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BOS (OSTA) -tilausjärjestelmä 
(Back Office Services Oy BOS) 

• Tilaukset tehdään BOS (OSTA)-järjestelmällä 

• Tilausnumero on muotoa 
OSTA+vuositarkenne+yritys+juokseva numero 

• Tilausnumeron pituus on 16 merkkiä 

• Rahdilla on automaattinen tiliöinti 

– Tili 4421 Rahti- yms. palvelut 

– Laskentatunnisteet kopioituvat siltä tuoteriviltä, 
jossa on suurin summa 

– Alv-koodi vakiona 124 (24 %) 

 



OM Order Matching 
(Basware Oyj) 

• Tilauksen tiedot siirtyvät OM:ään laskun 
täsmäytystä varten. 

• Summatoleranssi on 0,10 euroa. 

• Lasku odottelee täsmäytyksessä tilauksen 
vastaanottoa 

– Oulun tekninen liikelaitos 3 päivää 

– Muut Oulun kaupungin yksiköt 5 päivää 



Laskun täsmäytys tilaukseen 
• Jos laskun käsittelijä huomaa että 

tilausnumero on virheellinen, se on 
sopimusnumerokentässä tai se näkyy vain 
laskun kuvassa, hän palauttaa laskun Master-
käyttäjälle ja pyytää korjaamaan/lisäämään 
tilausnumeron. Korjauksen jälkeen Master-
käyttäjä lähettää laskun täsmäytettäväksi. 

• Jos samalla tilausnumerolla tulee uusi lasku, 
laskun historian kommentissa lukee ”Tilaus on 
jo laskutettu”. Master-käyttäjä lähettää laskun 
käsiteltäväksi tavallisella kierrolla. 

 

 



Lasku ei täsmää tilaukseen 
• Jos tilausta ei vastaanoteta määräajan 

kuluessa, laskulle kopioituu tilauksesta tiliöinti 
ja se lähtee automaattisesti kiertoon tilaajalle. 

• Jos laskun ja tilauksen loppusummat erottavat 
yli summatoleranssin 0,10 euroa, laskulle 
kopioituu tilauksesta tiliöinti ja se lähtee 
automaattisesti kiertoon tilaajalle. Laskun 
tarkastaja (=tilaaja) muuttaa tiliöinnin 
summan/summia, jottei tiliöinti erota. 

• Lasku kierrätetään normaalisti. 

 



Lasku täsmää tilaukseen 

• Lasku täsmää tilaukseen, jos laskun ja 
tilauksen loppusummat erottavat korkeintaan 
summatoleranssin verran 0,10 euroa ja tilaus 
on vastaanotettu. 

• Lasku siirtyy suoraan Siirtovalmiisiin, sille tulee 
tilauksesta tiliöinti ja laskun historiaan 
tarkastajan ja hyväksyjän nimi. 

 



• Sentinpyöristysero korjautuu automaattisesti laskun 
tiliöintiin muuttamalla ensimmäisen tiliöintirivin 
summaa. Laskun historiassa Kuvaus-kentässä lukee 
virheellisesti ”Tiliöintisumman ero oli sallittua 
suurempi” (Basware ei pysty muuttamaan tekstiä). 

• Laskun historiassa näkyvä sentinpyöristyksen 
suuruus on miinusmerkkinen, jos tilauksen summa 
on isompi kuin laskulla ja plusmerkkinen, jos 
tilauksen summa on pienempi kuin laskulla. 

• Täsmäytyneestä laskusta menee kopio tilaajalle 
informatiivisella kierrolla. Oulun kaupungin 
päätöksen mukaisesti tilauksen hyväksyjälle ei mene 
kopiota. 

 

 



BOS-tilaajat IPClient-käyttäjiä 
• Jotta laskut lähtevät automaattisesti kiertoon, 

tilaajien täytyy olla joko IPThinClient tai 
IPProClient -käyttäjiä. 

• Asiakas lähettää uuden IPThinClient-käyttäjän 
(=tilaajan) tiedot sähköpostilla osoitteeseen 
kayttooikeustilaukset@monetra.fi 
(sähköpostiosoitteistossa nimellä 
Käyttöoikeustilaukset).  
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