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Uuden tilauksen voit luoda kohdasta Tilaukset -> Tilaukset.
•

•

”Lisää” -painikkeesta pääset luomaan uutta tilausta ja syöttämän alkutiedot.
o Asiakasnro: Lisää tähän asiakas rekisteristä (suurennuslasi) tai luomalla uuden (”+” -merkki).
o Työmaa: Valitse tähän työmaa tai luo uusi (Työmaa niputtaa yhteen tilauksia, esim. raportteja varten.)
o Tilaustyyppi: Valitse uuden tilauksen tyyppi (lisäohje Tilaustyypeille).
o Päävastuullinen: Valitse haluttaessa henkilö joka on vastuussa ko. tilauksesta.
o Toimitusosoite: Voit valita jo luodun toimitusosoitteen tai luoda uuden. Suositeltavaa jos samaan
toimitusosoitteeseen tulee paljon tilauksia.
Paina lopuksi ”Tallenna”.

•

Seuraavalla sivulla annat tilauksen Perustiedot.
o Työselvitys: Kuvaava teksti tilauksesta. Tulee laskulle tilausrivien yläpuolelle.
o Asiakkaan tilausnumero: Tilaajan määrittelemä tilausnumero joka näkyy laskulla.
o Asiakkaan viite: Viite tai viesti joka halutaan laskussa näkyvän.
o Merkki: Tilauksen tunnistamista helpottava merkki/nimi/osoite.
o Viitteemme: Muodostuu automaattisesti luodessa.
o Sisäinen viesti: Sisäinen viestityskenttä tilausta varten. Tämä ei siirry laskulle, sopii hyvin esim.
asentajan ohjeille.

•

Perustiedot jatkuu:
o Aloitusaika: Mikäli Aikataulutusta käytetään annetaan tähän pvm ja kellonaika työn aloittamiselle.
o Arvioitu työaika tilaukselle: Tähän työn arvioitu aika, jolloin aikataulutukseen syntyy vastaava
aikamerkintä, aloitusajasta alkaen.
o Toimituspäivä: Pvm jolloin tilaus valmistuu.
o GPS: Hakuehto Google Maps palvelua varten. Voi olla katuosoite tai nimellin paikka, esim. Eduskuntatalo.
o Tila: Missä vaiheessa tilaus etenee. Esim. ”Työt aloitettu”, ”Valmis laskutettavaksi”.
o Hinnasto: Tilauksen hinnoittelutapa. Tämä tulee asiakkaan oletustiedoista, mutta voidaan vaihtaa
myös tilaus kohtaisesti.

•

Perustiedot jatkuu:
o Kate-%: Mikäi hinnoittelu tapana NTO/NTO2 (nettohinnoittelu) saadaan ko. arvolla nostettua kerroinprosentilla tuotteiden ostohintoja
o Ale %: Tukkurituotteiden oletus muutosprosentti. Voi myös olla positiivinen.
o Hinnoittelusääntö: XXXX
o Maskuehdot: Asiakkaan tiedoista tuleva oletus. Voidaan myös tilauskohtaisesti muuttaa.
o Käännetty ALV: Asiakkaan tiedoista tuleva oletus. Voidaan myös tilauskohtaisesti muuttaa. (Katso
ohje jos teet muutoksen tilausrivien lisäyksen jälkeen.)
o Prioriteetti: Tilauksen priorisointia varten. Laittamalla esim. Tärkeä tulee se selkeämmin näkyviin
mobiiliappissa.
o Valuutta: Muutettava jos jokin muu kuin EUR.
o Kotitalousvähennys: Laskee yksityisasiakkaille automaattisesti työstä ja palvelusta kotitalousvähennettävän osuuden ja ilmoittaa siitä laskulla.

•
•

Yläreunasta löytyy myös Asiakas ja toimitusosoite:
Nämä tiedot täyttyvät automaattisesti mikäli ensimmäisessä vaiheessa on valittu/luotu toimitusosoite valmiista listasta.
o Vastaanottaja, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka: Täytetään perus vastaanottaja ja osoitetiedot.

•

Sekä lopuksi Sovittu hinta:
o Sovittu hinta: Veroton sovittu hinta. Tuotteiden lisääminen tilausriveille ei muuta sovittua hintaa.
o Teksti laskutukseen: Teksti jolla voi selittää tilauksen sovitun hinnan.

Sovelluksessa on muutama eri tapa tuottaa tuoterivejä tilaukselle. Helpoin tapa on siirtyä avoimelle tilaukselle ja
valitsemalla Tilausrivit.
1. Voit hakea yksittäistä tuotetta sen tuotenumerolla tai nimikkeellä(1)
• Haku toimii parhaiten kun annat tarkat tiedot.
• Voit myös hakea tuotekoodin alulla, jos et muista koko koodia.
2. Tekstikenttä etsii tuotteiden ”teksti 2” -kentästä. Tämä on hyvin harvinainen kenttä, joten suosituksena on
hakea kohdalla (1).
3. Kun olet löytäny haluamasi tuotteen voit antaa sille määrän(3) ja painaa lopuksi kuittauspainiketta(4).
Tämä lisää tuotteen tilauksen riveille.
• Voit koska vain muokata tuoterivejä tuplaklikkaamalla kohtaa jota haluat muokata, esim. ostohintaa

Toinen tapa lisätä tuotteita on Etsi -toimintoa käyttäen. Tämä soveltuu parhaiten usean tuotteen samanaikaiseen
lisäämiseen.
1.
2.
3.
4.

Aloita painamalla Etsi -painiketta tilausrivien yläreunasta.
Tämä avaa uuden ikkunan, jonka sisällä keräät kaikki haluamasi tuotteet.
Haku toimii normaalisti joko tuotenumerolla(1) tai nimikkeellä(2).
Kun löydät haluamasi tuotteen voit lisätä sen määrät(3) joko +/- -merkeillä tai kirjoittamalla määrä kohtaan
haluamasi arvon.
5. Kun olet hakenut kaikki tuotteet ja antanut niille toivotut määrät voit painaa Tallenna.
6. Tuotteet tulevat riveille.
7. Siirrä rivejä tarvittaessa raahaamalla niitä oikealla rivin oikeassa laidassa olevasta neliöstä.

