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Yleistä 

 

Fivaldi Tuoterekisterissä perustetaan ja ylläpidetään kaikki järjestelmän tuotteet. Tuoterekisteri on kytköksissä 

tilaustenkäsittely/laskutukseen, varastonvalvontaan, sopimusseuranta ja majoitusjärjestelmä sovelluksiin. 

 

Ennen tuotteiden perustamista, tulee tarvittavat yksiköt, tiliöintiryhmät sekä tiliöintikoodit olla perustettu. (Yksiköt 

perustetaan Yrityksen perustiedoissa ja tiliöintiryhmät/tiliöintikoodit tilausten perustiedoissa.) 

 

Tuotteet voidaan tallentaa yksitellen tai konvertoida käynnistyksen yhteydessä määrämuotoisesta (esim. Excel) 

tiedostosta Fivaldi tuoterekisteriin.  
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1 Ylävalikon toiminnot    

Toiminnot – Tietue – Fivaldi – Rekisteri – Ohje - Ikkuna  

 

1.1 Toiminnot 

valikon alta löytyy TALLENNA (tallentaa muutokset) ja POISTU ( sulkee sovelluksen).  

Samojen toimintojen pikanapit löytyvät vasemmasta laidasta kaksi ylintä painiketta.  

 

1.2 Tietue 

valikon alla on  

 

- Edellinen   -> siirtyy edelliseen tietueeseen  

- Seuraava   -> siirtyy seuraavaan tietueeseen 

- Vieritä ylös   -> siirtyy suoraan ko. ruudun ylimpään tietueeseen  

- Vieritä alas   -> siirtyy suoraan ko. ruudun alimpaan tietueeseen 

 

- Lisää   -> lisää uuden tietueen  

- Poista   -> poistaa kohdalla olevan tietueen 

 

- Monista   -> kopioi edellisen tietueen 

- Tyhjennä   -> tyhjentää ko. tietueen 

 

1.3 Fivaldi  

Valikon alla on pikanapit sovelluksiin, Fivaldi Web ja raporttitulostimeen siirtymiseen 

(sulkematta Tuoterekisteri osiota). 

 

1.4 Rekisteri  

Valikon alla on pikanapit käytössä oleviin rekistereihin siirtymiseen (sulkematta tuoterekisteri osiota). 

 

1.5 Ohje 

 

- Ohje  -> (ei toiminnassa toistaiseksi) 
 

- Pikatoiminnot -> näyttää näppäimistön pikatoimintojen koodit 
- Näytä virhe -> näyttää mahdollisen virhetilanteen tietokantakoodit 
-  

1.6 Ikkuna 

 

- Limittäin, Allekkain, Vierekkäin   
 

-> ikkunanäkymän asettelukomento (toimii sovelluksissa joissa  
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ikkunan koon muuttaminen on sallittu ja koskee useiden yhtäaikaisen auki olevien 

ikkunoiden asettelua.) 

 

- viimeinen kohta näyttää auki olevien Fivaldi modulien nimet.   
 

2 Vasemman laidan painikkeet  

 

Ruudun vasemmassa reunassa on erilaisia toimintonäppäimiä. Kun hiiren kursorin vie ikonin päälle avautuu 

pieni opasruutu joka kertoo mikä toiminto kuvakkeeseen on sidottu.  

 

2.1 Tallenna   

  

Ylinnä olevalla disketin kuvalla tallennetaan ruudulla tehdyt lisäykset ja muutokset.   

 

2.2 Sulje ruutu 

Disketin alapuolella on avoimen oven kuva. Tällä toiminnolla poistutaan ruudulta.  Mikäli ohjelmasta poistutaan 

eikä muutoksia tai lisäyksiä ole tallennettu, kysyy ohjelma halutaanko muutokset tallentaa.  Mikäli tallennus 

halutaan tehdä, klikataan Kyllä nappulaa, muuten Ei nappulaa.  

 

2.3 Seuraava tietue 

Siirtyy seuraavaan tuotteeseen.*) 

 

2.4 Edellinen tietue 

Siirtyy edelliseen tuotteeseen.*) 

 

*) = Tuoterekisterin perusnäkymässä ei näy poistettuja tuotteita.  

Poistetut tuotteet näkyvät ja ovat käsiteltävissä Hae poistetut – napin kautta.  

 

2.5 Etsi tuote 

Siirtyy suoraan tuotteiden hakuruudulle -> 
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Tuotehaku 

 

 

 

Tuotetyyppi  = tuotteita voidaan hakea tuotetyypeittäin rajauksella tai valita ”kaikki”. 

 

Tuotetyyppejä on 5 ja ne on jaoteltu sen mukaan minkä sovelluksen käyttämistä 

tuotteista on kysymys. ( Esim. sopimukset – tyyppiä käytetään vain sopimuslasku-

tuksen tuotteille ja majoitus- tyyppiä vain majoitusjärjestelmän tuotteille. Tuotetyy-

peistä lisää kohdassa Tuotteen perustiedot.) 

 

Tuoteryhmä  = tuotteita voidaan hakea tuoteryhmittäin rajauksella tai valita ”kaikki”. 

 

Vapaa teksti = vapaa teksti haulla voidaan hakea tuotetta koodilla tai nimellä (tai niiden osilla). Etsintä käyn-

nistyy Enter:llä tai Tab:lla. 

 

Tuotteen haku on mahdollista myös EAN koodin perusteella 

Jos tuotteelle on tallennettu EAN koodi, tuotehaku ruutu löytää tuotteen myös 

EAN koodilla tai sen osalla.  
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  Hakukentässä voidaan hyödyntää myös plus ja pilkku merkkien käyttöä. 

  Jos hakuselitteet erotellaan pilkulla (,) -> tuodaan näkyviin tuotteet joista löytyi 

selite1 tai selite2 taikka molemmat. 

 

  Jos hakuselitteet erotellaan plussalla (+) -> tuodaan näkyviin vain ne tuotteet jois-

ta löytyivät molemmat, selite1 ja selite2.   

 

Hae myös tuotteen kuvauksesta 

= kun ruksi on aktivoituna, vapaa teksti haulla voi hakea tietoa myös tuotteelle an-

netusta kuvauksesta (ruksin aktivoituu hiirellä tai alt-K näppäintoiminnolla). 

 

i- ruutu   = avaa ko. tuoterivin tuotetiedot näkymän, ilman että pitää poistua välillä hausta.  

 

Tuotekoodi  = näyttää tuotteiden koodit. 

Klikkaamalla otsikkoa saat järjestyksen tuotteiden kesken tuotekoodijärjestykseen. 

Toinen klikkaus samaan otsikkoon vaihtaa järjestyksen käänteiseksi jne.  

 

Tuotenimi  = näyttää tuotteiden nimet.  

Klikkaamalla otsikkoa saat järjestyksen tuotteiden kesken tuotenimijärjestykseen. 

Toinen klikkaus samaan otsikkoon vaihtaa järjestyksen käänteiseksi jne.  

 

Vapaana varastossa = jos kyseessä on varastoseurannan tuote, sarake näyttää varastotilanteen ”kaik-

ki” tai varastoittain valittuna.  

 

Hinta  = sarake näyttää tuotteelle annetun oletusmyyntihinnan ja ko. valuutan. Valuuttaa 

vaihtamalla voi tarkastella hintoja myös muissa valuuttasummissa.  

 

Tuotetyyppi / Tuoteryhmä / Kurssi 

 

  = näyttää valitun tuoterivin tuotetyypin, tuoteryhmän ja valuutan kurssin. 

 

Poistu   = poistuu hakuruutu näkymästä. 

 

2.6 Perusta uusi tuote 

Avaa uuden tuotteen perustamisruudun. 

Uuden tuotteen perustaminen 

aloita uuden tuotteen tietojen tallennus aina painamalla ”perusta uusi tuote” painiketta. 
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2.7 Kopioi tuote 

 

 

Kopioi tuotetiedot. Anna yllä näkyvässä pikkuruudussa uuden tuotteen koodi sekä tuotetyyppi ja hyväksy kopi-

ointi Kopioi painikkeella. Peruuta – toiminnolla voit peruuttaa kopioinnin.  

 

2.8 Poista tuote 

Kysyy ”haluatko varmasti poistaa tuotteen?” -> vastaa Peruuta tai poista. 

 

Jos tuote on poistettu, tuotteen perustietojen näkymän oikeaan alakulmaan ilmestyy  

Otsikko ”Tuote poistettu ” ja sen alla on painike Palauta aktiiviseksi -> joka palauttaa tuotteen tarvittaessa aktii-

viseksi.  

 

Poistetut tuotteet eivät enää tule mukaan tuotehakuun, mutta niitä voi etsiä painikkeella ”Hae poistetut ”.  

 

2.9 var… (= Varastotiedot) 

Jos kyseessä on varastoseurannan tuote, varastotiedot – painike näyttää tuotteen varastotilanteen. 
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Tuotteen varaston tilannetta pääsee katsomaan suoraan tuoterekisteristä. Paina tuotteen kohdalla vasemman 

laidan painiketta ”Varastiedot”. Avautuu varastontilanne –ruutu jossa näkyy kohdalla olevan tuotteen varastotie-

dot varastoittain.  

 

 

 

 

2.10 Tulosta tuotekortti 

Tuotteen tietojen tulostusnappi. 

 

2.11 hinnat  

- pikapainike Asiakaskohtaiset hinnat – rekisteriin siirtymiseen. 

( Asiakaskohtaiset hinnat – on tilaustenkäsittelyyn liitettävä optio. )   

 

2.12 Sovellusvalintaan  

Avaa Fivaldi päävalikon. 
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3 Tuotteen perustiedot – välilehti 

Normaalien perustuotteiden tallennuksen pakolliset tiedot ovat tuotekoodi, tuotetyyppi (=Perustuotteet), tuote-

nimi ja tiliöintikoodit tarvittaville tiliöintiryhmille. 

( Tiliöintiryhmät ja tiliöintikoodit perustetaan tilausten perustiedoissa.)   

 

  

 

3.1 Tuotekoodi 

Tuotteen koodi on vapaasti määriteltävissä. Koodia ei voi enää tallennuksen jälkeen muuttaa. 

Koodi näkyy asiakirjoilla ja useimmissa tuotteisiin liittyvissä raporteissa. 

Eri tuotteilla ei voida käyttää samaa koodia saman tuotetyypin sisällä. 

 

Kentän oikealla puolella olevasta nuoli alas - napista pääsee tuotehakuun.    

Tuotetta voi myös pikahakea suoraan tuotekoodi-kentässä, tuotteen nimellä tai sen osalla. 

 

3.2 Tuotetyyppi 

Tuotteelle on aina valittava tuotetyyppi. Tuotetyypit on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan sekä myös sen 

mukaan minkä sovelluksien käyttämistä tuotteista on kysymys. 
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Tuotetyyppiä ei enää tallennuksen jälkeen voi muuttaa. 

 

( Huom! tuotetyyppi ja tuoteryhmä on kaksi eri asiaa, katso kohta tuoteryhmä.) 

 

Tuotetyyppejä on 5:  

 

1.) PERUSTUOTTEET  

 

Perustuotteet on yleinen, tilaustenkäsittely/laskutuksen ja varaston käyttämien tuotteiden tyyppi.  

Perustuotteet – tyyppiin ei ole sidottu mitään erikoisominaisuuksia vaan sitä voidaan käyttää kaikissa normaa-

leissa tuotteissa tyyppinä. 

( Huom! Sopimuslaskutus sovelluksen kaikissa tuotteissa tulee tyyppinä olla sopimukset.) 

 

2.) MAJOITUKSET 

 

Käytetään vain majoitusjärjestelmän tuotteissa. 

 

3.) PAKETIT 

 

Paketit on tilaustenkäsittely/laskutuksen ja majoitusjärjestelmän käyttämien tuotteiden tyyppi johon on si-

dottu pakettihinnoittelu ominaisuus. Pakettituote voi sisältää useita eri tuotteita. 

 

Kun tuotteelle valitaan tyypiksi Paketit, tuotteen perustiedot – välilehden viereen avautuu oma välilehti ” Paketin 

sisältö”, jolla kyseessä olevan tuotepaketin sisältötiedot määritellään. 

Paketin sisältö - välilehti  

Tuotepakettien sisällön määrittely: 
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Paketin tuotekoodi 

Pakettituotteen tuotekoodi. 

Paketin tyyppi 

 

RAKENNE  -> paketin tuotteet tiliöidään ja summataan erillisinä. Varastotuotteet ovat normaa-

listi mukana varastoseurannassa. 

 

TARJOUS  -> paketin tuotteet tiliöidään yhtenä rivinä/hintana paketin sisällöstä riippumatta. 

Huom-> tästä syystä paketin sisältöön ei voida laittaa eri verokantaisia tuotteita. 

Varastotuotteet ovat normaalisti mukana varastoseurannassa. 

 

PALVELU  -> käytetään vain majoitusjärjestelmän pakettituotteiden tyyppinä. 

 

HUOLTO  -> käytetään vain majoitusjärjestelmän pakettituotteiden tyyppinä. 

 

RESEPTI (Ei käytössä toistaiseksi.) 

 

Tulosteisiin vain pakettiotsikko 
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Asiakirjoihin tulostuu vain pakettituotteen rivi ja summa. Paketin tuotteita ei näytetä. (näkyvät tilausruudulla vain 

tilastoriveinä). 

 

Tulosteisiin myös paketin sisältö  

Asiakirjoihin tulostuu pakettituote sekä paketin sisällön tuoterivit. 

 

Paketin myyntihinta 

Tuotepaketille annettu veroton myyntihinta.  

 

Tarjous - tyyppi käyttää tilauksella paketin myyntihintaa mikäli sellainen on erikseen annettu. Rakenne-tyyppi 

käyttää aina tilauksilla sisällön hintoja. 

Yhteishinta 

Paketin sisältörivien veroton summa yhteensä. 

 

Kenttiä ( tyyppi, ryhmä, tuotekoodi, tuotenimi, kpl, tuotteen hinta) hiirellä ”tökkäämällä” pääsee suoraan tuote-

hakuun ja lisäämään pakettiin tuotteen. 

 

Tyyppi 

Näyttää tuotteen tyypin. 

 

Ryhmä 

Näyttää tuotteen tuoteryhmän. 

 

Tuotekoodi 

Näyttää tuotteen tuotekoodin. 

 

Tuotenimi 

Näyttää tuotteen tuotenimen. 

 

Kpl 

Pakettiin kuuluvan tuotteen määrä per paketti. (Muutoksia voi tehdä suoraan ko. kentässä.) 

 

Tuotteen hinta 

Tuotteelle annettu veroton á hinta. 

 

4.) SOPIMUKSET 

 

Käytetään vain Sopimuslaskutus-sovelluksen tuotteissa.  

 

5.) TYÖSUORITUKSET 
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Työsuoritukset on tilaustenkäsittely/laskutuksen käyttämien tuotteiden tyyppi jolla voidaan haluttaessa myyn-

nin raporteilla erotella perustuotteiden ja työsuoritusten tuotteiden seuranta. 

 

Mikäli erottelua ei näiltä osin tarvita, voidaan kaikki työtuotteet perustaa normaalisti Perustuotteet -tyypin alle ja 

lajitella ne tarvittaessa eri tuoteryhmiin.    

 

3.3 Tuoteryhmä 

Tuotteet voidaan haluttaessa ryhmitellä eri tuoteryhmiin. Jos tuotteet on ryhmitelty tuoteryhmittäin, voidaan 

myynnin raportteja seurata sekä tuotetasolla että tuoteryhmätasolla. Tuoteryhmät perustetaan Tuoteryhmät – 

välilehdellä (kts. käsikirjan viimeinen osio.). 

3.4 Hae poistetut  

Painike avaa tuotehakuruudun jossa voit etsiä haluamaasi poistettua tuotetta.  

 

Poistetun tuotteen palauttaminen aktiiviseksi: 

Jos haluat palauttaa poistetun tuotteen takaisin aktiiviseksi, valitse Hae poistetut - haussa ko. tuote  

 

 

 

ja paina avautuvan näkyvän oikeassa alakulmassa olevaa Palauta aktiiviseksi - painiketta.  

Tämän jälkeen tuote on mukana normaalissa haussa. 

3.5 Resurssi 

Kenttään voidaan määritellä tuotteelle jokin työaikamäärite. Erikoisraportoinnissa voidaan tällöin käyttää hyväksi 

tilauksilla olevaan tuotteeseen sidottua aikaa (esim. 10 min) ja saada tietoa todellisesta työajasta yhteensä ko. 

asiakkaan/tuotteen osalta.    
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3.6 Tuoteyksiköiden käsittely 

Tuotteen taakse voidaan määritellä perusyksikkö, oletusmyyntiyksikkö sekä muita tarvittavia myyntiyksiköitä 

(eivät ole pakollisia). Tarvittavien yksiköiden (esim. kpl, pakk, ltk jne..) perustaminen ja ylläpito tehdään Yrityk-

sen perustietojen Yksiköt -välilehdellä. 

 

Kun tuotteen taakse on annettu eri yksiköitä, tilauksen tuoterivillä tuotteelle voidaan valita haluttu yksikkö listal-

ta. Valintalistalla näkyy vain ko. tuotteen taakse määritellyt mahdolliset yksiköt. 

 

Tilausrivillä yksikkö kenttä voidaan vielä valita tyhjäksi ja tällöin yksikkö näkyy asiakirjoilla myös tyhjänä. 

Varastotuotteen varaston yksikköön tällä ei ole vaikutusta vaan varasto käsittelee aina tuoterekisterissä annet-

tua perusyksikköä.  

Perusyksikkö  

Yleistä: 

Tuotteelle annettu perusyksikkö tulee tilaukselle oletuksena (jos ei oletusmyyntiyksikköä ole annettu) tai valin-

naisena silloin kun oletusmyyntiyksiköksi on annettu jokin muu. Yksikkö voidaan tilausrivillä jättää tarvittaessa 

myös tyhjäksi. 

 

Varastotuote:  

Kun tuote on määritelty varastoseurannan tuotteeksi, käsittelee varasto aina tuotteen yksikkönä annettua Pe-

rusyksikköä (oli tilauksella sitten valittu mikä yksikkö tahansa tai ei yksikköä lainkaan.) Ts. jos tuote on varasto-

tuote, perusyksikkö on silloin aina tämän tuotteen varastoseurannan yksikkö. Varasto ei siis huomioi muita yksi-

köitä. 

 

Perusyksikön tietojen näkyminen laskulla vaihtoehdot:  

- Laskulle on mahdollista saada aina tuotteen määrä/á-hinta/yksikkö näkyviin perusyksikössä vaikka tilausriveil-

lä käytettäisiinkin muita yksiköitä (edellyttäen, että muiden yksiköiden taakse on tallennettu kerroin suhteessa 

perusyksikköön). Perusyksikön tietojen tulostuminen laskulle määritellään tilausten perustiedoissa laskutus-

välilehdellä kohdassa -> ”Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä” 

 

- Laskulle on mahdollista saada aina tuotteen määrä/á-hinta/yksikkö lisätietorivinä näkyviin perusyksikössä 

vaikka tilausriveillä käytettäisiinkin muita yksiköitä (edellyttäen, että muiden yksiköiden taakse on tallennettu 

kerroin suhteessa perusyksikköön). Perusyksikön tietojen lisätietorivin tulostuminen laskulle määritellään tilaus-

ten perustiedoissa laskutus-välilehdellä kohdassa -> ”Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikkönä” 

 

Oletusmyyntiyksikkö  

Jos tuotteelle on annettu oletusmyyntiyksikkö, tulee tämä yksikkö aina oletuksena tilaukselle ja muut annetut 

yksiköt valinnaisena. 

(Jos tuote on varastotuote –> varasto käsittelee ainoastaan annettua perusyksikköä.) 
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Myyntiyksiköt 

Samalle tuotteelle voidaan määritellä oletusmyyntiyksikön lisäksi valinnaiseksi myös muita myyntiyksiköitä. 

Oletusruksi voidaan antaa vain yhdelle yksikölle ja se määrää mikä yksikkö tulee automaattisesti tilaukselle 

kun ko. tuote poimitaan. 

 

Uuden myyntiyksikön valinta aukeaa kun menee hiirellä uudelle riville hiirellä kohtaan ”sisäinen selite” tai painaa 

näppäimistön nuoli alas- näppäintä. Rivin poisto tapahtuu ylävalikon Tietue -> Poista toiminnolla. 

 

Myyntiyksiköt - ruudulla voidaan antaa yksiköille; sisäinen selite, erikoishinta, kerroin, tilavuus(l), paino(kg), 

CN-paino, toinen paljous; yksikkö ja kerroin (eivät ole pakollisia). 

 

 

 

Oletusmyyntiyksikkö  

Ruksattu yksikkö on tilaukselle tuleva oletusmyyntiyksikkö. 

 

Lisätietoyksikkö 

Jos myyntiyksikölle on ruksattu tämä kohta = asiakirjat näyttää tämän yksikön tiedot aina tuotteelle lisätietona.  

 

Näytä hinta lisätiedoissa 
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Jos myyntiyksikölle on ruksattu tämä kohta = tilausvahviste / lasku näyttävät myös tämän yksikön hinnan tuot-

teelle lisätietona.  

 

Valintalista 

Valitse myyntiyksikön koodi listalta (joka näkyy myös asiakirjoilla). 

 

Sisäinen selite 

Annettu selite näkyy vain tällä ruudulla. 

 

Erikoishinta 

jos yksikölle on annettu erikoishinta ja tämä yksikkö valitaan käyttöön tilauksen tuoterivillä -> tuoterivin myynti-

hinnaksi muuttuu ko. yksikön takana annettu hinta. Erikoishinta annetaan aina verottomana. ( muutoin käyttää 

tuoterekisterissä annettua myyntihintaa.) 

 

Kerroin 

Yksikön kerroin vaikuttaa hinnan laskentaan (jos erikoishintaa ei ole annettu) sekä varaston päivitykseen. 

Esim. jos myyntihinta on 100 ja tuotteelle valitaan yksikkö jonka kerroin on 2 -> muuttuu tuoterivin myyntihinta 

tämän yksikön mukana kaksinkertaiseksi. ( jos kerrointa ei ole, käytetään arvoa 1). 

 

Tilavuus(l) 

Yksikön tilavuus ilmoitetaan litroina. Näkyy lähetteellä, kun Tilaukset -> perustiedot -> Tilaukset välilehdellä on 

rasti kohdassa ” Näytä tilavuus lähetteessä ”. 

 

Paino(kg) 

Yksikön paino ilmoitetaan kilogrammoissa. Näkyy lähetteellä, kun Tilaukset -> perustiedot -> Tilaukset välileh-

dellä on rasti kohdassa ” Näytä paino lähetteessä ”. 

 

CN-paino 

Intrastat raportoinnissa käytettävä yksikön paino. 

 

Toinen paljous; yksikkö ja kerroin 

Intrastat raportoinnissa mahdollisesti tarvittava toisen paljouden yksikkö ja kerroin. 

 

Tallenna  

Tallentaa tehdyt muutokset. 

 

Poistu  

Poistuu myyntiyksiköt näkymästä.  
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3.7 - määrä (=oletusmyyntimäärä) 

Tuotteen taakse voidaan määritellä haluttaessa oletusmäärä joka tulee tilaukselle automaattisesti määräksi kun 

ko. tuote haetaan tilausriville. Myytävää määrää voi muuttaa tilauksella normaalisti. Jos tuotteelle ei ole annettu 

oletusmäärää, ohjelma olettaa määräksi 1.  

 

 

3.8 Kieli – Tuotenimi - Kuvaus 

Tuotenimet voi tallentaa suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Jos nimet annetaan jokaisella kielikoodilla 

erikseen, tulee tilausriveille/asiakirjoille automaattisesti halutun kielikoodin mukainen tuotenimi. Annettu tuote-

nimi tulee tilaukselle aina oletuksena ja sitä voi tilauksella vielä vapaasti muuttaa.  

 

Kuvaus: Tuotteelle annettavaa vapaata sisäistä tekstiä. Tulostuu vain Tuotekortti – raportille. 

Kuvauksessa annettua tietoa voidaan etsiä tuotehaussa aktivoimalla ruksi ”Hae myös tuotteen kuvauksesta”. 

 

Huom! Kuvaukseen mahtuu max 1024 merkkiä. Jos yrität tallentaa isomman määrän merkkejä, ohjelma ilmoit-

taa esim.: ” Kirjoitit yli 1024 merkkiä pitkän kuvauksen, 251 merkkiä jäi tallentumatta! ”  

 

3.9 Esittelylinkki – Näytä linkki 

Tuotteelle voidaan tallentaa URL - osoite. Näytä linkki – painikkeesta avautuu tällöin ko. osoitteen 

Internetissä oleva sivusto. 

 

3.10 Ostohinta 

Tuotteen ostohinta 
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3.11 Logistiikan kust. / % 

Liittyy Fivaldi Ostotilauksiin. 

 

3.12 Omakustannus / % 

Tuotteelle voidaan antaa veroton omakustannushinta tai ko. kateprosentti. 

Valitse tämän jälkeen oikea Katelaskenta -koodi (kts. kohta Katelaskenta). 

 

3.13 Myyntihinta 

Tuotteen veroton myyntihinta (ei pakollinen). 

Tuotteen hinta voidaan määritellä myös tilauksella ja annettua myyntihintaa voidaan tilauksella muuttaa vapaas-

ti. 

 

Jos yksiköitä ei käytetä tai yksiköiden kerroin on tyhjä tai 1,0 -> tuotteen oletushinta tilauksella on aina myynti-

hinta. 

 

Mikäli myyntiyksiköille ei ole annettu erikoishintoja, lasketaan hinnat aina ko. myyntihinnasta kertoimien mukai-

sesti. Jos yksikölle on määritelty erikoishinta, ohittaa se myyntihinnan kun ko. yksikkö valitaan tilauksella. 

 

3.14 Minimihinta 

Tuotteen myyntihinnan minimihinta. 

 

Jos tuotteelle on määritelty minimihinta ja tuote tallennetaan tilauksella alle minimihinnan-> tilaustenkäsittely 

ilmoittaa tästä: ” Tuotteen minimihinta on x !”. (Ei estä kuitenkaan tilauksen tekoa/laskutusta alle tuotteen mini-

hinnan.)  

 

3.15 Alennusryhmä 

Tuotteelle voidaan antaa jokin alennusryhmäkoodi joka näkyy sen jälkeen erillisessä  

Alennukset – rekisterissä. (Annetun alennusryhmän koodin määritykset tehdään Alennukset -rekisterissä.) Kun 

alennusryhmän määritykset on tehty, käyttää tilaustenkäsittely tuotteella automaattisesti ko. alennusryhmälle 

annettuja alennusmäärityksiä oletuksena.  

 

3.16 Katelaskenta  

Tuotetta ei huomioida katelaskennassa 

- Tuotteella ei ole kateseurantaa 

 

Tuotteelle annettu veroton omakustannushinta 

- Tuotteelle on annettu omakustannushinta verottomana kenttään ” Omakustannus ”. 
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Tilaustenkäsittely näyttää tilaus-/rivikohtaisesti katteen summan ja prosentin. Tuoterekisterissä annettu omakus-

tannushinta tulee tilausriville tuotteen oletus omak.hintana, mutta sitä voidaan myös muuttaa tilaus- ja rivikoh-

taisesti tarvittaessa. 

 

Omakustannushinta on viimeisin ostohinta 

- Vaatii Ostotilaukset sovelluksen. Tuotteen omakustannushinta haetaan viimeisen saapuneen oston perusteel-

la. 

 

Omakustannus määritelty bruttotuottoprosentilla 

- Voidaan syöttää omakustannushinta tai ostohinta ja antaa haluttu kate% ja ohjelma laskee tämän perusteella 

automaattisesti myyntihinnan. Tai voidaan syöttää myyntihinta ja määritellä kate% jonka jälkeen omakustan-

nushinta tulee automaattisesti. Tilaustenkäsittely näyttää tilaus-/rivikohtaisesti katteen summan ja prosentin. 

Tuoterekisterissä näkyvä omakustannushinta tulee tilausriville tuotteen oletus omak.hintana, mutta sitä voidaan 

myös muuttaa tilaus- ja rivikohtaisesti tarvittaessa. 

Omakustannushinta on varaston hankintahinta  

- Omakustannukseksi lasketaan varaston hankintahintojen keskihinta. Omakustannushintakenttään ei itse syö-

tetä tietoa, vaan se päivittyy varaston kautta tuotteen ensimmäisen saapumiskerran jälkeen. Tilaustenkäsittely 

näyttää tilaus-/rivikohtaisesti katteen summan ja prosentin. Varaston keskihinta tulee tilausriville tuotteen oletus 

omak.hintana, mutta sitä voidaan myös muuttaa tilaus- ja rivikohtaisesti tarvittaessa. 

 

3.17 Lisätietoryhmä 

Tuotteelle voidaan perustaa lisätietorivejä jotka saadaan tilaukselle näkyviin tuotetta poimiessa.  

Lisätietoryhmät ja niiden sisältö perustetaan Lisätietoryhmät – välilehdelle. (kts. käsikirjan osio ” Lisätietoryhmät 

- välilehti”.)   

 

3.18 Tilastoriviksi tilaukselle 

Jos tuotteelle ruksataan kohta ”tilastorivi tilaukselle”, tulee tämä tuote aina tilaukselle tilastorivinä. Tilastorivit 

eivät tulostu asiakirjoille. Käytetään esimerkiksi sisäiseen laskentaan. Tilastoriviksi merkatun tuotteen voi vielä 

tilauksella muuttaa normaaliksi tilausriviksi. 
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3.19 TILIÖINTI 

Tiliöintiryhmä = tarvittavat tiliöintiryhmät perustetaan tilausten perustiedoissa ja tulevat näkyviin 

tuoterekisteriin sen jälkeen automaattisesti. Tiliöintiryhmä saraketta ei siis tässä 

kohtaa ole mahdollista muokata.  

 

Tiliöintikoodi (PAKOLLINEN TIETO) 

 

1.) Tuotekohtaiset tiliöinnit?    
 

Tuotteelle tulee merkitä jokaiselle tarvittavalle tiliöintiryhmälle oikea tiliöintikoodi. 

Tiliöintikoodit perustetaan tilausten perustiedoissa ja näkyvät sen jälkeen listalla 

josta valitaan oikea tiliöintikoodi juuri tälle tuotteelle.   

 

Mikäli tuotteelle ei ole annettu tarvittavan tilöintiryhmän (esim. myynti kotimaahan) 

tiliöintikoodia, tuotteen hakeminen tilaukselle ei onnistu.  

   

Tiliöintikoodi määrää tuotteen verokannan, myyntitilin ja mahdollisen seurantakoh-

teen määritykset kullekin tiliöintiryhmälle.  

 

2.) Tuotteille voidaan määritellä oletustiliöinti?  
 

Katso myynnin perustiedoista Laskujen tiliöinti – ruutu. Ruudulla mahdollistetaan 

tuotteille oletustiliöinti per tiliöintiryhmä.  

 

Tämä helpottaa työtä uusien tuotteiden perustamisessa kun oletustiliöinnit saa-

daan automaattisesti eikä niitä tarvitse valita tuotteelle käsin vaikka kopiointia ei 

käytettäisikään.  
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Vaikka tuotteet olisi perustettu tuoterekisteriin kokonaan ilman tiliöintejä, voi oletustiliöinnit lisätä jälkikäteenkin 

myynnin perustietojen ruudulla. Ohje: ->  

Siirry alhaalla halutun tiliöintiryhmän selitteen kohdalle ja valitse sille oletustiliöinti. Hiiren oikealla saat esiin 

kohdan ”Päivitä tuotteen tiliöintiryhmälle tiliöintitieto (jos tyhjä)”. Tämän valitsemalla ohjelma päivittää kaikille 

tuotteille joista ko. tiliöintiryhmän tiliöintikoodi puuttuu, tässä valitun oletustiliöinnin.  

 

 

ps. jos olet vasta perustanut uusia tiliöintejä ruudun vasemman yläkulman listaan, käy kerran päävalikossa asti 

jotta nämä aktivoituvat näkyviin tiliöintiryhmien valintalistalle oletustiliöinti.  
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Hinta  

= mikäli tuotteelle on annettu myyntihinta (annetaan aina verottomana), tässä ken-

tässä näkyy ko. hinta tiliöintikoodin taakse annetun verokannan mukaisena.  

 

  Esim. myyntihinta (veroton) on 50,00 eur.  

  Tiliöintikoodiksi valitaan verokanta 22% mukainen koodi, summana näkyy tällöin 

tässä kentässä 61,00.  

  Jos taas käytetään tiliöintikoodia jonka takana on verokanta 0%, näkyy summana 

50,00.  

 

Tiliöintiä muutettu  = viimeisen muutoksen tekijän tunnus ja ajankohta.  

 

3.20 Varasto  

= jos tuote on varastoseurannassa, valitaan KYLLÄ (muuten varastoon saavuttaminen ei onnistu.). Muussa 

tapauksessa jätetään oletus EI voimaan. 

 

3.21 Keräilytuote   

Varastotuote joka on merkattu keräilytuotteeksi, tarkoittaa sitä, että myyntilaskun tekeminen ei saa päivittää 

automaattisesti tuotteen varastosaldoa. Keräilytuotteiden varastosaldo päivittyy vasta kun tuote on erikseen 

keräilty varastosta. Toimenpide tehdään varastovalvonnan Keräily/lähetys ruudun kautta.  

 

Mikäli varastotuotteen saldo halutaan päivittää automaattisesti myyntilaskun teon yhteydessä, tähän ei laiteta 

ruksia. 

 

 

3.22 Sarjanumeroseurannassa  

= jos tuote on varaston sarjanumeroseurannassa, merkataan ruksi. 

Kun tuote on merkattu sarjanumeroseurantaan, tilauksella on mahdollista avata erillinen sarjanumerorekisteri-

näkymä jossa voidaan sitoa tuotteen sarjanumerot ko. tilaukseen tai poistaa niitä tarvittaessa. Sarjanumerot 

voidaan antaa tuotteelle tilauksella tai varaston puolella.   

 

3.23 Tuotetietoa muuttanut  

= näyttää viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan. 

 

3.24 Tilausraja 

Tuotteen tilausraja on yleinen raja sille minkä verran pyritään pitämään varastossa (ostamaan lisää jos alittuu). 

Liittyy ostotilauksien ostotarve ruudun toimintoihin.  
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Tuotteelle voidaan antaa tässä tilausraja ja/tai varastokohtainen hälytysraja. Jos tuotteelle on tallennettu mo-

lemmat, käytetään ostotarpeen laskentaan näistä suurempaa.  

 

3.25 Menekki1 ja Menekki2  

Mahdolliset menekki1 ja menekki2 kentät vaikuttavat minimitilausmäärän laskentaan kun tehdään ostotarve 

ehdotusta ostotilaukset sovelluksessa.  

 

3.26 Toim. tuotekoodi   

Tuotteen toimittajan tuotekoodi 

 

3.27 WWW   

esim. tuotteen kotisivun osoite 

 

3.28 Liiketlaji   

ei käytössä toistaiseksi. 

 

3.29 Alkumaa   

Tuotteen alkuperämaan koodi. Vaikuttaa Intastat tuonti- ilmoituksen tietoihin.  

 

Alkuperämaa näkyy myös laskulla, mikäli myynnin perustiedoissa on ruksattu kohta ”Laskulle alkuperämaa”. 

Valinta on tiliöintiryhmäkohtainen. 
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Laskulla tuotteen alkuperämaa näytetään rivikohtaisesti tuoterivin alla mahdollisen CN koodin jälkeen. 

 

3.30 Takuuaika   

Tuotteen takuuaika.  

Kenttä on infokenttä, sillä ei ole varsinaista toiminnallisuutta. 

 

3.31 Paino   

= perusyksikön paino 

Yksikön paino ilmoitetaan kilogrammoissa. Näkyy lähetteellä, kun Tilaukset -> perustiedot -> Tilaukset välileh-

dellä on rasti kohdassa ” Näytä paino lähetteessä ”. 

 

3.32 EAN   

Tuotteen EAN – koodi 

 

EAN koodin tallennus tuotteelle onnistuu myös viivakoodilukijalla: 

Siirry hiiren kanssa tuotteen EAN kenttään ja lue viivakoodilukijalla tuotteen EAN koodi. 

 

Kun tuotteelta löytyy EAN –koodi, voidaan tätä hyödyntää kun tuotetta haetaan tilauksille tai varastoon. Haku 

onnistuu ean –koodilla tai sen osalla sekä viivakooodilukijalla.  

 

 

3.33 CN-nimike   

käytetään mahdollisesti Intrastat raportoinnissa. 

 

Jos tuotteelle ei ole tallennettu omaa cn-nimikettä, intrastat raportointi hakee tiedon tuotteen tuoteryhmän takaa. 
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Jos tiedot (CN koodi ja kuvaus) puuttuvat myös tuoteryhmän takaa, ohjelma näyttää silloin intrastat raportoinnil-

la tuotteen tuoteryhmän nimen. Tällöin on helppo käydä lisäämässä tuoteryhmälle oikeat tiedot ja voidaan tulos-

taa intrastat raportti uudelleen. 

 

Jos tuotteelle on tallennettu CN-nimike, näyttää intrastat raportointi tavaranimikkeenä tässä tallennetun 

kooodin. Tavarankuvaukseksi tulee silti tuoteryhmän taakse annettu cn-tavarankuvaus. 

Jos taas tuoteryhmälle ei ole tavarankuvausta tallennettu, intrastat raportti näyttää tavarankuvauksena tilausri-

villä olleen tuotenimikkeen. 

 

3.34 paino (kg)    

Tuotteen paino jota käytetään Intrastat raportoinnissa. 

 

3.35 Toinen paljous 

 

yksikkö  = käytetään mahdollisesti Intrastat raportoinnissa. 

kerroin   = käytetään mahdollisesti Intrastat raportoinnissa. 
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4 Toimittajatiedot – välilehti 

Toiminnot ovat kytköksissä Fivaldi Ostotilaukset ja Varastonhallinta sovelluksiin. 

Tuotteen taakse voidaan määritellä toimittajan/toimittajien tietoja. Alla kenttien selitykset: 

 

 

4.1 Toimittajatunnus 

Hae tuotteen toimittaja koodilla tai nimellä tai sen osalla. Voit myös mennä nuolinapista yrityshakuun. Uuden 

toimittajan rivi aktivoituu menemällä uuden rivin toimittajan nimi sarakkeeseen. 

 

4.2 Toimittajan tuotekoodi 

Kenttään voidaan antaa toimittajan tuotteelle käyttämä koodi. Jos tämä on annettu, ostotilaus tulostuu toimitta-

jan omilla tuotekoodeilla. 

 

4.3 Prioriteetti 

Määrää ostoehdotuksia tehdessä prioriteetin (menee hinnan perusteella tehdyn ehdotuksen edelle). 

 

4.4 Toimittajan tuotteen tiedot yksiköittäin 

Yksikkö 
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Valitse ostojen yksikkö pudotusvalikosta. 

 

Yksikön kerroin 

Määriteltävän ostoyksikön määrä tuotteen perusyksikössä. Esim. montako kappaletta on laatikossa jos toimitta-

jalta saa kumpiakin.  

 

Ostohinta EUR 

Tässä annettua hintaa käytetään ostotilauksella yksikön oletushintana. Hinta annetaan verottomana. 

 

Minimi tilausmäärä 

Jos minimi tilausmäärä on annettu, tulee ostotilaukselle tilattavaksi määräksi oletuksena tämä määrä. Määrää 

voi kuitenkin ostotilauksella vapaasti muuttaa. 

 

Ale % 

Jos riville on alennus% määritelty, ostotilaukset näyttää ja huomioi tämän automaattisesti. 

 

Tilavuus (l) *) 

Ei toistaiseksi toiminnallisuutta. 

 

Paino (kg) *) 

Ei toistaiseksi toiminnallisuutta. 

CN-paino *) 

Ei toistaiseksi toiminnallisuutta. 

 

Toinen paljous,  *)  

yksikkö / kerroin  

Ei toistaiseksi toiminnallisuutta. 

 

*) = nämä kentät tulevat liittymään ostotilauksella näytettäviin painoihin sekä Intrastat tuonti-

ilmoitukseen kun halutaan antaa korvaavia tietoja tuotteen etulehden tietoihin nähden. Tällä hetkellä 

Intrastat tuonti-ilmoitus hakee tarvittavat tiedot tuotteen etulehdeltä. 
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5 Liitteet – välilehti 

Liitteet – näkymä on poistettu näkyvistä muilta paitsi majoitusjärjestelmän versiossa (muissa ympäristöissä ei 

toiminnallisuutta). 

 

6 Hinnastokalenteri – välilehti  

Liittymä tällä hetkellä vain majoitusjärjestelmän majoituskalenteriin.  

 

 

 

”Esittelytuote1”  = tuotteen nimike (jonka hinnastokalenteri on näkymässä).  

 

Alkupvm / -viikko = määrittele hinnan voimaan astumispäivä tai viikko. 

 

Loppupvm / -viikko = määrittele hinnan viimeinen voimassaolopäivä tai viikko.  

Tyhjä = voimassa toistaiseksi. 

 

Myyntihinta EUR = veroton myyntihinta. 
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Kerroin   = jos myyntihintaa ei määritellä, voidaan käyttää kerrointa suhteessa tuotteen 

perustiedoissa määriteltyyn myyntihintaan. 

 

Selite  = hintarivin sisäinen selite. 

 

7 Lisätietoryhmät – välilehti  

Tuotteelle voidaan perustaa lisätietoryhmä, jonka avulla saadaan tilaukselle automaattisesti lisätietorivejä mää-

ritysten mukaisesti. Haluttu lisätietoryhmä perustetaan ja määritellään tällä välilehdelle ja kun ryhmän tiedot on 

määritelty, tarvittaville tuotteille käydään lisäämässä ko. lisätietoryhmä Tuotteen perustiedot - välilehdellä. 

 

 

 

Lisätietoryhmä   

= Valitse haluttu lisätietoryhmä.  

 

7.1 Uusi ryhmä 

= Uuden lisätietoryhmän perustaminen. 

 

Anna ko. ryhmän nimi ja paina Lisää-painiketta. Poistu-painikkeella voit peruuttaa uuden ryhmän perustamis-

toiminnon.   
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Sijainti  

 Tekstirivi  = lisätietotekstit tulevat tilaukselle normaaleina tekstiriveinä. 
 

 Rivilisätieto = lisätietotekstit tulevat tilaukselle vain lisätietorivi-painikkeen taakse. 
 

Lisätietorivien tulostuminen asiakirjoille (tarjous, tilausvahviste, lähete) määritel-

lään tilausten perustiedoissa. Laskulle lisätietorivi ei koskaan tulostu.  

Rivi 

= kirjoita tekstirivin selite. 

 

Pakollinen 

= jos rivi on merkattu pakolliseksi, tuotteen hakeminen tilaukselle ei onnistu ilman ko. riviä. 

 

Vain listan arvot 

= jos rivillä on rasti tässä kohdassa, tilaustenkäsittely ei hyväksy ko. rivin arvoksi kuin listalle annetut rivin arvot. 

 

Tilastoriviksi? 

= ko. rivin tiedot tulee tilaukselle oletuksena tilastoriviksi.  

 

Tilastorivit eivät tulostu asiakirjoille. Tilastoriviksi merkatun tuotteen voi vielä tilauksella muuttaa normaaliksi 

tilausriviksi. 

 

Rivin arvot 

= Yhdelle riville voidaan määritellä useita arvoja. 

Kirjoita arvojen selitteet allekkain (ko. rivin pitää olla aktivoituna vasemmassa sarakkeessa.)  

 

Oletus 

= rivin arvo joka halutaan merkata oletukseksi. 

 

Tuotetta haettaessa tilaukselle, tämä arvo on aina ko. rivin oletus. 

Oletusta voidaan muuttaa tilauksella.  

 

Muuttaja / Muutosaika   

= viimeisen muutoksen tekijän tunnus ja ajankohta. 

 

7.2 Turhien lisätietoryhmien poisto 

Turhan lisätietoryhmän voi poistaa, mikäli sitä ei ole sidottu mihinkään tuotteeseen. 

Poisto-ohje: Valitse listalta poistettava ryhmä näkyviin ja poista ensin rivin arvot Tietue_Poista toiminnolla ja 

tallenna. Tämän jälkeen rivin voi poistaa Tietue_Poista toiminnolla. Lisätietoryhmä poistuu listoilta kun kaikki 

sen sisältämät rivit on poistettu. 
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8 Tuoteryhmät – välilehti  

Tuotteet voidaan jakaa tuoteryhmiin jolloin voidaan seurata myyntiä myös tuoteryhmittäin. 

Tuoteryhmät perustetaan tuotetyyppikohtaisesti. Kun tarvittavat ryhmät on perustettu, valitse tuotteen perustie-

dot - välilehdellä tuotteelle kuuluva tuoteryhmä. 

 

 

 

8.1 Tuotetyyppi   

= valitse listalta tuotetyyppi jonka tuotteiden tuoteryhmiä käsitellään.  

 

8.2 Koodi    

= tuoteryhmän koodi (vapaasti määriteltävissä). Max 3 merkkiä pituus.  

 

8.3 Tuoteryhmä   

= tuoteryhmän nimi (vapaasti määriteltävissä). Max 40 merkkiä pituus.  
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8.4 CN - koodi   

= Intrastat raportoinnissa käytettävä koodi.* )  

 

Tuotteen Cn –koodi voidaan tulostaa myös lähetteelle sekä laskulle. Tämä määritellään myynnin perustiedoissa 

erikseen. 

 

8.5 CN - tavarankuvaus   

= Intrastat raportoinnissa käytettävä tavarankuvaus *)  

 

*) = Jos tuotteelle ei ole tallennettu omaa cn-nimikettä, intrastat raportointi hakee 

tiedon tuotteen tuoteryhmän takaa. 

Jos tiedot (CN koodi ja kuvaus) puuttuvat myös tuoteryhmän takaa, ohjelma näyt-

tää silloin intrastat raportoinnilla tuotteen tuoteryhmän nimen. Tällöin on helppo 

käydä lisäämässä tuoteryhmälle oikeat tiedot ja voidaan tulostaa intrastat raportti 

uudelleen. 

 

Jos tuotteelle on tallennettu CN-nimike, näyttää intrastat raportointi tavaranimik-

keenä tuotteen cn-kooodin. Tavarankuvaukseksi tulee silti tuoteryhmän taakse 

annettu cn-tavarankuvaus. 

Jos taas tuoteryhmälle ei ole tavarankuvausta tallennettu, intrastat raportti näyttää 

tavarankuvauksena tilausrivillä olleen tuotenimikkeen. 

 

 

Uuden tuoteryhmärivin saa lisättyä Tietue-> lisää toiminnolla tai menemällä hiirellä seuraavalle vapaalle riville.  

 

Tuoteryhmä poistetaan Tietue-> poista toiminnolla. Mikäli tuoteryhmä on käytössä, ohjelma ei salli sen poista-

mista.  
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9 Raporttitulostin_Tuoterekisteri 

 

9.1 Tuotekortti  

Näyttää tuotekohtaisesti tuotteelle annetut perustiedot 

 

Rajaukset 
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Malli 
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9.2 Tuoteluettelo tuoteryhmittäin 

Näyttää tuoteryhmittäin listan ryhmään kuuluvista tuotteista ja niiden koodit, nimet, yksikön, myyntihinnan sekä 

omakustannushinnan. Tarvittaessa esim. omakustannushinnan voi piilottaa valitsemalla rajauksissa ei. 

 

Rajaukset 
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Malli 

 

 

Yksiköksi tulostuu perusyksikkö. Jos tämä puuttuu tulostetaan oletusmyyntiyksikkö.  
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9.3 Tuotteiden tiliöinnit tiliöintiryhmittäin 

Raportti näyttää tiliöintiryhmäkohtaisesti tuotteittain tiliöinnit ja sen takaa tulevat tiedot (kirjanpidon tilin ja mah-

dolliset kustannuspaikat). 

Raportin voi ajaa tiliöintiryhmäkohtaisesti (oletus kaikki) ja lajittelun voi valita tuote, tili tai seurankohdejärjestyk-

sessä. 

 

Rajaukset 
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Malli 

 

  


