
Pikaohje

Basware Invoice Processing ThinClient 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.

ThinClient on laskujen tiliöintiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen tarkoitettu, selaimessa käytettävä
sovellus, jota ei tarvitse asentaa työasemaan.

Prosessikatsaus
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Käyttäjäasetusten määritteleminen
Ennen kuin aloitat laskujen käsittelemisen sovelluksen avulla, voit halutessasi määrittää Saapuneet
laskut näytön ulkoasun oletusasetukset ja asettaa salasanan laskujen hyväksynnälle.

Tarvittaessa voit myös määrittää varahenkilön työpaikalta poissaolojen ajaksi.

Käyttäjäasetusten määritteleminen

Sijainti: (Käyttäjäasetukset) näyttö

Erääntyneiden laskujen korostaminen:

Jos haluat, että erääntyneet laskut (laskut, joiden eräpäivä on ohitettu) näkyvät Saapuneet laskut
näytössä korostettuina, valitse Korosta erääntyneet laskut valintaruutu.

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

Laskujen kuvien tarkasteleminen:

Jos haluat, että laskujen kuvat näkyvät Saapuneet laskut näytössä, valitse Näytä laskun kuva
valintaruutu. Voit katsella laskun kuvaa uudessa selainikkunassa napsauttamalla työkalurivin

painiketta (Näytä kuva).

Viimeisimmän kommentin tarkasteleminen:

Jos haluat, että viimeisin laskuun lisätty kommentti näkyy Saapuneet laskut näytössä, valitse
Näytä viimeisin kommentti valintaruutu. Huomaa, että viimeisintä kommenttia ei voi tarkastella
Arkistonäytössä.
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Hyväksyjäsalasanan määrittäminen

Sijainti: (Käyttäjäasetukset) näyttö

Huomaa!
Vain käyttäjien, joilla on hyväksymisoikeudet, on määritettävä hyväksyjäsalasana.

Kun hyväksyt ensimmäistä laskua sovelluksen avaamisen jälkeen, sovellus voi pyytää sinua
syöttämään hyväksyjäsalasanasi varmistaakseen henkilöllisyytesi. 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.

Huomaa!
Salasanassa voi olla vain kirjaimia ja/tai numeroita. Erikoismerkkejä ei voi käyttää. Salasanassa
pitää olla 5  10 merkkiä.

Hyväksyjäsalasanan asettaminen:
1. Napsauta Aseta hyväksyjäsalasana painiketta.
2. Kirjoita uusi salasana Uusi salasana kenttään ja vahvista se kirjoittamalla se uudelleen Vahvista

uusi salasana kenttään.
3. Tallenna uusi salasana valitsemalla OK.

Vihje!
Tarvittaessa voit myöhemmin vaihtaa salasanan napsauttamalla Aseta hyväksyjäsalasana
painiketta. Kirjoita vanha salasanasi Vanha salasana kenttään ja määritä sitten uusi salasana
yllä kuvatulla tavalla.

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

Sijainti: (Käyttäjäasetukset) näyttö

Voit määrittää laskunkäsittelyä varten varahenkilön lomien sekä muiden poissaolojen ja ajanjaksojen
ajaksi, joina 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.

Varahenkilöasetusten määrittäminen

Sijainti: (Käyttäjäasetukset) näyttö

Huomaa!

ThinClientsovelluksessa tekemiäsi varahenkilömäärityksiä voidaan tarkastella ja muuttaa (esimerkiksi
aktivoida) Basware Invoice Processing järjestelmän Mastersovelluksessa.

Huomaa!

Kun lisäät varahenkilöasetusta, muista myös aktivoida se. Muutoin laskuja ei lähetetä varahenkilöillesi.

Varahenkilöasetuksen lisääminen:

1. Valitse Varahenkilökentän vieressä olevaa painiketta napsauttamalla käyttäjä, jonka haluat
määrittää varahenkilöksesi. Napsauta käyttäjän nimeä. Nimi lisätään Varahenkilökenttään.

2. Valitse varahenkilökäsittelyn aikajakso napsauttamalla Aloituspvm. ja Lopetuspvm.kenttien
vieressä olevia painikkeita. Valitse päivämäärät kalentereista.

Huomaa, että aloituspäivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin kuluvan päivän päivämäärä ja että
lopetuspäivämäärä voi olla enintään kolmen kuukauden päässä kuluvan päivän päivämäärästä.

3. Aktivoi varahenkilöasetus lisäämällä valintamerkki Aktivoituvalintaruutuun. Jos valintaruutua ei
ole valittu, asetus lisätään, mutta se ei ole aktiivinen.

Jos annetut päivämäärät ovat virheelliset, näyttöön tulee virheilmoitus.

4. Tallenna asetus napsauttamalla Tallenna. Varahenkilöasetus näkyy Aseta varahenkilö
painikkeen alapuolella. Jos aktivoit asetuksen, Käytössäsarakkeen valintaruutuun ilmestyy
valintamerkki.

Jos haluat tyhjentää kenttiin syötetyt tiedot, valitse Peruuta.

Varahenkilöasetusten aktivoiminen

Sijainti: (Käyttäjäasetukset) näyttö

Varahenkilöasetuksen aktivoiminen:

1. Napsauta asetuksen vieressä olevaa painiketta.

2. Lisää valintamerkki Aktivoituvalintaruutuun.

3. Valitse Tallenna. Käytössäsarakkeen valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
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Henkilökohtaisten asetusten muuttaminen
Voit mukauttaa Saapuneet laskut näyttöä seuraavin tavoin:
• Voit muuttaa kehysten paikkoja laskun kuvan, laskutietovälilehtien, laskuluettelon ja tiliöintipohjan

välillä vetämällä niitä hiirellä.
• Valitse laskutietojen oletusvälilehti. Tee tämä napsauttamalla jotain seuraavista välilehdistä:

Historia, Perustiedot, Kommentit, Liitteet tai Määritä informatiivinen kierto.
• Lajittele laskuluettelo. Laskuluettelo lajitellaan napsauttamalla sarakeotsikoita.

• Voit asettaa laskujen kuvien zoomausasteen. Napsauta laskun kuvan yläpuolella olevia  ja
painikkeita.

Näihin asetuksiin tekemäsi muutokset säilyvät, vaikka välillä sulkisit sovelluksen ja avaisit sen
uudelleen.

Huomaa!
Nämä asetukset säilyvät voimassa vain, jos kirjaudut ulos sovelluksesta valitsemalla siirtymisruudusta

(Kirjaudu ulos). Jos suljet sovelluksen sulkemalla webselaimen, asetuksia ei säilytetä.

Jos haluat palauttaa oletuksena olevat henkilökohtaiset asetukset, napsauta Palauta oletusasetukset
painiketta Käyttäjäasetuksetnäytössä.
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Sopimusten tarkasteleminen Basware CLM sovelluksessa

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Tiliöintivälilehti

Huomaa!
Tämä toiminto on käytettävissä, jos se on otettu käyttöön järjestelmän asetuksissa.

Jos lasku on linkitetty sopimukseen, joka on tallennettu Basware Contract Lifecycle Management (CLM)
sovellukseen, voit ottaa CLMsovelluksen käyttöön ja tarkastella sopimuksen tietoja napsauttamalla
tiliöintipohjan yllä olevaa painiketta.

Huomaa!
Basware CLM on erillinen tuote ja vaatii erillisen lisenssin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden
Baswaren myyntiin.
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Laskujen linkittäminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Linkitetyt laskut välilehti

Huomaa!
Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos se on otettu käyttöön järjestelmän asetuksissa.

Välilehden otsikossa näkyy linkitettyjen laskujen lukumäärä sulkeissa.

Voit linkittää laskuja toisiinsa ja tarkastella linkitettyjen laskujen tietoja. Tämän toiminnon avulla voit
esimerkiksi linkittää hyvityslaskun ostolaskuun tai koota kaikki laskut eri projekteista yhteen ryhmään.

Laskun linkittäminen muihin laskuihin:

1. Napsauta Linkitetyt laskut välilehdellä Linkitä lasku painiketta. Hakuehdotvalintaikkuna
avautuu.

2. Valitse haluamasi hakuehdot ja napsauta Etsipainiketta. Hakuehtoja vastaavien laskujen luettelo
näkyy näytössä.

3. Valitse lasku tai laskut, jotka haluat linkittää nykyiseen laskuun, ja napsauta Linkitä.

Jos valituissa laskuissa on linkkejä toisiin laskuihin, näyttöön tulee tästä ilmoittava sanoma.
Myös nämä laskut linkitetään laskuun.

Linkitetyt laskut näkyvät Linkitetyt laskut välilehdellä. Voit lajitella laskut nousevaan tai
laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakeotsikoita. Jos haluat tarkastella laskun tietoja,
valitse lasku luettelosta ja lisää valintamerkki rivin alussa olevaan valintaruutuun .

Linkityksen poistaminen:

1. Valitse linkitetty lasku Linkitetyt laskut välilehden luettelosta ja poista valintamerkki laskurivin
alussa olevasta valintaruudusta .

2. Vahvista napsauttamalla OK.
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Laskujen tiliöinti

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Tiliöintivälilehti

Tiliöintivälilehdellä voit lisätä, muokata ja poistaa tiliöintitietoja. Tiliöintitiedot täytetään yhtiön sisäisten
tiliöintiohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on seuraavissa osissa.

Tiliöintipohja voi sisältää sekä muokattavissa olevia kenttiä että kenttiä, joita ei voi muokata. Koko
tiliöintipohja voi myös olla määritetty vain luku tilaan.

Tiliöintitietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Tiliöintivälilehti

Huomaa!
Kursivoituina näkyviä arvoja ei voi muokata.

Tiliöintitietojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napsauta tiliöintipohjan yläpuolella olevaa painiketta. Luettelon loppuun lisätään tyhjä
tiliöintirivi.

2. Voit lisätä ja muokata tiliöintitietoja seuraavin tavoin:
• Kirjoita haluamasi arvo kenttään manuaalisesti.

• Valitse haluamasi arvo valintalistasta, jos sellainen on käytettävissä. Avaa luettelo
kaksoisnapsauttamalla kyseistä tiliöintikenttää.

• Kopioi edellinen tiliöintirivi: lisää valintamerkki tiliöintirivin alussa olevaan valintaruutuun .

• Poista tiliöintirivi: poista valintamerkki tiliöintirivin alussa olevasta valintaruudusta .

• Poista arvo tietystä kentästä. Paina näppäimistön askelpalautinta.

• Laskun loppusumman ja jo tiliöimäsi summan välinen ero näkyy Erokentässä, joka
on tiliöintikenttien yläpuolella. Jos haluat tiliöidä laskun koko jäljellä olevan summan,
kaksoisnapsauta Summakenttää. Laskun jäljellä oleva summa tulee Summakenttään, ja
Erokentän arvoksi vaihtuu nolla.

3. Siirry seuraavaan kenttään painamalla sarkainnäppäintä. Jos järjestelmän asetuksissa on niin
määritetty, käytössä voi olla automaattinen tiliöintitietojen tarkistus. Jos syötät tietoja, jotka
tiettyjen tarkistussääntöjen mukaan ovat virheellisiä, kentän arvo muuttuu punaiseksi. Huomaa,
että jos päivität näytön, ennen kuin kaikki virheelliset tiedot on korjattu, virheelliset arvot häviävät.

4. Jotta voit tallentaa riveille syötetyt tiedot, muista napsauttaa Tallennapainiketta, ennen kuin
poistut näytöstä.

Mallitiliöintien hallinta
Mallitiliöinnin tarkoituksena on nopeuttaa ja automatisoida tiliöintiprosessia silloin, kun laskuissa on
samoja tietoja. Esimerkiksi tietyn toimittajan laskut saatetaan tiliöidä samoille tileille tai samoilla
loppusummilla.

Mallitiliöinti voi muodostua yhdestä tai useasta tiliöintirivistä.

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.

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.
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Mallitiliöintien käyttäminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Tiliöintivälilehti

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 tiliöintipohjan yläpuolella olevaa painiketta. Mallitiliöintien luettelo avautuu.
2. Malliluettelossa näkyvät seuraavat tiedot:

• Yhtiö, jolle malli luotiin. Jos malli ei ole yhtiökohtainen, kenttä on tyhjä.
• Toimittaja, jolle malli luotiin. Jos malli ei ole toimittajakohtainen, kenttä on tyhjä.
• Jos olet luonut mallin itse, sen kohdalla on Yksityinensarakkeessa valintamerkki. Tällöin

tämä malli ei ole muiden käyttäjien käytettävissä. Jos tämä kenttä on tyhjä, kyseessä on
julkinen malli (Mastersovelluksen käyttäjän luoma), joka on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

• Mallin nimi.
• Tallennettu viimeksi.
• Mallin luontiajankohta. Voit lajitella mallipohjat nousevaan tai laskevaan järjestykseen

napsauttamalla sarakeotsikoita.

3. Oletusasetuksena Korvaa nykyinen tiliöinti valintaruutu on valittu, eli olemassa olevat
tiliöintirivit korvataan Saapuneet laskut näytössä. Huomaa, että et voi korvata olemassa olevia
tiliöintirivejä, jos niissä on hyväksyttyjä rivejä. Jos haluat lisätä mallirivit poistamatta olemassa
olevia rivejä, tyhjennä valintaruutu. Uudet mallirivit lisätään olemassa olevien rivien alapuolelle.

4. Valitse mallitiliöinti, jota haluat käyttää, ja valitse sitten OK. Tässä valintaikkunassa voit myös
poistaa luomiasi malleja.

Mallitiliöintien luominen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Tiliöintivälilehti

Mallitiliöinnin luominen:

1. Mallitiliöinnin voi luoda kahdella tavalla:
• Napsauta tiliöintipohjan yläpuolella olevaa painiketta ja valitse jokin aiemmin luotu malli

käytettäväksi uuden mallin pohjana.
• Kirjoita tiliöintitiedot manuaalisesti tavallisen tiliöintipohjan tapaan. Summakenttiä voi käsitellä

kahdella tavalla:
• Voit jättää summakentät tyhjiksi ja täyttää ne, kun kirjoitat laskun tiliöintitietoja.
• Voit kirjoittaa summakenttään kaavan, jonka avulla summa lasketaan. Voit muuttaa

summaa manuaalisesti myöhemmin.

2. Tallenna mallipohja napsauttamalla tiliöintipohjan yllä olevaa kuvaketta. Tallenna mallina
valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita mallin nimi Mallin nimi kenttään. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty,
voit myös valita, onko malli käytettävissä vain nykyisen toimittajan ja/tai yhtiön yhteydessä.
Käytettävissä voi olla jompikumpi tai molemmat seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos haluat, että mallia voi käyttää vain nykyisen toimittajan yhteydessä, valitse Sidottu

tähän toimittajaan valintaruutu. Jos poistat valinnan tästä valintaruudusta, mallia voi
käyttää kaikkien toimittajien yhteydessä. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, malli on
toimittajakohtainen.
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• Jos haluat, että mallia voi käyttää vain nykyisen yhtiön yhteydessä, valitse Sidottu tähän
yhtiöön valintaruutu. Jos poistat valinnan tästä valintaruudusta, mallia voi käyttää kaikkien
yhtiöiden yhteydessä. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, malli on yhtiökohtainen.

4. Valitse Tallenna.

Kaavojen käyttäminen laskujen summien laskemiseen

Huomaa!
Tätä vaihtoehtoa suositellaan vain kokeneille IP ThinClient sovelluksen käyttäjille.

Kun luot mallitiliöintiä, voit käyttää kaavoja netto tai bruttosummakenttien arvojen laskemiseen. Luodut
kaavat tallentuvat malliin, ja vain sinä voit käyttää niitä.

Kirjoita kaava summakenttään seuraavassa muodossa.

Huomaa!
Kaavan pitää aina alkaa huutomerkillä (!).

Kaavojen muoto:

• !: 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.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kaavojen käytöstä.

Taulukko 1: 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 ALV:tä sisältämättömien laskujen summiin (nettotiliöinti), laskun
nettosumma on lisättävä perustietojen Nettosummakenttään.

Järjestelmä tarkistaa syötetyt kaavat automaattisesti. Kun malli on tallennettu, lasketut arvot näkyvät
näytössä.

Huomaa!
Et voi tallentaa kaavoja sisältävää tiliöintiä, ennen kuin olet tallentanut mallin ja lasketut arvot ovat
tulleet näkyviin tiliöintipohjassa.
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Laskujen käsitteleminen
Laskun käsittelytehtävät

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Kun vastaanotat laskun käsittelyä varten, toimi seuraavasti:
1. Varmista, että olet laskun oikea vastaanottaja.
2. Tarkista, että laskun tiedot ovat oikein:

• Tarkastele laskuhistoriaa. Valitse Historiavälilehti.
• Varmista, että laskun perustiedot ovat oikein. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty,

voit mahdollisesti myös muokata perustietoja tarvittaessa. Valitse Perustiedotvälilehti.
• Tarkastele laskuun liittyviä kommentteja ja lisää niitä tarvittaessa. Valitse Kommentitvälilehti.
• Tarkastele laskun liitteitä ja lisää niitä tarvittaessa. Valitse Liitteetvälilehti.

3. Tarkastele laskun tiliöintitietoja ja lisää tai muokkaa niitä tarpeen mukaan.
4. Tarkasta tai hyväksy tiliöintitiedot rivi kerrallaan, jos tämä ominaisuus on käytössä järjestelmässä.
5. Valitse asianmukainen käsittelytoiminto. Valitse käsittelytoimenpide napsauttamalla

toimintopainiketta (esimerkiksi Tarkasta tai Hyväksy).
6. Voit lisätä kommentteja laskuun Lähetysasetuksetnäytössä.
7. Valitse tarvittaessa laskun vastaanottajat Lähetysasetuksetnäytöstä.
8. Lähetä lasku kierron seuraavalle vastaanottajalle Lähetysasetuksetnäytössä.
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Laskujen tarkastaminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Kaikki käyttäjät pystyvät tarkastamaan laskuja. Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia hyväksyä laskua,
hän voi vahvistaa laskutiedot tällä toiminnolla.

Tiliöintirivien tarkastaminen:

Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus on käytössä järjestelmässä, tiliöintipohjassa on tiliöintirivien alussa
erillinen sarake tätä varten. Kunkin tiliöintirivin tarkastaja näkyy tiliöintipohjassa työkaluvinkkinä.

Huomaa!
Tarkastus on ainoa toimenpide, jonka voit tehdä valittuasi tiliöintirivit. Jos napsautat jotakin muuta
kuin Tarkastapainiketta, näyttöön tulee ilmoitus.

Laskun tarkastaminen:

1. Valitse lasku.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Tee tämän jälkeen jompikumpi seuraavista:

• Jos tiliöintirivikohtainen tarkastus on käytössä järjestelmässä, valitse asianomaisen sarakkeen
valintaruutu sen tiliöintirivin alusta, jonka haluat tarkastaa.

Voit valita kaikki tiliöintirivit napsauttamalla valintamerkkisarakkeen yläpuolella olevaa
painiketta.

Voit tyhjentää kaikkien tiliöintirivien valinnat napsauttamalla valintaruutusarakkeen yläpuolella
olevaa painiketta.

Valitse Tarkasta.

• Jos koko laskun voi tarkastaa yhdellä kertaa, valitse Tarkasta.
4. Lähetä lasku seuraavalle vastaanottajalle.

Huomaa!
Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, järjestelmä voi näyttää ilmoituksen, jos laskun
tiliöinnissä on puutteita. Laskun voi siitä huolimatta lähettää kiertoon.

Asiakaskohtainen tarkastustoiminto:

Asetusten mukaan järjestelmässäsi voi olla käytettävissä myös asiakaskohtainen tarkastustoiminto.
Tällöin työkalurivillä on ylimääräinen toimintopainike. Painiketta voi käyttää esimerkiksi tilauksen
toimituksen tai tiliöintitietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseen.

Jos tämä toiminto on käytettävissäsi, voit napsauttaa painiketta, valita vastaanottajat, lisätä kommentin
ja lähettää laskun seuraavalle vastaanottajalle. Lisätietoja toiminnosta saat järjestelmän pääkäyttäjältä.
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Laskujen hyväksyminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Jos sinulla on hyväksymisoikeudet, voit hyväksyä sellaisten yhtiöiden laskuja, joiden
hyväksymisoikeudet pääkäyttäjä on osoittanut sinulle.

Huomaa!
Hyväksypainike ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole valitun laskun hyväksymisoikeutta tai jos et ole
valinnut yhtään tiliöintiriviä hyväksyttäväksi (jos rivikohtainen hyväksyntä on käytössä).

Tiliöintirivien hyväksyminen:

Jos tiliöintirivikohtainen hyväksyntä on käytössä järjestelmässä, tiliöintipohjassa on tiliöintirivien alussa
erillinen sarake tätä varten. 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.

Huomaa!
Hyväksyminen on ainoa toimenpide, jonka voit tehdä valittuasi tiliöintirivit. Jos napsautat jotakin muuta
kuin Hyväksypainiketta, näyttöön tulee ilmoitus.

Laskun hyväksyminen:

1. Valitse lasku.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Tee tämän jälkeen jompikumpi seuraavista:

• Jos tiliöintirivikohtainen hyväksyntä on käytössä järjestelmässä, valitse asianomaisen
sarakkeen valintaruutu sen tiliöintirivin alusta, jonka haluat tarkastaa.

Voit valita kaikki tiliöintirivit napsauttamalla valintamerkkisarakkeen yläpuolella olevaa
painiketta.

Voit tyhjentää kaikkien tiliöintirivien valinnat napsauttamalla valintaruutusarakkeen yläpuolella
olevaa painiketta.

Valitse Hyväksy.

• Jos koko laskun voi hyväksyä yhdellä kertaa, valitse Hyväksy.

Järjestelmä voi pyytää hyväksyjäsalasanaa.
4. Jos järjestelmän asetuksissa on niin määritetty, lasku voidaan lähettää toisella tai molemmilla

seuraavista tavoista:
• Jos kaikkia tiliöintirivejä ei ole hyväksytty, voit lähettää laskun 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.

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.
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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. Laskun voi myös palauttaa Basware Invoice
Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle.
Laskun palauttaminen:
1. Valitse haluamasi lasku ja valitse sitten Palauta. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
2. Valitse Seuraavat vastaanottajat kohdasta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

• Palauta lasku Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle valitsemalla
Lähetä Masterkäyttäjälle vaihtoehto.

• Palauta lasku edelliselle vastaanottajalle valitsemalla vaihtoehto Lähettäjä <edellisen
vastaanottajan nimi>.

3. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
4. Jos haluat palauttaa laskun edelliselle vastaanottajalle tai Masterkäyttäjälle, valitse Vahvista

& Lähetä.

Laskujen välittäminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

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

Jos et tiedä laskun seuraavaa vastaanottajaa, voit myös palauttaa sen edelliselle vastaanottajalle.
Laskun välittäminen:
1. Valitse haluamasi lasku ja sitten Välitä. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
2. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa.
3. Valitse Lähetysasetuksetnäytössä toinen seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos lasku on tavallisessa kierrossa, valitse seuraava vastaanottaja. Valitse Vahvista &
Lähetä.

• Jos lasku on kiinteässä kierrossa, valitse Vahvista & Lähetä.
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Laskujen mitätöiminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Jos vastaanotat laskun, joka ei kuulu yritykselle tai on muutoin perusteeton, laskun voi mitätöidä. Kun
lasku mitätöidään, se poistuu kierrosta, mutta tallentuu järjestelmään, jossa sitä voi tarkastella Basware
Invoice Processing järjestelmän Monitorsovelluksella. Mitätöityä laskua ei voi lähettää kirjanpitoon.

Mitätöi painike on käytettävissä vain, jos olet saanut pääkäyttäjältä mitätöintioikeudet. Jos sinulla
ei ole mitätöintioikeuksia, voit lähettää mitätöintipyynnön käyttäjälle, jolla on mitätöintioikeudet, tai
Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle.
Laskun mitätöiminen:
1. Valitse lasku ja valitse sitten Mitätöi. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
2. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
3. Vahvista mitätöinti valitsemalla Vahvista & Lähetä.

Mitätöintipyynnön lähettäminen:
1. Valitse haluamasi lasku ja sitten Mitätöintipyyntö. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
2. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
3. Voit jatkaa kahdella eri tavalla:

• Lähetä lasku Basware Invoice Processing järjestelmän Masterkäyttäjälle valitsemalla
Lähetä Masterkäyttäjälle vaihtoehto.

• Lähetä mitätöimispyyntö käyttäjälle, jolla on mitätöintioikeudet, valitsemalla alempi
vaihtoehto, napsauttamalla painiketta ja valitsemalla käyttäjä.

4. Lähetä mitätöintipyyntö valitsemalla Vahvista & Lähetä.

Side Step käsittelyssä olevien laskujen kuittaaminen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Side Step käsittelyyn 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, sen voi kuitata ja
lähettää takaisin alkuperäiselle vastaanottajalle.
Laskun kuittaaminen Side Step käsittelyssä
1. Valitse lasku, joka on lähetetty sinulle Side Step käsittelyä varten.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Valitse Kuittaa. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
4. Lisää laskuun kommentti. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
5. Valitse Vahvista & Lähetä. Lasku palautetaan lähettäjälle.

© Copyright 19992011 Basware Corporation. All rights reserved. 15



Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje

Laskujen kuittaaminen informatiivisessa kierrossa

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Informatiiviseen kiertoon lähetetyt laskut on merkitty kuvakkeella .

Informatiivisessa kierrossa laskun vastaanottaja ei voi suorittaa laskulle toimenpiteitä. Voit ainoastaan
tarkastella laskun tietoja ja kuitata ne tai lähettää laskun edelleen informatiivisen kierron muille
käyttäjille. Voit myös lisätä laskuun liitteitä.
Laskun kuittaaminen informatiivisessa kierrossa:
1. Valitse lasku.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Valitse Kuittaa. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
4. Lisää laskuun liite tarvittaessa.
5. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa.
6. Päätä informatiivinen kierto valitsemalla Vahvista & Lähetä. Lasku tallentuu henkilökohtaiseen

arkistoosi. Laskuhistoriassa näkyy, että olet kuitannut laskun.

Voit myös lähettää laskun informatiivisen kierron muille käyttäjille.

Sopimuspyyntöjen luominen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö > Perustiedotvälilehti

Voit luoda sopimuspyyntöjä esimerkiksi automatisoidaksesi tietyltä toimittajalta tulleiden laskujen
käsittelyä. Pyyntö lähetetään pääkäyttäjälle, joka luo Contract Matching (CM) sopimuksen Basware
Matching Admin sovelluksessa.

Sopimuspyynnön luominen:

1. Lisää valintamerkki Sopimuspyyntövalintaruutuun. Lisää kommentti valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita pyyntöön liittyvät lisätiedot Kommenttikenttään.
3. Napsauta OKpainiketta. Pyyntö lähetetään Basware Matching Admin sovellukseen. Voit

tarkastella pyynnön sisältöä Historiavälilehdellä.
Jos haluat peruuttaa pyynnön, tyhjennä valintamerkki Sopimuspyyntövalintaruudusta. Pyyntö
poistetaan Basware Matching Admin sovelluksesta.
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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) näytössä olevasta
luettelosta ja napsauttamalla painiketta, joka on Tiliöinti ja Rivitiedotvälilehtien vieressä.

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.

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.
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Laskujen lähettäminen
Laskujen lähettäminen tavalliseen kiertoon

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

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.

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 poistuu muiden vastaanottajien
Saapuneet laskut luettelosta. Lasku jää kuitenkin muiden vastaanottajien henkilökohtaisiin arkistoihin.

Laskun lähettäminen tavalliseen kiertoon:

1. Valitse lasku.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Tee laskulle tarvittava käsittelytoimenpide.
4. Valitse Lähetysasetuksetnäytössä laskun seuraava(t) vastaanottaja(t) Seuraavat

vastaanottajat kohdasta.
• Jos lähetät laskun useille vastaanottajille mutta riittää, kun vain yksi heistä käsittelee laskun,

valitse Vain yhden tarvitsee käsitellä valintaruutu.
• Jos lähetät laskun useille vastaanottajille valitsematta tätä valintaruutua, kaikkien

vastaanottajien on käsiteltävä lasku.
5. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
6. Valitse Vahvista & Lähetä.

Laskujen lähettäminen kiinteään kiertoon

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

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.

Sinulle kiinteään kiertoon lähetetyt laskut on merkitty kuvakkeella .

Laskun nykyiset vastaanottajat sekä seuraavan vaiheen vastaanottajat näkyvät Historiavälilehden
kohdassa Kiinteän kierron tila.

Nykyiset vastaanottajat on merkitty merkillä.

Laskun lähettäminen kiinteän kierron seuraavalle vastaanottajalle:

1. Valitse lasku.
2. Tarkista laskutiedot.
3. Tee laskulle tarvittava käsittelytoimenpide.
4. Lisää laskuun tarvittaessa kommentti Lähetysasetuksetnäytössä. Jos kommentti on pakollinen,

näyttöön tulee ilmoitus.
5. Lähetä lasku kiertoon valitsemalla Vahvista & Lähetä.

Huomaa!
Kiinteän kierron vastaanottajaluettelon viimeisin vastaanottaja voi lähettää laskun vain kirjanpitoon,
vaikka laskua ei olisikaan hyväksytty.

© Copyright 19992011 Basware Corporation. All rights reserved. 18



Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje

Kiinteän kierron peruuttaminen ja laskun palauttaminen Mastersovellukseen

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Kiinteän kierron voi peruuttaa, mutta laskun seuraavaa vastaanottajaa ei voi valita vapaasti. Kun
kiinteä kierto peruutetaan, laskun voi lähettää vain Basware Invoice Processing järjestelmän
Masterkäyttäjälle.

Sinulle kiinteään kiertoon lähetetyt laskut on merkitty kuvakkeella .

Kiinteän kierron peruuttaminen:

1. Valitse kiinteässä kierrossa oleva lasku ja valitse sitten Peruuta kiinteä kierto.
Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.

2. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
3. Valitse Vahvista & Lähetä. Lasku poistetaan Saapuneet laskut näytöstä, mutta sitä voi yhä

tarkastella Arkistonäytössä. Laskun voi lähettää takaisin kiertoon Basware Invoice Processing
järjestelmän Mastersovelluksesta.

Laskujen lähettäminen informatiiviseen kiertoon

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Laskuja voi lähettää tavallisen työnkulun (tavallinen tai kiinteä kierto) lisäksi muille käyttäjille
informatiiviseen kiertoon. Laskun voi aina lähettää informatiiviseen kiertoon laskun tilasta huolimatta.
Saman laskun voi myös lähettää normaaliin työskentelyprosessiin ja informatiiviseen kiertoon. Sitä ei
voi kuitenkaan tehdä samanaikaisesti.

Laskun lähettäminen informatiiviseen kiertoon:

1. Valitse lasku.
2. Valitse Määritä informatiivinen kierto välilehti.
3. Napsauta painiketta ja valitse vastaanottaja(t).

Jos haluat poistaa vastaanottajan, valitse vastaanottaja Valitse seuraavat vastaanottajat
kentästä ja napsauta painiketta.

4. Lisää tarvittaessa Kommenttikenttään kommentti. Merkkien suurin mahdollinen määrä (250)
näkyy kentän alapuolella. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.

5. Valitse Lähetä.
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Laskujen lähettäminen side step vastaanottajille

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

Laskuja voi lähettää tavallisen työskentelyprosessin ulkopuolella oleville vastaanottajille, 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.

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 laskun.

Laskun lähettäminen Side Step vastaanottajalle:

1. Valitse lasku ja napsauta työkalurivillä olevaa Side Step painiketta. Lähetysasetuksetnäyttö
avautuu.

2. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa.
3. Valitse Side Step vastaanottaja napsauttamalla Seuraavat vastaanottajat kohdan vierestä.

Laskun voi lähettää vain yhdelle Side Step vastaanottajalle kerrallaan. Jos lasku on kiinteässä
kierrossa, sitä ei lähetetä seuraavalle vastaanottajalle Side Step käsittelyn aikana.

4. Valitse Vahvista & Lähetä.
Lasku näkyy Saapuneet laskut näytössä merkittynä merkillä. Laskutietoja voi katsella, mutta
mitään toimenpiteitä ei voi tehdä, lukuun ottamatta Side Step toiminnon peruuttamista.

Side Step vastaanottaja lähettää laskun takaisin käsiteltyään sitä, jolloin voit jatkaa laskun käsittelyä
tavalliseen tapaan.

Side Step käsittelyn peruuttaminen:

1. Valitse lasku, joka on lähetetty Side Step vastaanottajalle. Lasku on merkitty kuvakkeella .
2. Valitse Peruuta Side Step. Lähetysasetuksetnäyttö avautuu.
3. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa.
4. Valitse Vahvista & Lähetä, jos haluat peruuttaa Side Step toiminnon. Laskua voi nyt käsitellä

tavalliseen tapaan.

Laskujen lähettäminen siirrettäväksi kirjanpitoon

Sijainti: (Saapuneet laskut) näyttö

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

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.
2. Jos laskua ei ole hyväksytty (ja sinulla on hyväksymisoikeudet), hyväksy lasku.
3. Valitse Lähetysasetuksetnäytöstä Lähetä siirrettäväksi.
4. Lisää laskuun kommentti tarvittaessa. Jos kommentti on pakollinen, näyttöön tulee ilmoitus.
5. Lähetä lasku siirrettäväksi valitsemalla 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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Henkilökohtaisen laskuarkiston käyttäminen
Arkistoitujen laskujen hakeminen

Sijainti: (Arkisto) näyttö

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

Kaikkien arkistoitujen laskujen tarkasteleminen:

Poista valinta Näytä viimeisimmät laskut valintaruudusta ja valitse Hae laskut.

Arkistoitujen laskujen hakeminen:

Voit rajata hakua yhdellä tai usealla hakuehdolla. Jos et valitse jotakin hakuehtoa (eli jätät valintaruudun
valitsematta tai kentän tyhjäksi), hakuun sisältyvät kyseisen ehdon 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 useampi seuraavista hakuehdoista:
• Näytä viimeisimmät laskut
• Yritys
• Toimittaja
• Aikaväli
• Laskun loppusumma
• Hakuehto: Valitse hakuehto avattavasta luetteloruudusta.

2. Valitse Hae laskut. Hakuehtojen alapuolelle tulee luettelo hakuehtoja vastaavista laskuista.

Arkistoitujen laskujen poistaminen

Sijainti: (Arkisto) näyttö

Voit poistaa laskuja laskuarkistosta seuraavasti:

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

• Jos haluat valita kaikki laskut, napsauta .

Jos haluat poistaa valinnat kaikista laskuista, napsauta painiketta.
2. Valitse Poista.

Näyttöön tulee vahvistusilmoitus. Valitse Kyllä.

Huomaa!
Lasku poistuu vain omasta henkilökohtaisesta arkistostasi. Alkuperäinen lasku säilyy Basware Invoice
Processing järjestelmässä.
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Arkistoitujen laskujen lähettäminen informatiiviseen kiertoon

Sijainti: (Arkisto) näyttö

Voit lähettää henkilökohtaisessa arkistossasi olevia laskuja informatiiviseen kiertoon
seuraavasti:

1. Napsauta laskua, jonka haluat lähettää.
2. Valitse Avaa. Lasku avautuu ja näyttöön tulee Määritä informatiivinen kierto välilehti.
3. Valitse vastaanottaja(t) ja napsauta Lähetä.
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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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