoja voi lisätä, muokata tai poistaa.

Tiliöintitietojen lisääminen tai muokkaaminen:

1. Tiliöintinäytössä voit täyttää tietoja tiliöintikenttiin seuraavilla tavoilla:
• Kirjoita arvot kenttiin.
• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta (kakkospainiketta). Ponnahdusvalikko avautuu.

Valikon vaihtoehtoja käyttämällä voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
• Jos haluat kopioida ja liittää kentän arvon, valitse Kopioi ja Liitä.
• Jos haluat poistaa tietoja yhdestä tai useasta kentästä, valitse Tyhjennä.
• Jos haluat muokata nykyistä arvoa, valitse Muokkaa. Voit myös painaa F2näppäintä.
• Jos haluat lisätä rivin, valitse Lisää rivi.
• Jos haluat poistaa rivin, valitse Poista rivi.
• Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, voit käyttää tietojen lisäämiseen myös

valintaluetteloita.
• Voit hakea tiliöintirivejä mallitiliöinnistä. Ohjeita on kohdassa Mallitiliöintien käyttäminen.

2. Siirry seuraavaan kenttään näppäimistön nuolinäppäimillä tai painamalla ENTERnäppäintä.
3. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla toimintopainikerivin Tallennapainiketta.
Jos haluat tallentaa tiliöinnin mallitiliöinniksi, katso ohjeet kohdasta Mallitiliöintien luominen.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, käytössä voi olla automaattinen tiliöintitietojen tarkistus.
Jos olet kirjoittanut tietoja, jotka ovat tiettyjen tarkistussääntöjen mukaan virheellisiä, kenttä näkyy
korostettuna.

Jos haluat peruuttaa tiliöintitietoihin tehdyt muutokset ja palata Saapuneet laskut näyttöön, napsauta
toimintopainikerivin (Takaisin) painiketta.

Tiliöintitietojen poistaminen:

• Voit poistaa tietoja solusta napsauttamalla solua ja painamalla DELETEnäppäintä tai
napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta (kakkospainiketta) ja valitsemalla pikavalikosta
Tyhjennä alue.

• Voit poistaa tiedot koko tiliöintiriviltä napsauttamalla riviä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
(kakkospainikkeella) ja valitsemalla pikavalikosta Poista rivi. Myös sellaisten solujen tiedot
poistuvat, jotka eivät ole muokattavissa.

• Jos haluat tyhjentää koko tiliöintipohjan, napsauta painiketta. Näyttöön tulee vahvistus. Valitse
Kyllä.

Huomaa!
Jos poistat tiliöintirivin tai tyhjennät koko tiliöintipohjan, et pysty kumoamaan toimenpidettä, vaikka
et olisi tallentanut sitä.

Kun olet lisännyt, muokannut tai poistanut tiliöintitietoja, saatat saada asiakaskohtaisia ilmoitusviestejä.
Voit esimerkiksi saada ilmoitussanoman, jossa kerrotaan, että tiliöintisumma ei vastaa laskun
kokonaissummaa. Tällaisissa tapauksissa tarvittavat korjaukset on tehtävä summiin.

Järjestelmän asetuksista riippuen tiliöintipohjan yläpuolella voi olla (Laske vero) painike käytettävissä.
Tiliöintipohjan täyttämisen jälkeen voit käyttää tätä painiketta laskun ALVrivien luomiseen tiliöintirivien
mukaisesti. Tämän painikkeen avulla suoritetut toimenpiteet voidaan tallentaa laskuhistoriaan.
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Huomaa!
Jos osa tiliöintiriveistä on hyväksytty, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Mallitiliöintien käyttäminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö, napsauta (Muokkaa tiliöintiä) painiketta

Voit käyttää mallitiliöintiä aiemmin tallennetun tiliöinnin muokkaamiseen tiliöintinäytössä.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, kaikille yhtiöille ja toimittajille voi olla käytettävissä
mallitiliöinti. Mallitiliöinti voi myös olla yhtiö tai toimittajakohtainen. Jos mallitiliöinti ei ole
toimittajakohtainen, samaa mallitiliöintiä voidaan käyttää laskuissa rajoituksetta.

Huomaa!
Kun lisäät tiliöintirivejä mallista aiemmin luotujen tiliöintirivien perään, muista, että järjestelmä saattaa
rajoittaa tiliöintirivien sallittua määrää laskua kohti. Jos enimmäismäärä ylittyy, näyttöön tulee
virheilmoitus.

Mallitiliöinnin käyttäminen:

1. Napsauta tiliöintinäytössä tiliöintipohjan yllä olevaa painiketta. Hae mallitiliöinti valintaikkuna
avautuu. Nykyisen yhtiön ja toimittajan kanssa käytettävissä olevat mallitiliöinnit näkyvät
valintaikkunassa.
Jos haluat lisätä uuden pohjan:

a. Valitse mallitiliöinti ja napsauta . Näyttöön tulee Mallitiliöintieditorivalintaikkuna.
Huomaa, että et voi muokata pohjaa tässä.
Lisätietoja mallien muokkaamisesta on kohdassa .

b. Palaa Hae mallitiliöinti valintaikkunaan valitsemalla Sulje.

2. Valitse Hae mallitiliöinti valintaikkunasta malli, jota haluat käyttää.
Voit lisätä mallitiliöinnin tiliöintirivejä valittuna olevaan tiliöintipohjaan kahdella tavalla:

• Jos haluat korvata olemassa olevat tiliöintirivit, valitse . Rivejä ei voi korvata, jos toinen
käyttäjä on hyväksynyt nykyiset tiliöintirivit.

• Jos haluat lisätä mallin tiliöintirivit aiemmin luotujen rivien alle, valitse .

Mallitiliöintien hallinta
Mallit voivat lisäksi olla yksityisiä tai julkisia. Yksityiset mallit ovat malleja, jotka olet luonut itsellesi ja
jotka eivät ole muiden käyttäjien käytettävissä. Julkiset mallit ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä, ja
ne on luonut Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjä.

Mallitiliöinnin valitseminen

Sijainti: Näytä > Mallitiliöintien hallinta > Mallitiliöintien hallinta

Mallitiliöinnin valitseminen:

1. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, sinun täytyy ehkä valita yhtiö.

a. Napsauta Yhtiökentän vieressä olevaa painiketta. Valitse yhtiö valintaikkuna avautuu.
b. Kirjoita yhtiön nimi tai numero Pikahakukenttään. Hakuehtoja vastaavat yhtiöt näkyvät

automaattisesti valintaluettelossa.
c. Valitse yhtiö ja napsauta OK.

2. Mallista näkyvät seuraavat tiedot:
• Yhtiö: Näyttää yhtiön, jolle malli kuuluu.
• Toimittajan nimi: Näyttää toimittajan, jota varten malli on luotu. Jos kenttä on tyhjä, mallia

voidaan käyttää kaikille toimittajille.
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• Yksityinen/Julkinen: Näyttää, onko malli yksityinen vai julkinen. Yksityiset mallit ovat
malleja, jotka olet luonut itse. Julkiset mallit ovat malleja, jotka ovat kaikkien käyttäjien
käytettävissä.

• Mallin nimi.
• Mallin viimeinen muokkaaja.
• Mallin muokkauspäivämäärä.

Voit lajitella tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakeotsikoita.

Kun olet valinnut mallin, voit kopioida sen, muokata sitä tai poistaa sen.

Mallitiliöintien luominen

Voit luoda mallitiliöintejä kaikissa näytöissä. Jos järjestelmä käyttää yhtiökohtaisia tiliöintipohjia,
valittuna olevasta yrityksestä riippuu, mitä kenttiä mallitiliöinnissä voidaan käyttää.

Mallitiliöinnin voi luoda kahdella tavalla:
• luomalla uuden mallitiliöinnin
• kopioimalla aiemmin luodun mallitiliöinnin ja tekemällä siihen tarvittavat muutokset.
Lisäksi voit tallentaa tiliöintitiedot laskusta, jota muokataan mallipohjana.

Uuden mallitiliöinnin luominen

Sijainti: Näytä > Mallitiliöintien hallinta... > Mallitiliöintien hallinta
1. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, sinun täytyy ehkä valita yhtiö.

a. Napsauta Yhtiökentän vieressä olevaa painiketta. Valitse yhtiö valintaikkuna avautuu.
b. Kirjoita yhtiön nimi tai numero Pikahakukenttään. Hakuehtoja vastaavat yhtiöt näkyvät

automaattisesti valintaluettelossa.
c. Valitse yhtiö ja sitten OK.

2. Valitse Uusi. Näyttöön tulee Mallitiliöintieditorivalintaikkuna.
3. Kirjoita tiliöintitiedot manuaalisesti tavallisen tiliöintipohjan tapaan.

Lisätietoja on kohdassa Tiliöintitietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen.
Summakenttien tiedot voi käsitellä kahdella tavalla:
• Voit jättää summakentät tyhjiksi ja täyttää ne, kun kirjoitat laskun tiliöintitietoja.
• Voit kirjoittaa summakenttiin kaavan, jonka avulla summa lasketaan. Voit muuttaa summaa

manuaalisesti myöhemmin.
Lisätietoja kaavojen käyttämisestä on kohdassa Kaavojen käyttäminen laskujen summien
laskemiseen.

4. Jos valitsit yhtiön Mallitiliöintien hallinta valintaikkunassa, valitsemasi yhtiö näkyy
Yhtiökentässä. Muussa tapauksessa kenttä on tyhjä.
Yrityksen valitseminen tai vaihtaminen:

a. Napsauta Yhtiökentän vieressä olevaa painiketta. Valitse yhtiö valintaikkuna avautuu.
b. Kirjoita yhtiön nimi tai numero Pikahakukenttään. Hakuehtoja vastaavat yhtiöt näkyvät

automaattisesti valintaluettelossa.
c. Valitse yhtiö ja napsauta OK.

5. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, sinun täytyy ehkä valita mallille toimittaja.

a. Napsauta Toimittajan nimikentän vieressä olevaa painiketta. Toimittajatvalintaikkuna
avautuu.

b. Jos haluat, että mallia voi käyttää vain nykyisen toimittajan yhteydessä, valitse Sidottu
tähän toimittajaan valintaruutu.

c. Valitse toimittaja ja valitse sitten OK.

6. Kirjoita lomakepohjan nimi Mallin nimi kenttään.
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7. Tallenna malli valitsemalla Tallenna.
8. Sulje Mallitiliöintien hallinta valintaikkuna valitsemalla Sulje.

Mallitiliöinnin kopioiminen

Sijainti: Näytä > Mallitiliöintien hallinta... > Mallitiliöintien hallinta
Mallitiliöinnin kopioiminen:
1. Valitse malli, jonka haluat kopioida.

2. Napsauta kuvaketta. Näyttöön tulee Mallitiliöintieditorivalintaikkuna. Kopio mallista
<mallin nimi> näkyy Mallin nimi kentässä.

3. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, voit muokata tiliöintitietoja sekä muuttaa mallin
nimeä, yhtiötä tai toimittajaa.
Lisäohjeita on kohdassa Uuden mallitiliöinnin luominen.

4. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, valitse Tallenna ja Sulje.
5. Valitse Mallitiliöintien hallinta valintaikkunasta Sulje.

Aiemmin luotujen tiliöintitietojen tallentaminen mallitiliöinniksi

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö, napsauta (Muokkaa tiliöintiä) painiketta
Aiemmin luotujen tiliöintitietojen tallentaminen mallitiliöinniksi:
1. Napsauta tiliöintinäytössä tiliöintipohjan yllä olevaa painiketta. Näyttöön tulee

Mallitiliöintieditorivalintaikkuna. Valittuna olevan tiliöintipohjan tiliöintirivit kopioidaan
mallitiliöintiin.

2. Voit lisätä, muokata ja poistaa tiliöintitietoja.
Lisätietoja on kohdassa Tiliöintitietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen.
Summakenttien tiedot voi käsitellä kahdella tavalla:
• Voit jättää summakentät tyhjiksi ja täyttää ne, kun kirjoitat laskun tiliöintitietoja.
• Voit kirjoittaa summakenttiin kaavan, jonka avulla summa lasketaan. Voit muuttaa summaa

manuaalisesti myöhemmin.
Lisätietoja kaavojen käyttämisestä on kohdassa Kaavojen käyttäminen laskujen summien
laskemiseen.

3. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, joudut ehkä valitsemaan mallille yhtiön.
Nykyisen yhtiön nimi näkyy Yhtiökentässä.
Yrityksen valitseminen tai vaihtaminen:

a. Napsauta kentän vieressä olevaa painiketta. Valitse yhtiö valintaikkuna avautuu.
b. Kirjoita yhtiön nimi tai numero Pikahakukenttään. Hakuehtoja vastaavat yhtiöt näkyvät

automaattisesti valintaluettelossa.
c. Valitse yhtiö ja napsauta OK.

4. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, joudut ehkä valitsemaan mallille toimittajan.
Nykyisen toimittajan nimi näkyy Toimittajan nimi kentässä.
Toimittajan valitseminen tai vaihtaminen:

a. Napsauta kentän vieressä olevaa painiketta. Toimittajatvalintaikkuna avautuu.
b. Valitse toimittaja ja valitse sitten OK.
c. Jos haluat, että mallia voi käyttää vain nykyisen toimittajan yhteydessä, valitse Toimittajaan

sidottu valintaruutu.

5. Kirjoita lomakepohjan nimi Mallin nimi kenttään.
6. Tallenna malli valitsemalla Tallenna.

Sulje Mallitiliöintieditorivalintaikkuna valitsemalla Sulje.
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Kaavojen käyttäminen laskujen summien laskemiseen

Huomaa!
Tätä vaihtoehtoa suositellaan vain kokeneille ProClientsovelluksen käyttäjille.

Kun luot mallitiliöintiä, voit mahdollisesti käyttää kaavoja netto tai bruttosummakenttien arvojen
laskemiseen. Nämä kaavat ovat käytettävissä vain, jos niitä käytetään järjestelmässä. Ne ovat lisäksi
asiakaskohtaisia.

Luodut kaavat tallentuvat malliin, ja vain sinä voit käyttää niitä.

Kirjoita kaava summakenttään seuraavassa muodossa:
• !: Kaavan aloitusmerkki.
• <luku>: luku, jolla haluat esimerkiksi kertoa määritetyn kentän arvon.
• <merkki>: Suoritettavan laskutoimituksen merkki:

• * (kertomerkki)
• / (jakomerkki)
• + (plusmerkki)
•  (miinusmerkki)

• <kentän nimi>: Laskun perustiedoissa tai tiliöintipohjassa olevan kentän nimi (esim.
INVOICESUM tai INVOICENETSUM), josta haluat noutaa tiliöintirivin summakenttään arvon.

Kysy järjestelmän pääkäyttäjältä, millaisia kenttiä voit käyttää laskun loppusumman laskemiseen.

Huomaa!
Kaavan pitää aina alkaa huutomerkillä (!).

Taulukko 2: Kaavojen käyttöesimerkkejä

Kaavaesimerkki Kuvaus
!0,1*LASKUNSUMMA Tässä esimerkissä tiliöintirivin summakentän

arvo on 10 % laskun bruttosummasta.
!0,3*INVOICENETSUM Tässä esimerkissä tiliöintirivin summakentän

arvo on 30 % laskun nettosummasta.

Jos tiliöintimallit perustuvat laskujen summiin ilman ALV:tä (nettotiliöinti), laskun nettosumma on
lisättävä Perustiedotvälilehden Nettosummakenttään.
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Laskujen käsitteleminen ja lähettäminen
Laskujen käsitteleminen

Laskujen valitseminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Valitse haluamasi laskut tarkasteltaviksi tai käsiteltäviksi napsauttamalla aluksi kyseisen kierron
välilehteä.

Laskun valitseminen laskutietojen tarkastelemista varten

Jos haluat tarkastella laskun laskutietoja, napsauta haluamasi laskua laskulistassa.
Laskutietovälilehtien tiedot päivittyvät vastaavasti.

Laskun valitseminen käsiteltäväksi

Jos haluat valita laskun käsiteltäväksi (esimerkiksi tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi), valitse rivin
alussa oleva valintaruutu. Huomaa, että jos tarkastat tai hyväksyt tiliöintirivejä, valintaruutu on
automaattisesti valittuna. Voit peruuttaa valinnan poistamalla valintamerkin valintaruudusta.

Useiden laskujen valitseminen käsiteltäviksi

Voit valita useita laskuja käsiteltäviksi kahdella tavalla:
• Valitse laskuja yksi kerrallaan valitsemalla tarvittavat valintaruudut laskulistasta. Voit peruuttaa

valinnat poistamalla valintamerkit valintaruuduista.
• Valitse kaikki laskut tai poista valinnat kaikista laskuista käyttämällä laskulistojen yläpuolella olevia

painikkeita ja .
Jos valitset useita laskuja käsiteltäviksi ja lähetettäviksi, toimintopainikerivillä ovat käytettävissä vain ne
toiminnot, joita voidaan käyttää kaikkiin laskuihin (esimerkiksi Tarkasta, Hyväksy, jne.). Voit valita
laskuja käsiteltäviksi ja lähetettäviksi samaan aikaan sekä kiinteästä että tavallisesta kierrosta.

Laskujen lukitseminen

Et voi muokata laskuja, jotka toinen käyttäjä on valinnut muokattaviksi. Kun vastaavasti valitset laskun
luettelosta napsauttamalla riviä tai valitsemalla valintaruudun, muut käyttäjät eivät pysty muokkaamaan,
käsittelemään tai lähettämään laskua samaan aikaan.

Kun olet napsauttanut toista laskua, poistanut valinnan valintaruudusta, lähettänyt laskun tavalliseen tai
kiinteään kiertoon tai sulkenut sovelluksen, muut käyttäjät pystyvät jälleen käsittelemään laskua.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, voit mahdollisesti lukita laskun erikseen, jos haluat
jatkaa sen muokkaamista myöhemmin.
Laskun lukitseminen:
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
1. Valitse haluamasi lasku napsauttamalla laskua luettelosta.
2. Valitse Perustiedotvälilehti.
3. Valitse Lukitse lasku valintaruutu perustietokenttien yläpuolelta.

Jos laskun lukitsemiseen liittyy pakollisena kommentti, Kommentti ja vahvistus valintaikkuna
avautuu. Kirjoita kenttään kommentti ja valitse Kyllä. Laskun eteen ilmestyvä kuvake ilmaisee,
että lasku on lukittu.

Huomaa!
Lasku säilyy lukittuna vain niin kauan kuin se on kierrossa. Kun lähetät laskun kierron seuraavalle
vastaanottajalle, se vapautuu lukituksesta. Informatiivisessa kierrossa tai Side Step käsittelyssä
olevia laskuja ei voi lukita.

Lukituksen poistaminen:
1. Ellet lähetä laskua kiertoon, mutta haluat vapauttaa lukituksen, poista valinta Lukitse lasku

valintaruudusta.
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2. Jos lukituksen vapauttamiseen liittyy pakollisena kommentti, Kommentti ja vahvistus
valintaikkuna avautuu. Kirjoita kenttään kommentti ja valitse Kyllä. kuvake häviää.

Laskutietojen tarkistaminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Kun saat laskun käsiteltäväksi, napsauta laskua luettelossa ja tarkista laskun tiedot seuraavasti:
• Tarkasta laskuhistoria ja laskuun liittyvät kommentit. Voit myös lisätä kommentin laskun

seuraavalle vastaanottajalle. Napsauta Historiavälilehteä.
• Varmista, että laskun perustiedot ovat oikein. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, voit

mahdollisesti myös muokata perustietoja tarvittaessa. Valitse Perustiedotvälilehti.
• Tarkista laskun liitteet ja lisää tarvittaessa uusia. Valitse Liitteetvälilehti.
• Tarkasta tiliöintitiedot ja lisää tai muokkaa niitä tarvittaessa. Siirry tätä varten tiliöintinäyttöön.
• Avaa laskun kuva tarkasteltavaksi.

Kommenttien lisääminen laskuihin
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Voit antaa lisätietoja laskulle suorittamastasi toimenpiteestä.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, kommentit voivat olla pakollisia seuraavien
käsittelytoimenpiteiden yhteydessä:
• Laskun tarkastaminen
• Laskun hyväksyminen
• Laskun mitätöinti tai mitätöintipyynnön lähettäminen
• Laskun lähettäminen Side Step käsittelyyn
• Side Step käsittelyyn lähetetyn laskun tarkastaminen
• Laskun palauttaminen
• Laskun lähettäminen informatiiviseen kiertoon
• Kirjanpitoon siirtämisen estäminen
• Laskun lukitseminen
• Mahdollisesti jotkin muut laskunkäsittelyn asiakaskohtaiset toimenpiteet.
Kommentteja voi lisätä laskuihin kaikissa kiertotyypeissä. Viimeisin laskuun lisätty kommentti näkyy
laskulistojen alapuolella olevassa Valitun laskun viimeisin kommentti kentässä.

Voit lisätä kommentteja laskuihin, kun lähetät ne kiertoon, tai vain tallentaa kommentin laskuun
lähettämättä sitä kiertoon.

Kommentin lisääminen laskuun kiertoon lähettämisen yhteydessä

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Kun olet valinnut käsittelytoimenpiteen, voit kirjoittaa kommentin laskulistojen alapuolella olevaan
Kommenttikenttään.

Jos kommentti on käsittelytoimenpiteelle pakollinen, Kommenttikentän otsikko on merkitty tähdellä (*).

Kommenttiluettelossa on oma rivi jokaiselle laskulle, ja kukin rivi alkaa numerolla, joka laskulla on
laskulistassa. Jos esimerkiksi valitset käsiteltäviksi laskut 3 ja 5, luettelossa näkyvät kommenttirivit
laskuille 3 ja 5.

Kommentin enimmäispituus on 2 000 merkkiä. Kommentti tallentuu, kun lähetät laskun kiertoon.

Kommentin lisääminen laskuun lähettämättä sitä kiertoon

Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö
Voit lisätä laskuun kommentin lähettämättä laskua kiertoon. Voit esimerkiksi tehdä omia laskun
käsittelyyn liittyviä muistiinpanoja, vaikka et halua vielä lähettää laskua kiertoon. Kun olet lähettänyt
laskun kiertoon, myös kaikki tulevat vastaanottajat näkevät nämä kommentit.
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Huomaa!
Kommenttia ei voi poistaa eikä muokata tallentamisen jälkeen.

Kommentin lisääminen laskuun lähettämättä sitä kiertoon:
1. Laskun valitseminen:

• Jos olet Vastaanotetut laskut näytössä, napsauta laskua luettelosta.
• Jos olet Arkistonäytössä, kaksoisnapsauta luettelossa olevaa laskua tai napsauta

toimintopainikerivin Avaapainiketta.

2. Napsauta Historiavälilehteä.

3. Napsauta kuvaketta. Kommentin tiedot valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kommenttisi Kommenttikenttään. Kommentin enimmäispituus on 2 000 merkkiä.
5. Valitse Tallenna.

Liitteiden lisääminen laskuihin

Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö
Voit lisätä laskuihin liitteitä. Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät voivat tarkastella lisäämiäsi liitteitä. Voit
kuitenkin rajoittaa tarkasteluoikeuksia lisätessäsi liitettä.

Kun olet lisännyt liitteen, voit avata sen tarkasteltavaksi, poistaa sen tai muokata tarkasteluoikeuksia.

Huomaa!
Sallitut liitetyypit määritetään järjestelmän asetuksissa.

Liitteen lisääminen:

1. Laskun valitseminen:
• Jos olet Vastaanotetut laskut näytössä, napsauta laskua luettelosta.
• Jos olet Arkistonäytössä, kaksoisnapsauta luettelossa olevaa laskua tai napsauta

toimintopainikerivin Avaapainiketta.
2. Valitse Liitteetvälilehti.
3. Napsauta kuvaketta. Uusi liite valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita liitteen nimi Kuvauskenttään.

5. Kirjoita tiedoston polku ja nimi Tiedostonimikenttään tai napsauta painiketta ja valitse
tiedosto. Järjestelmä lisää tiedoston nimen Tiedostonimikenttään.

6. Jos haluat valita käyttäjät, jotka pystyvät tarkastelemaan liitettä, tee seuraavasti:
1. Napsauta Uusi liite valintaikkunassa olevaa Muokkaa oikeuksia painiketta. Muokkaa

liitteen oikeuksia valintaikkuna avautuu.
2. Valitse Käytössä valituille käyttäjille vaihtoehto.

3. Valitse käyttäjät napsauttamalla . Näyttöön tulee Käyttäjätvalintaikkuna.
Lisätietoja käyttäjien valitsemisesta on kohdassa .

4. Valittuasi käyttäjän napsauta OKpainiketta. Järjestelmä lisää käyttäjän nimen Muokkaa
liitteen oikeuksia valintaikkunaan. Jos haluat poistaa käyttäjän, valitse käyttäjä ja napsauta

painiketta.
5. Napsauta OKpainiketta.

7. Napsauta Uusi liite valintaikkunassa olevaa OKpainiketta. Liitteen nimi näkyy
Kuvauskohdassa, ja oma nimesi näkyy Omistajakohdassa. Jos tarkastelua on rajoitettu,
Oikeudetsarakkeessa näkyy teksti Määritetty.

Liitteen tarkasteluoikeuksien muokkaaminen:

1. Voit muokata lisäämäsi liitteen tarkasteluoikeuksia. Valitse liite Liitteetvälilehdeltä ja napsauta
painiketta.

• Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat tarkastella liitettä, valitse Käytettävissä kaikille
käyttäjille vaihtoehto.
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• Jos haluat valita käyttäjät, jotka voivat tarkastella liitettä, valitse Käytössä valituille
käyttäjille ja sen jälkeen käyttäjät.

• Jos olet valinnut käyttäjät jo aiemmin, heidän nimensä näkyvät kentässä. Voit lisätä uusia
käyttäjiä ja poistaa entisiä.

2. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, valitse OK.

Liitteen poistaminen:

1. Voit poistaa vain itse lisäämiäsi liitteitä. Valitse Liitteetvälilehdeltä liite, jonka haluat poistaa.

2. Napsauta kuvaketta.

Laskun kirjanpitoon lähettämisen estäminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, voit lähettää laskun kiertoon, mutta estää sen
siirtämisen kirjanpitojärjestelmään. Laskun tila on tällöin epäselvä Basware Invoice Processing
järjestelmän Mastersovelluksen Siirtovalmiit laskut näytössä.

Huomaa!
Tämä toiminto on kaikkien käyttäjien käytettävissä. Toiminnon nimi ja käyttötarkoitus voidaan kuitenkin
määrittää asiakaskohtaisesti, joten se voi vaihdella eri järjestelmissä.

Laskun kirjanpitoon lähettämisen estäminen:

1. Valitse haluamasi lasku napsauttamalla laskua luettelosta.
2. Valitse Perustiedotvälilehti.
3. Valitse Maksuesto asetettu valintaruutu.
4. Jos toimintoon liittyy pakollisena kommentti, Kommentti ja vahvistus valintaikkuna avautuu.

Kirjoita kommentti ja valitse Kyllä. Luettelossa olevan laskun eteen ilmestyy kuvake.

Laskun kirjanpitoon lähettämisen salliminen:

1. Jos haluat jälleen sallia laskun lähettämisen uudelleen kirjanpitoon, poista valinta Maksuesto
asetettu valintaruudusta.

2. Jos toimintoon liittyy pakollisena kommentti, Kommentti ja vahvistus valintaikkuna avautuu.
Lisää kenttään kommentti ja valitse Kyllä. kuvake häviää.

Jos olet lähettänyt tämän laskun kiertoon, kuka tahansa vastaanottajista voi jälleen sallia laskun
lähettämisen kirjanpitoon.

Toisen käyttäjän lukitsemien laskujen käsittely

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Toisen käyttäjän parhaillaan muokkaamat laskut on merkitty kuvakkeella. Kyseisen käyttäjän nimi
näkyy työkaluvinkkinä, kun siirrät hiiren osoittimen kuvakkeen kohdalle.

Jos toinen käyttäjä muokkaa laskua, voit:
• avata laskun tarkasteltavaksi
• lisätä laskuun liitteitä ja kommentteja
• lähetä lasku informatiiviseen kiertoon.
Jos toinen käyttäjä muokkaa laskua, et voi:
• muokata tiliöintitietoja, koska tiliöintinäyttö on vain luku tilassa
• muokata perustietoja
• käsitellä laskuja tai lähettää niitä kiertoon, koska toimintopainikerivi ei ole käytettävissä.
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Laskujen tarkasteleminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Kaikki käyttäjät voivat tarkastaa laskuja, ja useita laskuja voidaan tarkastaa samanaikaisesti. Jos
sinulla ei ole laskun hyväksymisoikeutta, voit vahvistaa tällä toiminnolla laskun tiedot, erityisesti sen,
että laskun ja tiliöinnin loppusummat ovat samat.

Järjestelmän asetuksista riippuen voit joko tarkastaa koko laskun kerralla tai voit joutua tarkastamaan
tiliöintirivit yksitellen ennen laskun lähettämistä hyväksyttäväksi. Lasku voidaan tarkastaa myös niin,
että yksi käyttäjä tarkastaa ensimmäisen rivin, toinen käyttäjä toisen jne.

Tiliöintirivien tarkastaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus on käytössä järjestelmässä, tiliöintipohjassa on tiliöintirivien alussa
erillinen Tarkastettusarake. Kunkin tiliöintirivin tarkastaja näkyy tiliöintipohjassa työkaluvinkkinä.
Tiliöintirivien tarkastaminen:
1. Valitse tarkastettavat laskut laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisten laskurivien alussa

olevat valintaruudut.
2. Valitse Tiliöintivälilehti. Välilehdellä näkyy valittuna (korostettuna) olevan laskun tiliöinti.
3. Lisää tarkastettavien tiliöintirivien kohdalla oleviin valintaruutuihin valintamerkki

Tarkastettusarakkeessa.
• Jos haluat tarkastaa kaikki tiliöintirivit, lisää valintamerkki Tarkasta kaikki valintaruutuun.
• Jos haluat peruuttaa kaikkien tiliöintirivien tarkastuksen, poista valinta tästä valintaruudusta.

4. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Tarkasta).
Huomaa, että tarkastus on ainoa toimenpide, jonka voit tehdä valittuasi tiliöintirivit. Jos napsautat
jotakin muuta toimintopainiketta, näyttöön tulee ilmoitus.

5. Lähetä laskut seuraavalle vastaanottajalle.
Jos järjestelmän asetuksissa niin on määritetty, sovellus tuo näyttöön ilmoituksen, jos esimerkiksi
laskun loppusumma ja tiliöinnin loppusumma eivät vastaa toisiaan Laskun voi siitä huolimatta
lähettää kiertoon.

Laskujen tarkastaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti
Laskun tarkastaminen:
1. Valitse tarkastettavat laskut laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisten laskurivien alussa

olevat valintaruudut.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Tarkasta).
3. Lähetä laskut seuraavalle vastaanottajalle.

Huomaa!
Sovellus saattaa tuoda näyttöön ilmoituksen, jos laskun loppusumma ja tiliöinnin loppusumma
eivät vastaa toisiaan. Laskun voi siitä huolimatta lähettää kiertoon.

Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus on käytössä järjestelmässä, katso ohjeet kohdasta Tiliöintirivien
tarkastaminen.

Laskujen hyväksyminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Jos sinulla on hyväksymisoikeudet, voit hyväksyä sellaisten yhtiöiden laskuja, joiden
hyväksymisoikeudet pääkäyttäjä on määrittänyt sinulle. Voit hyväksyä useita laskuja samanaikaisesti.

Järjestelmän asetuksista riippuen voit joko hyväksyä koko laskun kerralla tai voit joutua hyväksymään
tiliöintirivit yksitellen ennen laskun lähettämistä siirrettäväksi kirjanpitoon. Näin laskun ensimmäinen
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vastaanottaja voi hyväksyä ne tiliöintirivit, joihin hänellä on hyväksymisoikeus, ja toinen vastaanottaja
voi hyväksyä loput tiliöintirivit.

Huomaa!
(Hyväksy) painike ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole valitun laskun hyväksymisoikeutta tai jos et

ole valinnut yhtään tiliöintiriviä hyväksyttäväksi (jos rivikohtainen hyväksyntä on käytössä).

Hyväksymisraja

Järjestelmäasetuksista riippuen laskujen hyväksymisraja voi olla joko absoluuttinen tai informatiivinen.
Jos raja on absoluuttinen, et voi hyväksyä laskuja, joiden summa ylittää hyväksymisrajan. Jos
raja on informatiivinen, voit hyväksyä laskun, mutta näyttöön tulee ilmoitus summan ylittäessä
hyväksymisrajan. Hyväksymisraja voi olla myös lasku tai tiliöintirivikohtainen.

Tiliöintirivien hyväksyminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Jos tiliöintirivikohtainen hyväksyntä on käytössä järjestelmässäsi, tiliöintipohjassa on tiliöintirivien
alussa Hyväksyttysarake. Hyväksymisrajasi määrittää, kuinka monta tiliöintiriviä sinulla on oikeus
hyväksyä. Kunkin tiliöintirivin hyväksyjä näkyy tiliöintipohjassa työkaluvinkkinä. Jos olet hyväksynyt
tiliöintirivin ja muokkaat riviä sen jälkeen, hyväksyntä poistetaan.
Tiliöintirivien hyväksyminen:
1. Valitse hyväksyttävät laskut laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisten laskurivien alussa

olevat valintaruudut.
2. Valitse Tiliöintivälilehti.
3. Merkitse Hyväksyttysarakkeessa valintaruudut niiden tiliöintirivien kohdalle, jotka haluat

hyväksyä.
Voit siirtyä seuraavaan laskuun napsauttamalla seuraavaa luettelossa olevaa laskua.
Ensimmäisen laskun tiliöintipohjan valintamerkit säilyvät ennallaan.
• Jos haluat hyväksyä kaikki tiliöintirivit, valitse Hyväksy kaikki valintaruutu.
• Jos haluat peruuttaa kaikkien tiliöintirivien tarkastuksen, poista valinta tästä valintaruudusta.

4. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Hyväksy).
Huomaa, että hyväksyntä on ainoa toimenpide, jonka voit tehdä valittuasi tiliöintirivit. Jos
napsautat jotakin muuta toimintopainiketta, näyttöön tulee ilmoitus.

5. Sovellus voi pyytää hyväksyjäsalasanaa. Kirjoita salasana ja valitse OK. Lisätietoja salasanan
määrittämisestä on kohdassa Hyväksyjäsalasanan asettaminen.

6. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, lasku voidaan lähettää toisella tai molemmilla
seuraavista tavoista:
• Jos kaikkia tiliöintirivejä ei ole hyväksytty, voit lähettää laskut seuraavalle vastaanottajalle.

Järjestelmän asetuksista riippuen voit myös ehkä lähettää laskun vielä toiselle hyväksyjälle,
vaikka kaikki tiliöintirivit onkin jo hyväksytty.

• Jos kaikki tiliöintirivit on hyväksytty, voit lähettää laskut siirrettäviksi kirjanpitoon.

Laskujen hyväksyminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Jos koko laskun voi hyväksyä samalla kertaa eikä sen summa ylitä hyväksymisrajaasi, toimi
seuraavasti:
Laskun hyväksyminen:
1. Valitse hyväksyttävät laskut laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisten laskurivien alussa

olevat valintaruudut.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Hyväksy).
3. Sovellus voi pyytää hyväksyjäsalasanaa. Kirjoita salasana ja valitse OK. Lisätietoja salasanan

määrittämisestä on kohdassa Hyväksyjäsalasanan asettaminen.
4. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, lasku voidaan lähettää toisella tai molemmilla

seuraavista tavoista:
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• Jos kaikkia tiliöintirivejä ei ole hyväksytty, voit lähettää laskut seuraavalle vastaanottajalle.
• Jos kaikki tiliöintirivit on hyväksytty, voit lähettää laskut siirrettäviksi kirjanpitoon.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, järjestelmä voi näyttää ilmoituksen, jos
laskun tiliöinnissä on puutteita. Tässä tapauksessa laskun lähettäminen kirjanpitoon voi olla
kielletty, kunnes olet antanut tiliöintitiedot.

Huomaa!
Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus on käytössä järjestelmässä, katso ohjeet kohdasta
Tiliöintirivien hyväksyminen.

Laskujen tarkastaminen tai välittäminen hyväksymisen sijaan

Voit laskun hyväksymisen sijaan tarkastaa laskun tai välittää sen toiselle vastaanottajalle. Lisäksi
käytettävissäsi voi olla mukautettu tarkastustoiminto.

Huomaa, että kun tarkastat laskun tai välität sen toiselle vastaanottajalle, voit ainoastaan lähettää
laskun siirrettäväksi kirjanpitoon. Muut vastaanottajat eivät ole valittavissa.

Hyväksyjäsalasanan asettaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Kun hyväksyt ensimmäistä laskua sovelluksen avaamisen jälkeen, sovellus voi pyytää sinua
varmistamaan hyväksymisoikeutesi pyytämällä hyväksyjäsalasanaa. Hyväksyjäsalasana tarkastetaan,
jos asetus on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa. Sovellus pyytää tämän jälkeen automaattisesti
asettamaan salasanan, jos sitä ei ole vielä asetettu.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, sinun täytyy ehkä myös vaihtaa hyväksyjäsalasana
tietyn ajan kuluttua. Tällöin sovellus pyytää sinua vaihtamaan salasanan, kun hyväksyt laskua.
Salasanassa pitää olla 5 – 20 merkkiä.

Hyväksyjäsalasanan asettaminen:

1. Kirjoita uusi salasana ja vahvista se kirjoittamalla se uudelleen.
2. Tallenna uusi salasana napsauttamalla OK. Kun olet antanut salasanan, lasku hyväksytään ja

lähetetään.
Jos olet unohtanut salasanasi tai sen asettamisessa on ongelmia, ota yhteys järjestelmän
pääkäyttäjään.

Oman salasanan vaihtaminen:

1. Jos haluat vaihtaa salasanaa, napsauta Muuta salasana painiketta.
2. Kirjoita vanha salasana ja uusi salasana. Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se uudelleen.
3. Napsauta OKpainiketta.

Hallinnolliseen hyväksyntään lähetettyjen laskujen hyväksyminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Hallinnollinen hyväksyntä välilehti

Jos järjestelmässäsi on käytössä hallinnollinen hyväksyntä ja sinulla on tarvittavat oikeudet, voit
hyväksyä hallinnolliseen hyväksyntään lähetettyjä laskuja ennen niiden siirtoa kirjanpitoon. Voit
hyväksyä useita laskuja samanaikaisesti.
Hallinnolliseen hyväksyntään lähetetyn laskun hyväksyminen:
1. Valitse hyväksyttävät laskut laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin alussa oleva

valintaruutu.
2. Napsauta toimintopainikerivin (Hallinnollinen hyväksyntä) painiketta.
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään.

Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.

4. Lähetä lasku siirrettäväksi kirjanpitoon valitsemalla (Vahvista & Lähetä).
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Laskujen palauttaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Jos olet vastaanottanut itsellesi kuulumattoman laskun tai tarvitset lisätietoja edelliseltä vastaanottajalta,
voit palauttaa laskun edelliselle vastaanottajalle. Voit myös palauttaa laskun Basware Invoice
Processing järjestelmän Mastersovelluksen käyttäjälle.

Voit palauttaa useita laskuja samanaikaisesti. Jos olet vastaanottanut laskun kiinteässä kierrossa,
kierto peruutetaan.
Laskun palauttaminen:
1. Valitse luettelosta lasku, jonka haluat palauttaa. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin

alussa oleva valintaruutu.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Palauta).
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty

tähdellä (*). Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.
4. Voit jatkaa kahdella eri tavalla:

• Palauta lasku edelliselle vastaanottajalle valitsemalla Lähettäjälle. Vastaanottajan nimi
näkyy Seuraava vastaanottaja kentässä.

• Palauta lasku Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle valitsemalla
Masterkäyttäjälle.

Laskujen välittäminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö

Jos vastaanotat laskun, joka ei kuulu sinulle, mutta tiedät laskun oikean vastaanottajan, voit välittää
laskun tekemättä muita toimenpiteitä. Voit välittää useita laskuja samanaikaisesti.

Laskun välittäminen:

1. Valitse luettelosta lasku, jonka haluat välittää eteenpäin. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin
alussa oleva valintaruutu.

2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Välitä).
3. Välitä lasku seuraavalle vastaanottajalle.
Jos et tiedä laskun seuraavaa vastaanottajaa, voit myös palauttaa sen edelliselle vastaanottajalle
tai Masterkäyttäjälle napsauttamalla painiketta (Palauta). Ohjeita on kohdassa Laskujen
palauttaminen.

© Copyright 19992011 Basware Corporation. All rights reserved. 21



Basware Invoice Processing ProClient 5.1 Pikaohje

Laskujen mitätöiminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Jos vastaanotat laskun, joka ei kuulu yhtiölle tai on muutoin perusteeton, voit mitätöidä laskun, jos
mitätöintitoiminto on käytössä järjestelmässäsi ja sinulla on mitätöintioikeudet. Tällöin painike
(Peruuta) on käytettävissä toimintopainikerivillä.

Jos sinulla ei ole kyseisiä oikeuksia, käytettävissä on sen sijaan painike (Mitätöintipyyntö). Tällöin
voit lähettää mitätöintipyynnön käyttäjälle, jolla on mitätöintioikeudet, tai Basware Invoice Processing
järjestelmän Mastersovelluksen käyttäjälle. Voit pyytää useiden laskujen mitätöintiä samanaikaisesti.

Kun lasku mitätöidään, se poistuu kierrosta, mutta tallentuu silti järjestelmään, jossa sitä voi
tarkastella Arkistonäytössä. Mitätöityä laskua ei voi lähettää kirjanpitoon. Voit mitätöidä useita
laskuja samanaikaisesti. Jos mitätöit kiinteässä kierrossa olevan laskun tai lähetät sitä koskevan
mitätöintipyynnön, kierto peruutetaan.

Huomaa!
Jos toinen käyttäjä on pyytänyt laskun mitätöintiä, se näkyy laskuhistoriassa.

Laskun mitätöiminen:
1. Valitse luettelosta lasku, jonka haluat mitätöidä. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin

alussa oleva valintaruutu.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Peruuta).
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty

tähdellä (*). Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.

4. Vahvista mitätöinti valitsemalla (Vahvista & Lähetä). Lasku lähetetään Basware Invoice
Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle.

Mitätöintipyynnön lähettäminen:
1. Valitse luettelosta lasku, jonka haluat mitätöidä. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin

alussa oleva valintaruutu.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Mitätöintipyyntö).
3. Voit jatkaa kahdella eri tavalla:

• Lähetä mitätöintipyyntö Basware Invoice Processing järjestelmän Mastersovelluksen
käyttäjälle valitsemalla Masterkäyttäjälle.

• Lähetä mitätöintipyyntö käyttäjälle, jolla on mitätöintioikeudet, napsauttamalla Lisää
vastaanottajat painiketta. Vastaanottajatvalintaikkuna avautuu. Valintaikkunassa näkyvät
kaikki käyttäjät, joilla on mitätöintioikeudet. Lisätietoja vastaanottajien valitsemisesta on
kohdassa . Kun olet valinnut vastaanottajan, järjestelmä lisää vastaanottajan nimen
Seuraava vastaanottaja kenttään.

4. Lisää Kommenttikenttään seuraavaa vastaanottajaa varten kommentti siitä, että pyydät laskun
mitätöintiä. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty tähdellä (*).
Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.

5. Lähetä mitätöintipyyntö valitsemalla (Vahvista & Lähetä).

Side Step käsittelyssä olevien laskujen kuittaaminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Side Step vastaanotetut välilehti

Sinulle Side step prosessiin lähetetyt laskut on merkitty kuvakkeella .

Käyttäjä, joka vastaanottaa Side Step käsittelyyn lähetetyn laskun, ei voi hyväksyä laskua tai tehdä
sille muita käsittelytoimenpiteitä. Laskuun voi vain lisätä kommentteja ja liitteitä, ja sen voi kuitata ja
lähettää takaisin alkuperäiselle vastaanottajalle.
Laskun kuittaaminen Side Step käsittelyssä
1. Valitse lasku laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin alussa oleva valintaruutu.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Tarkista Side Step) painiketta.
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3. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty
tähdellä (*).
Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.

4. Valitse (Vahvista & Lähetä). Lasku palautetaan lähettäjälle.

Laskujen kuittaaminen informatiivisessa kierrossa
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Informatiivinen kierto välilehti

Sinulle informatiiviseen kiertoon lähetetyt laskut on merkitty kuvakkeella .

Informatiivisessa kierrossa laskun vastaanottaja ei voi suorittaa laskulle toimenpiteitä. Voit ainoastaan
tarkastella laskun tietoja ja kuitata ne ja lähettää laskun edelleen informatiivisen kierron muille
käyttäjille. Voit kuitata useita laskuja samanaikaisesti. Voit myös lisätä laskuun liitteitä.

Laskun kuittaaminen informatiivisessa kierrossa:

1. Valitse laskulistasta lasku, jonka haluat kuitata. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin alussa
oleva valintaruutu.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Kuittaa) painiketta.
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään.

Lisätietoja kommenttien lisäämisestä on kohdassa Kommenttien lisääminen laskuihin.

4. Lopeta informatiivinen kierto valitsemalla (Vahvista & Lähetä). Laskuhistoriassa näkyy, että
olet kuitannut laskun.

Voit myös lähettää laskun informatiivisen kierron muille käyttäjille.

Käsittelytoimenpiteen peruuttaminen
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Jos olet valinnut käsittelytoimenpiteen napsauttamalla jotakin toimintopainikerivin toimintopainikkeista,
voit peruuttaa toiminnon napsauttamalla toimintopainikerivin painiketta (Peruuta toiminto).

Laskujen täsmäytys manuaalisesti

Manuaalinen täsmäytys on saatavissa vain tilauspohjaisille ostolaskuille. Kerralla voidaan täsmäyttää
van yksi lasku.

Jos tämä ominaisuus otetaan käyttöön järjestelmän asetuksissa, voit toimia seuraavasti:
• Tarkastella täsmäytetyn tilauksen tietoja.
• Täsmäyttää manuaalisesti tilauksen tai tilauksen tiedot laskun kanssa, jos automaattinen

täsmäytys on epäonnistunut tai et ole ottanut atomaattista täsmäytystä käyttöön.

Vihje!
Jos automaattinen täsmäytys on käytössä, voit tarkistaa laskuhistorian, jos automaattinen
täsmäytys on epäonnistunut.

• Hakea laskulle täsmääviä tilauksia.
Avaa manuaalinen täsmäytys valitsemalla lasku Saapuneet laskut näytöstä ja valitsemalla
laskulistan yläpuolella. Napsauta Tiliöintinäytössä tiliöintirivien yllä olevaa kuvaketta.

Täsmäytystietojen tarkasteleminen

Siinä näkyvät seuraavat tiedot:
• Valitun laskun perustiedot
• Luettelo tilauksista, jotka täsmäävät parhaiten laskuun (ennalta määriteltyjen hakuehtojen

mukaisesti)
• Laskun kanssa jo täsmäytetyt tilausrivit
Lisätietoja on Baswaren Matchingsovelluksen käyttäjädokumentaatiossa.
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Tilausten etsiminen

Voit hakea tilauksia, jos automaattinen täsmäytys ei ole löytänyt tilausta laskulle tai jos haluat lisätä
toisen tilauksen, jonka kanssa lasku täsmäytetään. Voit tehdä pikahaun tai käyttää lisähakuehtoja,
jotka tarjoavat enemmän vaihtoehtoja.

Lisätietoja on Baswaren Matchingsovelluksen käyttäjädokumentaatiossa.

Tilausten tai tilaustietojen täsmäyttäminen laskun kanssa

Manuaalista täsmäytystä voidaan käyttää automaattisen täsmäytyksen tukena, jolloin se voidaan
aktivoida, jos automaattinen täsmäytys on aiheuttanut virheen tai ei ole käytettävissä. Sitä voidaan
käyttää myös ainoana täsmäytysvaihtoehtona.

Tilaukset tai tilaustiedot voi täsmäyttää laskun kanssa eri tavoin. Lisätietoja on Baswaren
Matchingsovelluksen käyttäjädokumentaatiossa.

Täsmäytyksen peruuttaminen

Jos lasku täsmäytettiin virheellisesti, voit peruuttaa täsmäytystoimenpiteen.

Lisätietoja on Baswaren Matchingsovelluksen käyttäjädokumentaatiossa.

Jos manuaalista täsmäytystä ei voi tehdä, lähetä lasku toiselle vastaanottajalle yrityksesi sisäisten
ohjeiden mukaisesti.

Laskujen lähettäminen

Laskujen lähettäminen tavalliseen kiertoon

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Jos lasku on tavallisessa kierrossa, voit valita sen seuraavan vastaanottajan. Voit lähettää laskun
samalla kertaa useille vastaanottajille ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta vastaanottajilta tai vain yhdeltä
vastaanottajalta.

Voit myös lähettää useita laskuja samanaikaisesti samoille käyttäjille.

Jos toimenpidettä vaaditaan vain yhdeltä vastaanottajalta, laskun voi käsitellä se, joka avaa sen ensin.
Kun vastaanottaja avaa laskun, muut vastaanottajat eivät pysty käsittelemään sitä. Kun vastaanottaja
suorittaa toimenpiteen laskulle ja lähettää sen kiertoon, lasku poistetaan muiden vastaanottajien
laskulistoista. Lasku jää kuitenkin muiden vastaanottajien henkilökohtaisiin arkistoihin.

Laskun lähettäminen tavalliseen kiertoon:

1. Valitse laskulistasta lasku, jonka haluat lähettää. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin
alussa oleva valintaruutu.

2. Tee laskulle tarvittava käsittelytoimenpide.
3. Napsauta Lisää vastaanottajat painiketta ja valitse laskun seuraava vastaanottaja. Lisätietoja

on kohdassa .
• Jos lähetät laskun useille vastaanottajille, mutta riittää, että vain yksi heistä käsittelee laskun,

valitse Vain yhden tarvitsee käsitellä valintaruutu. Seuraava vastaanottaja kentän
edessä näkyy yksi toimenpide kierron kuvake.

• Jos lähetät laskun useille vastaanottajille valitsematta tätä valintaruutua, kaikkien
vastaanottajien on käsiteltävä lasku.

4. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on valitulle käsittelytoimenpiteelle
pakollinen, kentän otsikko on merkitty tähdellä (*).

5. Lähetä lasku kiertoon valitsemalla (Vahvista & Lähetä).
Jos laskun kaikki tiliöintirivit on hyväksytty, voit myös lähettää laskun siirrettäväksi kirjanpitoon.
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Laskujen lähettäminen kiinteään kiertoon
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti
Kiinteässä kierrossa kaikki laskun vastaanottajat on määritetty Basware Invoice Processing
järjestelmän Mastersovelluksessa. Tämä tarkoittaa, että et voi valita laskun seuraavaa vastaanottajaa
itse, vaan lasku lähetetään automaattisesti kiinteän kierron asetuksissa määritetylle seuraavalle
vastaanottajalle.

Voit lähettää kiinteään kiertoon useita laskuja samanaikaisesti.

Kiinteässä kierrossa olevista laskuista laskuhistoriassa näkyvät myös ne käyttäjät, jotka käsittelevät
laskua seuraavaksi.

Sinulle kiinteään kiertoon lähetetyt laskut on merkitty laskulistassa kuvakkeella .

Laskun lähettäminen kiinteään kiertoon:

1. Valitse laskulistasta lasku, jonka haluat lähettää. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin
alussa oleva valintaruutu.

2. Tee laskulle tarvittava käsittelytoimenpide.

Seuraava vastaanottaja kentän edessä näkyy kiinteän kierron kuvake . Kentässä näkyy
seuraavan vastaanottajan nimi. Jos olet kierron viimeinen vastaanottaja, kentässä näkyy teksti
Lähetä siirrettäväksi.

3. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on valitulle käsittelytoimenpiteelle
pakollinen, kentän otsikko on merkitty tähdellä (*).

4. Valitse (Vahvista & Lähetä). Lasku lähetetään joko kierron seuraavalle vastaanottajalle tai,
jos olet viimeinen vastaanottaja, Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle
siirrettäväksi kirjanpitoon.

Voit myös peruuttaa kiinteän kierron palauttamalla laskun edelliselle vastaanottajalle tai Basware
Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle.

Laskujen lähettäminen tavalliseen ja kiinteään kiertoon
Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti
Laskujen lähettäminen tavalliseen ja kiinteään kiertoon:
1. Valitse laskulistasta lasku, jonka haluat lähettää. Tee tämä valitsemalla kyseisten laskurivien

alussa olevat valintaruudut.
2. Tee laskuille tarvittava käsittelytoimenpide.
3. Valitse vastaanottajat toimimalla seuraavasti:

• Jos kyseessä ovat tavallisessa kierrossa olevat laskut, valitse Lisää vastaanottajat ja valitse
seuraavat vastaanottajat.
Huomaa, että et voi valita vastanottajia erikseen kullekin laskulle. Sen sijaan kaikki tavallisen
kierron laskut lähetetään samoille vastaanottajille.
Jos lähetät laskut useille vastaanottajille, mutta riittää, että vain yksi heistä käsittelee laskut,
valitse Vain yhden tarvitsee käsitellä valintaruutu. Seuraava vastaanottaja kenttien
edessä näkyy yksi toimenpide kierron kuvake .
Jos lähetät laskut useille vastaanottajille valitsematta kyseistä ruutua, kaikkien
vastaanottajien on käsiteltävä laskut.
Jos kiinteän kierron laskujen kaikki tiliöintirivit on hyväksytty, voit myös lähettää laskut
siirrettäviksi kirjanpitoon. Napsauta tässä tapauksessa Lähetä siirrettäväksi painiketta.
Seuraava vastaanottaja kenttiin tulee teksti Lähetä siirrettäväksi.

• Jos kyseessä ovat kiinteässä kierrossa olevat laskut, seuraavat vastaanottajat näkyvät
Seuraava vastaanottaja kentissä.
Jos olet kiinteän kierron viimeinen vastaanottaja, lasku lähetetään automaattisesti
kirjanpitoon, ja Seuraava vastaanottaja kentässä näkyy teksti Lähetä siirrettäväksi.

4. Lisää kommentit Kommenttikenttiin. Jos kommentit ovat pakollisia valitulle
käsittelytoimenpiteelle, kentän otsikko on merkitty tähdellä (*).
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5. Lähetä laskut kiertoon valitsemalla (Vahvista & Lähetä).

Laskujen lähettäminen informatiiviseen kiertoon

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö
Laskuja voi lähettää normaalin kierron (tavallinen tai kiinteä kierto) lisäksi muille käyttäjille
informatiiviseen kiertoon. Voit myös lähettää laskun pelkästään informatiiviseen kiertoon.

Huomaa!
Varahenkilökäsittelyä ei käytetä informatiivisessa kierrossa.

Laskun lähettäminen informatiiviseen kiertoon:
1. Valitse lasku laskulistasta.
2. Valitse laskulistan alapuolella oleva Informatiivinen kierto välilehti.

3. Napsauta painiketta ja valitse vastaanottajat. Lisätietoja on kohdassa . Jos haluat poistaa
vastaanottajan, valitse vastaanottaja ja napsauta Poistapainiketta. Jos haluat poistaa kaikki
vastaanottajat, valitse Poista kaikki.

4. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty
tähdellä (*).

5. Valitse Lähetä.

Huomaa!
Informatiivinen kierto välilehdeltä ei voi lähettää informatiiviseen kiertoon useita laskuja
samanaikaisesti. Tämän voi kuitenkin tehdä Arkistonäytössä. Ohjeita on kohdassa Arkistoitujen
laskujen lähettäminen informatiiviseen kiertoon.

Laskujen lähettäminen side step vastaanottajille

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Laskun voi lähettää tavallisen työskentelyprosessin ulkopuolella olevalle vastaanottajalle, esimerkiksi
materiaaliasiantuntijalle, joka tarkistaa toimituksen. Side Step vastaanottaja ei voi hyväksyä laskua tai
tehdä sille mitään käsittelytoimenpiteitä. Side Step vastaanottaja voi vain lisätä laskuun kommentteja
ja liitteitä, kuitata laskun ja palauttaa sen lähettäjälle.

Et voi tehdä laskulle muita käsittelytoimenpiteitä ennen kuin Side Step vastaanottaja on käsitellyt
laskun. Side Step toimintoa voi käyttää sekä kiinteän että tavallisen kierron laskujen yhteydessä, ja
Side Step käsittelyyn voi samalla kertaa lähettää useita laskuja. Laskut voi kuitenkin lähettää vain
samalle vastaanottajalle.

Huomaa, että jos Side Step vastaanottaja ei voi käsitellä laskua esimerkiksi työpoissaolon vuoksi, lasku
odottaa edelleen vastaanottajan toimenpidettä. Laskua ei lähetetä vastaanottajan varahenkilölle tai
kiinteän kierron seuraavalle vastaanottajalle, ennen kuin Side Step vastaanottaja on käsitellyt laskun.

Tässä tapauksessa laskun lähettäjä voi mitätöidä Side step käsittelyn.

Laskun lähettäminen Side Step vastaanottajalle:

1. Valitse laskulistasta lasku, jonka haluat lähettää. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin
alussa oleva valintaruutu.

2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Side Step).
3. Valitse vastaanottaja. Ohjeita on kohdassa . Voit valita vain sellaisen vastaanottajan, jolla

on kyseisen laskun yhtiön käyttäjäoikeudet. Jos lasku on kiinteässä kierrossa, sitä ei lähetetä
seuraavalle vastaanottajalle ennen kuin Side Step vastaanottaja on käsitellyt sen.

4. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty
tähdellä (*).

5. Lähetä lasku Side Step vastaanottajalle valitsemalla (Vahvista & Lähetä).
Lasku poistuu Käsittelemättömät laskut välilehden laskulistasta ja näkyy Side Step lähetetyt
välilehdellä. Lasku on merkitty kuvakkeella laskurivin alussa. Voit tarkastella laskutietoja, mutta et
voi tehdä laskulle mitään toimenpiteitä, lukuun ottamatta Side Step käsittelyn peruuttamista.
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Ohjeita on kohdassa Side Stepin peruuttaminen.

Side Step vastaanottaja lähettää laskun takaisin sinulle käsiteltyään sen. Sen jälkeen lasku tulee
uudelleen näkyviin Käsittelemättömät laskut välilehdellä, ja voit jatkaa laskun käsittelyä normaalisti.

Side Stepin peruuttaminen

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Side Step lähetetyt välilehti

Side Step toiminnon voi peruuttaa, jos esimerkiksi Side Step vastaanottaja ei jostain syystä käsittele
laskua.

Side Stepin peruuttaminen:

1. Valitse lasku laskulistasta. Tee tämä valitsemalla kyseisen laskurivin alussa oleva valintaruutu.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Peruuta Side Step) painiketta.
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään.
4. Valitse (Vahvista & Lähetä).

Laskujen lähettäminen siirrettäväksi kirjanpitoon

Sijainti: Saapuneet laskut näyttö > Käsittelemättömät laskut välilehti

Ne käyttäjät, joilla on oikeus hyväksyä laskuja, voivat lähettää niitä siirrettäviksi kirjanpitoon.

Lasku voidaan hyväksyä useita kertoja eri käyttäjien käsittelyssä, mutta vähintään yksi hyväksyntä
tarvitaan, ennen kuin lasku voidaan lähettää kirjanpitoon. Jos sama lasku on lähetetty useille käyttäjille,
kaikkien käyttäjien on lähetettävä lasku siirrettäväksi ennen kuin siirto voidaan tehdä.

Huomaa!
Tämä toiminto ei varsinaisesti siirrä laskuja kirjanpitoon vaan lähettää ne Basware Invoice Processing
järjestelmän Masterkäyttäjälle, joka siirtää laskut kirjanpitoon.

Laskun lähettäminen siirrettäväksi kirjanpitoon:

1. Valitse lasku laskulistasta.
2. Napsauta toimintopainikerivin painiketta (Hyväksy).
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään. Jos kommentti on pakollinen, kentän otsikko on merkitty

tähdellä (*).
4. Jos kyseessä on tavallisessa kierrossa oleva lasku, valitse Lähetä siirrettäväksi. Seuraava

vastaanottaja kenttiin tulee teksti Lähetä siirrettäväksi. Jos kyseessä on kiinteässä kierrossa
oleva lasku ja olet sen viimeinen vastaanottaja, Seuraava vastaanottaja kentässä näkyy
automaattisesti teksti Lähetä siirrettäväksi.

5. Valitse (Vahvista & Lähetä).
Kun lasku on lähetetty siirrettäväksi kirjanpitoon, Basware Invoice Processing järjestelmän
Masterkäyttäjä voi muuttaa tietoja ja lähettää laskun tarvittaessa takaisin kiertoon.
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Ajallaan käsittelemättömien laskujen käsitteleminen

Järjestelmän on voitu määrittää siten, että laskuille, joita ei ole käsitelty tietyssä ajassa, suoritetaan
automaattisesti jokin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä:
• Käyttäjä saa muistutuksen sähköpostitse.

Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, saat sähköpostimuistutuksen siitä, että saapuneita
laskuja ei ole käsitelty tietyn ajan kuluessa. Voit saada muistutuksen esimerkiksi silloin, kun
laskun eräpäivä on seuraavana päivänä. Sähköpostimuistutukset lähetetään tiettynä kellonaikana,
esimerkiksi klo 10:00. Muistutusviesti voi olla esimerkiksi tällainen: "Eräpäivä on 22.12.2003.
Tarkasta lasku 123456."

• Lasku lähetetään käyttäjän varahenkilölle

Lasku lähetetään varahenkilöllesi, jos sinulle on määritetty sellainen Basware Invoice Processing
järjestelmän Mastersovelluksessa tai jos olet itse määrittänyt varahenkilön ja aktivoinut
asetuksen.

Ohjeita on kohdassa Varahenkilöasetusten lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen.
Varahenkilölle lähetettävä lasku poistetaan laskulistastasi, mutta se jää henkilökohtaiseen
arkistoosi. Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjä voi määrittää sinulle myös
varahenkilön, jos et ole käsitellyt laskua määritetyssä ajassa.

• Lasku lähetetään seuraavalle vastaanottajalle

Jos lasku on kiinteässä kierrossa, se lähetetään seuraavalle kierrossa olevalle vastaanottajalle,
jos sitä ei ole käsitelty ajallaan. Kun lasku lähetetään uudelle vastaanottajalle, se poistetaan
alkuperäisen vastaanottajan laskuluettelosta, mutta se jää alkuperäisen vastaanottajan
henkilökohtaiseen arkistoon.
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Varahenkilöasetusten hallinta
Voit määrittää laskunkäsittelyä varten varahenkilön lomien sekä muiden poissaolojen ja
ajanjaksojen ajaksi, jolloin et pysty käsittelemään sinulle osoitettuja laskuja. Myös Basware Invoice
Processing järjestelmän Masterkäyttäjä voi määrittää sinulle varahenkilöt. Laskut ohjautuvat
tällöin automaattisesti sille henkilölle, jonka olet valinnut varahenkilöksesi. Kun laskut lähetetään
varahenkilölle, niistä tallentuu kopio myös henkilökohtaiseen arkistoosi.

Huomaa!
Informatiivisessa kierrossa tai Side Step käsittelyssä olevia laskuja ei lähetetä varahenkilöllesi.

Varahenkilöasetusten lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen
Sijainti: Käyttäjäasetukset näyttö

Tässä näytössä voit lisätä, muokata ja poistaa varahenkilöasetuksia. Aktivoitujen asetusten kohdalla
näkyy Käytössäsarakkeessa valintamerkki rivin alussa. Varahenkilöasetukset näkyvät näytössä
varallaoloajan alkamisajankohdan mukaan järjestettyinä. Voit lajitella sarakkeissa olevat tiedot
haluamaasi järjestykseen napsauttamalla sarakeotsikkoja.

Huomaa!
ProClientsovelluksessa tekemiäsi varahenkilöasetuksia voidaan tarkastella ja muokata (esimerkiksi
aktivoida) Basware Invoice Processing järjestelmän Mastersovelluksessa.

Huomaa!
Kun lisäät varahenkilöasetusta, muista myös aktivoida se. Muutoin laskuja ei lähetetä määrittämällesi
varahenkilölle.

Varahenkilöasetusten määrittäminen

Varahenkilöasetuksen lisääminen:
1. Lisää tyhjä rivi napsauttamalla Varahenkilöasetuksissa painiketta.
2. Syötä varallaoloaika Aloituspvm ja Lopetuspvmkenttiin:

a. Napsauta Aloituspvmkenttää. painike tulee näkyviin.

b. Avaa kalenteri päivämäärän valitsemista varten napsauttamalla painiketta.

c. Kaksoisnapsauta haluamaasi päivämäärää tai valitse se ja paina Enternäppäintä.

d. Valitse lopetuspäivämäärä samalla tavalla.

3. Napsauta Varahenkilökenttää. painike tulee näkyviin. Napsauta painiketta ja valitse käyttäjä
luettelosta. Valittavissa ovat ne käyttäjät, jotka kuuluvat kanssasi samoihin yhtiöihin.

Lisätietoja käyttäjien valitsemisesta on kohdassa .
4. Jos haluat aktivoida asetuksen, valitse Käytössävalintaruutu. Jos valintaruutua ei ole valittu,

asetus lisätään, mutta se ei ole aktiivinen.
5. Napsauta painiketta kenttien yläpuolelta.

Varahenkilöasetusten aktivoiminen

Varahenkilöasetuksen aktivoiminen:
1. Valitse asetus, jonka haluat aktivoida.
2. Jos haluat aktivoida asetuksen, valitse Käytössävalintaruutu.

3. Napsauta painiketta kenttien yläpuolelta.
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Henkilökohtaisen laskuarkiston käyttäminen
Arkistoitujen laskujen hakeminen
Sijainti: Arkistonäyttö

Voit hakea ja tarkastella henkilökohtaisessa laskuarkistossasi olevia laskuja. Arkistossa näkyvät
kaikki käsittelemäsi laskut.

Kaikkien arkistoitujen laskujen tarkasteleminen:

Poista valintamerkki Näytä viimeisimmät laskut valintaruudusta ja napsauta toimintopainikerivin
(Hae laskut) painiketta.

Arkistoitujen laskujen hakeminen:

Voit rajata hakua yhdellä tai usealla hakuehdolla. Jos et valitse jotakin hakuasetusta (eli jätät
valintaruudun valitsematta tai kentän tyhjäksi), hakuun sisältyvät kyseisen asetuksen kaikki
vaihtoehdot, esimerkiksi kaikki toimittajat tai kaikki laskujen päivämäärät.

Sähköposti:
• Jos valitset Näytä viimeisimmät laskut valintaruudun, syötät kenttään arvon 10 ja valitset sitten

tietyn toimittajan, näyttöön tulee luettelo valitun toimittajan kymmenestä viimeisimmästä laskusta.
• Jos poistat valinnan Näytä viimeisimmät laskut valintaruudusta ja valitset sitten tietyn toimittajan,

näyttöön tulee luettelo valitun toimittajan kaikista arkistoiduista laskuista.

Laskujen hakeminen arkistosta:

1. Valitse yksi tai useampia hakuehtoja: Näytä viimeisimmät laskut, Yhtiö, Toimittaja, Laskun
pvm, Laskun loppusumma ja laskun numero tai jokin muu asiakaskohtainen kriteeri.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Hae laskut) painiketta. Hakuehtojen alapuolelle tulee luettelo
hakuehtoja vastaavista laskuista.

Arkistoitujen laskujen lähettäminen informatiiviseen kiertoon
Sijainti: Arkistonäyttö

Voit lähettää henkilökohtaisessa arkistossasi olevia laskuja informatiiviseen kiertoon
seuraavasti:

1. Valitse laskut luettelosta. Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoa:
• Valitse haluamiesi laskujen valintaruudut yksitellen.

• Valitse kaikki laskut napsauttamalla painiketta.

Jos haluat valinnat kaikista laskuista, napsauta painiketta.

2. Napsauta toimintopainikerivin (Lähetä informatiiviseen kiertoon) painiketta. Lähetä
informatiiviseen kiertoon valintaikkuna avautuu.
• Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse . Lisätietoja vastaanottajien valitsemisesta on

kohdassa .
• Jos haluat poistaa vastaanottajan, valitse vastaanottaja ja napsauta painiketta.

• Jos haluat poistaa kaikki vastaanottajat, paina näppäinyhdistelmää CTRL+A ja valitse .
3. Lisää kommentti Kommenttikenttään.
4. Valitse Lähetä.
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Laskun kuvien ja laskutietojen tallentaminen ja tulostaminen
Laskulistan tulostaminen
Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö

Näissä näytöissä voit tulostaa laskulistat. Arkistonäytössä voit lisäksi hakea ensin laskuja
hakutulosluettelon hakemista varten.

Ohjeita on kohdassa Arkistoitujen laskujen hakeminen.

Laskulistan tulostaminen:

1. Valitse Tiedosto > Tulosta tai napsauta painiketta luettelon yläpuolella.
Tulostusasetuksetvalintaikkuna avautuu.

2. Valitse Tulosta laskulista valintaruutu.
3. Napsauta OKpainiketta.
4. Esikatseluikkuna avautuu. Voit selata laskulistan sivuja nuolipainikkeilla. Voit myös zoomata

luetteloa zoomauspainikkeilla tai valitsemalla zoomauspainikkeiden vieressä
olevasta avattavasta luetteloruudusta haluamasi vaihtoehdon.

5. Napsauta kuvaketta. Tulostavalintaikkuna avautuu.
6. Valitse tulostin ja muut tulostusasetukset ja sitten Tulosta.

Laskujen kuvien ja tietojen tallentaminen tiedostoon
Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö

Voit tallentaa laskujen kuvista ja tiedoista kopioita haluttuun paikkaan verkkoon tai lähityöasemaan.

Laskun kuvan tallentaminen

Laskun kuvan tallentaminen:

1. Napsauta painiketta laskun kuvan yläpuolella.
2. Valitse laskun tallennushakemisto ja kirjoita tiedoston nimi. Kuva viedään siinä muodossa, jossa

se on tallennettu Basware Invoice Processing järjestelmään.
3. Valitse Tallenna.

Laskutietojen tallentaminen

Voit tallentaa laskun tiedot tiedostoon seuraavissa näytöissä:
• Valitse Saapuneet laskut näytön luettelosta haluamasi lasku. Valitse Tiedosto > Tallenna

kopiona tai napsauta painiketta laskulistan yläpuolelta.
• Kaksoisnapsauta Arkistonäytössä luettelossa olevaa laskua. Laskutiedotnäyttö avautuu. Valitse

Tiedosto > Tallenna kopiona.

Laskun tietojen tallentaminen:
1. Valitse tallennettavat tiedot Tallenna kopiona valintaikkunassa valitsemalla vastaavat

valintaruudut (esim. perustiedot, laskuhistoria, tiliöintitiedot).
2. Napsauta OKpainiketta. Tallenna nimellä valintaikkuna avautuu.
3. Valitse laskun tietojen tallennushakemisto ja kirjoita tiedoston nimi. Laskun tiedot viedään

.htmlmuodossa, ja niitä voi tarkastella selaimessa.
4. Valitse Tallenna.

© Copyright 19992011 Basware Corporation. All rights reserved. 31



Basware Invoice Processing ProClient 5.1 Pikaohje

Laskun kuvien ja tietojen tulostaminen
Sijainti: Saapuneet laskut ja Arkistonäyttö

Voit tulostaa laskun kuvia ja tietoja seuraavilla näytöillä:
• Valitse Saapuneet laskut näytön luettelosta haluamasi lasku. Valitse Tiedosto > Tulosta tai

napsauta painiketta laskulistan yläpuolelta.
• Kaksoisnapsauta Arkistonäytössä laskulistassa olevaa laskua. Laskutiedotnäyttö avautuu.

Valitse Tiedosto > Tulosta.

Laskujen kuvien ja tietojen tulostaminen:

1. Valitse tulostettavat tiedot Tulostusasetuksetvalintaikkunassa valitsemalla vastaavat
valintaruudut (esimerkiksi perustiedot, laskuhistoria, tiliöintitiedot, kuvat). Jos valitset tiliöintitiedot,
määritä lisäksi, haluatko tulostaa tiliöintitiedot laajassa vai suppeassa muodossa. Jos valitset
kuvat, määritä lisäksi, haluatko tulostaa kaikki sivut vai vain ensimmäisen sivun.

2. Napsauta OKpainiketta. Valitut tiedot muutetaan PDFasiakirjaksi, ja voit tulostaa sen Adobe
Acrobat Reader ohjelman tulostustoiminnolla.

Laskun kuvan tulostaminen:

Napsauta painiketta laskun kuvan yläpuolella.

Huomaa!
Tällä tulostustoiminnolla voi tulostaa vain .tif tai .htmlmuodossa tallennettuja kuvia. Jos kuva on
tallennettu .pdfmuodossa, sen voi tulostaa Adobe Acrobat Reader ohjelmalla.
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Yhteystiedot
Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä pääkäyttäjään. Hän auttaa sinua
järjestelmän käytössä ja välittää järjestelmän toimittajalle kaikki sovelluksia tai käyttöohjeita koskevat
parannusehdotukset.
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