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Voit luoda tai muokata omia tuotteitasi kohdasta Tuotteet  Tuotelista. 
 

 
1. Paina ”Lisää” -nappia 
2. Anna tuotteelle jokin tuotenumero. 

a. Suosittelemme että käytätte ”00” alkuisia koodeja, jotta ne löytyvät helpommin tuotelistauksen 
alusta. 

b. Tuotekoodi ei voi olla sama kuin toisella tuotteella. 
3. Lisää tuotteelle ”Kuvaus”. 
4. Valitse ryhmäksi ”E1 Omat tuotteet hinnastossa”. 
5. ”Käytössä” viittaa minkä tyyppinen tuote on. 

a. Muista valita ”Työ/palvelu” jos uusi tuotteesi fyysistä työtä, jolloin ”Kotitalousvähennys” osaa laskea 
sen oikein. 

6. Viimeistele tuote valitsemalla oikea ”Yksikkö”. 
7. Paina lopuksi ”Tallenna”. 

 

 
1. Valitse tuote jonka hintaa haluat muokata. 
2. Paina alemmassa ikkunassa olevaa ”Lisää” -painiketta. 

a. Hintarekisteriksi valitaan ”E1 Oma ovh (veroton)”. 
b. Hinta kenttään lisätään tuotteen veroton hinta. 
c. Tuotteen voi lisätä ”Alennusryhmään” jolloin sille voidaan antaa tarjouksia ko. alennusryhmän 

kautta. (Alennusryhmiä voit muokata Tuote  Asiakasalennukset). 
d. Tuotekoodi täyttyy automaattisesti. 

3. Paina lopuksi ”Tallenna”. 
 

 
 



 

 
1. Valitse tuote jolle haluat antaa nettohinnan. 
2. Paina alemmassa ikkunassa olevaa ”Lisää” -painiketta. 

a. Hintarekisteriksi valitaan ”E2 Oma netto (veroton)”. 
b. Hinta kenttään lisätään tuotteen veroton hinta. 
c. Tuotteen voi lisätä ”Alennusryhmään” jolloin sille voidaan antaa tarjouksia ko. alennusryhmän 

kautta. (Alennusryhmiä voit muokata Tuote  Asiakasalennukset). 
d. Tuotekoodi täyttyy automaattisesti. 

3. Paina lopuksi ”Tallenna”. 
 

 
Toimittaja-alennus asetetaan Tuotteet-valikon kohdasta Toimittaja-alennukset. 
Päivitettävä toimittaja valitaan Toimittaja-pudotusvalikosta. Sitten painetaan Päivitä tiedostosta. 
HUOM! Onnisen toimittaja-alennusten päivittämisen tekee Officetuki. Alennushinnaston voi toimittaa osoit-
teeseen officetuki@pajadata.fi. 
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Vie hiiri latausalueelle ja klikkaa aluetta. 
 

 
 
Seuraavaksi valitaan päivitettävä tiedosto omalta koneelta ja painetaan Avaa-nappia, jolloin järjestelmä tekee päivi-
tyksen. 
 

 



 

Lopuksi tulee vielä ilmoitus, jossa kerrotaan ladattujen rivien määrä ja moniko niistä oli uusia. Päivitys on nyt val-
mis. 
 

 

 
Asiakaskohtaisia hintoja voit luoda valitsemalla Tuotteet-valikosta ”Asiakaskohtaiset hinnat”. Tällä toiminnolla voit 
antaa esim. asennustyöstä erikoishinnan tietylle asiakkaalle, jolloin ko. asiakkaalle ei tarvitse luoda erillistä tuotetta 
tai muokata aina hintaa tilauksella. Tämä on hyvä tapa saada automatiikkaa ja nopeutta toimintaan. 
 
Lisää: Lisää uuden rivitiedon 
Muuta: Voit muuttaa rivin hintaa 
Poista: Poistaa valitun rivin 
Lataa tiedosto: Voit ladata listan asiakasalennuksista omalle koneelle (Excel) 
 
Uusi rivi luodaan painamalla Lisää-nappia. Seuraavaksi valitaan haluttu asiakas täyttämällä asiakasnumero tai 
käyttämällä hakua ja valitsemalla asiakas. 
 



 

 
 

 
 
Seuraavaksi lisätään haluttu tuote täyttämällä tuotenumero tai käyttämällä hakua ja valitsemalla tuote. 



 

 
 

 
 
Valitulle tuotteelle annetaan haluttu hinta, jonka jälkeen rivin voi tallentaa. 



 

 
 
 

 
Suosikkilistoja voit käyttää hyödyksi usein toistuvien ja tyypillisten tilausten tuotteiden valinnassa. Esimerkkinä 
vaikka samanlaisten keittiöhanojen asennus kohteissa. Voit valita tarvikkeet, työt ja vaikka kilometrit nopeasti yh-
dellä kertaa, eikä aikaa kulu yksittäisten tuotteiden hakuun tilaukselle. 
 
Suosikkilistat-näkymä koostuu kahdesta listauksesta, joissa ylemmässä hallitaan listat ja alemmassa listan tuotteet. 
Molemmissa näkymissä on omat hallintapainikkeensa. 
 

 
Lisää: Lisäät uuden listan 
Muuta: Voit muuttaa listan kuvausta ja käyttäjätietoa 
Poista: Poistaa listan 
Lataa tiedosto: Voit tallentaa listan omalle koneelle 
 

 
Lisää: Lisäät tuotteita suosikkilistallesi 
Poista: Poistaa valitun tuotteen listalta 
Lataa tiedosto: Voit tallentaa tuotelistan omalle koneelle 
 
Paina ylemmän listauksen Lisää-painiketta. Voit antaa listalle kuvaavan nimen sekä voit valita halutessasi käyttä-
jän, jolla tunnistat kuka suosikkilistan on luonut. Sitten vain Tallenna. 



 

 
 
Tuotelistanäkymässä paina Lisää ja pääset valitsemaan tuotteet suosikkilistalle. Käytä hakutoimintoa, jossa toimii 
tekstihaku. Kun löydät oikean tuotteen paina Valitse ja sitten Tallenna. 
 

 



 

 
 
Tekemäsi suosikkilistan tuotteet ovat heti käytettävissä tilauksille. 
 

 
 
Tilaukselle suosikkeja lisätään painamalla tilausrivinäkymässä Lisää-painiketta. Seuraavaksi valitaan pohjaksi ha-
luttu suosikkilista. 



 

 
 
Pohjan valinnan jälkeen suosikkituotteesi näkyvät ja voit valita tälle tilaukselle sopivat määrät. Huomaa, ettei kaik-
kia tuotteita tarvitse valita, jos ne eivät sovellu tilaukseesi tällä kertaa. Lopuksi paina Lisää ja rivit on lisätty tilauk-
selle. 
 

 



 

Voit myös lisätä uusia suosikkilistoja Tilausrivinäkymässä valitsemalla Lisävalinnat  Tallenna rivipohjaksi. Tämä 
lisää tilauksen kaikki rivit uudelle suosikkilistalle. Tämä on nopea ja helppo tapa lisätä uusia listoja, joita voi tarvitta-
essa laajentaa Suosikkilistat osiossa. 
 

 


