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Intime laskutuksen pääkäyttäjän ohje
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1 Yleistä

Intimen laskutuksen pääkäyttäjäoikeudet on annettu organisaatiossanne nimetyille
henkilöille.

Laskutuksen pääkäyttäjällä on oikeudet ylläpitää mm.
· laskutuksessa käytettäviä tuotteita (MATUOT) ja tiliöinnin ohjauksia (MATILI)
· asiakkaan laskutulosteessa näkyviä yhteystietoja (MTTIRY) Laskuttajan puhelin-

numero ja sähköpostiosoite
· Web-laskutusta käyttävien henkilöiden käyttöoikeuksia (MTWKA2)
· laskulajeja (YLLALA), yhteistyössä Intimen järjestelmäasiantuntijan kanssa

2 Tuotteiden ylläpito (MATUOT)
Intimen Web-laskutuksessa käytettävät tuotteet ylläpidetään Intimen toiminnolla MA-
TUOT (tuotteiden perustiedot).

Web-laskutusta varten on perustettu yksi vapaasti nimetty tuote tuotenumerolla yksi
(1) ja merkitty tuotteen nimeksi ”Muuta nimi”. Web-laskutuksessa laskuttaja muuttaa
ko. tuotteen nimen.

1. ”Perustiedot”-välilehdellä lisää uusi tuote painamalla ”Vaihda lisäystilaan” -pai-
nikkeella.

2. Kirjoita tuotenumero, joka on maksimissaan 16 merkkiä pitkä, akkosnumeeri-
nen arvo.

3. Nimelle on varattu kaksi kenttää (pituus 30 merkkiä/kenttä). Molemmat tuote-
nimet tulostuvat laskulle.

Järjestelmä antaa automaattisesti tallennuksen yhteydessä ”Aakkosnimi-kent-
tään 12 ensimmäistä merkkiä tuotteen nimestä, jos aakkosnimeä ei syötetä
erikseen

4. Valitse tuotetyypiksi aina arvo ”Muu”. Arvo ”Korkotuote” määritellään vain sille
tuotteelle, joka valitaan viivästyskorkolaskutuksessa.

5. ”Osto-, myynti- ja tilastoyksikköön” pitää laittaa laskutettava yksikkö, esim.
kpl, hlö, koska yksikkötieto tarvitaan laskulle. Syötä ko. kenttiin arvoiksi
1,0000.

6. Valitse aina ”Myynti- ja hankintahinta” -kenttiin arvoiksi ”Veroton”.
7. Tallenna tekemäsi muutokset joko ”Tallenna muutetut tiedot” -painikkeella tai

”Tallenna ja vaihda korviketta” -painikkeella, jolloin järjestelmä menee auto-
maattisesti ”Lisätiedot”-välilehdelle.
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8. Tiliöintitunnus: tuotteelle määritellään tiliöinnin ohjaus (myyntilaskun tulot kir-
jautuvat valitulla alv-prosentilla valitulle kirjanpidon tilille, ks. 3 Tuotteen tiliöin-
titunnuksen määritys.

9. Syötä tarvittaessa oletusarvot laskentatunnisteille kuten kustannuspaikalle ja
projektille (saat valintalistan F5 funktionäppäimellä, kun siirrät kursorin ko.
kenttään).

Kun laskuttaja muodostaa laskulähetteen esim. Intimen Web-laskutuksessa,
myyntitulot kirjautuvat tälle kustannuspaikalle/projektille, jos laskuttaja ei
vaihda oletuksena annettuja laskentatunnisteita Web-laskutuksessa. Jos et
syötä oletusarvoja laskentatunnisteisiin, laskuttaja täyttää itse esim. kustan-
nuspaikan/projektin Web-laskutuksessa.

Kirjoita aina ”Yritys”-kenttään Intimen yritysnumero.

10.Tallenna tekemäsi muutos.
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11.Mene ”Hintatiedot”-välilehdelle. Tuotteelle voidaan syöttää tuotteen voimassa
oleva veroton hinta, uusi veroton hinta sekä uuden hinnan voimaantulopäivä.

12.Tallenna tekemäsi muutos.

Muiden välilehtien tietoja ei tarvitse täyttää.
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Tuotteet voidaan manuaalitallentamisen sijaan lukea sisään Intimeen myös toi-
sesta ohjelmasta konekielisesti. Ota tällöin yhteyttä Monetran Intime järjestel-
mäasiantuntijaan sähköpostilla intime.monetra@monetra.fi.

3 Tuotteen tiliöintitunnuksen määritys

Laskutuksessa käytettäviin tuotteisiin voidaan määrittää, mille kirjanpidon ja sisäisen
laskennan tilille myyntitulo kirjataan. Lisäksi toiminnossa valitaan myynnin arvonli-
säveroprosentti.  Kun Web -laskutuksessa valitaan myyty tuote, laskuttaja voi muut-
taa tietoja tarvittaessa. Tämä tiliöinnin ohjaus määritetään toiminnolla ”Tiliöinnin oh-
jaustiedot” (MATILI) ja kytketään tuotteelle toiminnossa MATUOT.

1. Aloita painamalla ”Vaihda lisäystilaan”.
2. Määritä tuotteen tiliöintitunnus: aakkosnumeerinen tunnus (maksimissaan pi-

tuus neljä merkkiä).

Tämä tunnus valitaan tuotteessa ”Tiliöintitunnus”-kenttään (toiminto MATUOT),
kts. 2. Tuotteiden ylläpito (MATUOT), kohta 8. Tiliöintitunnuksessa on hyvä nä-
kyä loogisesti kirjanpidon tili ja käytettävä alv-prosentti.

3. ”Sovellus”-kenttään valitse aina arvoksi ”MT” eli myyntitoiminnot.
4. ”Tapahtuman tiliöintitunnus” -kenttä pitää jättää tyhjäksi.
5. Valitse tapahtumatyypiksi ”Veroton”.
6. Kirjoita ”Nimi”-kenttään tiliöinnin ohjaukselle kuvaava nimi: tilin nimi ja käytet-

tävä ALV-prosentti.
7. Valitse tilikartasta kirjanpidon ja sisäisen laskennan tili, jolle myyntitulot kirja-

taan.
8. Valitse arvonlisäverokoodi.
9. Tallenna tekemäsi muutos. Sulje välilehti.

mailto:intime.monetra@monetra.fi
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4 Laskutuksen yhteystietojen ylläpito (MTTIRY)

Myyntilaskuille voidaan tulostaa asiakkaan yhteydenottoja varten esim. laskuttajan
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä yhteystietoja ylläpidetään Intimessa myynti-
toimintojen tilausryhmien avulla (toiminto MTTIRY). Kullekin yhteystiedolle (esim.
puh.nro ja sähköposti) perustetaan oma tilausryhmä. Myös eri kielikoodeille peruste-
taan oma tilausryhmänsä. Intimessa on käytössä kolme kielikoodia (suomi = 1, ruotsi
= 2, englanti = 3).

Osalla asiakkaista on käytössä toimipistekohtainen tilausryhmä, kts. tarkemmin kohta
8.

1. Avaa tilausryhmät MTTIRY-toiminnolla, valitse tilausryhmä (esim. ”Yhteystie-
dot”-nimisessä tilausryhmässä on useimmiten puhelinnumero) ja valitse ”Hy-
väksy”-painike.

2. Aloita lisäämään uusi tilausryhmä painamalla ”Vaihda lisäystilaan” -painiketta.
3. Syötä tilausryhmän tunnus (maksimipituus neljä merkkiä).

Jos tarkoituksena on perustaa henkilökohtaiset yhteystiedot kullekin laskutta-
jalle, tunnus perustetaan esim. Liisa Virtaselle muodossa LiVi (etunimestä kaksi
ensimmäistä kirjainta ja sukunimestä kaksi ensimmäistä kirjainta).

Jos henkilön sukunimi vaihtuu, tunnusta ei päivitetä. Ainoastaan tekstikentässä
oleva yhteystieto muutetaan.

4. Kirjoita kielikoodi: 1 (suomi), 2 (ruotsi) tai 3 (muu). Kullekin kielikoodille perus-
tetaan oma tilausryhmä.

5. Syötä yhteystiedot ”Teksti”-kenttään. Kenttään mahtuu maksimissaan 30 merk-
kiä.

6. Tallenna tekemäsi lisäys.
7. ”Toinen tilausryhmä” -painikkeesta voidaan lisätä toinen tilausryhmä, kuten

sähköpostiosoite.
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Jos henkilön sähköpostiosoite ei sovi kenttään, niin kirjoita sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@yritys.fi -muodossa.

8. Jos kyseessä on toimipaikkakohtainen tilausryhmä, täytettäviä kenttiä on
enemmän:

Kun on toimipiste tilausryhmä käytössä, yhteyshenkilö kohtaan pitää laittaa puhelinnumero, ja
se puhelinnumero tulostuu laskun yhteystiedoille nimenomaan tuolta tilausryhmältä, eikä en-
simmäiseltä tilausryhmältä. Näissä tapauksissa yhteys intime.monetra@monetra.fi niin Mo-
netra tekee tarvittavat muutokset MTLAPA-toiminnossa.

mailto:etunimi.sukunimi@yritys.fi
mailto:intime.monetra@monetra.fi
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5 Käyttöoikeudet Web-laskutukseen (MTWKA2)

Intimen Web-laskutusta varten kullekin laskuttajalle perustetaan ensin käyttöoikeus
Monetralla. Käyttäjälle lähetetään aloitusviesti (käyttäjätunnus ja aloitussalasana) Mo-
netran toimesta. Laskuttajan tulee muuttaa salasana aloittaessaan Web-laskutuksen
käyttöönoton.

Tämän jälkeen asiakkaan laskutuksen pääkäyttäjä täydentää uuden laskuttajan Perus-
tiedot ja oletustiedot Intimen MTWKA2-toiminnolla.

1. Aloita oletustietojen täydentäminen. Monetra täyttää ”Perustiedot”-välilehden
tiedot, kuten kohdat ”Laskulähetenumero” sekä ”Laskunumerosarja”.

Laskunumerosarja, on numerosarja jolle hetilaskut kirjoitetaan Web-laskutuk-
sessa. Hetilasku on laskutosite, joka voidaan tulostaa poikkeustapauksessa sa-
man tien asiakkaalle.

2. Monetra täyttää ”Syötön oletustiedot”. Laskutuksen pääkäyttäjä tarkistaa ja voi
tarvittaessa muuttaa toimintoja, joita laskuttaja saa käsitellä.

3. ”Tuoterivin oletusmäärä” on aina ”1,00000” ja Monetra täyttää tämän.
4. Myös sähköpostiosoitteen Monetra täyttää.

5. Laskuttajan pääkäyttäjä täyttää ”Oletustiedot”-välilehden tiedot. Valitse ”Lasku-
laji”-kenttään laskulajin oletusarvo, jonka ohjelma antaa oletuksena laskutta-
jalle, kun hän kirjautuu Web-sovellukseen.
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6. Valitse ”Yhteyshenkilö”-kenttään tilausryhmä(t), joiden avulla laskuille saadaan
tulostumaan yhteystiedot asiakkaiden yhteydenottoja varten. Katso 4 Laskutuk-
sen yhteystietojen ylläpito (MTTIRY).

7. ”Sallitut laskulajit, alvkoodit, tili ja tuotteet” -kenttiin, voi tarvittaessa rajata
laskuttajan oikeuksia Web-laskutuksessa. Esimerkiksi mille kirjanpidon tileille
laskuttaja voi kirjata myynituottoja.

E-laskun laskulajille pitää antaa erikseen oikeudet.

8. Valinta ”Saa käyttää ja selailla kaikkia tuotteita” antaa kaikkien tuotteiden käyt-
töoikeudet laskuttajalle.

9. Laskutuksen pääkäyttäjä täyttää ”Laskentatunniste”-välilehden tiedot. Jos ”Las-
kentatunniste”-kenttiin täytetään oletustiedot, niin Web-laskutus tarjoaa aina
laskuttajalle näitä tietoja. Täytetään vain ”Yritys”-kenttä.

10.”Käyttäjälle sallitut tunnisteet” -kohdassa voidaan rajata, mitä arvoja laskuttaja
saa käyttää.

11.Valitse ”Yritys”-kenttää yrityksen tunnus.



10

6 Laskulajien ylläpito (YLLALA)

Laskulajeja ylläpidetään Intimen YLLALA-toiminnolla, jolla myös perustetaan uusi las-
kulaji Intimen myyntilaskutukseen ja –reskontraan.

Laskulajitietojen ylläpito tehdään pääsääntöisesti Monetran toimesta, joten kun tulee
tarve esim. uudelle laskulajille, pitää ottaa yhteyttä Monetran järjestelmäasiantuntijoi-
hin intime.monetra@monetra.fi.

Versiohistoria

Versio Päivä Muutos
1.4 14.12.2021 3.0 verkkolaskustandardin muutokset

mailto:intime.monetra@monetra.fi
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