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Baswaren ostolaskujen käsittely -
järjestelmä 
 
Baswaren ostolaskujen käsittely –järjestelmä 
(Basware Invoice Processing) on ohjelmisto, 
jonka avulla laskujen käsittely hoidetaan 
kokonaan sähköisessä muodossa. 
 
Järjestelmä vastaanottaa sekä sähköisessä 
muodossa olevat että paperilaskut, jotka 
lähetetään Client –sovellukseen 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 
 
Hyväksytyt, valmiit laskut siirretään 
Baswaren ostolaskujen käsittely –
järjestelmästä  ostoreskontraan ja 
kirjanpitoon. 

Baswaren ostolaskujen käsittely -
järjestelmän ThinClient-sovellus 
 
Baswaren ostolaskujen käsittely -
järjestelmän ThinClient on sovellus 
laskujen asiatarkastajille, tiliöijille ja 
hyväksyjille. 
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PALAUTA 
Laskun palautus 
edelliselle 
käsittelijälle tai 
Master-käyttäjälle 

MITÄTÖINTI-
PYYNTÖ 
Laskun  
mitätöintipyyntö 
Master-käyttäjälle 
 

 

HYVÄKSY  
Laskun hyväksymis-
toimenpide 

 

TARKASTA 
Laskun tarkastus-
toimenpide 
 

SAAPUNEET LASKUT 
Näyttää saapuneet, 
käsittelemättömät laskut 

 

KIRJAUDU 
ULOS     
 

ARKISTO 
Avaa 
henkilökohtaisen 
laskuarkiston 

 

KÄYTTÄJÄ 
ASETUKSET 
Käyttöön vaikuttavat 
asetukset 

 

OHJEEN AIHEET 
Näyttää 
sovelluksen ohjeet  

HISTORIA 
Näyttää laskun 
edelliset käsittelijät, 
toimenpiteet sekä 
kierron yhteydessä 
lisätyt kommentit 

 

PERUSTIEDOT 
Näyttää laskun 
perustiedot. 
Laskun 
lukitseminen.  
Sopimuspyyntö 
CM:ään 
toistuvaislaskulle. 
(Maksuestotila ei 
käytössä) 

 

KOMMENTIT 
Näyttää laskulle 
lisätyt kommentit.  

LIITTEET 
Liitteiden tarkastelua ja 
lisäämistä varten  

TILIÖINTIPOHJA 
Kustannusten syöttö 

 

LASKUN 
KUVA 
Näyttää 
valitun 
laskun   
kuvan/kuvat 

 

 

 
SIDE STEP  
Laskun 
välikysely 
kommenttia 
varten 
 

TULOSTA 
Laskun 
tietojen 
tulostus 

MÄÄRITÄ 
INFORMATIIVINEN 
KIERTO 
Laskun lähettäminen 
informatiiviseen kiertoon 

SIIRRÄ 
Ei toimenpiteitä.  
Siirrä lasku oikealle 
vastaanottajalle 

 
 

 

Linkitetyt 

laskut 

http://bwmossintra/


1. Laskun saapuminen 
 
Laskun saapuminen näkyy sähköpostissa 
saapuneena viestinä. Avataksesi ThinClientin, 
napsauta hiirellä linkkiä viestissä. Agent -toiminto 
lähettää muistutusviestin, jos laskua ei ole käsitelty 
viiteen päivään tai jos eräpäivään on seitsemän 
päivää. 
 
2. Laskun käsittely 

  
Saapuneet laskut -näytön yläosassa on lista 
laskuista, joita ei ole käsitelty. Laskut voidaan 
järjestää esim. laskuttajan nimen, laskun 
päivämäärän tai summan mukaan napsauttamalla 
sarakkeen otsikkoa. Lasku valitaan käsittelyyn 
napsauttamalla laskuriviä. 
 
Selailu: Käytä ThinClientin omia selainpainikkeita 
(ei selaimen) siirtyessäsi kuvaruudulta toiselle. 
 
Historia-välilehdellä voidaan seurata laskun 
kiertoa sekä lisättyjä kommentteja.  
Perustiedot -välilehdellä näkyvät laskun tiedot. 
Tarkista, että tiedot ovat oikein. Suurin osa kentistä 
on lukittu eli jos esim. laskun numero on 
virheellinen, palauta lasku Palauta-painikkeella 
Master-käyttäjälle ja kirjoita kommenttiin mitä 
täytyy korjata. 
Kirjaus- ja toimituspäivänä on oletuksena laskun 
päiväys. Muuta kirjauspäivä sille kuukaudelle, 
milloin tavara/palvelu on toimitettu. 
Kirjauspäivä määrittelee, mille kaudelle lasku 
siirretään. Jos kyseinen kausi ei ole enää auki, 
lasku siirretään seuraavalle avoimelle kaudelle. 
Toimituspäiväksi voit merkitä milloin tavara/palvelu 
on toimitettu. 
Lukitse lasku: Jos lasku on epäselvä, sen voi 
lukita täppäämällä Lukitse lasku –ruutua. Ohjelma 
kysyy automaattisesti kommenttia. 
Sopimuspyyntö: Perustiedot välilehdellä laitetaan 
ruksi kohtaan Sopimuspyyntö ja kommenttiin 
kirjoitetaan sopimuksen voimassaoloaika, 
haluamanne summatoleranssi ja tieto siitä, kuinka 
tiheään lasku saapuu (esim. 1/kk). Sopimuspyyntö 
saapuu automaattisesti CMAdmin-sovellukseen, 
jossa Master-käyttäjä tallentaa sopimustiedot. 
Kommentit -kentässä näet kierron aikana lisätyt 
kommentit. Huom! Kommentteja ei pysty kukaan 
poistamaan eikä muuttamaan jälkeenpäin. 
Kommentit eivät näy laskuja siirrettäessä 
kirjanpitoon ja reskontraan, joten jos sinulla on 
laskuun liittyvää asiaa Monetran ostoreskontraan, 
ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 
Liitteet -kentässä voit lisätä liitteitä ja näet laskulle 
lisätyt liitteet. 
Määritä informatiivinen kierto-kentässä voit 
määrittää laskun informatiiviseen kiertoon eli 
lähettää laskun kopion toiselle Client-käyttäjälle. 
Linkitetyt laskut esim. voit linkittää 
veloituslaskulle siihen liittyvän hyvityslaskun. 
 
Laskun kuva: Voit tarkentaa, kääntää, tulostaa tai 
tallentaa laskun kuvan napsauttamalla laskun 
kuvan yläpuolella olevia painikkeita. 
 
Tiliöintipohja: Laskulle tehtävät tiliöinnit tehdään 
selaimen alareunassa olevalle tiliöintipohjalle.  
 
Laskun tarkastus: Tarkasta laskun oikeellisuus. 
Tiliöi lasku, napsauta Tarkasta-painiketta ja lähetä 
lasku seuraavalle vastaanottajalle. Voit lähettää 
laskun myös usealle vastaanottajalle kerralla. 
 
Laskun hyväksyminen: Paina Hyväksy. Kun 
hyväksyt ensimmäisen kerran, voit itse määritellä 
salasanan (5-10 merkkiä, ei erikoismerkkejä). 
Ohjelma kysyy hyväksyjäsalasanan yhden kerran 
saman istunnon aikana. Jos olet unohtanut 
salasanan, ota yhteys Monetran ostoreskontraan, 
jossa salasana poistetaan. Tämän jälkeen voit 
asettaa salasanan uudelleen. Lähetä lasku 
siirrettäväksi Vahvista & Lähetä -painikkeella tai jos 
laskun käsittely on kesken seuraavalle 
vastaanottajalle.  
 
 

Mitätöintipyyntö: Jos lasku on  
aiheeton/virheellinen, lähetä mitätöintipyyntö 
Master –käyttäjälle. Napsauta Mitätöintipyyntö-
painiketta, kirjoita kommentti (mitä 
toimittajan kanssa on sovittu, henkilön nimi 
kenen kanssa 
sovittu, tuleeko hyvityslasku ja uusi lasku 
vai ainoastaan uusi lasku) ja napsauta 
Vahvista & Lähetä. 
 
Monesti riippuu toimittajasta, lähettääkö 
toimittaja hyvityslaskun ja uuden laskun vai 
ainoastaan uuden korvaavan laskun. Jos 
hyvityslasku tulee, kannattaa jättää 
veloituslasku odottelemaan ja lähettää 
virheellinen veloituslasku ja hyvityslasku yhtä 
aikaa Mitätöintipyyntö-painikkeella. Silloin ei 
vahingossa käsittele hyvityslaskua normaalisti, 
vaikka veloituslasku on mitätöity. 
  
Jos aiheeton/virheellinen veloituslasku on 
siirretty kirjanpitoon/ostoreskontraan, laskun 
tarkastaja pyytää hyvityslaskun ja uuden 
laskun. Molemmat laskut käsitellään 
normaalisti IP:ssä ja siirretään Intimeen. 
Virheellinen veloituslasku ja hyvityslasku 
kohdistetaan Intimessa. 
 
Jos veloituslaskulle tulee osahyvitys, 
molemmat laskut käsitellään normaalisti. 
 
Laskun palauttaminen: Palauttaaksesi laskun 
edelliselle käsittelijälle (tarkastaja tai 
hyväksyjä) tai Master-käyttäjälle. Paina 
Palauta, lisää kommentti ja tämän jälkeen 
Vahvista & Lähetä. 
 
Side Step: Laskun lähettäminen henkilölle, 
joka voi olla kierron ulkopuolella (välikysely). 
Napsauta Side Step -painiketta, valitse 
vastaanottaja, kirjoita kommentti ja napsauta 
Vahvista & Lähetä -painiketta. Side Stepin voi 
lähettää vain yhdelle vastaanottajalle kerralla. 
Side Stepin voi peruuttaa, jos vastaanottaja ei 
kuittaa saamaansa Side Steppiä. Valitse lasku, 
jonka olet lähettänyt Side Stepiin ja napsauta 
Peruuta Side Step. 
 
Informatiivinen kierto: Paina Määritä 
informatiivinen kierto -painiketta, valitse 
vastaanottaja ja napsauta Lähetä. 
Informatiivisessa kierrossa lähetetty on kopio 
laskusta. 
 
Informatiivinen kierto: Jos vastaanotat 

laskun, joka on merkitty  -ikonilla, voit kuitata 
sen (Kuittaa ja Vahvista & Lähetä). Lasku 
näkyy omassa arkistossasi. Voit myös lähettää 
laskun edelleen informatiivisen kiertoon toiselle 
henkilölle. Myös tässä tapauksessa laskusta 
jää kopio omaan arkistoosi. 
  
Jos vastaanotat laskun, joka on merkitty -
ikonilla, se on lähetetty sinulle, vaikka et ole 
osana laskun kiertoa. Napsauta Tarkista Side 
Step. Liitä laskuun kommentti. Lähetä lasku 
Side Step kysyjälle. Kun lasku on Side Step –
toiminnossa, se on lukittu muilta käyttäjiltä. 
 
3. Laskun tiliöinti 
 
Täytä tliöintitiedot tiliöintipohjaan.  
Lähes kaikissa tiliöintikentissä on valintalista 
takana: siirrä kohdistin ko. kentän kohdalle ja 
kaksoisklikkaa. Valitse listasta haluamasi arvo.  
 
Laskun loppusumma, tiliöintirivien summa, 
niiden erotus ja alv-summa näkyvät tiliöintirivin 
yläpuolella. 
 
Tiliöintipohjan pituutta voi säädellä alla olevilla 
painikkeilla: 
 

Leveä tiliöinti 
 

Suppea tiliöinti 
 

Tiliöintikentästä toiseen liikutaan  TAB- tai 
nuolinäppäimellä tai hiirellä napsauttamalla. 
Summa -kenttään syötetään laskun 
loppusumma laskun valuutassa. Jos lasku 
jakautuu useammalle riville, jaetaan myös  
summat eri riveille. 
 

Uuden rivin lisääminen tiliöintiin, paina  
Lisää-painiketta. 
 
Kopioidaksesi syötetyn rivin, paina rivin 

alussa olevaa  kopioi painiketta.  
 
Poistaaksesi tiliiöintirivin, paina     

poista painiketta.  
 
Suosikit: Tehdäksesi oman suosikkilistan 
arvoista, joita käytät useasti, kaksoisklikkaa 
vastaava tiliöintikenttä auki. Paina ensin 
Kaikki. 

Paina  -painiketta valitun arvon 
vasemmalta puolelta. Valittu arvo siirtyy  
Käyttäjän suosikit listallesi. Poistaaksesi 
arvon Käyttäjän suosikit listasta, 

paina  
 
Mallitiliöinti:  
 

    Voit tallentaa tekemäsi tiliöinnin 
uudelleenkäyttöä varten. Voit valita 
käytätkö Sidottu tähän toimittajaan tai/ja 
Sidottu tähän yhtiöön. Summan kohdalla 
voit käyttää kaavaa, jolloin summa tulee 
oikein riippumatta laskun loppusummasta. 
Kaava voi olla prosentuaalinen esim. 1. rivi: 
!0,2*INVOICESUM, 2.rivi: 
!0,8*INVOICESUM 
tai laskun loppusumman antava 
!INVOICESUM 
Avataksesi  valmiin tiliöinnin, paina Hae 

mallitiliöinti  Valitse haluamasi 
mallitiliöinti. 
 
 
4. Laskun lähettäminen seuraavalle 

vastaanottajalle 
 
Valitse Plus-painikkeen takaa seuraava 
vastaanottaja. Etsi vastaanottaja nimellä tai 
nimen osalla. Usein tarvittavista nimistä 
kannattaa luoda Suosikit. Kun olet valinnut 
seuraavan vastaanottajan tai seuraavat 
vastaanottajat, paina Vahvista & Lähetä. 
 
5. Oma laskuarkisto 

  
Voit tarkastella kaikkia laskuja, joita olet 
käsitellyt (myös informatiivinen kierto ja 
side step). 
Voit hakea laskuja valitsemillasi ehdoilla. 
Poistaaksesi laskun omasta arkistostasi, 
valitse lasku ja napsauta Poista. Voit 
poistaa kerralla useita laskuja. 
 
6. Käyttäjäasetukset 

 
 
Sovellusasetukset: 
 
Erääntyneiden laskujen näkyminen 
korostettuina Saapuneet laskut -näytöllä: 
Valitse Korosta erääntyneet laskut. 
Laskun kuvan näyttäminen Saapuneet 
laskut -näytöllä: Valitse Näytä laskun 
kuva. 
Viimeisimmän kommentin näkyminen 
Historia-välilehdellä: Valitse Näytä 
viimeisin kommentti. 
 



 
Palauta oletusasetukset: Jos esim. 
Käsittelemättömät laskut –näytöllä jokin ikkuna ei 
näy, voit palauttaa oletusasetukset painamalla 
Palauta oletusasetukset -painiketta. 
 
Henkilökohtaiset asetukset: 
Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu, voit päivittää sen 
itse järjestelmään. 
Voit määritellä, minkälaisia viestejä järjestelmä 
lähettää sinulle käsittelemättömistä laskuista. 
 
Hyväksyjäsalasana: Sovellus vaatii että 
hyväksyminen vahvistetaan salasanalla. Salasana 
ei vanhene. Kun hyväksyy ensimmäisen kerran, 
hyväksyjäsalasana määritellään siinä yhteydessä. 
 
 
Varahenkilöasetukset: 
Varahenkilösiirto tehdään Käyttäjäasetuksissa. 
Tee varahenkilösiirto lomasi/poissaolosi ajaksi, 
jotta laskut siirtyvät automaattisesti sijaisellesi. 
Valitse valikosta varahenkilösi ja aloitus- ja 
lopetuspäivämäärät. Laita aloituspäivämääräksi 
lomalle jääntipäivä, jotta lähtösi jälkeen sinulle 
saapuvat laskut siirtyvät varahenkilölle. Napsauta 
ruksi Aktivoitu-kohtaan ja paina Tallenna-
painiketta. 
Sinulla olevat laskut eivät siirry automaattisesti 
varahenkilölle vaan sinun on siirrettävä ne hänelle 
Siirrä-painikkeella, jos et ehdi itse niitä käsitellä. 
Jos varahenkilösi jää lomalle varahenkilöasetuksen 
voimassaoloaikana ja tekee omassa 
IPThinClientissa varahenkilösiirron kolmannelle 
henkilölle, myös sinun laskusi siirtyvät tälle 
kolmannelle henkilölle. 
Informatiivisella kierrolla tulleet laskut eli kopiot 
eivät siirry varahenkilölle. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


