
Hinnoiteltujen toimitusten laskut ja maksukuitit tehdään joko myyntitilaustietojen läheteseurannasta tai ”Rekisterit” 

-toimintovalikon ”Lähetteet” -painikkeesta. Mikäli laskutus tehdään toteutuneiden tuntien mukaan, 

projektikohtaiset tuntilaskut tehdään kustannusseurannasta. 

Myyntitilaustiedoista laskutus ja maksukuittien luominen: 

 

Kuva 1 "Hallinta" -toimintovalikko 

 Valitaan laskutettava projekti aktiiviseksi ja painetaan ”Hallinta” -toimintovalikon ”Tilaus” -painiketta. 

Avautuvassa ikkunassa painetaan ”läheteseuranta/laskutus” -painiketta. 

 

Kuva 2 Projektin myyntitilaus- ja rakennerivit 

Avautuvasta ikkunasta valitaan ne lähetteet, jotka halutaan laskuttaa ja painetaan ”Tee lasku” tai ”Tee maksukuitti” -

painiketta. 

 

Kuva 3 Projektikohtainen läheteseuranta 



 

Kuva 4 Laskun tietojen täyttäminen ja muokkaus 

Avautuvaan näkymää tulostuu laskutettavaan tai maksukuittiin tulevat tilaustietorivit nimikkeineen.  

Mikäli laskutettavan tai maksukuittiin valitun nimikkeen tietoja pitää muokata, valitaan ko. nimikerivi aktiiviseksi ja 

painetaan ”Avaa ja muokkaa valittua riviä” –painiketta.  

”Osoitteet ja tarkemmat tiedot” –näkymään voidaan lisätä ja muuttaa laskutus- tai kuittitietoja. Laskun päiväys 

määrää maksuehdon mukaisen laskun eräpäivän.  

Laskuun tai maksukuittiin siirrettyjen nimikkeiden määriä voidaan  muuttaa kaksoisklikkaamalla nimikeriviä. 

”Esikatselu” -painiketta painamalla laskua tai kuittia päästään esikatselemaan ja sarakeleveyksiä muuttamaan. Kun 

tarvittavat muokkaukset on tehty, painetaan ”Tallenna” -painiketta, jolloin lasku tai kuitti tallentuu 

myyntilaskuseurantaan ja asiakirjoihin uudella lasku- ja viitenumerolla. Tallennuksen jälkeen lasku tai kuitti voidaan 

tulostaa PDF:nä, lähettää sähköpostin liitteenä, sulkea tai lähettää verkkolaskuna. Samalla muuttuvat 

läheteseurannassa laskuun tai kuittiin valitut läheterivit vihreäksi sekä laskun tai kuitin sisältämät nimikkeiden 

laskutettu -tiedot kirjautuvat myyntitilaustietoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kuva 5 Laskun esikatselu ja tallentaminen 

Laskutus ”Lähetteet” –toiminnon kautta: 

 

Kuva 6 "Rekisterit" -toimintovalikko 

”Rekisterit” -toimintovalikon ”Lähetteet” -painiketta painamalla nähdään kaikki luodut lähetteet. 



 

Kuva 7 Lähetelista 

Valitaan lähetelistalta asiakaskohtaisesti lähetteet, mitä laskutetaan ja painetaan ”Tee lasku” tai ”Tee maksukuitti” -

painiketta. 

Avautuvassa ikkunassa on samat muokkaus- ja korjausmahdollisuudet kuin aikaisemmassa laskutusmuodossa. Kun 

tarvittavat muokkaukset on tehty, lasku esikatsellaan ja tallennetaan.  

 

Kuva 8 Laskun tietojen täyttäminen ja muokkaus 

Tallennuksen jälkeen lasku tai kuitti voidaan edelleen tulostaa PDF:nä, lähettää sähköpostin liitteenä, sulkea tai 

lähettää verkkolaskuna. 

Laskutus toteutuneiden projektikohtaisten tuntien mukaan: 

 

Kuva 9 ”Seuranta” -toimintovalikko 



Kustannusseuranta näyttää projektin kustannustapahtumat reaaliajassa joko myyntihinnoin tai 

omakustannushinnoin riippuen ohjelman lisäasetuksiin valitusta laskentatavasta. Tiedot kirjautuvat suoraan 

työaikaseurannasta positiokohtaisesti, laskien kustannukset samalla sekä työn että tarvikkeiden osalta.   

Avautuvan kustannusseuranta -näkymän alareunassa näkyy projektiin sisältyvien hinnoiteltujen tilauksien 

kokonaishinta ja erotus kustannuksiin nähden. Lisäksi alarivillä verrataan projektin positioiden valmistusmäärien 

kokonaismyyntihintaa niiden valmistuskustannuksiin. Kokonaismyyntihinta tulostuu automaattisesti kirjautuvien 

kustannuksien yhteydessä. 

 

Kuva 10 Kustannusseuranta 

Valitaan aktiiviseksi ne nimikerivit, jotka halutaan laskuttaa ja painetaan ”Lasku/tulostus” –painiketta. 

Avautuvasta näkymästä valitaan tulostusmuodoksi ”Tuntilaskutus”. Laskun nimikkeitä voidaan tarvittaessa muokata, 

poistaa tai lisätä. Muutokset eivät kirjaudu kustannusseurantaan. Laskutusrivien ALV % voidaan muuttaa valitsemalla 

ko. rivit aktiiviseksi ja painamalla ’Määritä valittujen rivien ALV-prosentti’ –painiketta. 

 

Kuva 11 Laskun tietojen täyttäminen ja muokkaus 

Kun tarvittavat lisäykset ja muokkaukset on tehty, esikatselun ja tallennuksen jälkeen lasku voidaan tulostaa PDF:nä, 

lähettää sähköpostin liitteenä, sulkea tai lähettää verkkolaskuna. 


