
Monetra järjestää kevään 2021 aikana M2–koulutuksia. 
Ilmoittaudu maksuttomiin nettikoulutuksiin.

Kohderyhmä

Koulutukset ovat avoimia koulutuksia kaikille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille sekä Monetra-konsernin
työntekijöille järjestelmän eri roolien mukaan.

Koulutukset ovat yleiskoulutuksia järjestelmän teknisistä ominaisuuksista ja ovat ensisijaisesti 
suunnattu järjestelmän uusille käyttäjille. Muista räätälöidyistä M2-koulutuksista voitte tiedustella 
Monetra Oulun keskitetystä asiakaspalvelusta (koulutus.oulu@monetra.fi).

TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

Meistä on moneksi

Monetra kouluttaa

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen Ilmoittautumislomake
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajalle
toiveita koulutuksessa käsiteltävistä aiheista tai erityis-
kysymyksistä. Koulutus toteutetaan kun osallistujia on 
vähintään viisi.

Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu koulutukseen 2 työpäivää ennen koulutusta.

Näin pääset osallistumaan koulutukseen
Koulutuksiin osallistujat saavat kouluttajalta nettikoulu-
tuslinkin viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.
Sähköpostissa olevan linkin kautta pääset osallistumaan
koulutukseen. Voit testata linkin toimivuutta jo ennen
koulutuksen alkua.

Lisätietoja yleisistä koulutuksista
koulutus.oulu@monetra.fi

M2

M2-koulutukset

Matkustaja
4.2.2021 klo 9.00–9.45
8.4.2021 klo 9.00–9.45
Aiheena matkasuunnitelma ja matkalasku 
sekä kulu- ja kilometriveloitukset.

Asiatarkastaja ja matkasihteeri
9.2.2021 klo 14.00–14.45
Aiheena laskujen asiatarkastus, laskun 
tekeminen toisen henkilön puolesta, kerta-
matkustajatoiminto.
Jos et pääse osallistumaan tähän koulutuk-
seen, käytössänne on myös aikaisempien 
koulutusten tallenteet, jotka löytyvät täältä.

Hyväksyjät ja raportointi
18.2.2021 klo 14.00–14.45
Aiheena laskujen hyväksyminen sekä 
raportointi. Jos et pääse osallistumaan 
tähän koulutukseen, käytössänne on myös 
aikaisempien koulutusten tallenteet, jotka 
löytyvät täältä.

kevät
2021

Monetra kouluttaa
Monetra järjestää syksyn 2022 aikana P2P Edge-ostolaskujen  

käsittelyohjelman koulutuksia.

Ilmoittaudu maksuttomiin verkkokoulutuksiin.

Kohderyhmä

Koulutukset ovat avoimia koulutuksia kaikille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille ja Monetran  
lähipalveluiden työntekijöille.

P2P Edge -peruskoulutukset

Saman sisältöisiä koulutuksia järjestetään 
seuraavasti: 

Kaikki asiakkaat  
pl. PPSHP ja Oulun Energia

to 18.8.  klo  9:00-10:30  Ilmoittaudu tästä
ti 20.9.  klo  9:00-10:30  Ilmoittaudu tästä
ke 12.10.  klo  9:00-10:30  Ilmoittaudu tästä
ke 9.11.  klo  9:00-10:30  Ilmoittaudu tästä
to 15.12.  klo  9:00-10:30  Ilmoittaudu tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

ke 14.12. klo9:00–11:00 Ilmoittaudu tästä

Kaikki asiakkaat, maksusuunnitelmien 
tarkastus ja hyväksyntä
Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan 
ostolaskujen käsittelyä

ti 27.9.  klo  9:00-10:00  Ilmoittaudu tästä
ti 18.10.  klo  9:00-10:00  Ilmoittaudu tästä
ke 23.11.  klo  9:00-10:00  Ilmoittaudu tästä

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen koulutuspäivän kohdalla  
olevasta ilmoittautumislinkistä. Ilmoittautumisen  
yhteydessä voit esittää kouluttajalle toiveita koulutuk-
sessa käsiteltävistä aiheista tai erityiskysymyksistä. 

Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 2 työpäivää  
ennen koulutuksen ajankohtaa. Mikäli koulutus on 
täynnä, valitse seuraava koulutus, jossa on tilaa.

Näin pääset osallistumaan koulutukseen
Koulutuksiin ilmoittautuneet saavat koulutuslinkin 
viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä. Sähkö-
postissa olevan linkin kautta pääset osallistumaan 
koulutukseen. Voit testata linkin toimivuutta jo ennen 
koulutuksen alkua.

P2P-ohjeet löytyy:
https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/

Lisätietoja koulutuksista
koulutus.oulu@monetra.fi
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TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

Syksy
2022

https://link.webropolsurveys.com/S/9DF7AE8FB1BCB71B
https://link.webropolsurveys.com/S/A150D5CA32EA8BD4
https://link.webropolsurveys.com/S/976A7E842C37C6BE
https://link.webropolsurveys.com/S/381D532CE2A12820
https://link.webropolsurveys.com/S/82C38A4F9F19A8D9
https://link.webropolsurveys.com/S/F593B4FADDEB24F0
https://link.webropolsurveys.com/S/2D53C87CE79933D4
https://link.webropolsurveys.com/S/AEC2A23B70826280
https://link.webropolsurveys.com/S/73A7CB3866A12D44
https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/
mailto:koulutus.oulu%40monetra.fi?subject=


Monetra kouluttaa
Monetra järjestää syksyn 2022 aikana P2P Edge-ostolaskujen  

käsittelyohjelman koulutuksia.

Ilmoittaudu maksuttomiin verkkokoulutuksiin.

Kohderyhmä

Koulutukset ovat avoimia koulutuksia kaikille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille sekä Monetran  
lähipalveluiden työntekijöille järjestelmän eri roolien mukaan.

Koulutukset ovat suunniteltu niille ostolaskujen käsittelijöille, joilla on P2P:ssä pääsy kaikkiin oman  
organisaation ostolaskuihin; joko kierronvalvojan oikeudet tai maksusuunnitelmien ylläpito-oikeudet.

P2P Edge -koulutukset Professional käyttäjille

Saman sisältöisiä koulutuksia järjestetään 
seuraavasti:

Kierronvalvojakoulutus:  
ti 13.9. klo 9:00–10:30  Ilmoittaudu tästä

to 13.10. klo 9:00–10:30  Ilmoittaudu tästä

ti 15.11. klo 9:00–10:30  Ilmoittaudu tästä

ti 13.12. klo 9:00–10:30  Ilmoittaudu tästä

Maksusuunnitelmien ylläpitokoulutus: 
Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan 
ostolaskujen käsittelyä

ke 21.9. klo 9:00–11:00 Ilmoittaudu tästä

to 20.10. klo 9:00–11:00 Ilmoittaudu tästä

to 24.11. klo 9:00–11:00 Ilmoittaudu tästä

pe 16.12. klo 9:00–11:00 Ilmoittaudu tästä

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen koulutuspäivän kohdalla 
olevasta ilmoittautumislinkistä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajalle 
toiveita koulutuksessa käsiteltävistä aiheista tai erityis-
kysymyksistä. 

Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 2 työpäivää  
ennen koulutuksen ajankohtaa. Mikäli koulutus on 
täynnä, valitse seuraava koulutus, jossa on tilaa.

Näin pääset osallistumaan koulutukseen
Koulutuksiin ilmoittautuneet saavat koulutuslinkin 
viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.  
Sähköpostissa olevan linkin kautta pääset osallistu-
maan koulutukseen. Voit testata linkin toimivuutta jo 
ennen koulutuksen alkua.

P2P-ohjeen linkki löytyy:
https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/

Lisätietoja koulutuksista
koulutus.oulu@monetra.fi
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2021

P2P

TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

Syksy
2022

https://link.webropolsurveys.com/S/C4EC78EF24FBBA32
https://link.webropolsurveys.com/S/41EBA6CE427B7903
https://link.webropolsurveys.com/S/236177C14451B067
https://link.webropolsurveys.com/S/DD53FB02A409F971
https://link.webropolsurveys.com/S/1D004C1FFD269169
https://link.webropolsurveys.com/S/CE025103BAF6081F
https://link.webropolsurveys.com/S/6AA535E5D218E77F
https://link.webropolsurveys.com/S/0A15D9ACD689CE0D
https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/
http://koulutus.oulu@monetra.fi

