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Basware P2P Edge –pikaohje (mobiililaitteet) 

 
Basware P2P Edge mahdollistaa ostolaskujen hyväksynnän 
moderneilla älypuhelimilla (kuten Apple iPhone ja Samsung Android 
puhelimet), tableteilla (esim. Apple iPad) ja tietokoneilla, joista löytyy 

selain HTML5-tuella (esim. Chrome tai Firefox).  
 
P2P Edge-version käyttö ei vaadi asennusta laitteelle vaan ohjelmaa 
käytetään älypuhelimen/tabletin/tietokoneen selaimella (kuten 

Chrome). 
 
Tuki ostolaskujen tiliöintiin ja kierronvalvontaan on tulossa myöhemmin 
P2P Edge-versioon. 
 
Linkki P2P Edge-versioon (PPSHP ja Oulun Energia) - kirjautumisessa 
käyttäjätunnuksena sähköpostiosoite ja salasanana työaseman 
kirjautumis-salasana: 
 
https://alusta-uk.basware-
saas.com/Portal/WifLogin/?tid=monetra&returnurl=%2fedge%2f  

 
P2P -materiaalit 
 
http://www.monetra.fi/palvelut/taloushallinnon-
palvelut/jarjestelmaohjeet/ 
 
P2P -työasemaohjelmisto (koko versio) 
 
P2P -työasemaohjelmistoon (ns. Workplace –versio, jota 
käytetään Internet Explorer-selaimella tietokoneessa), löytyy 
oma linkki ja pikaohje (ks. tiedot yllä olevan linkin kautta). 
Työasemaohjelmistosta löytyy kaikki toiminnot kuten laskun 
tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä. 

 
Kysymykset 
 
Basware P2P -sovellusten käyttöön liittyvissä kysymyksissä 
voit ottaa yhteyttä ostoreskontran asiakaskohtaiseen 
ryhmäsähköpostiin. 
 
Käyttöoikeusasiat (esim. sisäänkirjautumiseen liittyvät 
asiat): Kayttooikeustilaukset(at)monetra.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksy – voit merkitä laskun hyväksytyksi 

(toiminto ei kysy kommenttia). Jos haluat lisätä 

laskulle kommentin, klikkaa viereistä nuolta ja 

valitse ”Kommentoi” 

Avaa lasku – voit avata laskun 

tiedot ja kuvan koko ruudulle 

klikkaamalla toimittajan nimeä 

Laajenna tiedot – voit katsoa laskun perustiedot samassa 

ruudussa/tehtävälistassa klikkaamalla nuolta oikealle > 

laskun tiedot avautuu alapuolelle: 

Keskustelut – saat listan sinulle 

lähetetyistä keskusteluista 

Voit kirjautua ulos tai tehdä 

varahenkilösiirron (ks. 

”Käyttäjäasetukset” alasvetovalikosta) 
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LASKUN AVAAMINEN KOKO RUUTUUN: 

 

Muut toiminnot: 

Hylkää: palauta lasku Monetran ostoreskontraan 
Reklamoi: tämä toiminto ei ole käytössä 
Aseta pitoon: aseta lasku pitoon, jos esim. odotat toimittajalta 
laskulle hyvityslaskua 
Palauta tehtävä: palauta lasku tarkastajalle 
Kommentoi: lisää laskulle kommentti esim. ennen hyväksyntää 
Näytä tiedot: avaa laskun tiedot koko ruudulle 

Avaa laskun kuva Lisää kommentti 

Muokkaa esim. 

kirjauspäivää 

Lisää laskulle liite 

Palaa 

etusivulle 

tehtävä-

listaan 

Lisää keskustelu 

Nuolta klikkaamalla voit 

välittää hyväksynnän 

toiselle hyväksyjälle 

 Kierto-osio näyttää, keneltä lasku on siirtynyt sinulle hyväksyttäväksi 

 Kierto-osiossa näkyy myös laskulle lisätyt kommentit 

 Kommentin ja keskustelun ero: laskulle lisätystä kommentista ei lähde autom. 
viestiä kenellekään. Keskustelusta ohjelma lähettää autom. viestin valitulle 
vastaanottajalle/keskustelukumppanille 

 Otsikkotiedot-osiossa näkyy laskun perustiedot kuten laskun päiväys ja eräpäivä 

Hyväksy lasku 

Lisää tiliöinti / 

korjaa tiliöintiä 


