
Karhua 

 

Karhuajoon liittyvien perustietojen tarkistaminen 

 

Tarkista ennen ensimmäistä karhuajoa myyntireskontran perustiedot, Perintä -välilehden asetukset. 

 

Maksukehotus (1.karhu, 2.karhu, 3.karhu)  

Kieli ja Teksti  

Jos karhuja tulostetaan kaikilla kielillä (FIN, SWE, ENG) ja halutaan kirjoittaa niille omaa 

vakiotekstiä -> valitse jokainen kieli erikseen ja tallenna halutut vakioteksti 1-3 karhujen 

tekstilaatikkoon.  

 

Vinkki: voit kopioida tekstejä Ctrl + C toiminnolla ja liittää ne Ctrl + V komennolla.  

Karhuteksti määräytyy  

Valitse kumpaa vaihtoehtoa halutaan käyttää:  

Ps. valinnan voi vaihtaa klikkaamalla sanaa ”päivien” tai ”ajokertojen mukaan”.  



- päivien 

Karhuteksti määräytyy sen mukaan kuinka monta päivää lasku on myöhässä -> sen laskennan 

perusteella mitä on määritelty ”myöhässä päiviä” –kenttiin per karhukierros. 

 

Esim. jos 1.karhulla on myöhässä päiviä 7, 2.karhulla 14 pv ja 3.karhulla 21 pv.  

Karhujen tulostushetkellä x laskun eräpäivästä on kulunut jo 22 pv.   

= ohjelma tulostaa tämän laskun maksukehotukselle suoraan kolmoskarhun tekstin vaikka se 

ajettaisiin vasta ensimmäistä kertaa.  

- ajokertojen mukaan  

Karhuteksti määräytyy ajokertojen mukaan.  

 

Esim. jos 1.karhulla on myöhässä päiviä 7, 2.karhulla 14 pv ja 3.karhulla 21 pv.  

Karhujen tulostushetkellä x laskun eräpäivästä on kulunut jo 22 pv, mutta tälle asiakkaalle ei ole 

ajettu vielä yhtäkään maksukehotusta.   

= ohjelma tulostaa tämän laskun maksukehotukselle 1.karhun tekstin koska tämä on ensimmäinen 

ajokerta. 

 

Tässä vaihtoehdossa ”myöhässä päivillä” per karhu ei enää ole merkitystä kakkos- ja 

kolmoskarhun kohdalla koska tekstit tulostuvat vain ajokertojen perusteella, ei päivien.  

 

 

Molemmissa tapauksissa, jos samassa maksukehotuksessa on laskuja eri kierroksilla, tulostuu 

tekstiksi aina kaikkein vanhimman statuksen mukainen teksti. Sama koskee perintäkulua. 

Perintäkuluksi lisätään vanhimman statuksen mukainen summa.   



 

Myöhässä päiviä ja Perintäkulut (EUR)  

 

Määrittele jokaiselle kolmelle vaihtoehdolle haluttu myöhässä päivien määrä sekä ko. kierroksen 

mahdollinen perintäkulu.  

 

1. Karhu 

 

Myöhässä päiviä esim. 7. = ensimmäinen karhu tulostuu vasta kun lasku on vähintään 7 pv 

myöhässä. Ei aiemmin vaikka olisikin ajohetkellä jo erääntynyt.  

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 3. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 3 eur. Tämä summa ei 

siirry myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 

 

2. Karhu 

 

Myöhässä päiviä esim. 14.  

 

 käytössä tekstien valinta päivien mukaan:  

 

Jos maksu on myöhässä jo 14 pv, mutta ei vielä ylitä 3. karhun myöhässä olevien päivien 

määrää -> tulostuu karhulle kakkosteksti.  

 



 käytössä tekstien valinta ajokertojen mukaan:  

 

Jos lasku on mukana toista kertaa karhuajossa, status ja teksti kakkoskierroksen mukaan.  

( myöhässä päiviä – kohdalla ei merkitystä)   

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 5. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 5 eur. Tämä summa ei 

siirry myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 

3. Karhu 

 

Myöhässä päiviä esim. 21.  

 

 käytössä tekstien valinta päivien mukaan:  

 

Kun maksu on myöhässä jo 21 pv tai enemmän, tulostuu karhulle tästä eteenpäin aina 

kolmosteksti.   

 

 käytössä tekstien valinta ajokertojen mukaan:  

 

Jos lasku on mukana vähintään kolmatta kertaa karhuajossa, status ja teksti tästä eteenpäin 

aina kolmoskierroksen mukaan. ( myöhässä päiviä – kohdalla ei merkitystä)   

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 10. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 10 eur. Tämä summa 

ei siirry myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 



Karhuajon käynnistys  

Valitse ylävalikosta Myyntireskontra_Karhua 

 

a.) Perustiedoissa on voimassa valinta ”karhuteksti määräytyy ajokertojen mukaan” 

 
 

Rajauksissa voidaan valita vain tietty asiakas, tietty lasku tai tietty laskuväli.  

Lisäksi voidaan ajaa karhut vain tietyn yritysryhmän ja segmentin mukaan.  

 

Karhuajon päiväys tulee oletuksena sen mukaan mitä on myynnin perustiedoissa laitettu 

ensimmäisen karhun ”karanteenipäiväksi”. Esim. 7 pv, ja ajopäivä on kuun 21. pvä.  

Tällöin ohjelma tulostaa karhut jättäen 7 viimeistä päivää huomioimatta. (Päiväystä voi tässä 

vielä vapaasti muuttaa. ) Tekstit määräytyvät sen mukaan monesko kerta kyseinen karhu 

tulostetaan.  

 

Jos halutaan karhuta kaikki oletusarvojen mukaiset erääntyneet, jatka OK – painikkeella.  

Karhut tulostuvat oletuksena näytölle PDF tiedostona josta ne voidaan jatkokäsitellä 

halutusti.  

 

Ps. Jos haluat ottaa kyseisestä ajosta kopion talteen, tulosta kahtena kappaleena tai 

tallenna kyseinen tiedosto haluamaasi paikkaan.  

 

 



Huom! Saman päivän karhuajon uusinnan voi suorittaa tässä tapauksessa vain raporttitulostimen 

kautta raportilla Myyntireskontra_Perintä. Kierroksen statuksen muuttuminen lasketaan ajokertojen 

mukaan ja saman päivän rajauksella statusta ei enää muuteta. 

 

 

b.) Perustiedoissa on voimassa valinta ”karhuteksti määräytyy päivien mukaan” 

 
 

Rajauksissa voidaan valita vain tietty asiakas, tietty lasku tai tietty laskuväli.  

Lisäksi voidaan ajaa karhut vain tietyn yritysryhmän ja segmentin mukaan.  

 

1.-3. karhupäivät tulevat oletuksena sen mukaan mitä on myynnin perustiedoissa laitettu 

kyseisten kohtien ”karanteenipäiviksi”. Esim. 1= 7 pv, 2= 14 pv ja 3= 21 pv ja ajopäivä on 

esim. kuun 21. pvä. Jätetään huomioimatta viimeiset 7 päivää ja sen jälkeen ruudulla 

oletuslaskenta tekstien määräytymiselle. (Päiväyksiä voi tässä vielä vapaasti muuttaa.) 

 

Jos halutaan karhuta kaikki oletusarvojen mukaiset erääntyneet, jatka OK – painikkeella.  

Karhut tulostuvat oletuksena näytölle PDF tiedostona josta ne voidaan jatkokäsitellä 

halutusti.  

 

Ps. Jos haluat ottaa kyseisestä ajosta kopion talteen, tulosta kahtena kappaleena tai 

tallenna kyseinen tiedosto haluamaasi paikkaan.  

 

Saman ajon voi suorittaa tässä tapauksessa samana päivänä useaan kertaan ja laskujen kierrosstatus 

ei muutu. Rajaukset lasketaan vain päivien mukaan.  



 

Asiakkaan karhu ei tulostu vaikka pitäisi?  

 

Tarkista seuraavat kohdat:  

 

Yritysrekisteri:  

Etsi asiakas kohdalle ja siirry Lisätiedot – ruudulle.  

Katso kohta ”estot ja kiellot”. Jos karhuesto on voimassa, asiakkaan laskut siirtyvät oletuksena 

reskontraan tilassa ”ei karhuta”.  

 

 



Myyntireskontran Tiliote – ruutu:  

 

Etsi ko. asiakas ja karhuttava laskurivi. Tuplaklikkaa kyseisen rivin eräpäivää. Aukeaa laskun tiedot 

ruutu. Katso kohta ”laskua karhutaan”. Mikäli tästä puuttuu tai on poistettu täppä, tätä laskua ei 

tulosteta karhulle. Voit muuttaa valintaa, paina lopuksi OK.  

 

Tila, kohdassa näkyy sen hetkinen karhuajon status. Myös tätä voi tarvittaessa muuttaa (vaihtoehdot 

0-3). Esim. tilanne kun on sovittu uusi eräpäivä ja se tallennetaan laskun eräpäivä kohtaan. 

Muuttamalla karhutilan tässä yhteydessä nollaksi, seuraava karhuajo huomioi kyseinen laskun vasta 

uuden eräpäivän mukaisesti.  

 
 

 


