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15. LADU  

Laoarvestfse osasse on koondatfd materjalide lattf arvelevõtmisega ja laost väljastamisega 
seotfd tegevfsed. Arvelevõtmise ja väljastamise dokfmentide alfsel saab koostada erinevaid 
arfandeid. Materjale saab lattf arvele võtta ja väljastada laost ka ostf- ja müügireskontros.  

Lao põhiakna avamiseks tfleb valida 

tööribalt Ladu  

peamenüüribalt Vorp  →  Ladu  →  Ladu 

   

Töö alfstamisel tfleb kirjeldada laod. Ladfsid võib kirjeldada piiramatfl arvfl (vt p 15.8.2). 
Seejärel määrata ladfde kasftajad õigfste kirjeldamise osas, kfsjffres igale kasftajale saab 
näidata, millistes ladfdes on tal õigfs töötada (vt p 5.6.2) ja p 15.2.3) ning häälestada 
laoarvestfse üldandmed (vt p 15.2.1). Laoarvestfse üldandmeteks on hindade ja kogfste 
ümardamise täpsfsed, arvestfs-meetodi ja väljastamise hindade üldine määrang, arvelevõtmise, 
väljastamise ja laost lattf saatelehtede ning hinnapakkfmiste häälestfs, vöötkoodide, pantide, 
koostisega materjalide, minimaalse kogfse kasftamine, materjali grfppide arvf määrang, 
omahinna näitamise häälestfs materjali valikfl ja eelarveline asftfs saab määrata, kas 
ladfdevahelistes saatelehtedes kasftatakse klassifikaatorit. 

Laoarvestfse abimenüüdes võib eelnevalt sisestada materjalide üldkirjeldfsed, ühikfd, 
hinnaklassid, materjalide grfpid, saatelehtede seeriad ja pandid (vt p 15.3). 

Töö alfstamiseks konkreetses laos tfleb häälestada selle lao andmed (vt p 15.2.2), samfti määrata 
abitegevfstes alfstamise kffpäev (vt p 15.1) ja vajadfsel tühjendada andmebaasid (vt p 15.8.5). 
Seejärel tfleb kirjeldada materjalid (vt p 15.4.1, 15.4.2), määrata materjalidele hinnaklassid ja 
neile vastavad väljastamise hinnad (vt p 15.4.3), vajadfsel saab printida kirjeldatfd materjalide 
nimekirja (vt p 15.4.6). 
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Materjalide laoseisf saamiseks tfleb teha inventffr programmiga töö alfstamisele eelneva kff 
viimase päeva seisfga. Materjalide algseisfde sisestamiseks koostada arvelevõtmise saateleht ja 
selle alfsel teostada arvelevõtmine lattf (vt p 15.5.1). Järgnevalt arvftada käibed ja saldod, et 
järgmise kff algfseks tekiksid algsaldod (vt p 15.6.1).  

Näiteks: Kfi programmiga alfstatakse tööd 01.01.2015, siis inventffr tfleks teha 31.12.2010 
seisfga ja koostada arvelevõtmise saateleht 31.12.2014. Alfstamise kffpäevaks tfleb lao 
häälestfses näidata 31.12.2014. Järgnevalt arvftada 2010.a detsembrikff käibed ja saldod. 

Jooksva töö käigfs tfleb materjalide arvelevõtmiseks sisestada arvelevõtmiste saatelehed  
(vt p 15.5.1) või ostfarved (vt p 9.3), materjalide väljastamiseks väljastamiste saatelehed  
(vt p 15.5.2, 15.5.3) või müügiarved (vt p 10.3.1). Lao osas saab sisestada tellimfsi, mida saab 
hiljem kasftada materjalide arvelevõtmiste lisamisel (vt p 15.5.4). Väljastamisel koostatfd 
saatelehtedest võib hiljem lffa müügiarveid. Kõik arvelevõtmised ja väljastamised on näha 
vastavalt arvelevõtmiste (vt p 15.4.4) ja väljastamiste nimekirjas (vt p 15.4.5). 

Iga kff lõpfs tfleb arvftada materjalide käibed ja saldod (vt p 15.6.1), need saldod on järgmise 
kff kflfarfande algsaldodeks (vt p 15.6.3). Saab koostada koondkflfarfannet, milles kajastfvad 
valitfd vahemikf koondkäibed ning alg- ja lõppsaldod ladfde lõikes (vt p 15.6.4). Inventffri 
tegemiseks saab koostada inventffrilehti, millele tffakse laos olevate materjalide kogfsed ja 
hinnad (vt p 15.6.5). 

Materjalide kohta saab koostada mitmeid arfandeid: materjalide liikfmine, inventffr, materjali 
kaart, laoseis, hinnakiri, samfti koostada nimekirja seisvate materjalide kohta ja materjalide 
kohta, mille kehtivfsaeg lõpeb etteantfd vahemikfs ning koostatfd saatelehtede nimekirja, lao 
statistika arfannet ja arfannet materjalide kohta, mille kogfs on väiksem minimaalsest kogfsest 
(vt p 15.7). 

Kfi on kasftfsel FIFO meetod ja iga väljastamise korral FIFO seosed ei looda (vt p 15.2.1), siis 
perioodi lõpfs tfleb arvftada materjali väljastamise hinnad FIFO meetodil (vt p 15.8.15). 

Lao abitegevfstes saab vajadfsel mffta materjalide koode (vt p 15.8.7) ja  hindf (vt p 15.8.8 
kfni 15.8.11), ümber hinnata materjale (vt p 15.8.16), eemaldada kasftamata koode  
(vt p 15.8.14), ja printida vöötkoodide lipikfid (vt p 15.8.17). 

Lao lisamoodfliks on kassamoodfl, kfs saab väljastada materjale sarnaselt kassaaparaadile ja 
printida kassatšekke kassaprinterile (vt p 15.9) ja kassa seisf arfannet. Materjali valikfl saab 
kasftada ka vöötkoodilfgejat. 
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15.1.   ALUSTAMINE 

Administraatori õigfstega kasftaja saab määrata töö alfstamise kffpäeva 

Ladu  →  Abitogovusod  →  Alfstamine 

      

• Alustamiso kuupäov – laoarvestfse alfstamise kffpäev, näitab millisest kffst ja aastast 
tfleb alfstada käivete ja saldode arvftfst (vt p 15.6.1). Peale igat saldode arvftfst 
mffdetakse alfstamise kffpäev aftomaatselt järgneva kff lõppkffpäevaks. Näiteks kfi 
arvftati 2015.a. jaanfari saldod, siis alfstamise kffpäevaks on 28.02.15. Kffpäeva 
mffdetakse ka siis, kfi vahepeal lisati või mffdeti eelneva perioodi dokfmente. Näiteks 
saldod olid arvftatfd märtsi kohta ja alfstamise kffpäevaks oli 30.04.15, seejärel mffdeti 
jaanfari dokfmenti 25.01.15, siis alfstamise kffpäevaks pannakse 25.01.15, seega tfleb 
arvftada alates jaanfari kffst ffesti käibed ja saldod. Alfstamise kffpäeva kontrollitakse  
arfannete (kflfarfanne, inventffri leht, materjali kaart, laoseis, kehtivfsaja kontroll) 
koostamisel ja antakse vastav hoiatfs. Töö alfstamisel tfleb sisestada alfstamise kffpäev. 

Valida nfpp . 
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15.2.   HÄÄLESTUS 

Kõigepealt tfleb häälestada laoarvestfse üldandmed, mis kehtivad üle kõigi ladfde, seejärel 
häälestada iga ladf eraldi. 

 

15.2.1.  LAO ÜLDHÄÄLESTAMINE 

Lao üldhäälestamiseks tfleb valida 

Häälostus  →  Ladu   

Lehel "Hinnad, kogused"  

  

• Koskmiso omahinna ja väljastamiso hindado ümardamiso täpsus – saab valida täpsfse 
0,01; 0,001; 0,0001 või 0,00001. Kfi saatelehtedelt või kassast lffakse müügiarveid, siis 
kontrollida täpsfst ka müügiarvete häälestfses lehel "Arved". 

• Väljastamiso hinnad  
• Määratakso igas laos oraldi 
• Kõikidos ladudos ühtomoodi – tfnnfse märkimisel, kfi ei ole määratfd omahinnaga 

väljastamine, saab igas laos määrata vajadfsel erineva hinnaklassi.  
• Väljastamino omahinnaga – saab märkida siis, kfi on tfnnfs "Kõikides ladfdes 

ühtemoodi". Märkida see tfnnfs, kfi materjale soovitakse arvel või saatelehel väljastada 
omahinnas.  

• Arvolovõtmiso hinnad – valida kas arvelevõtmise hinnad määratakso igas laos oraldi 
või kõikidos ladudos ühtomoodi ja kas koos käibomaksuga või ilma käibomaksuta. 
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• Matorjalido nimokirjas näidata väljastamiso hinda – tfnnfse märkimisel näidatakse 
arvelevõtmise ning väljastamise ja laost–lattf saatelehtede koostamisel materjali 
valikfaknas väljastamise hinda,  kas konkreetse lao häälestfses olevale hinnaklassile 
määratfd hinda (väljas "Väljastamise hinnaklassi vaikeväärtfs") või müügihinda, mis on 
määratfd lao üldhäälestfses lehel "Väljastamine".  Tehes materjalide nimekirjal parema 
kliki, saab rippmenüüs täpsfstada, millise hinnaklassi hindf näidatakse. 

• Koguso täpsus lao aruannotos – saab valida täpsfse 1; 0,1; 0,01 või 0,001, kasftatakse 
materjali liikfmiste, inventffride ja kehtivfsaja arfannetes. 

Lehel "Väljastamise saatelehed"  

   

Saab häälestada väljastamise saatelehti: 
• Sooriad väljastamisto saatolohtodos – märkida, kfi soovitakse kasftada seeriaid 

väljastamise saatelehtedes. 
• Vaikimisi kasutatav sooria 
• Sooria (kasutaja häälostus) – vaikimisi valitfd seeria, saab valida abimenüüst  

(vt p 15.3). 
• Käibomaks – valida kas arve ridadel käibemaks lisada või oraldada või käibemaks 

puudub. 
• Ühiku hind käibomaksuta – märkida käibemaksf eraldamise korral, kfi soovitakse 

saatelehe ridadele hinda käibemaksfta. 
• Lõppsumma ümardamiso täpsus – saab valida täpsfse 0,01; 0,05; 0,10; 1; -0,05; -0,10 

või –1,00. 
• Vaikimisi kogus 1 – märkida kfi soovitakse saatelehe lisatavale reale kanda vaikimisi 

kogfseks 1, kfi tfnnfst ei märgita, siis on kogfseks 0. 
• Kahotasandiliso saatoloho printimino – tfnnfs on nähtav eelarvelisel asftfsel, selle 

märkimisel saab väljastamise saatelehe ridf jaotada ülem- ja alamridadeks. Printimisel 
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järjestatakse read ülemridade nfmbri järgi ja iga ülemrea alla prinditakse temaga seotfd 
alamread. 

• Printida – valida kas printida ainflt nimotus või kood ja nimotus või vöötkood ja 
nimotus. 

• Ühost saatolohost arvo loomisol printida arvo – ühe arve koostamisel prinditakse arve 
aftomaatselt (vt p 15.5.2). 

• Ühost saatolohost arvo loomisol näidata arvo sisostusvormi – ühe arve koostamisel 
avatakse arve lisamisaken (vt p 15.5.2). 

• Kulukohtado arv – väljastamise ja laost lattf saatelehe ridade kflfkohtade arv. 
• Jätta mooldo kauba väljastaja (kasutaja häälostus) – märkida tfnnfs kfi soovitakse 

kafba väljastaja kandmist eelmiselt väljastamise saatelehelt lisatavasse saatelehte. 
Viimasena sisestatfd kafba väljastaja jäetakse meelde ka siis kfi vahepeal selle tfnnfse 
märgistfs kfstftatakse. Kfi tfnnfs märgitakse ffesti, siis kantakse esimesele lisatavale 
väljastamise saatelehele viimasena sisestatfd kafba väljastaja.  

• Kliondi kontaktisik tõsta kauba vastuvõtjaks (kasutaja häälostus) – märkida tfnnfs 
kfi soovitakse väljastamise saatelehe lisamisel tõsta kliendi andmetes olev kontaktisik 
kafba vastfvõtjaks. 

Lehel "Vöötkoodid, pandid"  

  

• Vöötkoodido kasutamino  
• Lubada korduvad vöötkoodid 
• Koodilugoja profiks – kirjeldada kfi on märgitfd "Vöötkoodide kasftamine" ja 

kasftatakse koodilfgejat. Vöötkoodi prefiks ei tohi kokkf langeda ühegi materjali koodi 
algfsega, samfti ka müügi- ja ostfarve sisfrea koodi algfsega. 

• Pantido kasutamino – märkida tfnnfs kfi pantide kasftamine lfbatakse. Pantideks on 
tagastatavad pakendid vastavalt Pakendiseadfsele. 
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Lehel "Hinnapakkumised"  

  

Saab häälestada hinnapakkfmiste kasftamist ja nende väljfndvormi: 
• Hinnapakkumisto kasutamino  
• Printida summa sõnadoga 
• Hinnapakkumiso väljastajad (kasutaja häälostus) – hinnapakkfmiste väljastajate 

ametinimetfsed (kfni 40 sümbolit) ja nimed (kfni 40 sümbolit) nii oosti kfi ingliso 
koolos, mis prinditakse hinnapakkfmisele. 

• Hinnapakkumiso nimotus – tekst (kfni 20 sümbolit), mis prinditakse hinnapakkfmise 
nimetfseks.  

• Hinnapakkumiso ingliso koolno nimotus – inglisekeelne tekst (kfni 20 sümbolit), mis 
prinditakse inglisekeelse hinnapakkfmise nimetfseks.  

• Kohtivuso aog päovados 
• Printida – valida kas printida ainflt nimotus või kood ja nimotus või vöötkood ja 

nimotus. 
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Lehel "Väljastamine"  

   

Saab häälestada väljastamise saatelehe/müügiarve alfsel tehtavate väljastamiste tfnnfseid: 
• Saatolohod 

• Rosorvoorimiso kasutamino  – märkida, kfi kasftatakse reserveerimist. 
• Vaikimisi – materjalide väljastamise aknasse tffakse märgitfd tfnnfs:  

- Väljastada 
- Rosorvoorida 
- Valik puudub – tffakse mõlemad tfnnfsed, kfid nad ei ole märgitfd. 

• Müügiarvo vaikimisi väljastada – müügiarve lisamisaknas on vaikimisi märgitfd tfnnfs 
"Väljastada".   

• Küsida arvolovõtmiso/väljastamiso kinnitust saatoloho/arvo salvostamisol, kui oi olo 
märgitud: Võta arvolo / Väljasta või Rosorvoori 

• Laost väljastamisol hinnad koos käibomaksuga – märkida tfnnfs, kfi materjali laost 
väljastamisel (saatelehe või arve alfsel) väljastamishind sisaldab käibemaksf. 

• Väljastamiso hinnaklassi vaikoväärtus (kasutatakso kui konkrootsos laos 
määramata) – hinnaklass, mille hind tffakse väljastamise saatelehe reale ja samfti 
materjali valikfaknasse välja "Hind". Kfi hinnaklassi mffdetakse, tfleb teade 
"Väljastamise hinnaklassi on mffdetfd, kas asendada hinnaklass kõigis ladfdes?", siis 
saab hinnaklassi mffta korraga kõikides ladfdes. 
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Lehel "Arvelevõtmine"  

 

Saab häälestada arvelevõtmise saatelehe tfnnfseid: 
• Arvutada käibomaks – märkida, kfi arvelevõtmisel soovitakse käibemaksf aftomaatset 

arvftamist real "Sfmma kokkf". 
• Valuutado kasutamino – märkida, kfi arvelevõtmisel soovitakse sisestada hindf 

valfftas. Eelnevalt tfleb sisestada valfftade tähised (vt p 6.4), valfftakfrsid (vt p 6.5) ja 
kfrsside kehtimise aeg (vt p 5.1.6). 

• Vaikimisi arvolo võtta 
• Vaikimisi koskmino ostuhind 
• Lisa hankija matorjali kirjoldusso – märkida, kfi arvelevõtmisel soovitakse 

aftomaatselt lisada ffs hankija materjali kirjeldfsse. 
• Kulukohtado arv – arvelevõtmise saatelehe kflfkohtade arv. 
• Kulukohad ka sisuridadol 
• Tollimusol printida – valida kas tellimfsel printida ainflt nimotus või kood ja nimotus 

või vöötkood ja nimotus. 
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Lehel "Laost–Lattu"  

    

Saab häälestada materjalide ühest laost teise väljastamise saatelehe tfnnfseid: 
• Sooriad ladudovaholistos saatolohtodos – märkida, kfi soovitakse kasftada seeriaid 

ladfdevahelistes saatelehtedes. 
• Sooria (kasutaja häälostus) – vaikimisi valitfd seeria, saab valida abimenüüst  

(vt p 15.3). 
• Printida – valida kas printida ainflt nimotus või kood ja nimotus või vöötkood ja 

nimotus. 
• Vaikimisi kogus 1 
• Kulukohtado arv – kfni 3 kflfkohta saatelehe real.  
• Kahotasandiliso saatoloho printimino – tfnnfs on nähtav eelarvelisel asftfsel, selle 

märkimisel saab väljastamise ladfdevahelise saatelehe ridf jaotada ülem- ja alamridadeks. 
Printimisel järjestatakse read ülemridade nfmbri järgi ja iga ülemrea alla prinditakse 
temaga seotfd alamread. 

• Väljastamino omahinnas – tfnnfse märkimisel väljastatakse materjalid ladfdevahelistel 
saatelehtedel alati omahinnas, sõltfmata ladfde häälestfsest. Kfi tfnnfst ei märgistata, 
siis arvestatakse kas iga lao häälestfst või kfi seal ei ole määratfd, siis üldhäälestfst lehelt 
"Väljastamine". 
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Lehel "Muu häälestus"  

  

Järgnevalt häälestatfd tfnnfsed kehtivad kõigile ladfdele ühtemoodi: 
• Koostiso kasutamino – märkida, kfi soovitakse näidata materjalide koostisi. Koostisega 

seotfd materjalidele on soovitatav kirjeldada eraldi ladf (vt p 15.4.2) 
• Väljastada tasomol – koostisega väljastamise tase. 
• Kasutada minimaalsot kogust – tfnnfse märkimisel saab sisestada materjali kirjeldfsse 

minimaalse kogfse ja hiljem koostada arfannet nende materjalide kohta, mille kogfs on 
väiksem sisestatfd minimaalsest kogfsest. Kogfse täpsfse arfannetes saab määrata lehel 
"Hinnad, kogfsed". 

• Matorjali gruppido arv – materjalile võib kirjeldada kfni kolm grfppi. Grfppidega saab 
materjale erinevate tfnnfste järgi grfpeerida, näiteks esimeses grfpis näidatakse tootjat, 
teises grfpis toote liiki (saapad, kingad, kfmmikfd), kolmandas toote materjali (klaas, 
kivi, metall). Vastavalt määratfd grfppidele saab koostada arfandeid grfppide kafpa. 
Materjalidele hindade määramisel (vt p 15.4.3.2) saab filtrina kasftada materjali grfppi, 
sel jfhfl näidatakse ainflt osa materjale. Kfi grfppe ei kasftata, tfleb sisestada nfll. 

• Matorjali valimisol näidata omahinda – tfnnfse märkimisel näidatakse arvelevõtmise ja 
väljastamise saatelehtede koostamisel materjali valikfaknas arvelevõtmise hinda. 

• Automaatno matorjali valik roa lisamisol (kasutaja häälostus) – tfnnfse märkimisel 
võetakse rea lisamisel aftomaatselt eelmise rea lao nfmber ja avatakse selle lao materjali 
valikf aken. 

• Tuua uuolo roalo oolmiso roa lao numbor (kasutaja häälostus) – tfnnfse märkimisel 
tffakse eelmise rea lao nfmber lisatavale reale ja avatakse selle lao materjali valikf aken. 

• Kasutada klassifikaatorit – väli on kasftfsel eelarvelisel asftfsel. Saab näidata kas 
ladfdevahelistes saatelehtedes kasftatakse klassifikaatorit (vt p 15.5.3). Arfannetes saab 
klassifikaatorite lõikes teha väljavõtet.   
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• Koondarvod saatolohtodost – koondarve  koostamiseks näidata saatolohtodo vahomiku 
pikkus päovados arvestatfna koondarve koostamise kffpäevast ja koondarvo 
minimaalno summa (vt p 15.5.2). 
Tfnnfse Valikuakon koondarvo loomisol märkimisel avatakse enne koondarve 
koostamist valikfaken, kfs saab ise märkida sellele arvele võetavad saatelehed. 
Tfnnfse Kontsorni tunnuso kasutamino saatolohtodost koondarvo loomisol 
märkimisel, võetakse emaettevõttele koondarve koostamisel arvesse kõigi kontserni 
kfflfvate firmade saatelehed. Tfnnfs ei ole nähtav eelarvelisel asftfsel. 

• Arvostusmootod – valida meetod, millega arvftatakse materjali omahind. 
Arvestfsmeetod määratakse kas igas laos oraldi või kõikidos ladudos ühtomoodi. 

- FIFO – tfnnfse märkimisel leitakse materjali omahind FIFO meetodil (first-in,  
first-oft). See on kafba ja materjali kflfde ja lõppjäägi hindamise meetod, kfs 
kflfdesse kandmine toimfb partiide sissetflekf järjekorras (esmalt kantakse kflfsse 
algjääk, seejärel esimesena saabfnfd partii soetfsmaksfmfs, seejärel teisena saabfnfd 
partii soetfsmaksfmfs, jne). Varfde lõppjääk kajastatakse saabfnfd ja veel müümata 
(kasftamata) partiide soetfsmaksfmfses.  

- Kaalutud koskmino – tfnnfse märkimisel leitakse materjali omahind iga 
arvelevõtmise järel ffesti, arvestades olemasolevat keskmist soetfshinda ja fft 
arvelevõtmise hinda. 
Näiteks laos on 1000 kg materjali, maksfmfsega 2000 efrot. 
Arvele võeti veel 9000 kg, maksfmfsega 20000 efrot. 
Materjali kaalftfd keskmine hind on 2.20 efrot /kg ((2000+20000) : (1000+9000)) 

• Luua FIFO soosod iga väljastamiso korral – kfi tfnnfs on märgitfd, siis arvftatakse 
materjali väljastamise hind FIFO meetodiga iga väljastamise (müügiarve/saatelehe) 
salvestamisel, kfi tfnnfst ei märgita, siis saab arvftada üks kord arfande perioodi lõpfs  
(vt p 15.8.15). 

Ühikuhinna loidmino FIFO ja kaalutud koskmiso hinna mootodil: 
Tehakse 2 arvelevõtmist  10 tk  x 100 efrot = 1000 efrot 
 10 tk  x 150 efrot = 1500 efrot 
Väljastatakse   15 tk 
Kaalftfd keskmise hinna meetodil on väljastamisel ühikfhinnaks 125 efrot: 
 (1000 efrot + 1500 efrot) : (10 tk  + 10 tk) = 125 efrot 
FIFO meetodil on väljastamisel ühikfhinnaks 116,67 efrot: 
 ((10 tk  x 100 efrot) + (5 tk  x 150 efrot)) : 15 tk = 116,67 efrot 

Lehel "Inventuur"  

Sisestada inventffri arfannete (vt p 15.6.5, 15.7.2) koostamisel prinditav tokst päisos ja lõpus. 

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 

 

Lehel "E-post"  

Märkida tfnnfs “Ava meilimise aken”, kfi soovitakse enne saatelehe, tellimfse või 
hinnapakkfmise meilimist lisada, mffta või kfstftada meili aadresse, mffta meile teemat ja sisf 
ning lisada manfseid.  

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 
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15.2.2.  VALITUD LAO HÄÄLESTAMINE 

Lisaks lao üldhäälestfsele (vt p 15.2.1) tfleb häälestada ka iga ladf eraldi 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Lao häälostus   

Lehel "Arved, saatelehed"  

   

• Väljastamino 
- Lubada nogatiivsot laosoisu – kfi materjali laoseis mfftfb negatiivseks, siis tfleb 

arvestada sellega, et kff lõpfks ei tohi see negatiivseks jääda, vastasel jfhfl kff 
kflfarfanne ei anna õigeid tflemfsi. 

- Väljastamiso hinnaklassi vaikoväärtus – vaikimisi kasftatav hinnaklass saatelehtede 
ja arvete koostamisel. Kfi kliendile on määratfd abimenüüs "Kliendid" lehel 
"Soodfstfsed" teine hinnaklass, siis kasftatakse selle hinnaklassi hindf. Kfi lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine" määratakse "Väljastamise hinnaklassi vaike-
väärtfs", siis võib sealt määrata hinnaklassi kõigile ladfdele korraga. 

- Väljastamino omahinnaga –  materjali väljastamist omahinnaga saab märkida siis, 
kfi on märgitfd tfnnfs "Määratakse igas laos eraldi" (vt p 15.2.1).  

• Kohtivusaog  
- Kasutada kohtivusaoga  
- Kohtivusaja ühik – valida kas kehtivfsaeg on tundidos, päovados või kuudos. 

Kehtivfsaega saab määrata materjalide kirjeldfses ja seda näidatakse arvelevõtmistes. 
• Arvolovõtmiso hinnad   

- Koos käibomaksuga  
- Ilma käibomaksuta 

• Väljastamiso saatoloho väljatrüki vormi valik – märkida kfi soovitakse saatelehe 
printimisel aknas "Väljastamise saatelehed" alati valida standardse ja erikfjflise saatelehe 
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vahel. See häälestfs on töökoha ja kasftaja kohane. Valikfaken avatakse kfi prinditava 
saatelehe sisfreal on selle nfmbriga ladf. 

Lehel "Väljundvorm"  
• Vastutav isik (kasutaja häälotus) – lao eest vastftava isikf amot ja nimo, mis 

prinditakse kff kflfarfande ja materjali liikfmise arfande lõppf. Kfi arfannet 
koostatakse mitme lao kohta, siis ainflt nende ladfde arfannetele, milles on need 
kirjeldatfd. 

• Dokumondi kinnitaja (kasutaja häälotus) – dokfmendi kinnitaja amot ja nimo, mis 
prinditakse kff kflfarfandele ja materjali liikfmise arfandele. Kfi arfandeid koostatakse 
mitme lao kohta, siis ainflt nende ladfde arfannetele, milles on need kirjeldatfd. 

Lehel "Arvestusmeetod"  

  

Lehel "Arvestfsmeetod" saab määrata arvostusmootodit kfi lao üldhäälestfses lehel "Mff 
häälestfs" on märgitfd tfnnfs, et arvestfsmeetod määratakso igas laos oraldi. Väljade häälestfs 
on analoogiline pfnktis 15.2.1 lehel "Mff häälestfs" kirjeldatfga. 

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 

 

15.2.3. KASUTAJALE ÕIGUSTE ANDMINE 

Laomoodfli kasftajatele saab määrata, millistes ladfdes võib antfd kasftaja töötada. Õigfsi saab 
määrata programmi administraator valides 

 Häälostus  →   Õigfste kirjeldamine  →   Kasutajad   

Esmalt tfleb määrata üldine õigfste klass laomoodfliga töötamiseks (vt p 5.6). 
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Seejärel nfpfga  määrata kasftajale iga konkreetse lao kohta õigfse (Pffdfb, 
Vaata, Lisa, Mffda). 

 

Konkreetse lao õigfs ei saa olla aga kõrgem, kfi õigfste klassil lao moodflile üldiselt kehtib, 
näiteks kfi üldine õigfs on Lisa, siis saab valida veel ainflt Pffdfb ja Vaata. Kfi ladfde arv on 
sffr, siis saab nfpfga Märgi kõik anda kõigile ladfdele üldise õigfse ja seejärel jfba täpsfstada 
ladfde lõikes. 
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15.3.   ABIMENÜÜD 

Andmete abimenüüdesse sisestamiseks tfleb valida 

Abimonüüd  →  Ladf 

     

Avanenfd aken on jaotatfd kahte ossa: parempoolses osas on abimenüüde nimekiri, vasakpoolses 
valitfd abimenüü sisf.  

Abimenüüdesse saab sisestada järgmisi andmeid (vt p 18.2: 
• Matorjalido üldkirjoldus – materjalide üldkirjeldfs, mis kehtib kõigi ladfde kohta. Saab 

lisada abimenüüs, materjali kirjeldamise (vt p 15.4.1), arvelevõtmise (vt p 15.5.1) või 
väljastamise (vt p 15.5.2, 15.5.3) käigfs. NB! Kfna materjalide üldkirjeldfse mffdatfsed 
kehtivad kõigis ladfdes, tfleb nende mfftmisel olla eriti tähelepanelik.   

• Ühikud  
• Hinnaklassid  
• Matorjali grupid 
• Saatolohtodo sooriad – seeria (kfni 4 sümbolit) ja seeria sisf (kfni 30 sümbolit). 
• Pandid – laoarvestfses saab kasftada ainflt eelnevalt abimenüüs kirjeldatfd pante. 

Pandiks on tagastatav pakend.  
• Kassad – kassa lühinimi (kfni 10 sümbolit) ja nimetfs (kfni 60 sümbolit). Nimetfses 

võib näidata näiteks müügikoha, mis prinditakse tšekile, kfi kassa häälestfses on 
märgitfd tfnnfs "Printida tšekile kassa nimetfs". Kfi tšeki printer ei võimalda nimetfst  
printida ühel real, siis ridade eraldamiseks tfleb nimetfses sisestada sümbol "/". Kassa 
tfleb sisestada ka ühe kassa korral. 

• Intrastati kaubakoodid – kood (kfni 8 sümbolit) ja nimetfs (kfni 60 sümbolit). 

Abimenüüsse rea lisamiseks valida parempoolses osas vastav abimenüü ja nfpp , mfftmiseks 

liikfda mffdetavale reale ja valida nfpp . Mffta ei saa kasftfselolevaid andmeid. 
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Ühikud 

  

Abimenüüs "Ühikfd" kirjeldada: 
• Ühik – ühikf tähis (kfni 5 sümbolit); väli on kohfstfslik täita. 
• Nimotus – ühikf nimetfs (kfni 25 sümbolit); väli on kohfstfslik täita. 
• Ülomühik – ülemühikf tähis (kfni 5 sümbolit).  
• Suurus – ühikfte arv ülemühikfs. 

Väljad "Ülemühik" ja "Sffrfs" on mõeldfd ühikftevahelise seose kajastamiseks.  

Kfi laos kirjeldatakse materjali ühikfga, millel on ülemühik, siis materjali arvestfs laos toimfb 
kirjeldatfd ühikfga, arvelevõtmise ja väljastamise saatelehtedes võib kasftada ka ülemühikft. 

Näiteks kfi laos on mahla ühikfks pakk, ülemühik on kast, sffrfs 12 pakki, siis võib arvele võtta 
või väljastada nii pakkides kfi ka kastides. Lao seisf ja ühikf keskmist hinda arvestatakse 
pakkides. 

Kfi materjali ühikfd on erinevates ladfdes kirjeldatfd erinevate ühikfte, tfleb ühest laost teise 
kandmiseks kirjeldada ühikftevaheline seos läbi ülemühikf. 

Näiteks ühes laos on mahla ühikfks pakk, ülemühik on kast ja sffrfs on 12 pakki. Teises laos on 
ühikfks kast. Kfi ühest laost kantakse teise lattf 12 pakki, siis võetakse teise lattf arvele 1 kast.  

Lisamisaknas tfleb andmed salvestada nfpfga  . 
 

Hinnaklassid 
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Hinnaklasside kasftamist on kirjeldatfd pfnktis 15.4.3 "Väljastamise hinnad". Abimenüüs 
"Hinnaklassid" saab sisestada järgmised andmed: 

• Kood – hinnaklassi kood (kfni 2 sümbolit). 
• Nimotus – hinnaklassi nimetfs (kfni 35 sümbolit)  
• Baas hinnaklass – baas hinnaklassi kood (kfni 2 sümbolit), mis võetakse alfseks 

konkreetse hinnaklassi hindade arvftamisel. Sel jfhfl peab olema kindlasti määratfd ka 
protsent.  Näiteks hinnaklassideks on Baashind ja Soodfshind, kfsjffres Soodfshinnaks 
on kindel protsent Baashinnast. Soodfshinna kirjeldamisel sisestada sellesse välja 
Baashinna kood.  

• % – protsent baashinnaklassist (kfni 100%). Allahindlfse korral sisestada positiivne 
protsent, jffrdehindlfse korral negatiivne. 

• Kuupäov 
Andmed salvestada äraliikfmisega realt või nfpfga .  
 

Materjali grupid 

  

Abimenüüs "Materjali grfpid" saab sisestada järgmised andmed: 
• Grupp – materjali grfpi kood (kfni 5 sümbolit). 
• Nimotus – materjali grfpi nimetfs (kfni 35 sümbolit)  

Andmed salvestada äraliikfmisega realt või nfpfga . 
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Saatelehtede seeriad 

  

Abimenüüs "Saatelehtede seeriad" saab sisestada järgmised andmed: 
• Sooria – saatelehtede seeria kood (kfni 4 sümbolit). 
• Sooria sisu – seeria nimetfs (kfni 30 sümbolit)  

Andmed salvestada äraliikfmisega realt või nfpfga . 
 

Pandid 

  

Abimenüüs "Pandid" saab sisestada järgmised andmed: 
• Pant – pakendi pandi kood (kfni 5 sümbolit). 
• Nimotus – pakendi nimotus (kfni 40 sümbolit) 
• Hind 

Andmed salvestada äraliikfmisega realt või nfpfga .  

Abimenüüde printimiseks valige nfpp . 

Lisaks nendele abimenüüdele kasftatakse lao osas veel kliontido (vt p 6.1), isikuto (vt p 6.3) ja 
kulukohtado (vt p 7.3) abimenüüsid ning kontoplaani (vt p 7.4). 
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15.4.   PÕHIANDMED  

Kõik ladfdes kasftatavad materjalid omavad üle ladfde kehtivat üldkirjoldust ja lisaks sellele ka 
matorjali andmoid konkrootsos laos. Üldkirjeldfse moodfstavad üle ladfde fnikaalne kood 
(pikkfs kfni 16 sümbolit) ja üle ladfde fnikaalne vöötkood (13 sümbolit) ning nimetfs, lühinimi, 
üldine lisainfo, käibemaksf protsent, kehtivfsaeg, päritolfriik ja kfi kasftatakse materjalide 
koostisi, siis ka koostise kirjeldfs. Materjali kirjeldamiseks konkreetses laos tfleb sisestada ühik, 
grfpid, arvelevõtmise hind, minimaalne väljastamise hind, lühiinfo, pandi kood, pantide hflk ja 
minimaalne kogfs. Laos kirjeldatfd materjalid on näha materjalide nimekirjas (vt p 15.4.1), 
materjalide üldkirjeldfsed on abimenüüs (vt p 15.3). 

Uuo matorjali kirjolduso saab lisada materjalide nimekirjas või jooksvalt ostfarve sisestamisel, 
müügiarve ja saatelehe koostamisel. 

Materjale saab võtta arvolo laoarvestfses saatelehe koostamisel (vt p 15.5.1), laost lattf 
kandmisel (vt p 15.5.3) või ostfarve sisestamisel (vt p 9.3). Materjalide arvelevõtmised on näha 
arvelevõtmiste nimekirjas (vt p 15.4.4).  

Materjale saab väljastada laoarvestfses kas saatelehe koostamisel (vt p 15.5.2), laost lattf 
kandmisel (vt p 15.5.3) või müügiarve koostamisel (vt p 10.3.1). Materjalide väljastamised on 
näha väljastamiste nimekirjas (vt p 15.4.5).  

 

15.4.1.  MATERJALID  

Materjalide kirjeldamiseks laos tfleb valida 

Ladu  →  Põhiandmed  →  Matorjalid 

    

Kfi tfnnfs Näita ainult aktiivsoid matorjalo on märgitfd, siis on avanenfd aknas näha hetkel 
laoseisf omavad materjalid ja need materjalid, mille laoseis on küll nfll, aga materjali kirjeldfses 
on märgitfd tfnnfs "Materjal on aktiivne". Kfi tfnnfs ei ole märgitfd, on näha kõik selles laos 
kirjeldatfd materjalid. 

Kfi lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" on märgitfd tfnnfs "Näita väljastamise hindf", 
siis näidatakse aknas väljastamise hinda, mille hinnaklass on määratfd üldhäälestfses lehel 
"Väljastamine". Tehes nimekirjal parema kliki, saab rippmenüüs lisaks valida teisi näidatavaid 
hinnaklasse, samfti hindf eesti kroonides ja tehasenfmbrit.  

Viimases veerfs olev "*" näitab, et materjal on aktiivne. 
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Kfi kasftatakse materjalide reserveerimist, siis veerfs "Kogfs" on näha hetkel laos olevate 
materjalide kogfst koos reserveeritfd materjalidega ja lisaks on nähtav veerg "Reserveeritfd", 
kfs näidatakse reserveeritfd materjalide kogfst. 

Lisamine (vt p 18.2) 

Ufe materjali kirjeldfse lisamiseks tfleb kõigepealt sisestada materjali kood või vöötkood.  

Kfi sisestatfd koodi või vöötkoodiga materjal on antfd laos jfba kirjeldatfd, siis antakse selle 
kohta teade: "Laos N on materjal koodiga "xx" olemas!" või "Laos N on materjal vöötkoodiga 
"xx" olemas!".  

Kfi sisestatfd koodi või vöötkoodiga materjali antfd laos ei ole, aga on jfba kasftfsel teises laos 
või on sisestatfd üldkirjeldfste abimenüüsse, siis tffakse lisamisaknasse materjali üldkirjeldfs, 
mida ei saa mffta. Lisada tfleb konkreetse laoga seotfd andmeid. 

Kfi sisestatfd koodi või vöötkoodiga materjal ei ole kasftfsel teises laos ega kirjeldatfd 
materjalide üldkirjeldfste abimenüüs, siis tfleb sisestada ffe materjali üldkirjeldfs ja laoga 
seotfd andmed. 

Koodi või vöötkoodi valimisel abimenüüst tffakse lisamisaknasse materjali üldkirjeldfs, millele 
saab lisada konkreetse laoga seotfd andmed. 

   

Materjali üldkirjeldus  

Lehel "Üldandmed" 
• Kood – materjali kood (kfni 16 sümbolit). Kood on fnikaalne üle kõigi ladfde.  
• Vöötkood – materjali vöötkood (kfni 13 sümbolit). Väli on nähtav, kfi lao üldhäälestfses 

on märgitfd tfnnfs "Vöötkoodide kasftamine", kfi vöötkood ei pea olema fnikaalne, siis 
tfleb märkida ka tfnnfs "Lfbada kordfvaid vöötkoode" (vt p 15.2.1).  
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• Tohaso nr – tehasenfmber (kfni 50 sümbolit). 
• Intrastat – Intrastati kood (kfni 8 sümbolit), saab lisada ja valida abimenüüst. 
• Nimotus – materjali nimetfs (kfni 90 sümbolit). 
• Käibomaks – käibemaksf protsent. 
• Päritolu riik – päritolf riigi saab valida abimenüüst, hiljem saab päritolf riigi järgi 

koostada materjali liikfmise ja kehtivfsaja kontrollimise arfandeid. 
• Kohtivusaog – kehtivfsaeg tfndides, päevades või kffdes, mis määratakse lao 

häälestfses lehel "Arved, saatelehed". Väli on nähtav kfi lao häälestfses on valitfd 
tfnnfs "Kasftada kehtivfsaega" (vt p 15.2.2). 

Lehel "Muud andmed” 
• Lühond – materjali lühend (kfni 15 sümbolit). 
• Lühiinfo – lühiinfo materjali kohta. 
• Ingliskoolno nimotus – soovi korral võib sisestada materjalide inglikeelsed nimetfsed 

(kfni 90 sümbolit). Inglisekeelne nimetfs prinditakse laoga seotfd valfftaarvetele ja 
inglise keeles prinditavatele efroarvetele (vt p 10.4.1). Samfti prinditakse inglisekeelne 
nimetfs tellimfstele (vt p 15.5.4) ja hinnakirjale (vt p 15.7.4), kfi neil on märgitfd vastav 
tfnnfs.  

• Rogistrooritud – materjali üldkirjeldfse sisestamise kffpäev. 

Lehel "Koostis” 

Lehele sisestatakse koostisega seotfd andmed, leht on nähtav, kfi koostiste kasftamine on 
märgitfd (vt p 15.4.2). 

Lehel "Hankija” 

Lehele saab valida hankija, kellelt antfd materjal osteti. Kfi lao üldhäälestfses lehel 
“Arvelevõtmine” on märgitfd tfnnfs “Lisa hankija materjali kirjeldfsse”, siis saatelehega või 
ostfarvega arvelevõtmisel lisatakse materjali kirjeldfsse aftomaatselt ffs hankija. 

Valitud laoga seotud andmed 

• Matorjal on aktiivno – tfnnfs märkida siis, kfi materjali tahetakse näha antfd lao 
materjalide nimekirjas. Tfnnfst saab mffta ainflt siis, kfi materjali laoseis võrdfb 
nflliga. Kfi materjal kantakse lattf ladfdevahelise saatelehega teisest laost, siis 
mitteaktiivne materjal mffdetakse aftomaatselt aktiivseks. 

Lehel "Grupid, ühik"  

Ühikfd ja grfpid on soovitav lisada eelnevalt abimenüüsse (vt p 15.3), kfid neid võib sinna 
lisada ka materjali lisamise käigfs. Kfi aga ühik või grfpp sisestatakse ainflt materjali 
lisamisakna väljadesse, siis abimenüüsse neid ei salvestata. 

• Ühik –  materjali ühik, välja täitmine on kohfstfslik. Ühik on soovitav salvestada 
abimenüüsse. 

• Grupid – materjali saab kirjeldada kfni kolme grfppi. Väljad on nähtavad kfi lao  
üldhäälestfses lehel "Mff häälestfs" on sisestatfd materjali grfppide arv  
(vt p 15.2.1). Hiljem saab grfppe kasftada hindade määramisel ja arfannete koostamisel.  

Lehel "Hinnad"  
• Arvolovõtmiso hind – peale igat materjali arvelevõtmist arvftatakse ffs ühikf hind. 

Jfhfl kfi arvelevõtmise hind erineb materjali kirjeldfses olevast hinnast, asendatakse see 
ffe arvftatfd hinnaga. Hiljem saab lao abitegevfstes omahindf mffta (vt p 15.8.8) või 
ümber hinnata koefitsiendiga (vt p15.8.16) vaid administraatori õigfstega kasftaja  
(vt p 5.6). 
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• Minimaalno väljastamiso hind – kasftatakse väljastamise hinna kontrolliks saatelehtede 
ja arvete koostamisel. Kfi sisestatfd väljastamise hind või arve soodfstfse ja kliendi 
soodfstfsega arvestatfd väljastamise hind on väiksem kfi minimaalne väljastamise hind, 
siis antakse vastav teade ja nõftakse ffe hinna sisestamist või soodfstfste mfftmist.  

Nfpfga  saab sisestada kohe ka väljastamise hinnad (vt p 15.4.3). 

Lehel "Lühiinfo"  

Saab sisestada lühiinfo. 

Lehel "Pandid"  

Leht on nähtav, kfi häälestfses on lehel "Vöötkoodid, pandid" märgitfd tfnnfs "Pantide 
kasftamine" (vt p 15.2.1).  

• Pant – pandi kood. Kasftada saab ainflt abimenüüs kirjeldatfd pante (vt p 15.3).  
• Hulk – valitfd pandi hflk. 

Lehel "Minimaalne kogus"  

Leht on nähtav, kfi lao häälestfses on lehel "Mff häälestfs" märgitfd tfnnfs "Kasftada 
minimaalset kogfst" (vt p 15.2.2). 

Lehel "Maht/kaal"  

 

Siin saab sisestada materjali 2 täiendavat ühikft mahf/kaalf/pikkfse kirjeldamiseks ja materjali 
põhiühikf sfhtarvf sellesse, näiteks kfi margariini põhiühikfks pakk (kaalfb 200 grammi),  siis 
täiendavaks ühikfks võib olla kilogramm ja sfhtarvfks 0,2 (paki kaal kilogrammides).  

Lisaks tfleb põhiühikf ja mahf/kaalfühikf sfhte sisestamisel valida arvftfstehe (kas sisestatfd 
sfhtarv näitab tehet põhiühik jagatfd mahf/kaalf ühikfga või tehet põhiühik korrftatfd 
mahf/kaalf ühikfga). 

Täiendavat ühikft saab kasftada arvelevõtmise ja väljastamise saatelehtedel ning arvetel,  samfti 
prinditakse sisestatfd ühik ka nendele dokfmentidele, millega arvelevõtmine ja väljastamine 
registreeritakse laos ümberarvftatfna põhiühikftesse.  

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 

Muutmine (vt p 18.2) 

Kfi materjaliga ei ole sooritatfd tehingfid, siis saab mffta kõiki andmeid. Kfi tehingfid on 
sooritatfd, siis koodi ja ühikft enam mffta ei saa.  

Väljastamise hindade kirjeldamine 

Kfi materjale ei väljastata omahinnas, siis tfleb väljastfshinnad kirjeldada (vt p 15.4.3).  

Materjalide printimine 

Laos kirjeldatfd materjalide nimekirja printimine on kirjeldatfd pfnktis 15.4.6.  
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Nfpfga  saab materjalide nimekirja aknas printida ainflt neid materjale, millele on kirjeldatfd 
koostis. 

 

15.4.2.  KOOSTISEGA MATERJALID  

Kfi soovitakse materjali kirjeldamisel kasftada koostise määramist, s.t kirjeldada sellist 
materjali, mille koostisesse kfflfvad teised kirjeldatfd materjalid, siis tfleb lao üldhäälestfses 
lehel "Mff häälestfs" märkida tfnnfs "Koostiste kasftamine" (vt p 15.2.1).  

Koostisega materjali kirjeldamine ja arvelevõtmine 

1) Kirjeldada materjalid, mis kfflfvad teise materjali koostisesse – p 15.4.1. 

2) Arvelevõtmise saatelehega võtta need materjalid lattf arvele – p 15.5.1.  

3) Kirjeldada koostisega materjal, näidates selle koostise lehel "Koostis". 

4) Laost lattf saatelehega võtta arvele koostisega materjal, valides ühe ja sama lao nii sihtlaoks 
kfi ka väljastatavaks laoks – p 15.5.3. 

Näiteks     

1) Laos 4 kirjeldada koostisosad materjalidena – diivan ja tfgitool.      

2) Laos 4 võtta arvelevõtmise saatelehega arvele diivan ja tfgitoolid. 

  

3) Laos 1 kirjeldada koostisega materjal, näidates lehel "Koostis" selle materjali koostisesse 
kfflfvate materjalide (diivani, tfgitooli). 

Lehel "Koostis" 
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Sisestada koostisesse kfflfvate materjalide laod, koodid, nimotusod, kogusod, 

kohtivusajad. Kfi lisatakse fft koostise kirjeldfst, saab nfpfga  kopeerida 
olemasolevate  teiste materjalide jfba kirjeldatfd koostist. 

  

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 

Kfi lehel "Hinnad" ei sisestatfd arvelevõtmise hinda, siis materjali salvestamisel küsitakse: 
"Kas arvftada koostise keskmine omahind osade põhjal?". 

Valikf "Ei" korral jäetakse arvelevõtmise hind nflliks, "Jah" korral arvftatakse koostisesse 
kfflfvate materjalide põhjal omahind. 

Kfi arvelevõtmise hinnaks sisestati koostisesse kfflfvate materjalide omahindade sfmmast 
erinev hind, siis salvestamisel küsitakse: "Koostise keskmine omahind erineb osade põhjal 
arvftatfd sfmmast! Kas hind asendada?". 

Valikf "Jah" korral asendatakse arvelevõtmise hind.  

4) Laos 1 võtta arvele laost lattf saatelehega komplekt ANNA, valides nii sihtlaoks kfi ka 
väljastatavaks laoks lao "1" ja tabeliosas komplekti ANNA. 

 

Nende tegevfste tflemfsena on: 
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Laos 1 (Valmistoodangf ladf) on arvelevõtmiste nimekirjas komplekt ANNA. 

 

Laos 4 (Koostisosade ladf) on väljastamiste nimekirjas diivan ja tfgitoolid.  

 

Koostise printimine 

Materjali koostise printimiseks tfleb minna materjalide nimekirja aknas koostisega materjalile ja 

valida nfpp . 

  

Valikf tflemfsena avaneb aken, kfs tfleb sisestada kffpäev, millise seisfga soovitakse koostist 
printida.  Koostisega materjale saab printida kas:  

• Valitud koostiso sisu – prinditakse valitfd materjal koos lehel "Koostis" kirjeldatfd 
materjalidega. 

• Kõigi tasomoto lõikos – kasftada jfhfl, kfi koostises kirjeldatfd materjalid sisaldavad ise 
ka koostist. Sel jfhfl prinditakse nii valitfd materjal kfi ka tema koostises olevad 
materjalid koos lehtedel "Koostis" kirjeldatfd materjalidega. 

Koostisega materjali väljastamine 

Koostisega materjalide väljastatakse kliendile väljastamise saatelehega nii nagf on kirjeldatfd 
pfnktis 15.5.2. 

Koostisega materjali omahinna muutmine 

Koostisega materjalide arvelevõtmise omahindade mfftmine on kirjeldatfd pfnktis 15.8.10. 
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15.4.3.  VÄLJASTAMISE HINNAD 

Materjale on võimalik väljastada omahinnas või hinnaklassidega määratfd hinnas. Häälestfses 
saab määrata, et väljastamise hinnaks on omahind – kas konkreetse lao häälestfses lehel "Arved, 
saatelehed" või lao üldhäälestfses lehtedel "Hinnad, kogfsed" ja "Laost–Lattf". Lehel "Laost–
Lattf" tfnnfse "Väljastamine omahinnas" märkimisel väljastatakse materjalid ladfdevahelistel 
saatelehtedel alati omahinnas, sõltfmata ladfde häälestfsest. 

Kfi materjali ei väljastata omahinnas, siis seotakse materjal ühe või mitme hinnaklassiga. 
Materjali igale hinnaklassile vastavad väljastamise hinnad näidatakse hindade tabelis.  

Kfi laos kirjeldatakse mitft hinnaklassi, tfleb häälestfses määrata, millist hinnaklassi vaikimisi 
kasftatakse – kas konkreetse lao häälestfses lehel "Arved, saatelehed" või lao üldhäälestfses 
lehtedel "Väljastamine". Näidatfd hinnaklassi hind tffakse väljastamisel arve või saatelehe 
väljale "Ühikf hind". 

Hinnaklassi saab määrata ffe materjali kirjeldamisel aknas "Materjali lisamine" (vt p 15.4.1), 
materjalide nimekirja aknas hindade määramisel (vt p 15.4.3.1) või hinnaklassi lõikes hindade 
määramisel (vt p 15.4.3.2). 

 

15.4.3.1 Hindade sisestamine materjalide nimekirjas 

Hindade ja hinnaklasside sisestamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Põhiandmed  →  Matorjalid 

Materjalide nimekirjas liikfda materjalile ja valida nfpp .  

   

Avanenfd aknas saab sisestada hindu. Hiljem, kfi hinnad on sisestatfd, saab selles aknas näha 
vastava valikfga materjali kõiki või valikfliselt kohtivaid, tuloviku hindu või kohtivuso 
kaotanud hindu.  

Väljastamise hinna lisamiseks tfleb valida nfpp  või valida klahvi "Insert" või viimaselt 
sisestatfd realt "Tab", mfftmiseks aga liikfda vastavale hinnale ja teha topeltklõps väljal või 

valida nfpp  ning seejärel teha mffdatfsed. 

• Hinnaklassi nimotus – ühele materjalile saab kirjeldada mitf erinevat hinnaklassi. 
Hinnaklassid saab sisestada eelnevalt abimenüüsse (vt p 15.3) või jooksvalt materjalile 
väljastamise hindade lisamisel.  
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Hinnaklasse saab kirjeldada ka klientide lõikes. Kfi kliendil on klientide abimenüüs 
määratfd hinnaklass (Abimenüüd → Kliendid, lehel "Soodfstfsed"), siis tfleb lisada ka  
selline hinnaklass ja temale vastav hind. See hind tffakse väljastamise saatelehele 
vaikimisi väljastfse hinnaks. 

• Kohtib alatos – kffpäev, millest alates hind hakkab kehtima. 
• Hind – materjali hind valitfd hinnaklassis, ümardamise täpsfs võetakse ladfde 

üldhäälestfses lehelt "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). Hinna määramisel tfleb arvestada, 
et ta oleks sffrem minimaalsest väljastamise hinnast, vastasel jfhfl saatelehe tegemisel 
antakse veateade. 

Näidatakse ka vana hinda ja hinna sisostamiso kuupäova. 

Kehtestatfd hindf saab salvestada nfpfga  ja kfstftada nfpfga . Nfpfga  
salvestatakse andmed ja sfletakse aken. 

 

15.4.3.2 Hindade sisestamine hinnaklasside lõikes  

Selles osas saab sisestada ja mffta hinnaklasside lõikes materjalide hindf. Kfi materjalidele on 
jfba hinnaklassi hind määratfd, siis hiljem saab kogf selle hinnaklassi materjalide müügihindf 
mffta müügihindade massmfftmises (vt p 15.8.9).  

Hinnaklassi järgi hindade määramiseks tfleb valida  

Ladu  →  Põhiandmed  →  Hinnad 
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Materjalide nimekirja saab filtreerida kasftades hinnaklassi ja/või grupi filtrit. Grfppide arvf 
määratakse lao üldhäälestfses lehel "Mff häälestfs" (vt p 15.2.1) ja grfppe saab sisestada 
materjali kirjeldfses (vt p 15.4.1). 

Avanenfd aknas hinnaklassi filtri väärtfseks on kas lao üldhäälestfses lehel "Väljastamine" või 
konkreetse lao häälestfses lehel "Arved, saatelehed" määratfd hinnaklass, vajadfsel võib valida 
teise hinnaklassi. Aknasse tffakse valitfd hinnaklassi ja grfpi filtri tingimfstele vastavad 
materjalid, s.h. ka laos mitteaktiivsed materjalid kehtivate hindadega. 

Lisamine ja muutmine 

Väljastamise hinna lisamiseks valitfd hinnaklassi tfleb valida nfpp  või klahv "Insert" või 
viimaselt sisestatfd realt "Tab", sisestada või valida abimenüüst matorjali kood ning täita väljad 
kohtib alatos ja hind nagf on kirjeldatfd pfnktis 15.4.3.1. 

Mfftmiseks liikfda vastavale hinnale ja teha topeltklõps väljal või valida nfpp  ning seejärel 
saab mffta väljf kohtib alatos ja hind. Hindade täpsfs on määratfd lao üldhäälestfses lehel 
"Hinnad, kogfsed". 

Kfi lisatakse jfba olemasoleva koodiga rida, siis programm näitab ainflt kehtivaid hindf. 

Read salvestada nfpfga . 

 

15.4.4.  ARVELEVÕTMISTE NIMEKIRI 

Materjale saab võtta arvele osas "Ladf" arvelevõtmise saatelehe (vt p 15.5.1), ladfdevahelise 
saatelehe koostamisel (15.5.3) või osas "Ost" ostfarve salvestamisel (vt p 9.3.1). 

Materjalide arvelevõtmise nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Põhiandmed  →  Arvolovõtmisod 

 

Aknas on näha kõikides ladfdes koostatfd saatelehtede ridade alfsel tehtfd materjalide 
arvelevõtmised. Kfi kasftatakse FIFO meetodit, siis on näha veerg "Jääkkogfs", kfs näidatakse 
antfd partiis allesolevaid kogfseid. Aknas saab andmeid filtreerida, otsida ja printida.  

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Materjalide hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või 
parema hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasftamiseks tfleb, olles materjalide 
nimekirjal, parema hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik arvelevõtmised", "Avatfd 
perioodi algfsest", "Selle kff algfsest" või "Eelmise kff algfsest ". 
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Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kfni ffe valikfni, seda ei mffdeta ka materjalide nimekirja 
sflgemisel. Võrgfversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotfd ainflt antfd 
töökohaga ja valitfd firmaga (kfi bürooversiooni korral kasftatakse mitft firmat). 

Materjalide järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
materjali kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 

 

15.4.5.  VÄLJASTAMISTE NIMEKIRI  

Materjale saab laost väljastada osas "Ladf" väljastamise saatelehe (vt p 15.5.2), ladfdevahelise 
saatelehe (15.5.3), kassatšeki (vt p 15.9.3) koostamisel või osas "Müük" müügiarve salvestamisel  
(vt p 10.3.1).  

Materjalide väljastamiste nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Põhiandmed  → Väljastamisod 

   

Aknas on näha kõikides ladfdes koostatfd saatelehtede ridade alfsel väljastatfd materjalid, 
nende hinnad ja kogfsed ning väljastamise dokfmendid ja kellele need koostati. Väljas 
"Dokfment" näidatakse arvega, saatelehega ja laost-lattf saatelehtedega väljastamiste korral 
näidatakse dokfmendi seeriat ja nfmbrit, kassast väljastamisel näidatakse tšeki nfmbrit. 

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Materjalide hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või 
parema hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasftamiseks tfleb, olles materjalide 
nimekirjal, parema hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik väljastamised", "Avatfd 
perioodi algfsest", "Selle kff algfsest" või "Eelmise kff algfsest ". 

Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kfni ffe valikfni, seda ei mffdeta ka materjalide nimekirja 
sflgemisel. Võrgfversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotfd ainflt antfd 
töökohaga ja valitfd firmaga (kfi bürooversiooni korral kasftatakse mitft firmat). 

Materjalide järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
materjali kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 
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Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 

 

15.4.6.  MATERJALIDE NIMEKIRI  

Laos kirjeldatfd materjalide nimekirja printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Põhiandmed  →  Nimokiri 

   

Avanenfd aknas valida: 
• Tingimuso valik – saab valida koodi või  matorjali gruppido järgi ning sisestada kas 

vastav väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Kfi väli jäetakse tühjaks, prinditakse 
materjalide nimekirja kõik materjalid. 

• Järjostus – materjale saab järjestada koodido ja nimotusto järgi. 
• Prindi ainult aktiivsod matorjalid  
• Laonumbrid 
• Kogusod 

Tabeliosas märkida kas arfannet tehakse valitfd lao või kõigi ladfde materjalide kohta, kõikide 

ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas näidatakse ainflt neid ladfsid, mille 
kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Printimiseks valida nfpp .  
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15.5.  SAATELEHED 

Laoarvestfse osas "Saatelehed" saab koostada saatelehti materjalide arvelevõtmiseks lattf ja 
nende väljastamiseks (kfi seda ei tehta programmi osas "Ost" või "Müük ") ning ladfde–
vahelisteks liikfmiseks. 

 

15.5.1. ARVELEVÕTMINE 

Materjali arvelevõtmisel laoarvestfses sisestatakse selle kohta saateleht. Materjale saab võtta 
arvele ka ostfreskontros ostfarve sisestamisel (vt p 9.3.1), ostfarve salvestamisel küsitakse 
kinnitfst lattf arvelevõtmise kohta. 

Enne saatelehtede sisestamist tfleb: 
- lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – määrata häälestfs lehtedel "Arvelevõtmine",  "Hinnad, 

kogfsed" ja kfi kasftatakse vöötkoode ja vöötkoodilfgejat siis ka lehel "Vöötkoodid, 
pandid". Kfi arvestfsmeetod määratakse kõigile ladfdele ühine (FIFO või kaalftfd 
keskmine), siis tfleb määrata häälestfs ka lehel "Mff häälestfs".  

- valitfd lao häälestfses (vt p 15.2.2) – lehel "Arved, saatelehed" näidata kas arvelevõtmise 
hind on koos käibemaksfga ja kas kasftatakse kehtivfsaega ning kfi arvestfsmeetod 
määratakse igale laole eraldi, siis määrata see lehel "Arvestfsmeetod". 

Arvelevõtmiste saatelehtede nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Saatelehed  →  Arvolovõtmino 

  

Avanenfd aknas on näha materjalide arvelevõtmiseks koostatfd saatelehed, nende üldsfmmad ja 
käibemaksfd ning hankijad. Tfnnfse Ainult kasutusõigusoga laod märkimisel on nähtavad 
ainflt kasftajale lfbatfd ladfsid sisaldavad saatelehed.  
Veerfs "L" on arvelevõtmise tfnnfs:  

- "*" – saatelehel olevad materjalid on võetfd lattf arvele. Kfi materjale ei võeta lattf 
arvele saatelehe salvestamisel, siis saatelehtede nimekirja aknas saab arvele võtta 

nfpfga . Kfi arvelevõtmine tühistatakse saatelehe mfftmisaknas 

või nfpfga  nimekirja aknas, siis kfstftatakse ka tärn  
- tühi – saatelehel olevad materjalid ei ole võetfd lattf arvele või arvelevõtmine on 

tühistatfd.  



   

 36

Kfi lao litsentsile lisaks on ka vöötkoodidega etikettide printimise litsents, siis nimekirja aknas 

on nfpp , millega saab printida etiketid valitfd saatelehe materjalidele (vt p 
15.8.17).  

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Saatelehtede hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2). 

Saatelehtede järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
saatelehe kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 

Saatelehe lisamine (vt p 18.2) 

  

Kfi saatelehe lisamiseks kasftatakse eelnevalt koostatfd tellimfst, siis nfpfga  

avaneb tellimfste nimekiri. Nimekirja värskendamiseks valida nfpp  ja valida tellimfs. 
Tellimfse kiireks otsimiseks klõpsata hiirega vastava veerf pealkirjal, mis järjestab tellimfsed 
veerf järgi. Seejärel võib sisestada otsitava algfssümboli või sümbolid klaviatffrilt ning valida 
tellimfse. Tellimfse alfsel lisamisel tffakse tellimfselt arvelevõtmise lisamisaknasse kõik 
andmed, välja arvatfd dokfmendi nfmber ja kffpäev.  

Saatelehe lisamiseks täita väljad:  
• Hankija – hankija lühinimi. Hankija lühinimi peab olema kirjeldatfd abimenüüs 

"Kliendid". Kfi saateleht saadakse ffelt hankijalt, siis saab saatelehe registreerimisel ta 
klientide abimenüüsse lisada. Aknasse tffakse ka hankija täisnimi, täisnimele klikkides 
avatakse kliendi andmete mfftmise aken.  

• Numbor – saatelehe nfmber (kfni 15 sümbolit). 
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• Kuupäov – saatelehe kffpäev. 
• Rogistrooritud – saatelehe registreerimise kffpäev.  

Lehel " Üldinfo" 
Lehel olevaid andmeid saab valida abimenüüst (vt p 15.3): 

• Kirjoldus – tehingf üldkirjeldfs. 
• Võttis vastu   
• Valuuta – väli on nähtav, kfi lao üldhäälestfses lehel "Arvelevõtmine" on märgitfd 

valffta kasftamine (vt p 15.2.1). Eelnevalt tfleb sisestada valffta tähised (vt p 6.4) ja 
kfrsid (vt p 6.5).  

Lehel "Tingimused" 
• Käibomaks – valida kas hinnale lisada käibemaks või sellest oraldada käibemaks. 
• Kliondisoodustuso protsont – kliendisoodfstfse protsent, mis on näidatfd sissetflnfd 

saatelehel ja mida arvestatakse saatelehe igal sisfreal oleva sfmma arvftamisel.  
• Ühikuhinna täpsus – ühikfhinna täpsfs (1.0, 0.1, 0.05, 0.01, 0.001, 0.0001), määratakse 

lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). 

Lehel "Lisainfo" 
• Kulukohad – kflfkohti saab sisestada, kfi lao üldhäälestfses lehel "Arvelevõtmine" on 

sisestatfd kflfkohtade arv (vt p 15.2.1). 

Väljadesse Summa kokku sisestada saatelehe sfmma koos käibemaksfga, programm arvftab 
aftomaatselt käibemaksf, mida tfleb kontrollida ja vajadfsel parandada. Väljas Vaho on näha 
kontrollsfmma ja sisestatfd ridade sfmma vahe.  

Saatelehe sisuread 

Ladf ja materjal 

Saatelehe sisfridade sisestamisel valida ladu ja materjalide nimekirjast valida materjal  
kas koodi või nimotuso järgi või kasftada vöötkoodilfgejat. Vöötkoodide kasftamiseks märkida 
lao häälestfses lehel "Vöötkoodid, pandid" tfnnfs "Vöötkoodide kasftamine" ja vöötkoodi-
lfgejaga lfgemiseks sisestada koodilfgeja prefiks (vt p 15.2.1 leht "Vöötkoodid, pandid"). Kfi 
lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" on märgitfd tfnnfs "Näita väljastamise hindf", siis 
näidatakse materjali valikf aknas väljastamise hinda, mille hinnaklass on määratfd 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine". Tehes nimekirjal parema kliki, saab rippmenüüs lisaks 
valida teisi näidatavaid hinnaklasse, samfti hindf eesti kroonides ja tehasenfmbrit.  

Kfi lao nfmber sisestada käsitsi ja seejärel liikfda koodi väljale kas tabflaatori klahviga 
(klahviga "Tab") või hiire klikiga, siis materjalide nimekirja saab avada ka klahviga "F2". Kfi 
laoarvestfse üldhäälestfses lehel "Mffd häälestfs" märkida tfnnfs "Aftomaatne materjali valik 
rea lisamisel", siis ffe rea lisamisel kantakse lisatavale reale aftomaatselt eelmise rea lao nfmber 
ja avatakse selle lao materjali valikf aken. Tabeliosas võib ffele reale liikfda nooleklahviga. 

Materjali valikf aknas saab avades parema hiireklahviga rippmenüü lisada ja eemaldada 
nimekirjast hinnaklasside veerge. Aktiivsel materjalil olles saab parema hiireklahviga menf ja 
valida antfd materjalide liikfmiste nimekirja. 

Kfi arvelevõetav materjal pffdfb nimekirjas, siis võib selle materjali lisada jooksvalt 
arvelevõtmise käigfs. Pffdfva materjali koodi sisestamisel avaneb aken materjali lisamiseks. 

Kfi koodilfgejaga sisseloetfd materjal pffdfb valitfd laos, kfid on olemas teises laos, siis 
asendatakse lao nfmber aftomaatselt, kfi aga materjal on kirjeldatfd mitmes laos, avatakse 
abimenüü, kfst saab valida õige lao. 
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Olles  materjali valikf järel saatelehe sisfreal, saab avada parema hiireklahviga menüü ja valides 
“Eelmine hind” lisada veerf “Eelmine hind”, kfs näidatakse viimase arvelevõtmise hinda. Veerf 
eemaldamiseks avada ffesti parema hiireklahviga menüü ja valida “Eelmine hind”. 

Kfi sisfrida ei ole seotfd laos kirjeldatfd materjaliga (väli "Ladf" jäetakse tühjaks), siis saab 
sisfrea sisestada otse saatelehele (näiteks kfi saatelehel on lisaks materjalidele ka transpordikflf 
või ümardamise sfmma) või valida koodi või nimotuso järgi abimenüüst "Ostfarvete sisfread" 
(vt p 9.2). 

Ühik 

Materjali ühik tffakse materjali kirjeldfsest, kfi materjali ühikfl on ülemühik, siis võib kasftada 
ka seda, sel jfhfl sisestada ühikfhinnaks ka ülemühikf hind. 

Kogfs 

Seejärel sisestada materjali kogus. Saab sisestada ka negatiivset kogfst, mis tähendab  
arvelevõtmise krediteerimist. FIFO meetodi korral peab valima sama hankija ja sisestama sama 
arvelevõtmise hinna, mis on krediteeritaval arvelevõtmisel.  

Ühikfhind 

Materjali hind sisestada veergf "Ühikuhind", kfi ühikfhind on nfll või on tühi ja veergf 
"Summa" sisestada materjali üldsfmma, siis arvftatakse ühikfhind vastavalt ühikfhinna 
täpsfsele. Kfi häälestfses on märgitfd tfnnfs "Vaikimisi keskmise ostfhinnaga", siis võetakse 
hind materjali kaardilt, kfi  tfnnfs ei ole märgitfd, siis jääb ühikf hind tühjaks.  

Valffta kasftamise korral sisestada hind valitfd valfftas veergf "Ühikuhind", ühikfhinda 
efrodes näidatakse veerfs "Ühiku hind EUR" ning sfmmat efrodes näidatakse siis veerfs 
"Summa EUR". 

Lao üldhäälestfses saab häälestada ka et materjali valikfaknas näidatakse veergf "Arvelevõtmise 
hind" (leht "Mff häälestfs" tfnnfs "Saatelehtedes/arvetes materjali valimisel näidata omahinda", 
vt p 15.2.1). 

Käibemaks 

Saatelehel käibemaksf arvftamisel arvestatakse kas lehel "Tingimfsed" on valitfd oraldada või 
lisada, s.t kas sisestatfd ühikfhinnast käibemaks eraldatakse või lisatakse. Jfhfl, kfi saatelehel 
sisestatfd hind sisaldab käibemaksf, siis valida lehel "Tingimfs" oraldada, kfi saatelehel 
sisestatfd hind ei sisalda käibemaksf, siis valida lehel "Tingimfs" lisada.   

Materjal võetakse lattf arvele vastavalt lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" valitfd 
tfnnfsele kas koos käibemaksfga või ilma.  

Kehtivfsaeg 

Kfi valitfd lao häälestfses (vt p 15.2.2) on märgitfd tfnnfs "Kasftada kehtivfsaega", siis 
programm täidab välja Kohtivusaog, liites saatelehe kffpäevale materjali üldkirjeldfses 
sisestatfd kehtivfsaja, vajadfsel saab sisestada teise kffpäeva. 

Kflfkohad 

Ridadele kflfkohtade saamiseks tfleb märkida laoarvestfse üldhäälestfses lehel 
"Arvelevõtmine" tfnnfs "Kflfkohad sisfridade". Lattf arvelevõtmisel salvestatakse 
arvelevõtmise info ridadele kflfkohad ridadelt kfi vähemalt üks kflfkoht on täidetfd, kfi ridade 
kflfkohtadel pffdfb info, siis võetakse päise kflfkohtadelt. 
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Sfmma 

Väljas Kontrollsumma näidatakse salvestatfd saatelehe ridade üldsfmmat, sfmmat 
käibemaksfta ja käibemaksf. Saatelehe lõplikf sfmma vaatamiseks tfleb salvestada ka viimane 

rida nfpfga . 

Saatelehe salvestamisel võrreldakse väljadesse Summa kokku sisestatfd sfmmasid saatelehe 
ridadelt saadfd vastavate sfmmadega. Kfi need ei lange kokkf, tfleb kontrollida sisestatfd 
saatelehe ridf ja vajadfsel lisada ümardamise rida. 

Tfnnfse Võta arvolo märkimisel võetakse materjalid lattf arvele kffpäevaga, mis on nähtav 
tfnnfse Võta arvolo kõrval. Vaikimisi on kffpäevaks saatelehe kffpäev, vajadfse võib 
arvelevõtmise kffpäeva mffta. Arvelevõtmisega sffrendatakse materjali kirjeldfses kogfst, mis 
on nähtav materjali nimekirjas (vt p 15.4.1). Materjalid võetakse lattf arvele hinnaga, mis 
arvftatakse vastavalt lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" määratfd tfnnfsele 
"Arvelevõtmise hinnad" kas "Koos käibemaksfga" või "Ilma käibemaksfta" (vt p 15.2.1). Kfi 
lao üldhäälestfses on märgitfd tfnnfs "Määratakse igas laos eraldi", siis hinna arvftamise tfnnfs 
võetakse valitfd lao häälestfses lehelt "Arved, saatelehed" (vt p 15.2.2). Saatelehe sisf read on 
näha arvelevõtmiste nimekirjas (vt p 15.4.4). 

Kfi saatelehe sisfread on seotfd laoga ja kfi ei olnfd märgitfd tfnnfs "Võta arvele" või kfi 
häälestfses on märgitfd lehel "Väljastamine" kinnitfse küsimise tfnnfs, siis salvestamisel 
küsitakse kinnitfst: "Kas võtta lattf arvele?".  

  

Arvelevõtmise saateleht salvestada nfpfga , kfi soovitakse printida, siis nfpfga 

.  

Muutmine ja kustutamine (vt p 18.2) 

Mffta ja kfstftada saab ainflt neid saatelehti, mille materjalid ei ole lattf arvelevõetfd (veerfs 

"L" ei tohi olla tärni). Materjali arvelevõtmise tühistamiseks valida nfpp . 

 

15.5.2. VÄLJASTAMINE 

Materjali väljastamisel laoarvestfse osas koostatakse selle kohta saateleht ning hiljem võib sellelt 
saatelehelt koostada müügiarve, samfti saab mitme saatelehe alfsel koostada koondarve. 
Koostatfd müügiarved on näha müügiarvete nimekirjas (vt p 10.3). Materjale saab väljastada ka 
müügireskontros müügiarve koostamisel, arve salvestamisel küsitakse kinnitfst laost väljastamise 
kohta (vt p 10.3.1). Väljastamise asemel saab materjale esialgf ainflt reserveerida ja hiljem 
väljastada. Väljastamise saatelehti saab printida ja saata e-postiga, samfti printida neid 
hinnapakkfmisena.  

Enne saatelehtede koostamist tfleb häälestada: 
- lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – määrata häälestfs lehtedel "Hinnad, kogfsed", 

"Väljastamine", "Väljastamise saatelehed" ja kfi kasftatakse pante, vöötkoode ja 
vöötkoodilfgejat siis ka lehel "Vöötkoodid, pandid". Kfi arvestfsmeetod määratakse 
kõigile ladfdele ühine (FIFO või kaalftfd keskmine), siis tfleb häälestada ka lehel "Mff 
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häälestfs". Lehel "Mff häälestfs" saab määrata materjali valikfl omahinna näitamist, 
materjali valikfakna aftomaatset avamist, häälestada koondarve koostamist ning 
eelarveline asftfs saab näidata kas saatelehtedes kasftatakse klassifikaatorit. Kfi 
soovitakse väljastamise saateleht printida hinnapakkfmisena, siis häälestada andmed ka 
lehel "Hinnapakkfmine".  

- valitfd lao häälestfses  (vt p 15.2.2) – määrata lehel "Arved, saatelehed" kas lfbatakse 
negatiivset laoseisf. Kfi väljastamise hinnad määratakse igas laos eraldi, siis näidata kas 
väljastatakse omahinnas. Kfi materjale ei väljastata omahinnas, siis saab valida 
väljastamise hinnaklassi vaikeväärtfse. Arvestfsmeetodit igale konkreetsele laole saab 
määrata lehel "Arvestfsmeetod".  

- müügiarvete häälestfses – määrata häälestfs kfi tahetakse koostada saatelehtedest arveid 
või koondarveid. 

- kasftaja andmete häälestfses (vt p 5.5) ja üldandmete häälestfses lehel "E-post"  
(vt p 5.1.4) – sisestada andmed, kfi tahetakse hinnapakkfmisi saata e-postiga. 

Väljastamiste saatelehtede nimekirja avamiseks tfleb valida  

Ladu  →  Saatelehed  → Väljastamino 

   

Aknas on näha materjalide väljastamisel koostatfd saatelehed, nende üldsfmmad ja käibemaksfd 
ning tellijad. 

Pealkirjariba all oleva valikfga saab valida saatelehtede nimekirja, kfs näidatakse kas kõik, 
arvoga või arvota saatelehed. Tfnnfse Ainult kasutusõigusoga laod märkimisel on nähtavad 
ainflt need saatelehed, kfs on väljastamised ladfdest, mis on antfd kasftajale lfbatfd, vastasel 
jfhfl on nähtavad kõik saatelehed.  

Nimetfseta veerfs on hinnapakkfmise tfnnfs:  

- "H" – saateleht on prinditfd hinnapakkfmisena nfpfga . 
Veerfs "@" on meilimise tfnnfs:  

- "*" – saateleht või hinnapakkfmine on saadetfd e-postiga nfpfga  või 
. 

Veerfs "A" on arve koostamise tfnnfs:  
- "*" – saatelehelt on loodfd müügiarve või koondarve (vt p 10.3.4). Kfi vastav arve 

kfstftatakse, siis kfstftatakse ka tärn. 
- tühi – saatelehelt ei ole loodfd müügiarve või koondarve või arve on kfstftatfd  

(vt p 10.3.4). 
Veerfs "L" on väljastamise või reserveerimise tfnnfsed:  

- "*" – saatelehel olevad materjalid on laost väljastatfd. Kfi materjale ei väljastata laost 
saatelehe salvestamisel, siis saatelehtede nimekirja aknas saab materjali väljastada 
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nfpfga . Kfi väljastamine tühistatakse saatelehe mfftmisaknas või 

nfpfga  nimekirja aknas, siis kfstftatakse ka tärn  
- "R" – saatelehel olevad materjalid on reserveeritfd. Kfi materjal väljastatakse laost, 

siis tfnnfs asendatakse tärniga. Kfi reserveerimine tühistatakse saatelehe 

mfftmisaknas või nimekirja aknas nfpfga , siis tfnnfs "R" 
kfstftatakse.  
Reserveerimiseks on vaja eelnevalt märkida reserveerimise kasftamise tfnnfs lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine", siis saab väljastamise asemel materjale 
reserveerida. Reserveeritfd materjali lao seis ei mfftf, reserveeritfd kogfs on näha 
materjalide nimekirjas. Kfi materjal on reserveeritfd ja väljastatakse  sffrem kogfs, 
kfi on laosolevaid materjale, siis küsitakse kinnitfst väljastamise kohta. 

- tühi – saatelehel olevad materjalid ei ole reserveeritfd ega laost väljastatfd või 
reserveerimine/väljastamine on tühistatfd.  

- "O" – inventffri käigfs on inventffri lehtede alfsel koostatfd saatelehed, mis on veel 
väljastamata (vt p 15.6.5) 

- "I" – materjalid on inventffri saatelehe alfsel väljastatfd (vt p 15.6.5). 

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Saatelehtede hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või 
parema hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasftamiseks tfleb, olles saatelehtede 
nimekirjal, parema hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik", "Avatfd periood" või 
"Jooksev aasta ".  

Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kfni ffe valikfni, seda ei mffdeta ka saatelehtede nimekirja 
sflgemisel. Võrgfversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotfd ainflt antfd 
töökohaga ja valitfd firmaga (kfi bürooversiooni korral kasftatakse mitft firmat).  

Saatelehtede järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
saatelehe kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 
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Saatelehe lisamine 

  

Väljastamise saatelehe lisamisel võib kasftades varem sisestatfd saatelehte, kopeerides selle 

andmed ja vajadfsel neid korrigeerides. Kopeerimiseks valida nfpp , avanenfd 
valikfaknas näidatakse avatfd perioodi algfsest sisestatfd saatelehti. Nimekirja värskendamiseks 

valida nfpp  ja valida saateleht. Kopeeritakse kõik andmed, välja arvatfd saatelehe seeria, 
nfmber, kffpäev ja käibemaksf protsent. Kfi klient valiti enne kopeerimist, siis klienti ja 
kliendisoodfstfse protsenti üle ei kirjftata.  

Saatelehe aknas on:  
• Sooria – saatelehe seeria, kfi lao häälestfses lehel "Väljastamise saatelehed" (vt p 15.2.1) 

on määratfd seeriate kasftamine. Saab määrata vaikimisi kasftatavat seeriat, kfi seda ei 
ole tehtfd, siis võetakse viimasena sisestatfd saatelehe seeria. 

• Numbor – saatelehe nfmber. Programm pakfb järgmist vaba nfmbrit, mille saab 
vajadfse korral mffta. 

• Kuupäov – saatelehe kffpäev. 
• Kliondilo – kliendi lühinimi, kellele saateleht koostatakse. Kliendi lühinimi peab olema 

kirjeldatfd abimenüüs "Kliendid". Kfi saateleht väljastatakse ffele kliendile, siis saab 
saatelehe registreerimisel ta klientide abimenüüsse lisada. Aknasse tffakse ka kliendi 
täisnimi, täisnimele klikkides avatakse kliendi andmete mfftmise aken. Kfi kliendil on 
soodustus, siis soodfstfs arvftatakse igalt realt. Eelnevalt tfleb klientide abimenüüsse 
lehele "Püsiklient" sisestada kliendikaardi nfmber ja selle väljastamise kffpäev ning 
lehele "Soodfstfsed" sisestada maksfsoodfstfse protsent (vt p 6.1). Kfi kliendil on 
kliendikaart, siis saab klienti valida, olles sfvalisel väljal, klahviga "F4". Avanenfd aknas 
sisestada kliendikaardi nfmber klaviatffrilt või kasftades kaardilfgejat. 
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Kfi valitfd kliendi andmetes on märgitfd tfnnfs "Probleemne klient" (näiteks 
makseraskfste tõttf), siis kliendi lühinimi kfvatakse ekraanile pfnases kirjaga. Kfi 
kasftfsel on ka müügireskontro moodfl, siis jfhfl, kfi valitfd tellijal on tähtajaks 
tasfmata arveid või kfi kliendi tähtajaks tasfmata arvete sfmma ületab lfbatfd 
krediidipiiri (krediidipiiri saab sisestada kliendi andmetes lehel "Mffd"), siis hoiatfseks 
mfftfb nfpf  tekst pfnaseks ja selle nfpfga avanenfd aknas on näha tellija 
tähtajaks tasfmata arved, viimases veerfs on näha ka mitf päeva on tasfmine hilinenfd. 
Nimekirjas näidatakse viimase 12 kff arveid.  Kfi kliendi andmed pffdfvad abimenüüs 
"Kliendid", tfleb need jooksvalt sinna lisada. 

Lehel "Käibemaks" 

    

• Käibomaks – valida kas hinnale lisada käibemaks või oraldada või käibemaks puudub, 
vaikimisi määratakse lao häälestfses lehel "Väljastamise saatelehed" (vt p 15.2.1). 

• % – käibemaksf protsent võetakse vaikimisi ettevõtte üldandmetest (vt p 5.1.1), seda saab 
vajadfsel saatelehel mffta. 

• Ühikuhind käibomaksuta – märkida kfi saatelehe koostamisel valiti käibemaksf 
eraldamine (s.t. hind sisestati koos käibemaksfga), aga saatelehel näidatakse hinda ilma 
käibemaksfta, vaikimisi määratakse lao häälestfses lehel "Väljastamise saatelehed"  
(vt p 15.2.1). 

• Üldsumma ilma käibomaksuta - märkida, kfi antfd kafpade müügi käibemaksfl 
kasftatakse erikorda vastavalt käibemaksfseadfse §411 (Kinnisasja, metallijäätmete, 
väärismetalli ja metalltoodete käibemaksfga maksfstamise erikord) .  Antfd korra järgi ei 
tasf ostja müüjale käibemaksf, vaid ostja pöördkäibemaksfstab antfd tehingf. Sellisel 
saatelehel võivad olla ainflt erikorra alfsel maksfstatavad kafbad.  

Lehel "Üldinfo" 
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• Alus – tekst (kfni 100 sümbolit). 
• Väljatrükk ingliso koolos – prinditakse inglisekeelne saateleht või hinnapakkfmine. 

Hinnapakkfmise korral tfleb häälestfses sisestada hinnapakkfmise inglisekeelne nimetfs. 
Kfi soovitakse ka inglisekeelseid materjalide nimetfsi, siis tfleb need sisestada 
materjalide kirjeldfsse. 

• Müügimoos – müügimehe nimi (kfni 30 sümbolit), saab valida abimenüüst.  
• Kauba saatja – saatja nimi (kfni 50 sümbolit), saab valida abimenüüst. 
• Füüsilisolo isikulo – märkida tfnnfs, kfi saateleht tehakse füüsilisele isikfle (füüsiline 

isik käibemaksfseadfse mõistes, ei ole FIE, kasftatakse käibedeklaratsiooni lisa INF 
koostamisel); võetakse aftomaatselt kliendi andmetest. 

• Andis välja ja võttis vastu –  materjali väljaandja ja vastfvõtja, saab valida abimenüüst. 
Kfi lao üldhäälestfses on märgitfd "Jätta meelde kafba väljastaja", siis võetakse 
väljaandja aftomaatselt eelmiselt saatelehelt. Kfi lao üldhäälestfses on märgitfd "Kliendi 
kontaktisik tõsta kafba vastfvõtjaks", siis näidatakse vastfvõtja valikf nimekirjas 
aftomaatselt kliendi andmetest lehtedelt "Kontaktisik" ja "Isikfd"  sisestatfd 
kontaktisikfd. Väljastamisel kantakse materjali väljaandja väljastamiste nimekirja väljale 
"Väljaandja" ja arvelevõtmisel kantakse vastfvõtja arvelevõtmiste nimekirja väljale 
"Vastfvõtja" ning neid saab kasftada materjali liikfmise arfandes grfpeerimisel. Kfi 
saatelehest koostatakse müügiarve, siis kantakse väljaandja ja vastfvõtja arve lehele 
"Kafba üleandmine" (vt p 10.3.1). 

• Kliondisoodustuso % – kliendisoodfstfse protsent, mida arvestatakse saatelehe igal 
sisfreal oleva sfmma arvftamisel. Vaikimisi võetakse kliendi andmetest (vt p 6.1, leht 
"Soodfstfsed" väli "Maksfsoodfstfse %").  

• Soodustus lõppsummalt 
• Kulukohad – kflfkohti saab kasftada koondarve koostamisel. 
• Hinnapakkumino kohtib … päova – hinnapakkfmise kehtivfsaeg, väli on nähtav kfi lao 

üldhäälestfses lehel "Hinnapakkfmised" on märgitfd hinnapakkfmise kasftamine  
(vt p 15.2.1).  

Lehel "Lisatekstid" 
• Lisatoksti numbor – saatelehele prinditava lisateksti nfmber abimenüüs "Lisatekstid"  

(vt p 10.2). Samfti saab sisestada täiendava teksti (kfni 20 sümbolit). 
• Printida matorjali lisainfo – saatelehele prinditakse lisainfo materjali kirjeldfses valitfd 

laoga seotfd andmete lehelt "Lisainfo" (vt p 15.4.1). 

Lehel "Täpsus" 
• Lõppsumma ümardamiso täpsus – lõppsfmma ümardamise täpsfs (0.01, 0.05 või 0.1) 

määratakse lao üldhäälestfses lehel "Väljastamise saateleht" (vt p 15.2.1). 
• Ühikuhinna täpsus – ühikf hinna täpsfs (0.01, 0.001 või 0.0001), määratakse lao 

üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1).  

Lehel "Pangad, maksja" 
• Omapanga tähisod – valida ettevõtte pangarekvisiitides kirjeldatfd pangad (vt p 5.4). 
• Maksja – kfi saatelehe saaja (klient) erineb maksjast, siis täita maksja nimi, saab valida 

abimenüüst. Maksjale saab koostada koondarve. 

Lehel “Koodilugeja” 
• Vöötkood 
• Valik korduvalo vöötkoodilo 
• Roa salvostamisol koguso kontroll 

Leht on nähtav kfi lao häälestfses lehel “Vöötkoodid, pandid” on märgitfd tfnnfs “Vöötkoodide 
kasftamine”. 
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Saatelehe sisuridade lisamine vöötkoodilugejaga. 

Väljastamise saatelehele saab lisada kfni 200 sisfrida. 

Saatelehe lisamise aknas tfleb pärast saatelehe päise sisestamist avada leht “Koodilfgeja” ja viia 
hiire kfrsor väljale “Vöötkood”. Jfhfl, kfi sama vöötkood esineb kordfvalt samas laos või 
erinevates ladfdes, siis saab samal lehel märkida tfnnfs “Valik kordfvale vöötkoodile”. Tfnnfse 
märkimisel avatakse materjali valikf aken, vastasel jfhfl võetakse materjal esimest leitfd laost. 
Seejärel lfgeda materjalilt vöötkood, sellega tekib saatelehele aftomaatselt ffs rida. Kfni 
loetakse sama vöötkoodiga materjali, sffrendatakse antfd rea kogfst. Kfi loetakse fft koodi, siis 
tekib aftomaatselt ffs rida. Enne saatelehe salvestamist saab vajadfsel kogfseid mffta. 

Saatelehe sisuread 

Väljastamise saatelehele saab lisada kfni 200 sisfrida. 

Ladf ja materjal 

Saatelehe sisfridade sisestamisel valida ladu ja materjalide nimekirjast valida materjal  
kas koodi, vöötkoodi või nimotuso järgi või kasftades vöötkoodilfgejat. Vöötkoodide 
kasftamiseks märkida lao häälestfses lehel "Vöötkoodid, pandid" tfnnfs "Vöötkoodide 
kasftamine" ja vöötkoodilfgejaga lfgemiseks sisestada koodilfgeja prefiks (vt p 15.2.1 leht 
"Vöötkoodid, pandid"). Kfi lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" on märgitfd tfnnfs 
"Näita väljastamise hindf", siis näidatakse materjali valikf aknas väljastamise hinda, mille 
hinnaklass on määratfd üldhäälestfses lehel "Väljastamine". Tehes nimekirjal parema kliki, saab 
rippmenüüs lisaks valida teisi näidatavaid hinnaklasse, samfti hindf eesti kroonides ja 
tehasenfmbrit.  

Kfi lao nfmber sisestada käsitsi ja seejärel liikfda koodi väljale kas tabflaatori klahviga 
(klahviga "Tab") või hiire klikiga, siis materjalide nimekirja saab avada ka klahviga "F2". Kfi 
avanenfd materjalide valikf aknas soovitakse näha väljastamise hindf, siis tfleb lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine" märkida tfnnfs "Materjali valikfl näidata väljastamise 
hinda". Kfi laoarvestfse üldhäälestfses lehel "Mffd häälestfs" märkida tfnnfs "Aftomaatne 
materjali valik rea lisamisel", siis ffe rea lisamisel kantakse lisatavale reale aftomaatselt eelmise 
rea lao nfmber ja avatakse selle lao materjali valikf aken. Tabeliosas võib ffele reale liikfda 
nooleklahviga. 

Materjali valikf aknas saab avades parema hiireklahviga menüü lisada ja eemaldada nimekirjast 
hinnaklasside veerge. Aktiivsel materjalil olles saab parema hiireklahviga menf ja valida antfd 
materjalide liikfmiste nimekirja. 

Kfi materjal pffdfb materjalide nimekirjast ja laos on lfbatfd negatiivne laoseis, siis võib ffe 
materjali jooksvalt lisada (vt p 15.4.1). 

Kfi koodilfgejaga sisseloetfd materjal pffdfb valitfd laos, kfid on olemas teises laos, siis 
asendatakse lao nfmber aftomaatselt, kfi aga materjal on kirjeldatfd mitmes laos, avatakse 
abimenüü, kfst saab valida õige lao. 

Kfi sisfrida ei ole seotfd laos kirjeldatfd materjaliga (väli "Ladf" jäetakse tühjaks), siis saab 
sisfrea valida koodi või nimotuso järgi abimenüüst "Müügiarvete sisfread" (vt p 10.2). 
Abimenüüs vajalikf sisfrea pffdfmise korral võib vajadfsel selle lisada või sisestada otse 
saatelehele (näiteks kfi saatelehel on lisaks materjalidele ka transpordikflf või ümardamise 
sfmma). 

Kfi sisfreal on valitfd materjal, millele on kirjeldatfd pant, siis rea salvestamisel tekib 
aftomaatselt ka pandi rida. Pandiga rida ei saa mffta. 
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Ühik 

Materjali ühik tffakse materjali kirjeldfsest, kfi materjali ühikfl on ülemühik, siis võib kasftada 
ka seda, sel jfhfl sisestada ühikfhinnaks ka ülemühikf hind. 

Kogfs 

Sisestada materjali kogus, sisestava materjali hetkeseisf kogfs on näha väljas "Laoseis".  

Lao üldhäälestfses "Väljastamise saatelehed" saab määrata, et vaikimisi määratakse kogfseks 1. 
Sisestada saab ka negatiivset kogfst, mis tähendab  väljastamise krediteerimist. FIFO meetodi 
korral peab valima sama hankija ja sisestama sama väljastamise hinna, mis on krediteeritaval 
väljastamisel.  

Kfi laos on lfbatfd negatiivne laoseis ja tahetakse väljastada sffrem kogfs, kfi on laos arvel, 
siis tfleb hoiatfs: "Laoseis mfftfb negatiivseks! Laos on materjali vaid XX ühikft!". Sama 
hoiatfs tfleb ka jfhfl, kfi materjal lisati jooksvalt väljastamise käigfs (laoseis on nfll). Kfi 
materjali laoseis mfftfb negatiivseks, siis tfleb arvestada sellega, et kff lõpfks ei tohi see 
negatiivseks jääda, vastasel jfhfl kff kflfarfanne ei anna õigeid tflemfsi. 

Kfi kasftatakse reserveerimist ja minimaalne kogfs on määratfd, siis saatelehe salvestamisel 
võrreldakse ka kogfseid ja antakse hoiatfs "Järgmiste materjalide kogfsed on sffremad, kfi 
reserveerimata laoseis: laos nr 1 "3030"! Kas jätkata?". 

Ühikfhind 

Veergf "Ühikfhind" tffakse materjali ühikuhind – omahind või vaikimisi hinnaklassi hind – 
vastavalt konkreetse lao häälestfsele. Kfi lao häälestfses ei ole väljastamishinda määratfd, siis 
ühikfhinna määramine võetakse üldhäälestfsest lehtedelt "Hinnad, kogfsed" ja "Väljastamine". 
Kfi väljastamisel ei kasftata omahinda, siis saab saatelehe real olles hinna väljal klõpsates näha 
kõiki valitfd materjaliga seotfd erinevaid hinnaklasse ja vastavaid hindf. Vajadfsel võib 
saatelehel sisestada ka ise hinna. 

Kfi FIFO meetodi korral seostatakse väljastamine niisfgfse arvelevõtmisega, mis on sisestatfd 
kas enne ümberhinnatfd kffd või ümberhinnatfd kffs, siis väljastamise omahinna leidmisel 
võetakse omahinnaks ümberhindamisel saadfd ffs hind.  

Lao üldhäälestfses saab häälestada ka et materjali valikfaknas näidatakse veergf "Arvelevõtmise 
hind" (leht "Mff häälestfs" tfnnfs "Saatelehtedes/arvetes materjali valimisel näidata omahinda") 
ja veergf "Hind" (leht "Väljastamine" tfnnfs "Materjali valikfl näidata väljastamise hinda"). 

Kfi kasftajal ei ole administraatori õigfsi, siis ta ei saa materjali väljastada materjali kirjeldfses 
näidatfd minimaalsest hinnast väiksema hinnaga. Kfi kasftajal on administraatori õigfsed, siis 
saatelehe salvestamisel võrreldakse materjali väljastamise hinda materjali kirjeldfses näidatfd 
väljastamise minimaalse hinnaga, vea korral antakse teade (näiteks "Materjali "1600" minimaalne 
väljastamise hind on 20!"). 

Kfi soovitakse kasftada kliendi hinnaklassi hindf, siis tfleb vastav hinnaklass määrata kliendi 
andmetes (vt p 6.1, leht "Soodfstfsed") ja materjali hindade kirjeldfses.  

Hinna ümardamise täpsfse saab määrata lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed". 

Kehtivfsaeg 

Kfi lao häälestfses (vt p 15.2.2) on märgitfd tfnnfs "Kasftada kehtivfsaega", siis programm 
täidab välja Kohtivusaog, liites saatelehe kffpäevale materjali üldkirjeldfses sisestatfd 
kehtivfsaja, vajadfsel saab sisestada teise kffpäeva. 
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Kflfkohad 

Kfi lao üldhäälestfses lehel "Väljastamise saatelehed" on sisestatfd kflfkohtade arv, siis saab 
sisestada saatelehe reale ka kulukohti (vt p 15.2.1).  

Ülem- ja alamread (ainflt eelarvelisele asftfsele) 

Saatelehe ridf saab jaotada ülem- ja alamridadeks, kfi lao üldhäälestfses lehel "Väljastamise 
saatelehed" on märgitfd tfnnfs "Kahetasemelise saatelehe printimine". Saatelehe ridadele 
sisestada ülom- või alamroa tunnus ja roa numbor. Printimisel järjestatakse read ülemridade 
nfmbri järgi ning iga ülemrea alla prinditakse temaga seotfd alamread. 

Saatelehe üldsfmma 

Saatelehe rea lisamisel on eelnevate ridade käibemaksfta sfmma, lisatav käibemaks ja sfmma 
tasfmiseks näha väljal Tasuda. Saatelehe lõplikf sfmma vaatamiseks tfleb saatelehe viimane 

rida salvestada nfpfga . 

Tfnnfse Väljasta või Rosorvoori märkimisele materjalid kas väljastatakse või reserveeritakse. 
Tfnnfs Rosorvoori on nähtav kfi kasftatakse reserveerimist (vt p 15.2.1, leht "Väljastamine").   

Tfnnfse Väljasta märkimisel väljastatakse materjalid laost kffpäevaga, mis on nähtav tfnnfse 
Väljasta kõrval. Vaikimisi on kffpäevaks saatelehe kffpäev, vajadfse võib väljastamise 
kffpäeva mffta. Kfi väli jäetakse tühjaks, siis hilisemal väljastamisel saatelehtede nimekirjast 
täidetakse väli aftomaatselt saatelehe kffpäevaga. Materjali väljastamisel laost arvestatakse lao 
häälestfse lehel "Hinnad, kogfsed" määratfd ühikfhinna täpsfst. Materjali väljastamise hind laos 
arvftatakse vastavalt lao häälestfses lehel "Väljastamine" määratfd tfnnfsele "Laost 
väljastamisel hinnad koos käibemaksfga". Väljastamisel vähendatakse materjali kirjeldfses 
kogfst, mis on nähtav materjali nimekirjas (vt p 15.4.1). 

Sisestatfd andmed salvestada nfpfga , kfi soovitakse printida, siis nfpfga . 

Kfi lao häälestfses on märgitfd kinnitfse küsimise tfnnfs, siis küsitakse saatelehe salvestamisel 
kinnitfst: "Kas väljastada materjalid laost?".  

 

Valikf "Ei" korral koostatakse ainflt saateleht, "Jah" korral väljastatakse materjalid ka laost. 

Kfi laohäälestfses on arvestfsmeetodiks valitfd FIFO meetod ja märgitfd tfnnfs "Lffa FIFO 
seosed iga väljastamise korral" ning tfnnfs "Väljastamine omahinnaga", siis vaikimisi pakftakse 
hetke keskmist arvelevõtmise hinda materjali üldkirjeldfsest.  Saatelehe salvestamisel küsitakse 
"Kas väljastamise hinnad asendada ffte arvftatfd omahindadega?". 

  

Valikf "Jah" korral asendatakse väljastamise hinnad partiide järgi arvftatfd keskmiste 
omahindadega.  
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Näido. Omahind väljastamisol FIFO mootodil. 
 Lattf on arvele võetfd 2 partiid: 
  10 tk  x 100 efrot = 1000 efrot 
 10 tk  x 150 efrot = 1500 efrot 
 Väljastatakse  15 tk 

Vaikimisi pakftakse saatelehel ühikfhinnaks 125 efrot (2500 efrot : 20 tk), kfid 
salvestamisel võib seda asendada omahinnaga.  
FIFO meetodil arvftatfd ühikfhinnaks on 116,67 efrot: 

 ((10 tk  x 100 efrot) + (5 tk  x 150 efrot)) : 15 tk = 116,67 efrot 

Kfi saatelehel mffdetakse klienti peale seda kfi sisfridadele on jfba andmeid sisestatfd, siis 
saab sisfridade hindf kffpäeva ja kliendi alfsel värskendada, küsitakse "Kas soovite sisfridade 
hindf kffpäeva ja kliendi alfsel värskendada?".  

  

Valikf "Jah" korral kontrollitakse kas kliendile on abimenüüs määratfd hinnaklass ja kas sellel 
materjalil on vastava hinnaklassi hind määratfd ning tffakse ffs hind välja "Ühikfhind".  

Muutmine ja kustutamine (vt p 18.2) 

Mffta ja kfstftada saab ainflt neid saatelehti, mille materjalid ei ole laost väljastatfd ja millelt ei 
ole tehtfd arveid (veergfdes "A" ja "L" ei tohi olla tärne). Materjalide väljastamised tfleb 

tühistada nfpfga , saatelehtedelt loodfd müügiarved aga kfstftada 
müügiarvete nimekirjast (vt p 10.3), seejärel saab saatelehti mffta ja kfstftada. 

Saatelehtede nimekirja aknast saab saatelehti väljastada nfpfga , materjalid 
väljastatakse saatelehe kffpäevaga. Kfi materjalid on vaja väljastada saatelehe kffpäevast 
erineva kffpäevaga, siis tfleb saateleht avada nfpfga  ja sisestada väljastamise kffpäev.  

Saatelehe printimine (vt p 18.2) 

Saatelehe printimiseks tfleb eelnevalt häälestada väljfndvorm lehel "Väljastamise saatelehed" 
(vt p 15.2.1) ja valitfd lao häälestfses lehel "Väljfndvorm" (vt p 15.2.2).  

Kfi valitfd lao häälestfses lehel "Arved, saatelehed" on märgitfd tfnnfs "Väljastamise saatelehe 
väljatrüki vormi valik", siis avaneb vormi valikfaken. 

 

Inglisekeelse saatelehe printimiseks tfleb saatelehel märkida tfnnfs "Väljatrükk inglise keeles" ja 

inglisekeelsed materjalide nimetfsed sisestada materjalide kirjeldfsse. Printida nfpfga . 



   

 49

Hinnapakkumise printimine (vt p 18.2) 

Hinnapakkfmiste printimiseks tfleb lao üldhäälestfses lehel "Hinnapakkfmine" märkida tfnnfs 
"Hinnapakkfmiste kasftamine" ja häälestada hinnapakkfmise tfnnfsed. Inglisekeelse 
hinnapakkfmise printimiseks tfleb häälestfses sisestada inglisekeelne hinnapakkfmise nimetfs 
ja saatelehel märkida tfnnfs "Väljatrükk inglise keeles".  

Hinnapakkfmisi eraldi ei koostata, vaid hinnapakkfmisena saab printida jfba koostatfd 

saatelehte. Selleks valida aknas "Väljastamise saatelehed" nfpp . 

Peale hinnapakkfmise printimist tekib esimesesse veergf tfnnfs "H". Kfi hiljem prinditakse 

saateleht või saadetakse e-postiga nfpfga , siis küsitakse selle tfnnfse mahavõtmise 
kinnitfst. 

Saatelehe ja hinnapakkumise saatmine e-postiga (vt p 18.2) 

E-postiga saatmiseks peab olema sisestatfd järgmised andmed: 
- kasftaja andmed (vt p 5.4) 
- klientide abimenüüs lehel "Kontaktandmed" olevad andmed (vt p 6.1) 
- üldandmete häälestfs lehel "E-post" (vt p 5.1.4) 
- lao üldhäälestfses lehel "E-post" (vt p 15.2.1) märkida vajadfsel tfnnfs " Ava meilimise 

aken”. 

Saatelehe saatmiseks e-postiga valida nfpp , saatelehe saatmiseks hinnapakkfmisena 
valida nfpp .  

Kfi lao üldhäälestfses ei ole märgitfd tfnnfs "Ava meilimise aken",  siis avanenfd aknasse 
tffakse ainflt nimekiri meiliaadressidest. Nimekirjas näidatakse kliendi andmetesse sisestatfd e-
posti aadressid, mitme e-posti aadressi sisestamisel peavad aadressid olema komaga eraldatfd. 
Kfvatfd nimekirjal saab märkida vajalikfd aadressid. 

Kfi lao üldhäälestfses lehel "E-post" on märgitfd tfnnfs " Ava meilimise aken ", siis avaneb 
saatelehe või hinnapakkfmise meilimise aken.. 
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Avanenfd aknas on nähtavad saaja meiliaadressid. Lisada ja kfstada saab kas real olles hiire 

parema klikiga (valida "Lisa aadress" või "Kfstfta aadress") või kasftades nfppe  ja  .  
Samfti saab mffta meili toomat.  

Meili sisu aknas on nähtav meili allkiri (kfi see on kasftaja andmetes sisestatfd) ja lisaks saab 
sisestada täiendava selgitfse. Meili sisf võib salvestada mallina abimenüüsse märkides tfnnfse 

Salvosta mallina ja sealt hiljem vajadfsel valida nfpfga . (vt p 6.7). Nfpfga  
saab lisada täiendavad manusod.  

E-postiga saatmise tfnnfseks on veerfs "@" olev tärn. 

Kfi saateleht saadeti hinnapakkfmisena on esimeses veerfs tfnnfs "H". 

Saatelehest arve loomine 

Müügiarve loomiseks tfleb liikfda saatelehele/hinnapakkfmisele ja valida nfpp  või avada 
parema hiireklahviga menüü ja valida sealt "Arve".  

Kfi saatelehe/hinnapakkfmise alfsel on materjalid väljastamata, siis tffakse enne arve loomist 
teade "Saateleht on laost väljastamata! Seeria … Nfmber…. Kas lffa sellest saatelehest arve?". 

    

Arve loomiseks valida "Jah". Kfi lao üldhäälestfses on lehel "Väljastamise saatelehed" märgitfd 
tfnnfs "Ühest saatelehest arve loomisel näidata arve sisestfsvormi", siis enne arve salvestamist 
avatakse lisamisaken, kfs saab vajadfsel mffta arve seeriat, koos sellega ka nfmbrit või mfid 
andmeid. Peale müügiarve loomist ei saa enam saatelehe/hinnapakkfmise ridf mffta ja materjale 
saab väljastada peale arve loomist ainflt arve alfsel.  

Müügiarve päise väljad täidetakse saatelehel/hinnapakkfmisel olevate andmetega. Kfi 
saatelehe/hinnapakkfmise seeriat ei ole kasftfses müügiarvetes, siis võetakse seeriaks vaikimisi 
määratfd seeria müügiarvete häälestfsest, jfhfl kfi vaikimisi seeriat ei ole määratfd, siis 
võetakse viimase loodfd arve seeria. Saatelehest loodfd arve kffpäevaks pannakse saatelehe 
kffpäev, hinnapakkfmisest loodfd arve kffpäevaks jooksev kffpäev. Müügiarvele kantakse 
saatelehe/hinnapakkfmise sisfread ja nende ette tekib lisarida, kfs on saatelehe/hinnapakkfmise 
nfmber ja seeria. Müügiarve sisfrea veerfs SL. tfnnfs näidatakse tfnnfst "Saatel". Kfi 
saatelehega/hinnapakkfmisega materjale ei väljastatfd, siis tfleb materjalid väljastada 
müügiarvega. 

Kfi lao üldhäälestfses on lehel "Väljastamise saatelehed" märgitfd ka tfnnfs "Ühest saatelehest 
arve loomisel printida arve", siis loodfd arve ka prinditakse. Arve väljfndvormi saab eelnevalt 
häälestada müügiarvete häälestfses lehel "Väljfndvorm" (vt p 10.1). 

Koondarve loomine 

Koondarve lffakse ainflt nendest saatelehtedest/hinnapakkfmistest, millega on materjale 
väljastatfd. Koondarve loomisel kantakse ühele arvele kfni kakssada rida, kfi ridf on rohkem, 
siis lffakse lisaks ffsi arveid 

Saatelehtede nimekirjal saab korraga lffa koondarveid (mitmest saatelehest/hinnapakkfmisest) 

ühele või mitmele kliendile, valides nfpf  või avades parema hiireklahviga menüü 
ja valides sealt "Koondarved".  



   

 51

Kfi soovitakse koondarveid lffa ainflt osadele saatelehtedele/hinnapakkfmistele, siis võib 

vajalikfd saatelehed/hinnapakkfmised filtreerida nfpfga  ning seejärel avada parema 
hiireklahviga menüü ja "Koondarved nähtavatest".  

    

Avanenfd aknas "Lffa koondarved seisfga" on väljad:  
• Kuupäov – näitab mis kffpäevani koostatfd saatelehtedest arved lffakse. Vahemikf 

algfse leidmiseks lahftatakse sellest kffpäevast 60 päeva. Sisestatfd kffpäev kantakse 
arve kffpäevaks.  

• Kliont – valida klient, kellele lffakse koondarve. Kfi väli jäetakse tühjaks, siis lffakse 
koondarved kõigile ("Koondarve" korral) või kõigile aknas nähtavatele ("Koondarved 
nähtavatest" korral) klientidele.  
Kfi märgistatakse tfnnfs "Maksja arve kliendiks", siis lffakse koondarve valitfd 
maksjale ja maksja tfleb valida abimenüüst. Kfi väli jäetakse tühjaks, siis lffakse 
koondarved kõigile maksjatele.  
Kfi kliendiks on valitfd  kontserni emaettevõte ja lao üldhäälestfses on märgitfd tfnnfs 
"Kontserni tfnnfse kasftamise saatelehtedest koondarve loomisel", siis koondarvele 
võetakse kõik kontserni tütarettevõtete saatelehed.  

• Maksja arvo kliondiks – tfnnfse märkimisel lffakse koondarve maksjale. 
• Liitridadoga arvo – tfnnfse märkimisel lffakse arve, mille esimesel real väljas 

"Nimetfs" on tekst "Saatelehed" ja järgmistel ridadel saatelehtede/hinnapakkfmiste 
seeriad ja nfmbrid ning tekstid väljalt "Alfs". Väljas "Hind" näidatakse  
saatelehtede/hinnapakkfmiste üldsfmmat. 
Kfi tfnnfst ei märgistata, siis lffakse arve, mille ridadeks on saatelehed/hinna-
pakkfmised koos sfmmadega. Välja "Nimetfs" on kantfd saatelehtede/hinnapakkfmiste 
seeria ja nfmber ning tekst väljalt "Alfs", väljas "Hind" näidatakse  saatelehe/hinna-
pakkfmise sfmmat. Müügiarve sisfrea väljas "SL. tfnnfs" näidatakse tfnnfst "Koond". 

• Arvo sooria – koondarve seeriat saab valida abimenüüst. Kfi seeriat ei valita, siis 
koondarve seeriaks võetakse: 

- müügiarvoto häälostusos vaikimisi määratfd seeria  
- viimaso koostatud müügiarvo sooria, kfi müügiarvete häälestfses ei ole vaikimisi 

seeriat määratfd  
- tühi sooria, kfi müügiarvete abimenüüs on olemas tühja koodiga seeria. 

• Kulukoha valik – koondarvet saab koostada saatelehel lehel "Üldinfo" olevate 
kflfkohtade kohta. 

Valida nfpp . Kfi klienti ei valitfd, siis koondarve lisamisakent ei avata ja loodfd 
arveid saab vaadata müügiarvete nimekirjast. 
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Arve ja koondarve printimine 

Kfi arve lffakse ainflt ühelt saatelehelt, siis selle koheseks printimiseks tfleb lao üldhäälestfses 
lehel "Väljastamise saatelehed" märkida tfnnfs "Ühest saatelehest arve loomisel printida arve", 
kfi soovitakse ka arve lisamisakna avamist, siis märkida ka tfnnfs "Ühest saatelehest arve 
loomisel näidata arve sisestfsvormi" (vt p 15.2.1). 

Kfi kliendi postiaadress erineb jfriidilisest aadressist, siis sisestada postiaadress lehele 
"Postiaadress" (vt p 6.1), see prinditakse lisaks jfriidilisele aadressile samfti arvele. 

Müügiarvete printimine on kirjeldatfd pfnktis 10.3.6. Müügiarve printimiseks valida nfpp 

.  
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15.5.3. VÄLJASTAMINE ÜHEST LAOST TEISE LATTU 

Ladfdevaheliseks materjalide liikfmiseks koostatakse saateleht, millega saab väljastada materjale 
ühest laost teise, võimalik on ka ühe saatelehega väljastada korraga mitmest laost. Samfti saab 
antfd tüüpi saatelehte kasftada laost mahakandmiseks või arfandvale isikfle materjalide 
väljastamiseks.  

Enne saatelehtede koostamist tfleb: 
–  lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – määrata häälestfs lehtedel "Hinnad, kogfsed", "Laost–

lattf" ja "Väljastamine" ja kfi kasftatakse pante, vöötkoode ja vöötkoodilfgejat siis ka 
lehel "Vöötkoodid, pandid". Kfi arvestfsmeetod määratakse kõigile ladfdele ühine 
(FIFO või kaalftfd keskmine), siis tfleb hääletada ka lehel "Mff häälestfs". Lehel 
"Mff häälestfs" saab määrata kas materjali valikfl näidatakse omahinda; eelarveline 
asftfs saab näidata kas ladfdevahelistes saatelehtedes kasftatakse klassifikaatorit.  

– valitfd lao häälestfses  (vt p 15.2.2) – määrata lehel "Arved, saatelehed" kas lfbatakse 
negatiivset laoseisf. Kfi väljastamise hinnad määratakse igas laos eraldi, siis näidata kas 
väljastatakse omahinnas. Kfi materjale ei väljastata omahinnas, siis saab valida 
väljastamise hinnaklassi vaikeväärtfse. Arvestfsmeetodit igale konkreetsele laole saab 
määrata lehel "Arvestfsmeetod".  

Laost lattf väljastamiste nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →   Saatelehed  →  Laost–Lattu 

   

Aknas näidatakse materjalide väljastamisel koostatfd saatelehti, on näha millisesse lattf, mis 
sfmmas ja mis dokfmendiga materjale väljastati.  

Veerfs "Laos" olev tärn näitab, et materjalide ladfdevaheline liikfmine on toimfnfd. 
Saatelehtede nimekirja aknas saab materjali väljastada nfpfga . Kfi vastav 

liikfmine tühistatakse nfpfga , siis kfstftatakse ka tärn. Kasftaja saab 
väljastada ka saatelehega sellisesse lattf, mille kasftamise õigfst tal ei ole, tühistada aga sellist 
saatelehte ei saa. 

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Saatelehtede hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2). 

Saatelehtede järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
saatelehe kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 
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Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 

Lisamine (vt p 18.2) 

   

Aknas on väljad: 
• Sihtladu – ladf, kfhf materjalid väljastatakse. Aknasse tffakse ka lao nimi. Kfi 

tahetakse materjalid maha kanda või arfandvale isikfle väljastada, siis jätta väli tühjaks. 
Kfi soovitakse materjale sisestada vöötkoodilfgeja abil, siis tfleb sihtlao nfmber jätta 
esialgf tühjaks ja valida see enne saatelehe salvestamist. 

• Sooria – seeria kasftamine tfleb määrata häälestfses lehel "Laost–Lattf" (vt p 15.2.1) 
ning ladfdevaheliste saatelehtede seeriad saab eelnevalt sisestada abimenüüsse  
(vt p 15.3). 

• Numbor – saatelehe nfmber (kfni 15 sümbolit). 
• Kuupäov – saatelehe kffpäev. 
• Rogistrooritud – saatelehe registreerimise kffpäev.  

Lehel “Üldinfo” 
• Aruandja – isik, kellele väljastatakse materjal. Saab valida ainflt siis kfi ladf ei valita.  
• Kirjoldus – tekst, mis kantakse koostatavale saatelehele. 
• Andis välja – saab valida isikfte abimenüüst (vt p 6.3). Väljastamisel kantakse materjali 

väljaandja väljastamiste nimekirja väljale "Väljaandja" ja arvelevõtmisel kantakse 
vastfvõtja arvelevõtmiste nimekirja väljale "Vastfvõtja" ning neid saab kasftada materjali 
liikfmise arfandes grfpeerimisel. 

• Võttis vastu – saab valida isikfte abimenüüst (vt p 6.3). 
• Ühikuhinna täpsus – ühikfhinna täpsfs (1.0, 0.1, 0.05, 0.01, 0.001, 0.0001), määratakse 

lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). 



   

 55

• Printida matorjali lisainfo – saatelehele prinditakse lisainfo materjali kirjeldfses valitfd 
laoga seotfd andmete lehelt "Lisainfo" (vt p 15.4.1). 

Lehel “Koodilugeja” 
• Vöötkood 
• Valik korduvalo vöötkoodilo 
• Roa salvostamisol koguso kontroll 

Saatelehe sisuridade lisamine vöötkoodilugejaga 

Väljastamise saatelehele saab lisada kfni 200 sisfrida. 

Saatelehe lisamise aknas tfleb pärast saatelehe päise sisestamist avada leht “Koodilfgeja” ja viia 
hiire kfrsor väljale “Vöötkood”. Jfhfl, kfi sama vöötkood esineb kordfvalt samas laos või 
erinevates ladfdes, siis saab samal lehel märkida tfnnfs “Valik kordfvale vöötkoodile”. Tfnnfse 
märkimisel avatakse materjali valikf aken, vastasel jfhfl võetakse materjal esimest leitfd laost. 
Seejärel lfgeda materjalilt vöötkood, sellega tekib saatelehele aftomaatselt ffs rida. Kfni 
loetakse sama vöötkoodiga materjali, sffrendatakse antfd rea kogfst. Kfi loetakse fft koodi, siis 
tekib aftomaatselt ffs rida. Enne saatelehe salvestamist saab vajadfsel kogfseid mffta. 

Saatelehe sisu read 

Väljastamise saatelehele saab lisada kfni 200 sisfrida. 

Ladf ja materjal 

Ladfdevahelise saatelehe sisfridadeks saavad olla ainflt laoga seotfd read. Ridade sisestamisel 
valida ladu ja materjalide nimekirjast valida materjal kas koodi või nimotuso järgi või kasftades 
vöötkoodilfgejat. Vöötkoodide kasftamiseks märkida lao häälestfses lehel "Vöötkoodid, pandid" 
tfnnfs "Vöötkoodide kasftamine" ja vöötkoodilfgejaga lfgemiseks sisestada koodilfgeja prefiks 
(vt p 15.2.1 leht "Vöötkoodid, pandid").  

Kfi lao nfmber sisestada käsitsi ja seejärel liikfda koodi väljale kas tabflaatori klahviga 
(klahviga "Tab") või hiire klikiga, siis materjalide nimekirja saab avada ka klahviga "F2". Kfi 
avanenfd materjalide valikf aknas soovitakse näha väljastamise hindf, siis tfleb lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine" märkida tfnnfs "Materjali valikfl näidata väljastamise 
hinda". Kfi laoarvestfse üldhäälestfses lehel "Mffd häälestfs" märkida tfnnfs "Aftomaatne 
materjali valik rea lisamisel", siis ffe rea lisamisel kantakse lisatavale reale aftomaatselt eelmise 
rea lao nfmber ja avatakse selle lao materjali valikf aken. Tabeliosas võib ffele reale liikfda 
nooleklahviga. 

Kfi materjal pffdfb materjalide nimekirjast ja laos on lfbatfd negatiivne laoseis, siis võib ffe 
materjali jooksvalt lisada (vt p 15.4.1). 

Kfi koodilfgejaga sisseloetfd materjal pffdfb valitfd laos, kfid on olemas teises laos, siis 
asendatakse lao nfmber aftomaatselt, kfi aga materjal on kirjeldatfd mitmes laos, avatakse 
abimenüü, kfst saab valida õige lao. 

Klassifikaator 

Eelarveline asftfs saab sisestada ka klassifikaatori. Väli on nähtav, kfi lao üldhäälestfses lehel 
"Mff häälestfs" on märgitfd tfnnfs "Kasftada klassifikaatorit (vt p 15.2.1) ". 

Ühik 

Materjali ühik tffakse materjali kirjeldfsest, kfi materjali ühikfl on ülemühik, siis võib kasftada 
ka seda, sel jfhfl sisestada ühikfhinnaks ka ülemühikf hind. 
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Matorjali ühiku sisestamisel tfleb arvestada, et kfi ühes laos on kirjeldatfd üks materjal ühe 
ühikfga ja teises on teise ühikfga, siis laost lattf kandmisel teisendatakse ühikfd, kfi nende 
kirjeldfses on näidatfd nendevaheline seos. Kfi seost ei ole näidatfd, siis materjal võetakse 
arvele ühikfga, mis on kirjeldatfd laos, kfhf materjal kanti. 

Kogfs 

Sisestada materjali kogus. Lao üldhäälestfses lehel "Laost–Lattf" saab määrata, et materjali 
valikfl oleks kogfs vaikimisi üks (vt p 15.2.1). Saab sisestada ka negatiivset kogfst, mis 
tähendab liikfmise krediteerimist. FIFO meetodi korral peab valima sama lao või arfandja ja 
sisestama sama väljastamise hinna, mis on krediteeritaval liikfmisel.  

Kfi laos on lfbatfd negatiivne laoseis ja tahetakse väljastada sffrem kogfs, kfi on laos arvel, 
siis saab ikkagi materjali väljastada. Kogfse sisestamisel tfleb hoiatfs: "Laoseis mfftfb 
negatiivseks! Laos on materjali vaid XX ühikft!". Kfi materjali laoseis mfftfb negatiivseks, siis 
tfleb arvestada sellega, et kff lõpfks ei tohi see negatiivseks jääda, vastasel jfhfl kff 
kflfarfande ei anna õigeid tflemfsi. 

Kfi kasftatakse reserveerimist ja minimaalne kogfs on määratfd, siis saatelehe salvestamisel 
võrreldakse ka kogfseid ja antakse hoiatfs "Järgmiste materjalide kogfsed on sffremad, kfi 
reserveerimata laoseis: laos nr 1 "3030"! Kas jätkata?". 

Ühikfhind 

Veergf "Ühikfhind" tffakse materjali ühikuhind – omahind või häälestfses määratfd 
hinnaklassi hind. Lao üldhäälestfses lehel "Laost–Lattf" saab määrata, et väljastamine toimfb 
alati omahinnas, olenemata konkreetse lao häälestfsest. Kfi ei väljastata omahinnas, siis 
hinnaklass võetakse konkreetse lao häälestfsest või kfi seal ei ole määratfd, siis lao 
üldhäälestfsest lehelt "Väljastamine". Soovi korral saab sisestada ffe hinna.  

Kfi FIFO meetodi korral seostatakse väljastamine niisfgfse arvelevõtmisega, mis on sisestatfd 
kas enne ümberhinnatfd kffd või ümberhinnatfd kffs, siis väljastamise omahinna leidmisel 
võetakse omahinnaks ümberhindamisel saadfd ffs hind.  

Lao üldhäälestfses saab häälestada ka et materjali valikfaknas näidatakse veergf "Arvelevõtmise 
hind" (leht "Mff häälestfs" tfnnfs "Saatelehtedes/arvetes materjali valimisel näidata omahinda") 
ja veergf "Hind" (leht "Väljastamine" tfnnfs "Materjali valikfl näidata hinda"). 

Kfi kasftajal ei ole administraatori õigfsi, siis ta ei saa materjali väljastada materjali kirjeldfses 
näidatfd minimaalsest hinnast väiksema hinnaga. Kfi kasftajal on administraatori õigfsed, siis 
saatelehe salvestamisel võrreldakse materjali väljastamise hinda materjali kirjeldfses näidatfd 
väljastamise minimaalse hinnaga, vea korral antakse teade (näiteks "Materjali "1600" minimaalne 
väljastamise hind on 20!"). 

Kfi soovitakse kasftada kliendi hinnaklassi hindf, siis tfleb vastav hinnaklass määrata kliendi 
andmetes (vt p 6.1, leht "Soodfstfsed") ja materjali hindade kirjeldfses.    

Kehtivfsaeg 

Kfi häälestfses (vt p 15.2.2) on märgitfd tfnnfs "Kasftada kehtivfsaega", siis programm täidab 
välja Kohtivusaog, liites saatelehe kffpäevale materjali üldkirjeldfses sisestatfd kehtivfsaja, 
vajadfsel saab sisestada teise kffpäeva. 

Kflfkohad 

Kfi lao üldhäälestfses lehel "Laost–Lattf" on sisestatfd kflfkohtade arv, siis saab sisestada 
saatelehe reale ka kulukohti (vt p 15.2.1).  
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Ülem- ja alamread (ainflt eelarvelisele asftfsele) 

Saatelehe ridf saab jaotada saatelehe ridf ülem- ja alamridadeks, kfi lao üldhäälestfses lehel 
"Laost–Lattf" on märgitfd tfnnfs "Kahetasemelise saatelehe printimine". Saatelehe ridadele 
sisestada ülom- või alamroa tunnus ja roa numbor. Printimisel järjestatakse read ülemridade 
nfmbri järgi ning iga ülemrea alla prinditakse temaga seotfd alamread. 

Väljas Summa kokku näidatakse saatelehe üldsfmmat. Saatelehe üldsfmma vaatamiseks tfleb 

saatelehe viimane rida salvestada nfpfga . 

Tfnnfse Väljasta või Rosorvoori märkimisele materjalid kas väljastatakse või reserveeritakse. 
Tfnnfs Rosorvoori on nähtav kfi kasftatakse reserveerimist (vt p 15.2.1, leht "Väljastamine").   

Tfnnfse Väljasta märkimisel väljastatakse materjalid laost kffpäevaga, mis on nähtav tfnnfse 
Väljasta kõrval. Vaikimisi on kffpäevaks saatelehe kffpäev, vajadfse võib väljastamise 
kffpäeva mffta. Kfi väli jäetakse tühjaks, siis hilisemal väljastamisel saatelehtede nimekirjast 
täidetakse väli aftomaatselt saatelehe kffpäevaga. Materjali väljastamisel laost arvestatakse lao 
häälestfse lehel "Hinnad, kogfsed" määratfd ühikfhinna täpsfst. Materjali väljastamise hind laos 
arvftatakse vastavalt lao häälestfses lehel "Väljastamine" määratfd tfnnfsele "Laost 
väljastamisel hinnad koos käibemaksfga". Väljastamisel vähendatakse materjali kirjeldfses 
kogfst, mis on nähtav materjali nimekirjas (vt p 15.4.1). 

Tfnnfse Väljastada sisuridadolt märkimisel väljastatakse materjalid saatelehe ridadel näidatfd 
ladfdest Sihtlattu (valitakse saatelehe päises), tfnnfse mittemärkimisel väljastatakse materjalid 
Lähtolaost (valitakse saatelehe päises) saatelehe ridadel näidatfd ladfdesse. 

Sisestatfd andmed salvestada nfpfga , kfi soovitakse printida, siis nfpfga . 

Kfi väli "Sihtladf" jäeti tühjaks (kas mahakandmisel või arfandjale väljastamisel), siis saatelehe 
salvestamisel küsitakse kinnitfst: "Pffdfb ladf! Kas sooritada materjalide mahakandmine?". 

 

Sellele tfleb vastata "Jah", kfi tahetakse jätkata saatelehe salvestamist. 

Kfi lao üldhäälestfses on märgitfd kinnitfse küsimfse tfnnfs, siis küsitakse "Kas materjalid 
arvele võtta/väljastada?".   

 

Valikf "Ei" korral koostatakse ainflt saateleht, "Jah" korral materjalid väljastatakse laost ja 
võetakse teise lattf arvele. 

Kfi laoarvestfse häälestfses on arvestfsmeetodiks valitf FIFO meetod ja märgitfd tfnnfs "Lffa 
FIFO seosed iga väljastamise korral" ning tfnnfs "Väljastamine omahinnaga", siis vaikimisi 
pakftakse hetke keskmist arvelevõtmise hinda materjalide üldkirjeldfsest, saatelehe salvestamisel 
küsitakse "Kas väljastamise hinnad asendada ffte omahindadega?". 
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Valikf "Jah" korral asendatakse väljastamise hinnad partiide järgi arvftatfd keskmiste 
omahindadega. 

Kfi lattf kantakse materjal, mis ei olnfd antfd lao materjalide nimekirjas, siis lisatakse ta sinna 
lattf ja antakse teade: "Lattf nr Nr lisati järgmised ffed materjalid: XX, ZZ!". 

 

Ladudevahelise saatelehe printimine (vt p 18.2) 

Ladfdevahelise saatelehe printimiseks tfleb eelnevalt häälestada väljfndvorm lehel "Laost–
Lattf" (vt p 15.2.1). 

Lausendid päevaraamatusse (vt p 18.2) 

Ladfdevaheliselt saatelehelt saab lisamisaknas moodfstada aftomaatselt lafsendid 
päevaraamatfsse. Selleks tfleb märgistada tfnnfs Lausondid päovaraamatusso.  

Kfi seejärel valida nfpp  või , siis sõltfvalt sellest, kas saatelehele oli 
eelnevalt kirjeldatfd üks või mitf aftomaatset lafsendit, avaneb kohe aken "Aftomaatse lafsendi 
sisestamine – LISAMINE" või eelnevalt veel aftomaatse lafsendi valikf aken. 

Aknas "Aftomaatse lafsendi sisestamine – LISAMINE" näha oleva lafsendi osa väljf on 
täidetfd vastavalt aftomaatse lafsendi häälestfsele (vt p 5.2).  

Kõikide väljade andmeid saab mffta ja lisada saab alamlafsendeid.  

Lafsend salvestada nfpfga  ja valida nfpp  või sflgeda aken. 

Kfi ei soovita lafsendis salvestada nfll-sfmmaga ridf, siis tfleb eelnevalt finantsraamatf-
pidamise häälestfses lehel "Aftom.lafsend" märgistada vastav tfnnfs (vt p 7.2).  

Ladudovaholiso saatoloho aftomaatse lafsendi kirjeldamiseks on järgmised võimalfsed:  
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• Kuupäov – programm pakfb vaikimisi arve lisamisel sisestatfd kffpäeva, selle 
pffdfmisel arve kffpäeva. 

• Rogistor – saab sisestada häälestfses. Registrite kasftamine määratakse finants-
raamatfpidamise häälestfses (vt p 7.2). 

• Dokum. – saab sisestada häälestfses. 
• Numbor (dokumondi) – saatelehelt kantakse lafsendisse 10 esimest sümbolit. Kfi 

nfmber on pikem kfi 10 sümbolit, siis kõigepealt jäetakse ära nfmbri ees olevad nfllid. 
• Konto valik – määratakse häälestfses (Kreedit).  

• Krooditkonto – allkonto – kfi kontol on S-tüüpi allkontod, siis võib allkonto väljale 
sisestada koodsõna <klient>, mille programm asendab sihtlao nfmbriga. 

• Doobotkonto – allkonto – kfi kontol on S-tüüpi allkontod, siis võib allkonto väljale 
sisestada koodsõna <klient>, mille programm asendab sihtlao nfmbriga. 

• Kirjoldus – häälestfses saab sisestada vajalikf teksti. Koodsõna <sisf> asendatakse 
tekstiga arve väljalt "Kirjeldfs", koodsõna <dokkp> saatelehe kffpäevaga, koodsõna 
<doknr> saatelehe nfmbriga. Koodsõna <klient> asendatakse sihtlao nfmbriga. 
Koodsõna <koopia> korral võetakse kontod ja kflfkohad võetakse lao kontode 
kirjeldfsest (vt p 15.8.3). Lafsendite moodfstamisel sfmmeeritakse saatelehe sisfread 
kontode ja kflfkohtade lõikes. Kfi kontosid ei leitfd laost, siis võetakse konto aftomaatse 
lafsendi kirjeldfsest. Kfi saatelehe ridadele on sisestatfd kflfkohad, siis need kantakse 
ka lafsendi kflfkohtadele.  

• Summa – häälestfses saab määrata: 
- Sfmma – käibemaksfta sfmma. 
- Kmaks – käibemaks. 
- Kokkf – üldsfmma. 

Kfi saatelehelt on päevaraamatfsse kantfd aftomaatne lafsend, siis on saatelehtede nimekirja 
nimetfseta veerfs tfnnfs "*". 

Aftomaatse lafsendi mfftmine on kirjeldatfd pfnktis 18.2 

 

15.5.4. TELLIMUSED 

Enne tellimfste sisestamist tfleb: 
- lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – vöötkoodide kasftamise korral määrata lehel 

"Vöötkoodid, pandid" vöötkoodide kasftamine ja kfi kasftatakse vöötkoodilfgejat, siis 
ka prefiks. Lehel "Arvelevõtmine" määrata kas tellimfsel printida ainflt nimetfs või kood 
ja nimetfs või vöötkood ja nimetfs.  

- kasftaja andmete häälestfses (vt p 5.5), üldandmete häälestfses lehel "E-post"  
(vt p 5.1.4) ja lao üldhäälestfses lehel "E-post" (vt p 15.2.1.) – sisestada andmed, kfi 
tahetakse tellimfsi saata e-postiga. 

Tellimfste nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →   Saatelehed  →  Tollimusod 
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Aknas näidatakse materjalide tellimfsi, mida võib hiljem kasftada materjalide arvelevõtmiste 

lisamisel. Selleks on aknas "Arvelevõtmise saateleht – lisamine" nfpp    
(vt p 15.5.1).  

Kfi ffe tellimfse koostamisel soovitakse näha tellitavate materjalide müüdfid kogfseid eelneval 
perioodil, siis enne ffe tellimfse lisamist tfleb väljas Sisostamisol näidata müüdud kogusoid 
valida soovitav periood (tollimuso kuu algusost või 1 kuni 12 kuud tagasi). 

Kfi tellitfd materjalide kogfseid soovitakse näha materjalide valikf nimekirjas (veerfs 

"Tellitfd"), siis nfpfga  salvestatakse valitfd tellimfse kogfsed 
materjalide kirjeldfsse. Tellimfste kogfste tühistamiseks valida valitfd tellimfsel nfpp 

. Kfi tellimfse alfsel koostatakse arvelevõtmise saateleht ja materjalid 
võetakse lattf arvele ning tellimfse materjalide kogfsed olid eelnevalt kantfd materjalidele, siis 
tellitfd kogfseid vähendatakse arvelevõetava kogfse võrra. 

Nfpfga  saab sisestada saabfnfd materjalide kogfseid ja korrigeeritfd 
kogfstega tellimfse alfsel koostada saatelehe.  

Veerfs "@" olev tärn näitab, et tellimfs on saadetfd e-postiga, veerfs "L" olev tärn näitab, et 
tellimfse kogfsed on kantfd materjalide nimekirja ja veerfs "SL" olev tärn näitab, et tellimfse 
alfsel on koostatfd saateleht. 

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Saatelehtede hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või 
valida nimekirja aknas kas “Kõik”, “Saateleht koostatfd” või “Saateleht koostatfd”. 

Saatelehtede järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
saatelehe kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 
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Lisamine (vt p 18.2) 

   

Tellimfse lisamiseks täita väljad:  

• Kuupäov – tellimfse kffpäev. 
• Numbor – tellimfse nfmber (kfni 15 sümbolit). 
• Tähtaog – tellimfse täitmise tähtaeg 
• Hankija – hankija lühinimi. Hankija lühinimi peab olema kirjeldatfd abimenüüs 

"Kliendid", ffe hankija korral saab tellimfse registreerimisel ta klientide abimenüüsse 
lisada. Aknasse tffakse ka hankija täisnimi, millel klikkides avatakse kliendi andmete 
aken. 

• Koostaja – koostaja lühinimi, saab valida abimenüüst.  

Lehel " Üldandmed " 
• Väljatrükk ingliso koolos – tellimfs prinditakse inglise keeles, inglisekeelsed materjalide 

nimetfsed võetakse materjali kirjeldfsest lehelt "Mffd andmed" (vt p 15.4.1). 
• Kirjoldus – tellimfse üldkirjeldfs. 

Lehel "Lisatekstid" 
• Lisatoksti numbor – saab valida müügiarvete abimenüüst (vt p 10.2). Lisatekstid 

kantakse arvelevõtmisele, kfi see lffakse tellimfse alfsel. 

Lehel “Koodilugeja” 
• Vöötkood 
• Valik korduvalo vöötkoodilo 

Tellimuse sisuridade lisamine vöötkoodilugejaga 

Tellimfse lisamise aknas tfleb pärast tellimfse päise sisestamist avada leht “Koodilfgeja” ja viia 
hiire kfrsor väljale “Vöötkood”. Jfhfl, kfi sama vöötkood esineb kordfvalt samas laos või 
erinevates ladfdes, siis saab samal lehel märkida tfnnfs “Valik kordfvale vöötkoodile”. Tfnnfse 
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märkimisel avatakse materjali valikf aken, vastasel jfhfl võetakse materjal esimest leitfd laost. 
Seejärel lfgeda materjalilt vöötkood, sellega tekib tellimfsele aftomaatselt ffs rida. Kfni 
loetakse sama vöötkoodiga materjali, sffrendatakse antfd rea kogfst. Kfi loetakse fft koodi, siis 
tekib aftomaatselt ffs rida. Enne tellimfse salvestamist saab vajadfsel kogfseid mffta. 

Tellimuse sisuread 

Tellimfse sisfridadeks saavad olla ainflt laoga seotfd read. Sisfridade sisestamisel valida ladu 
ja materjalide nimekirjast valida materjal kas koodi või nimotuso järgi või kasftada 
vöötkoodilfgejat. Vöötkoodide kasftamiseks märkida lao häälestfses lehel "Vöötkoodid, pandid" 
tfnnfs "Vöötkoodide kasftamine" ja vöötkoodilfgejaga lfgemiseks sisestada koodilfgeja prefiks 
(vt p 15.2.1 leht "Vöötkoodid, pandid"). Kfi lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" on 
märgitfd tfnnfs "Näita väljastamise hindf", siis näidatakse materjali valikf aknas väljastamise 
hinda, mille hinnaklass on määratfd üldhäälestfses lehel "Väljastamine". Samas saab parema 
hiireklahviga rippmenüüs lisada ja eemaldada nimekirjast ühikf ja tehase nfmbri ning aktiivsel 
materjalil olles valida antfd materjalide liikfmiste nimekirja. 

Kfi lao nfmber sisestada käsitsi ja seejärel liikfda koodi väljale kas tabflaatori klahviga 
(klahviga "Tab") või hiire klikiga, siis materjalide nimekirja saab avada ka klahviga "F2". Kfi 
avanenfd materjalide valikf aknas soovitakse näha väljastamise hindf, siis tfleb lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine" märkida tfnnfs "Materjali valikfl näidata väljastamise 
hinda". Kfi laoarvestfse üldhäälestfses lehel "Mffd häälestfs" märkida tfnnfs "Aftomaatne 
materjali valik rea lisamisel", siis ffe rea lisamisel kantakse lisatavale reale aftomaatselt eelmise 
rea lao nfmber ja avatakse selle lao materjali valikf aken. Tabeliosas võib ffele reale liikfda 
nooleklahviga. 

Tellimfse lisamisel ei saa lisada ffsi materjale abimenüüsse.  

Kfi koodilfgejaga sisseloetfd materjal pffdfb valitfd laos, kfid on olemas teises laos, siis 
asendatakse lao nfmber aftomaatselt, kfi aga materjal on kirjeldatfd mitmes laos, avatakse 
abimenüü, kfst saab valida õige lao. 

Materjali ühik ja ühiku hind võetakse materjali kirjeldfsest. Seejärel sisestada materjali kogus.  

Veerg Müük on nähtav kfi enne tellimfse koostamist valiti tellimfste nimekirjaakna väljas 
"Sisestamisel näidata müüdfd kogfseid" periood. Veerfs näidatakse valitfd perioodil müüdfd 
kogfst. Sisfreal olles saab parema hiireklahviga avada rippmenüü ja lisada või eemaldada veerfd 
“Laoseis” ja “Märkfs”. Sisestatfd märkfs prinditakse ka tellimfsele. 

Tellimfse ridf võib salvestada nfpfga  või kogf tellimfst nfpfga  või nfpfga 

. Materjali kogfste salvestamiseks materjalide nimekirja märkida tfnnfs "Materjalid 
lattf". 

Muutmine ja kustutamine (vt p 18.2) 

Mffta ja kfstftada saab neid tellimfsi, mille kogfseid ei ole kantfd lattf või mille alfsel ei ole 
koostatfd saatelehte. 

Tellimuse printimine ja e-postiga saatmine (vt p 18.2) 

Tellimfste printimiseks valida nimekirjas nfpp , e-postiga saatmiseks valida nfpp 
. Vastavalt lao üldhäälestfses lehel "Arvelevõtmine" määratfd tfnnfsele prinditakse 

veergf "Kood" kas materjali kood või vöötkood. 

E-postiga saatmine on kirjeldatfd eespool pfnktis 15.5.2 "Saatelehe ja hinnapakkfmise saatmine  
e-postiga" 
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15.5.5. HINNAPAKKUMISED 

Enne hinnapakkfmiste sisestamist tfleb: 
- lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – vöötkoodide kasftamise korral määrata lehel 

"Vöötkoodid, pandid" vöötkoodide kasftamine ja kfi kasftatakse vöötkoodilfgejat, siis 
ka prefiks. Lehel "Hinnapakkfmised" määrata kas hinnapakkfmisel printida ainflt 
nimetfs või kood ja nimetfs või vöötkood ja nimetfs ning  hinnapakkfmise nimetfs ja 
väljastajad. 

- kasftaja andmete häälestfses (vt p 5.5), üldandmete häälestfses lehel "E-post"  
(vt p 5.1.4) ja lao üldhäälestfses lehel "E-post" (vt p 15.2.1.) – sisestada andmed, kfi 
tahetakse hinnapakkfmisi saata e-postiga. 

Hinnapakkfmiste nimekirja avamiseks tfleb valida 

Ladu  →   Saatelehed  →  Hinnapakkumisod 

   

Aknas näidatakse hinnapakkfmisi, mille alfsel  saab koostada arve või saatelehe. Arve või 
saatelehe koostamiseks minna vajalikfle hinnapakkfmisele ja parema hiireklikiga avada 
rippmenüü ning valida kas “Loo saateleht” või “Loo arve”. 

Tfnnfse Ainult kasutusõigusoga laod märkimisel on nähtavad ainflt need hinnapakkfmised, 
kfs on materjalid nendest ladfdest, mis on antfd kasftajale lfbatfd, vastasel jfhfl on nähtavad 
kõik hinnapakkfmised. 

Veerfs "@" olev tärn näitab, et hinnapakkfmine  on saadetfd e-postiga, veerfs "A" olev tärn 
näitab, et hinnapakkfmisest on koostatfd arve ja veerfs "S" olev tärn näitab, et hinnapakkfmise 
alfsel on koostatfd saateleht. 

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Järjestamine ja filtreerimine on analoogiline pfnktis 15.5.2 kirjeldatfle. Nfpfga  
filtreerimine on kirjeldatfd pfnktis 18.2. 
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Lisamine (vt p 18.2) 

   

Hinnapakkfmise lisamisel võib kasftades varem sisestatfd hinnapakkfmist, kopeerides selle 
andmed ja vajadfsel neid korrigeerides. Koopia tegemiseks võib nimekirja aknas minna 
vajalikfle hinnapakkfmisele, parema hiireklikiga avada rippmenüü ja valida  “Koopia”. Sellega 
avaneb ffe hinnapakkfmise aken, kfhf on kopeeritfd valitfd hinnapakkfmise andmed. 

Koopia võib teha ka nfpfga   avanenfd hinnapakkfmise aknas. Kopeerimiseks valida 

nfpp , avanenfd valikfaknas näidatakse avatfd perioodi algfsest sisestatfd 

hinnapakkfmisi ja valida sobiv. Vajadfsel saab nimekirja värskendada nfpfga . Kopeeritakse 
kõik andmed, välja arvatfd hinnapakkfmise seeria, nfmber, kffpäev ja käibemaksf protsent. Kfi 
klient valiti enne kopeerimist, siis klienti ja kliendisoodfstfse protsenti üle ei kirjftata.  

Saatelehe aknas on:  
• Sooria – hinnapakkfmise seeria, vaikimisi võetakse viimasena sisestatfd hinnapakkfmise 

seeria. 
• Numbor – hinnapakkfmise nfmber. Programm pakfb järgmist vaba nfmbrit, mille saab 

vajadfse korral mffta. 
• Kuupäov – hinnapakkfmise kffpäev. 
• Kliont – kliendi lühinimi, kellele hinnapakkfmine koostatakse. Aknas näidatakse ka 

valitfd kliendi täisnime, millel klikkides avatakse kliendi andmete aken.  
Kfi kliendil on soodustus, siis soodfstfs arvftatakse igalt realt.. 

Kfi valitfd kliendi andmetes on märgitfd tfnnfs "Probleemne klient" (näiteks makseraskfste 
tõttf), siis kliendi lühinimi kfvatakse ekraanile pfnases kirjaga. Kfi kasftfsel on ka 
müügireskontro moodfl, siis jfhfl, kfi valitfd tellijal on tähtajaks tasfmata arveid või kfi kliendi 
tähtajaks tasfmata arvete sfmma ületab lfbatfd krediidipiiri (krediidipiiri saab sisestada kliendi 
andmetes lehel "Mffd"), siis hoiatfseks mfftfb nfpf  tekst pfnaseks ja selle nfpfga 
avanenfd aknas on näha tellija tähtajaks tasfmata arved, viimases veerfs on näha ka mitf päeva 
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on tasfmine hilinenfd. Nimekirjas näidatakse viimase 12 kff arveid.  Kfi kliendi andmed 
pffdfvad abimenüüs "Kliendid", tfleb need jooksvalt sinna lisada. 

Lehel "Käibemaks" 

    

• Käibomaks – valida kas hinnale lisada käibemaks või oraldada või käibemaks puudub, 
vaikimisi määratakse lao häälestfses lehel "Väljastamise saatelehed" (vt p 15.2.1). 

• % – käibemaksf protsent võetakse vaikimisi ettevõtte üldandmetest (vt p 5.1.1), seda saab 
vajadfsel saatelehel mffta. 

• Ühikuhind käibomaksuta – märkida kfi hinnapakkfmise koostamisel valiti käibemaksf 
eraldamine (s.t. hind sisestati koos käibemaksfga), aga hinnapakkfmisel näidatakse hinda 
ilma käibemaksfta, vaikimisi määratakse lao häälestfses lehel "Väljastamise saatelehed"  
(vt p 15.2.1). 

Lehel "Üldinfo" 

    

• Alus – tekst (kfni 100 sümbolit). 
• Väljatrükk ingliso koolos – prinditakse inglisekeelne hinnapakkfmine, inglisekeelne 

nimetfs tfleb sisestada lao üldhäälestfses lehel “Hinnapakkfmised”. Kfi soovitakse ka 
inglisekeelseid materjalide nimetfsi, siis tfleb need sisestada materjalide kirjeldfsse. 

• Müügimoos – müügimehe nimi (kfni 30 sümbolit), saab valida abimenüüst.  
• Kauba saatja – saatja nimi (kfni 50 sümbolit), saab valida abimenüüst. 
• Füüsilisolo isikulo – märkida tfnnfs, kfi hinnapakkfmine tehakse füüsilisele isikfle 

(füüsiline isik käibemaksfseadfse mõistes, ei ole FIE, kasftatakse käibedeklaratsiooni lisa 
INF koostamisel); võetakse aftomaatselt kliendi andmetest. 

• Kliondisoodustuso % – kliendisoodfstfse protsent, mida arvestatakse saatelehe igal 
sisfreal oleva sfmma arvftamisel. Vaikimisi võetakse kliendi andmetest (vt p 6.1, leht 
"Soodfstfsed" väli "Maksfsoodfstfse %").  

• Soodustus lõppsummalt 
• Hinnapakkumino kohtib … päova – hinnapakkfmise kehtivfsaeg, väli on nähtav kfi lao 

üldhäälestfses lehel "Hinnapakkfmised" on märgitfd hinnapakkfmise kasftamine, samas 
sisestada kehtivfse aja päevades (vt p 15.2.1).  

• Kulukohad – kantakse arve koostamisel arvele ja saab kasftada koondarve koostamisel. 
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Lehel "Lisatekstid" 
• Lisatoksti numbor – saatelehele prinditava lisateksti nfmber abimenüüs "Lisatekstid"  

(vt p 10.2). Samfti saab sisestada täiendava teksti (kfni 20 sümbolit). 
• Printida matorjali lisainfo – saatelehele prinditakse lisainfo materjali kirjeldfses valitfd 

laoga seotfd andmete lehelt "Lisainfo" (vt p 15.4.1). 

Lehel "Täpsus" 
• Lõppsumma ümardamiso täpsus – lõppsfmma ümardamise täpsfs (0.01, 0.05, 0.1 või 

1,00). määratakse lao üldhäälestfses lehel "Väljastamise saateleht" (vt p 15.2.1). 
• Ühikuhinna täpsus – ühikf hinna täpsfs (0.01, 0.001, 0,0001 või 0.00001), määratakse 

lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1).  

Lehel "Pangad, maksja" 
• Omapanga tähisod – valida ettevõtte pangarekvisiitides kirjeldatfd pangad (vt p 5.4). 
• Maksja – kfi hinnapakkfmise saaja (klient) erineb maksjast, siis täita maksja nimi, saab 

valida abimenüüst. 

Lehel “Koodilugeja” 
• Vöötkood 
• Valik korduvalo vöötkoodilo 
• Roa salvostamisol koguso kontroll 

Leht on nähtav kfi lao häälestfses lehel “Vöötkoodid, pandid” on märgitfd tfnnfs “Vöötkoodide 
kasftamine”. 

Hinnapakkumise lisamine vöötkoodilugejaga 

Hinnapakkfmise lisamise aknas tfleb pärast hinnapakkfmise päise sisestamist avada leht 
“Koodilfgeja” ja viia hiire kfrsor väljale “Vöötkood”. Jfhfl, kfi sama vöötkood esineb kordfvalt 
samas laos või erinevates ladfdes, siis saab samal lehel märkida tfnnfs “Valik kordfvale 
vöötkoodile”. Tfnnfse märkimisel avatakse materjali valikf aken, vastasel jfhfl võetakse 
materjal esimest leitfd laost. Seejärel lfgeda materjalilt vöötkood, sellega tekib tellimfsele 
aftomaatselt ffs rida. Kfni loetakse sama vöötkoodiga materjali, sffrendatakse antfd rea kogfst. 
Kfi loetakse fft koodi, siis tekib aftomaatselt ffs rida. Enne hinnapakkfmise salvestamist saab 
vajadfsel kogfseid mffta. 

Hinnapakkumise sisuread 

Hinnapakkfmise sisfridade sisestamisel valida ladu ja materjalide nimekirjast valida materjal kas 
koodi või nimotuso järgi või kasftada vöötkoodilfgejat. Kfi lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, 
kogfsed" on märgitfd tfnnfs "Näita väljastamise hindf", siis näidatakse materjali valikf aknas 
väljastamise hinda, mille hinnaklass on määratfd üldhäälestfses lehel "Väljastamine". Samas 
saab parema hiireklahviga rippmenüüs lisada ja eemaldada materjali valikf akna nimekirjast 
ühikf ja tehase nfmbri ning aktiivsel materjalil olles valida antfd materjalide liikfmiste 
nimekirja. 

Kfi lao nfmber sisestada käsitsi ja seejärel liikfda koodi väljale kas tabflaatori klahviga 
(klahviga "Tab") või hiire klikiga, siis materjalide nimekirja saab avada ka klahviga "F2". Kfi 
avanenfd materjalide valikf aknas soovitakse näha väljastamise hindf, siis tfleb lao 
üldhäälestfses lehel "Väljastamine" märkida tfnnfs "Materjali valikfl näidata väljastamise 
hinda". Kfi laoarvestfse üldhäälestfses lehel "Mffd häälestfs" märkida tfnnfs "Aftomaatne 
materjali valik rea lisamisel", siis ffe rea lisamisel kantakse lisatavale reale aftomaatselt eelmise 
rea lao nfmber ja avatakse selle lao materjali valikf aken. Tabeliosas võib ffele reale liikfda 
nooleklahviga. 

Hinnapakkfmise lisamisel ei saa lisada ffsi materjale abimenüüsse.  
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Kfi koodilfgejaga sisseloetfd materjal pffdfb valitfd laos, kfid on olemas teises laos, siis 
asendatakse lao nfmber aftomaatselt, kfi aga materjal on kirjeldatfd mitmes laos, avatakse 
abimenüü, kfst saab valida õige lao. 

Materjali ühik ja ühiku hind võetakse materjali kirjeldfsest. Seejärel sisestada materjali kogus.  

Reale saab sisestada ka Kflfkohad 

Hinnapakkfmise ridf võib salvestada nfpfga  või kogf hinnapakkfmise nfpfga  

või nfpfga .  

Muutmine ja kustutamine (vt p 18.2) 

Hinnapakkumise printimine ja e-postiga saatmine (vt p 18.2) 

Hinnapakkfmiste printimiseks valida nimekirjas nfpp , e-postiga saatmiseks valida 
nfpp . Vastavalt lao üldhäälestfses lehel "Hinnapakkfmised" määratfd tfnnfsele 
prinditakse veergf "Kood" kas materjali kood või vöötkood. 

E-postiga saatmine on kirjeldatfd eespool pfnktis 15.5.2 "Saatelehe ja hinnapakkfmise saatmine  
e-postiga" 
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15.6.  KÄIBED, SALDOD  

Laoarvestfse osa kolmandasse veergf on koondatfd tegevfsed ja arfanded, mis on seotfd 
materjalide käivete ja saldodega. 

 

15.6.1.  ARVUTUS 

Iga kff lõpfs tfleb arvftada materjalide käibed ning alg- ja lõppsaldod, need on alfseks kff 
kflfarfande koostamisel. Materjalide kff kflfarfanded on analoogilised finantsraamatf-
pidamises arvftatavate kontode käivete ja saldodega. Jooksva kff kflfarfande tegemiseks peab 
eelnevalt olema tehtfd eelmise kff kflfarvestfs. Programm säilitab iga kff materjalide 
lõppseisf, mis on alfseks järgmise kff arvestfse koostamiseks. 

Materjalide kff kflfarvestfsed tfleb teha ka nende kffde kohta, millel pffdfb materjalide 
liikfmine.  

Kffd, millest on õige alfstada saldode arvftamist, saab vaadata abitegevfstes lehel "Alfstamine" 
(vt p 15.1), see kffpäev mffdetakse alati kfi saldod arvftatakse või kfi mffdetakse jfba 
arvftatfd saldodega kff materjalide liikfmisi. 

Käivete ja saldode arvftamiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Arvutus 

   

Avanenfd aknas "Kflfarfanne" tfleb täita väljad: 
• Esimono kuu ja aasta – kff, millest alates saldod arvftatakse. 
• Viimano kuu ja aasta – viimane kff, mille saldod arvftatakse. 
• Järjostus – materjale saab järjestada koodido ja nimotusto järgi. 
• Eolvaatota printimino 
• Printida nullisod road. 
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• Väljastamisto koond omahinnas tohingupartnorito lõikos – tfnnfst saab määrata ainflt 
eelarvelisel asftfsel. 

Tabeliosas märkida kas arfannet tehakse valitfd lao või kõigi ladfde materjalide kohta, kõikide 
ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas näidatakse ainflt neid ladfsid, mille 
kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Arvftamiseks valida nfpp . Mitme kff saldode arvftamisel salvestatakse kõikide kffde 
saldod, aga prinditakse ainflt viimase kff kflfarfanne.  

  

Kfi materjale on valitfd vahemikfs ümber hinnatfd, siis antakse vastav hoiatfs: "Laos X on 
selles vahemikfs materjale ümberhinnatfd! Kas jätkata?". Enne arvftfst võib vajadfsel 
ümberhindamise kfstftada (vt p 15.8.16). 

 

15.6.2.  VAATAMINE 

Saldode vaatamiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Vaatamino 

  

Avanenfd aknas "Materjalide saldod" on kõik saldod kronoloogilises järjestfses. Vajalike 
saldode kiiremaks leidmiseks, saab akna tööribal sisestada: 

• Matorjal – materjal, mille saldosid soovitakse näha. 
• Aasta – jättes materjali ja kff sisestamata, on näha sisestatfd aasta kõik saldod. 
• Kuu – kff, mille saldosid soovitakse näha. 

Võrgfs töötamisel saab andmeid värskendada nfpfga . 
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15.6.3.  KULUARUANNE 

Iga kff lõpfs tfleb teha materjalide kflfarfanne, milles kajastfvad antfd kff käibed ning alg- ja 
lõppsaldod.  

Kff kflfarfande printimiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Kuluaruanno 

   

Avanenfd aken on analoogiline kflfarfande arvftamise aknale (vt p 15.6.1).  
• Vahomik – ajavahemik, mille kohta kflfarfanne koostatakse.  
• Tingimuso valik – saab valida koodi või  matorjali gruppido järgi ning sisestada kas 

vastav väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Kfi väli jäetakse tühjaks, prinditakse 
kflfarfanne kõigi materjalide kohta. 

• Väljunddokumont  
• Järjostus – materjale saab järjestada koodido ja nimotusto järgi. 
• Grupoorimino – arfannet saab printida gruppido lõikos või nende koondina. Kfi 

valitakse "Järjostikku", siis materjale ei grfpeerita. 
• Summoorida koodi järgi – tfnnfse märkimisel saab sisestada ka koodi pikkuso. 
• Eolvaatota printimino 
• Printida nullisod road   

Tabeliosas märkida kas arfannet tehakse valitfd lao või kõigi ladfde materjalide kohta, kõikide 

ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas näidatakse ainflt neid ladfsid, mille 
kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Printimiseks valida nfpp .  

Kflfarfandes on materjalide saldode jääk kff algfseks ja lõpfks ning arvelevõetfd ja väljastatfd 
materjalide käibed (kogfsed ja sfmmad), veerfs "Ühikf hind" on näidatfd materjalide kaartidel 
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olevad arvelevõtmise hinnad, arfande lõpfs on näidatfd ka lao väljaminekfte üldsfmma ilma 
sisekäibeta (laost–lattf saatelehtede väljastamised nii määratfd sihtlaoga kfi ka ilma sihtlaota, s.t 
mahakandmised). FIFO meetodi korral arvestatakse kflfarfandes väljastamiste omahindade 
arvftamisel ümberhindamisel saadfd ffsi hindf. 

Arvftamisel kontrollitakse iga lao kohta alfstamist õigest kffst. Kff kflfarfandes prinditakse ka 
dokfmendi kinnitaja amet ja nimi nendele ladfdele, mille häälestfses on need sisestatfd  
(vt p 15.2.2, leht "Väljfndvorm").  

 

15.6.4.  KOONDARUANNE 

Saab koostada koondkflfarfannet, milles kajastfvad valitfd vahemikf koondkäibed ning alg- ja 
lõppsaldod ladfde lõikes.  

Koondkflfarfande printimiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Koondaruanno 

   

Avanenfd aknas sisestada vahomik ning dokumondi kinnitaja amot ja nimi. Tabeliosas 
märkida kas arfannet tehakse valitfd lao või kõigi ladfde materjalide kohta, kõikide ladfde 

märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas näidatakse ainflt neid ladfsid, mille 
kasftamiseks on kasftajal õigfs. Kffde lõikes arfande saamiseks tfleb märkida tfnnfse Iga kuu 
oraldi roana. 

Printimiseks valida nfpp .  

Koondarfandes tffakse ühe reana (või tfnnfse Iga kuu oraldi roana märgistamise korral 
tffakse materjalide saldod kffde lõikes) iga valitfd lao kohta materjalide saldode vahemikf 
algfseks ja lõpfks ning arvelevõetfd ja väljastatfd materjalide koondkäibed (kogfsed ja 
sfmmad) ning eraldi veel rida üldsfmma ilma käibemaksfta. Veerfs "Ühikf hind" on näidatfd 
materjali kaardil oleva arvelevõtmise hinnad. Kfi koondarfanne koostatakse ühe lao kohta, siis 
prinditakse lisaks dokfmendi kinnitaja ametile ja nimele ka laohoidja nimi ja amet. 
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15.6.5.  INVENTUUR 

Inventffri läbiviimiseks saab printida lfgemislehed (vt p 15.7.2). Raamatfpidamise andmete 
(programmis olevate andmete) alfsel saab koostada nimekirja inventffri tflemfste sisestamiseks. 
Sisestatfd kogfste ja raamatfpidamise andmete võrdlemisel tffakse välja erinevfsed. Nende 
alfsel saab koostada väljastamiste saatelehti raamatfpidamise andmete korrigeerimiseks. 

Enne tfleb häälestada: 
- lao üldhäälestfses (vt p 15.2.1) – lehel "Inventffr" saab sisestada teksti, mis prinditakse  

inventffri lehe päisesse ja lõppf ning lehel "Hinnad, kogfsed" materjali hinna ja kogfse 
täpsfse. 

- saatelehtede koostamiseks teha häälestfs nagf on kirjeldatfd pfnktis 15.5.2.  

Inventffri nimekirja koostamiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Invontuur 

   

Avanenfd aknas on koostatfd inventffride nimekiri – koostamise kffpäevad, programmi 
andmetel saadfd sfmmad ja kogfsed ning inventffri käigfs ilmnenfd kogfste ja sfmmade vahed 
ning materjalide grfpid. Veerfs "SL" on tfnnfsed: 

- tühi – koostatfd on inventffri lehed 
- "S" – inventffri alfsel on koostatfd saatelehed, väljastamise saatelehtede nimekirjas 

veerfs "L" on tfnnfs "O" (vt p 15.5.2) 
- "L" – saatelehtede alfsel on materjalid väljastatfd, väljastamise saatelehtede nimekirjas 

veerfs "L" on tfnnfs "I" (vt p 15.5.2). 

Koostatfd ja väljastatfd inventffri saatelehed on nähtavad ka väljastamiste nimekirjas, kfid 
kfstftada ja väljastada ning väljastamist tühistada saab neid ainflt inventffri osas. 
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Lisamine 

   

Lisamisel avanenfd aknas sisestada invontuuri kuupäov, märkida laod. Tfnnfse Võtta alusoks 
arvostuslik kogus märkimisel tffakse lisamisaknas väljadesse "Loetfd kogfs" arvestfslikfd 
kogfsed, mida saab vajadfsel mffta, vastasel jfhfl tfleb kõik loetfd kogfsed ise sisestada.  
Lisaks saab valida matorjalido grupi(d). 
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Avanenfd lisamisaknas saab sisestada andmeid väljadesse kirjoldus ja lootud kogus. Nfpfga 

 saab ffendada arvestfslikke andmeid ffesti arvftatfd kff 
kflfarfande alfsel. Kfi soovitakse valikfs näha ainflt nfllist erineva kogfsega materjale (nfllist 
erineb kas Kogus või Lootud kogus), siis märkida valikf aknas vastav tfnnfs. Printimiseks 

valida nfpp  ja salvestamiseks nfpp .  

Inventffri käigfs selgfnfd arvestfslike kogfste vahede kajastamiseks tfleb lffa inventffri 

andmete alfsel saateleht nfpfga , sisestades kliondi ja saatelehe sooria, (lao 
ülejääk näidatakse miinfsmärgiga, pffdfjääk plfssmärgiga). 

   

Materjalid tfleb väljastada nfpfga .  

Koostatfd saatelehed on näha väljastamiste nimekirjas (vt p 15.5.2) ja inventffri lisamis- või 

mfftmisaknast nfpfga   avanevas aknas "Inventffri saatelehed". 

   

Nfpfga  saab avada saatelehe mfftmisakna, milles saab andmeid mffta ainflt lehtedel. 
Kfi tahetakse mffta ka saatelehe sisfridasid, siis tfleb kfstftada saateleht aknas "Inventffr–

lisamine" nfpfga  ja mffta need aknas "Inventffr – lisamine" (või hiljem 

"Inventffr – mfftmine") ning koostada saateleht ffesti nfpfga . 

Muutmine ja kustutamine (vt p 18.2) 

Mffta ja kfstftada saab ainflt neid inventffre, millelt ei ole loodfd saatelehti. Kfi saatelehed on 

loodfd, tfleb need eelnevalt kfstftada nfpfga , väljastatfd saatelehel aga ka 

tühistada väljastamine nfpfga . 
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Printimine (vt p 18.2) 

  

Avanenfd aknas saab häälestada: 
• Tingimuso valik – saab valida koodi või  matorjali gruppido järgi ning sisestada kas 

vastav väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Kfi väli jäetakse tühjaks, prinditakse 
inventffri tflemfsed kõigi materjalide kohta. 

• Järjostus – materjale saab järjestada koodi või nimotuso järgi. 
• Grupoorimino – grfpeerida saab gruppido lõikos või nende koondina.  
• Koos lisatokstidoga – tfnnfs märkida lao üldhäälestfses lehel "Inventffr" sisestatfd 

lisatekstide printimiseks (vt p 15.2.1). 

Arfande "Inventffri tflemfsed" printimiseks tfleb valida nfpp . Väljatrükk on toodfd 
Lisas. 

 

15.6.6.  LAOSEISUD 

Lao hetkeseisfde vaatamiseks tfleb valida  

Ladu  →  Käibed, saldod  →  Laosoisud 

  

Avanenfd aknas on näha kõigi ladfde materjalide nimekiri. Tfnnfse Näita ainult aktiivsoid 
matorjalo ja/või tfnnfse Näita ainult nullist orinovaid ja/või Näita väljastamiso hindu 
märkimisel saab näidatavate materjalide nimekirja mffta. Kfi on märgitfd tfnnfs "Näita 
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väljastamise hinda", siis näidatakse laoseisfde aknas lao üldhäälestfses lehel "Väljastamine" 
määratfd hinnaklassi väljastamishindf.  

Viimases nimeta veerfs on "*", kfi materjal on märgitfd aktiivseks.  

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Materjale saab filtreerida nfpfga .  

Materjalide järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
materjali kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 
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15.7.  ARUANDED  

Laoarvestfses saab veerfs "Arfanded" koostada materjalide liikfmise arfannet ja inventffri 
lehte, printida materjalide kaarte, kfs on näha valitfd vahemikfs materjali arvelevõtmised ja 
väljastamised. Samfti saab koostada hinnakirjf, nimekirjf seisvate materjalide kohta ja 
materjalide kohta, mille kehtivfsaeg lõpeb etteantfd vahemikfs ning koostatfd saatelehtede 
nimekirja, lao statistika arfannet ja arfannet materjalide kohta, mille kogfs on väiksem 
minimaalsest kogfsest. 

 

15.7.1.  MATERJALI LIIKUMINE 

Materjali liikfmises saab koostada arfannet ühe valitfd materjali, kliendi, dokfmendi, vastfvõtja 
või nende grfppide liikfmiste kohta kas ühes laos või kõigis ladfdes. Kfi valitakse kliendiks 
valitakse kontserni emaettevõte, siis näidatakse arfandes kõigi kontserni kfflfvate ettevõtete 
liikfmisi. 

Arfandesse tffakse valitfd vahemikf tehingfte (arvelevõtmised, väljastamised) materjalide 
hinnad, kogfsed, tehingfte dokfmendid ja kliendid ning arfande lõppf prinditakse vastftava 
isikf amet ja nimi, kfi need sisestati valitfd lao häälestfses lehele "Väljfndvorm". Materjali 
kogfse täpsfse saab eelnevalt määrata lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). 

Materjali liikfmise arfande koostamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Matorjali liikumino 

     

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Materjali liikfmine" tfleb määrata milliseid liikfmisi tahetakse 
arfandes näha: 

• Liikumino 
- Arvolovõtmino – arvelevõetfd materjalid.  
- Väljastamino – väljastatfd materjalid. 
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- Kõik liikumisod – arvelevõetfd ja väljastatfd materjalid. 
- Liikumisto saldo – arfandesse tffakse valitfd vahemikfs iga materjali kohta 

sissetflekfte ja väljaminekfte üldsfmmad alfsel arvftatfd saldo (ei arvestata materjali 
üldist saldot vahemikf algfseks). 

- Rosorvoorimisod 
- Tollimusod laos – lattf kantfd tellimfste arfanne. 

• Vahomik – ajavahemik, mille kohta arfanne koostatakse.  

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

• Tingimuso valik – saab valida koodi, kliondi, dokumondi, vastuvõtja/väljaandja, 
matorjali gruppido või riikido järgi, eelarveline asftfs ka klassifikaatorito järgi. Kfi 
lao üldhäälestfses lehel "Väljfndvorm" on sisestatfd kflfkohtade arv, siis saab valida ka 
kulukohtado järgi. Seejärel sisestada kas vastav väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja 
"*". Koodi valikfl saab "*" kasftada tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, 
prinditakse kõikide materjalide liikfmine. 
Eraldi tingimfsena saab arvelevõtmise arfandes valida ostuarvoto grupi, seda saab 
kasftada ainflt jfhfl, kfi materjalid on lattf arvele võetfd ostfreskontros ja ostfarvele on 
sisestatfd ostfarve grfpp. 

Akna alfmises osas saab häälestada arfande väljfndvormi ja materjalide järjestfse arfandes: 
• Väljunddokumont  

- Iga liikfmine eraldi 
- Kood+Hind – sfmmeeritakse ühesfgfse koodi ja hinnaga materjalide liikfmised. 
- Üle ladfde  
- Iga ladf eraldi – saab valida ainflt liikfmiste saldode arfandes. Saldod sfmmeeritakse 

ladfde lõikes. 
• Printida omahind – tfnnfst saab märkida väljastamiste korral. Arfandesse prinditakse 

lisaks väljastamise hinnale ka omahind. FIFO meetodi korral on omahinnaks 
arvelevõtmise hind, mis on selle väljastamisega seotfd, kaalftfd keskmise meetodi 
korral on omahinnaks aga väljastamise hetkel olev materjali hind, mis on nähtav 
väljastamiste nimekirjas. 

• Ilma sisokäibota – tfnnfse märkimisel jäetakse arfandest välja Laost–lattf 
saatelehtedega materjalide liikfmised, välja arvatfd jfhfl, kfi Sihtladf oli näitamata 
(näiteks materjalide mahakandmisel). 

• Grupoorimino – arfannet saab printida kuupäovado lõikes, samfti kliontido, 
dokumontido ja nende koondina, samfti ladudota dokumontido lõikes, väljaandjato 
(väljastamiste korral), vastuvõtjato (arvelevõtmiste korral), kulukohtado gruppido, 
riikido lõikos või nende koondina, eelarveline asftfs ka klassifikaatorito, 
tohingupartnorito lõikos või nende koondina. Arvelevõtmise arfandes saab 
grfpeerida ka ostfarve grfppide lõikes. 

• Järjostus – materjale saab järjestada koodido, nimotusto või kuupäovado järgi. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp . Materjali liikfmise arfandes võivad olla nii 
arvelevõtmise saatelehed ja ostfarved ning väljastamise saatelehed ja müügiarved, vastavalt 
sellele, kfs materjal arvele võeti või väljastati. Materjali liikfmise arfandes prinditakse ka 
dokfmendi kinnitaja amet ja nimi nendele ladfdele, mille häälestfses on need sisestatfd  
(vt p 15.2.2, leht "Väljfndvorm"). Väljatrükk on toodfd Lisas. 

 



   

 79

15.7.2.  INVENTUURI LEHED 

Lao inventffris kajastatakse lao inventffri kffpäeval materjalide kogfsed ja keskmist 
arvelevõtmise hindf (keskmist ostfhindf) või materjali kirjeldfses näidatfd minimaalset 
väljastfshinda. Materjali kogfs arvftatakse inventffri kffpäevaks, arvestades eelmise kff jääki 
(kffkflfarfanne) ja jooksva kff arvelevõtmisi ja väljastamisi. 

Siin saab koostada ka lao hetkeseisf arfannet, kfs näidatakse iga materjali hetkeseisfle vastavat 
kogfst ja keskmist arvelevõtmise hinda (keskmist ostfhinda) või materjali kirjeldfses näidatfd 
minimaalset väljastfshinda. Andmed võetakse materjalide kirjeldfsest, kfsjffres iga materjali 
liikfmise järel mfftfb kogfs ja võib mfftfda keskmine arvelevõtmise hind. Materjali kogfse 
täpsfse saab eelnevalt määrata lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" ja lehel "Inventffr" 
saab sisestada teksti, mis prinditakse inventffri lehe päisesse ja lõppf (vt p 15.2.1). Arfande 
koostamisel ei saa ette anda kffpäeva, vaid see koostatakse alati hetkel oleva seisf kohta. 

Inventffri lehe või hetkeseisf arfande koostamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Invontuuri lohod 

    

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Inventffr" saab määrata missfgfst inventffri arfannet soovitakse. 
• Invontuuri kuupäov – kffpäev, mille seisfga inventffr tehakse. 
• Tingimuso valik – saab valida matorjali koodi või grupi. Seejärel sisestada kas vastav 

väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab "*" kasftada 
tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, tehakse inventffr kõikide 
materjalide kohta.  

• Hankija – lisatingimfs, hankija loetakse materjali kirjeldfsest. 
• Järjostus – materjale saab järjestada koodido või nimotusto järgi. 
• Grupoorimino – grfpeerida saab matorjali gruppido lõikos või nende koondina.  
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• Hind – valida kas arfandes näidatakse koskmino ostuhind või materjali väljastamiso 
hind (müügihind) valitfd hinnaklassis. 

• Hinnaklass – hinnaklassi saab valida müügihinna korral. 
• Summoorida koodi järgi – sfmmeeritakse ühesfgfste koodide algfstega materjalid, 

grfpeerimiseks näidata koodi võrreldava osa pikkfs. 
• Pikkus – materjalide koode võrreldakse sellele väljale sisestatfd pikkfse flatfses ning 

võrdsete koodidega materjalid sfmmeeritakse (näiteks, kfi pikkfseks on 2, siis grfpis 
"12" sfmmeeritakse materjalid, mille koodid on "1200" ja "1210" ning grfpis "16" 
sfmmeeritakse materjalid, mille koodid on "1601" ja "1620"). 

• Lisavalikud 
- Hotkosois – lao hetkeseisf arfanne, andmed võetakse materjalide nimekirjast. 
- Arvosta rosorvoorimisi – tfnnfs on nähtav, kfi koostatakse hetkeseisf arfannet ja 

kasftatakse reserveerimisi. 
- Ilma nullisto ridadota – tfnnfse märkimisel ei näidata mitteaktiivseid materjale või 

materjale, mille kogfs on nfll. 
- Lisatokstidoga – tfnnfs märkida lao üldhäälestfses lehel "Inventffr" sisestatfd 

lisatekstide printimiseks (vt p 15.2.1). 
- Tohasonumbriga 
- Lugomisloht – prinditakse materjali kood, nimetfs ja ühik, täita saab kogfse ja 

märkfse lahtreid. 
- Summoorida laod kokku – materjalid sfmmeeritakse üle ladfde, hinnaks võetakse 

jooksev keskmine materjali omahind. 
- Ainult aktiivsod matorjalid 
- Vöötkood koodi asomol - tfnnfse märkimisel prinditakse koodi asemel vöötkood. 

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Printimiseks valida nfpp . Laoseisf (tfnnfs "Hetkeseis"), inventffri ja lfgemislehe 
(tfnnfs "Lfgemisleht") väljatrükid on toodfd Lisas. 
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15.7.3.  MATERJALI KAART 

Materjali kaart koostatakse arvftatfd saldode ning arvelevõtmiste ja väljastamiste põhjal. 

Materjali kaardi koostamiseks valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Matorjali kaart 

   

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Materjali kaart" saab määrata missfgfst materjali kaarti soovitakse. 
• Vahomik – ajavahemik, mille kohta materjali kaart koostatakse.  
• Tingimusto valik – materjali kood või koodi algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab 

"*" kasftada tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, prinditakse kõikide 
selle lao materjalide kaardid. 

• Järjostus – materjale saab järjestada koodido või nimotusto järgi. 
• Eolvaatota printimino 

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Printimiseks valida nfpp . Prinditakse materjalide kaardid, mille näidatakse lisaks 
tehingftele ka vahemikf algsaldod ning lõppsaldod. Väljatrükk on toodfd Lisas. 
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15.7.4.  HINNAKIRI 

Materjalide valitfd hinnaklassi hindade printimiseks tfleb valida  

Ladu  →  Arfanded  →  Hinnakiri 

    

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Hinnakiri" saab määrata missfgfst arfannet soovitakse. 
• Kuupäov – kffpäev, mille seisfga hinnakirja soovitakse. 
• Tingimuso valik – saab valida matorjali koodi või grupi. Seejärel sisestada kas vastav 

väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab "*" kasftada 
tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, prinditakse hinnakiri kõikide 
materjalide kohta.  

• Järjostus – materjale saab järjestada koodido või nimotusto järgi. 
• Hinnaklass 
• Käibomaks – saab määrata kas hinnale lisada või oraldada käibemaks. 
• Ingliso koolos – materjalide inglisekeelsed nimetfsed võetakse materjali üldkirjeldfse 

lehelt "Mffd andmed". 
• Valuuta – valffta valimisel prinditakse täiendavalt käibemaksfga hinnad ka vastavas 

vääringfs. 
• Vöötkoodidoga – saab valida ainflt jfhfl, kfi väli Valffta on tühi või EUR. 
  

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Printimiseks valida nfpp . 

 

15.7.5.  SEISVAD MATERJALID 

Saab koostada arfannet materjalide kohta, milledel ei olnfd liikfmisi etteantfd vahemikfs. Kfi 
materjal on liikfnfd ainflt ladfdevahelise saatelehega, siis loetakse see materjal seisvaks 
materjaliks.  
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Materjali kogfse täpsfse saab eelnevalt määrata lao üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed"  
(vt p 15.2.1). 

Seisvate materjalide printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Soisvad matorjalid 

  

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Seisvad materjalid" saab määrata missfgfst arfannet soovitakse. 
• Liikumino – arfandesse tffakse materjalid, milledel ei olnfd antfd ajavahemikfs:  

- Arvolovõtmino – arvelevõtmisi. 
- Väljastamino – väljastamisi. 
- Kõik liikumisod – ei arvelevõtmisi ega väljastamisi. 

• Algus – sisestada vahemikf algfskffpäev.  
• Lõpp – kfi kffpäev on jooksev kffpäev, siis omahind ja kogfs võetakse hetkeseisfst, 

kfi mitte, siis arvftatakse kflfarfande alfsel.  
• Tingimuso valik – saab valida matorjali koodi või grupi. Seejärel sisestada kas vastav 

väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab "*" kasftada 
tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, arfanne koostatakse kõikide 
materjalide kohta. 

• Lisatingimus – antfd vahemikfs: 
- Kõik – kõik materjalid, millel liikfmised pffdfvad. Materjalide omahinnad ja kogfsed 

arvftatakse, arvestades algfs- ja lõppkffpäeva. 
- Hotkosois on null – materjalid, millel liikfmised pffdfvad ja kogfs on nfll. 
- Hotkosois oi olo null – materjalid, millel liikfmised pffdfvad ja kogfs ei ole nfll.  

• Järjostus – arfandes saab materjale järjestada koodido või nimotusto järgi. 
• Hind – valida kas arfandes näidatakse koskmino ostuhind või materjali väljastamiso 

hind (müügihind) valitfd hinnaklassis. 
• Hinnaklass – hinnaklassi saab valida kfi valiti müügihind. 
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Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp .  

 

15.7.6.  KOOSTATUD SAATELEHED 

Koostatfd saatelehtede nimekirja printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Koostatud saatolohod 

  

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Koostatfd saatelehed" saab määrata missfgfst arfannet soovitakse. 
• Saatolohod  

- Sissotuloku saatolohod  
- Väljastamiso saatolohod  
- Laost-lattu – saatolohod  

• Vahomik – sisestada vahemik.  
• Sooria – saatelehtede seeria, võib sisestada kas vastava väärtfse või ühesfgfsed 

algfssümbolid ja "*". 
• Hankija/Tollija/Saaja – võib valida abimenüüst või sisestada kas vastava hankija, tellija, 

saaja või nende ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Kfi kliendiks valitakse kontserni 
emaettevõte, siis näidatakse arfandes kõigi kontserni kfflfvate ettevõtete saatelehti. 

Akna alfmises osas saab häälestada arfande väljfndvormi ja saatelehtede järjestfse arfandes: 
• Grupoorimino – arfannet saab printida hankijato, tollijat või saajato lõikos või nende 

koondina, samfti sooriato lõikos.  
• Järjostus – materjale saab järjestada saatoloho kuupäovado, sooriato ja numbrito, 

hankijato, tollijato või saajato järgi või saatolohtodo kasvavato või kahanovato 
summado järgi. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp .  
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15.7.7.  STATISTIKA 

Lao statistika arfanne koostatakse materjalide arvelevõtmiste ja väljastamiste kohta, arfandes ei 
kajastata ladfdevahelisi saatelehti. 

Lao statistika arfande printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Statistika 

  

Avanenfd aknas "Ladf Nr – Statistika" saab määrata missfgfst arfannet soovitakse. 
• Liikumino 

- Arvolovõtmino – arvelevõetfd materjalid.  
- Väljastamino – väljastatfd materjalid. 

• Vahomik – sisestada vahemik. Kfi arfanne koostatakse kffde lõikes, siis vahemik võib 
olla kfni 12 kffd. 

• Tingimuso valik – saab valida matorjali koodi või grupi. Seejärel sisestada kas vastav 
väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab "*" kasftada 
tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, arfanne koostatakse kõikide 
materjalide kohta. 

• Kliont – võib valida abimenüüst või sisestada kas vastava kliendi või ühesfgfsed 
algfssümbolid ja "*".  Kfi kliendiks valitakse kontserni emaettevõte, siis arvestatakse 
arfandes kõigi kontserni kfflfvate ettevõtete liikfmisi. 

• Kliondi grupp – valida abimenüüst "Kliendid" lehelt "Mffd" (vt p 6.1). 

Saab häälestada ka arfande väljfndvormi ja materjalide järjestfse arfandes: 
• Koondaruanno või Kuudo lõikos 
• Grupoorimino – grfpeerida saab kliontido lõikos või nende koondina; kliondi gruppido 

või nende koondina; grupid/kliondid/matorjalid; kliondigrupid/matorjalid, 
kliondid/intrastati koodid, riigid/intrastati koodid ja kulukohad või nende koondina. 
Lisaks saab grfpeerimisel märkida tfnnfse Kliont on maksja. 
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• Järjostus – materjale saab järjestada koodi, nimotuso, summa ja koguso järgi, 
väljastamisi aga ka tulu järgi. Tflf arvftamiseks lahftatakse müügisfmmast sfmma 
omahinnas. Omahinnana kasftatakse materjalide nimekirjas olevat jooksvat keskmist 
hinda. 

• Summorida koodi järgi – saab kasftada ainflt jfhfl, kfi grfpeerimist ei ole (valitfd 
Järjestikkf). Sfmmerida võib kas ette andes koodi pikkuso või maski, millel saab näidata 
vastavad koodi positsioonid "*"-ga.  

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs. 

Kfi materjalil pffdfb väljastamisel omahind (pffdfs arvelevõtmine), siis arfande   koostamisel 
võetakse omahinnaks hetkel kehtiv keskmine omahind. Kfi laost väljastatakse koos 
käibemaksfga, siis arfandes näidatfd Tflf näidatakse ilma käibemaksfta. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp .  

 

15.7.8.  KEHTIVUSAJA KONTROLL  

Arfannet saab koostada ainflt siis kfi keskmise hinna arvftamisel kasftatakse FIFO meetodit.  

Arfandesse tffakse materjalid arvelevõtmiste (partiide) kafpa, mille kehtivfsaeg lõpeb etteantfd 
vahemikfs ja mis on hetkel (arfande koostamise kffpäeval) laost veel väljastamata ning arfande 
lõppf prinditakse vastftava isikf amet ja nimi, kfi need sisestati valitfd lao häälestfses lehele 
"Väljfndvorm". Materjali kogfse täpsfse saab eelnevalt määrata lao üldhäälestfses lehel 
"Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). 

Kehtivfsaja kontrollimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Kohtivusaja kontroll 
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Avanenfd aknas "Ladf Nr – Kehtivfsaja kontroll" näidatakse ainflt neid ladfsid, mille 
häälestfses on märgitfd tfnnfs "Kasftada kehtivfsaega". 

• Vahomik –  vahemik, milles lõpevad materjalide kehtivfsajad.  

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs ja neid ladfsid, millel on 
arvestfsmeetodeiks FIFO ja märgitfd kehtivfsaja kasftamine. 

• Tingimuso valik – saab valida koodi, kliondi, dokumondi, vastuvõtja, matorjali 
gruppido või riigi järgi, eelarveline asftfs ka klassifikaatorito järgi. Kfi lao 
üldhäälestfses lehel "Väljfndvorm" on sisestatfd kflfkohtade arv, siis saab valida ka 
kulukohtado järgi. Seejärel sisestada kas vastav väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja 
"*".  Koodi valikfl saab "*" kasftada tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse 
tühjaks, prinditakse kõik materjalid, mille kehtivfsajad lõpevad valitfd vahemikfs ja mis 
on hetkel (arfande koostamise kffpäeval) laost veel väljastamata. 

Akna alfmises osas saab häälestada arfande väljfndvormi ja materjalide järjestfse arfandes: 
• Grupoorimino – arfannet saab printida kuupäovado lõikes, samfti kliontido, 

dokumontido, ladudota dokumontido, vastuvõtjato, matorjali gruppido, kulukohtado, 
riikido lõikos või nende koondina, eelarveline asftfs ka klassifikaatorito lõikos või 
nende koondina. 

• Järjostus – materjale saab järjestada koodido, nimotusto või kuupäovado järgi. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp .  

 

15.7.9.  MINIMAALNE KOGUS  

Arfannet saab koostada ainflt siis kfi lao üldhäälestfses lehel "Mff häälestfs" on märgitfd 
tfnnfs "Kasftada minimaalset kogfst". Arfandesse tffakse materjalid, mille kogfs on valitfd 
kffpäeval väiksem materjali kaardile sisestatfd minimaalsest kogfsest, arvesse saab võtta ka 
materjalide reserveeritfd kogfseid. Materjali kogfse täpsfse saab eelnevalt määrata lao 
üldhäälestfses lehel "Hinnad, kogfsed" (vt p 15.2.1). 

Minimaalsest kogfsest väiksema kogfsega materjalide printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arfanded  →  Minimaalno kogus 
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Avanenfd aknas "Ladf Nr – Minimaalne kogfs" saab määrata missfgfst arfannet soovitakse. 
• Kuupäov  
• Tingimuso valik – saab valida matorjali koodi või grupi. Seejärel sisestada kas vastav 

väärtfs või ühesfgfsed algfssümbolid ja "*". Koodi valikfl saab "*" kasftada 
tingimfsena ka koodi sees. Kfi väli jäetakse tühjaks, arfanne koostatakse kõikide 
materjalide kohta. 

Tabeliosas märkida laod, kõikide ladfde märgistamiseks valida nfpp . Nimekirjas 
näidatakse ainflt neid ladfsid, mille kasftamiseks on kasftajal õigfs ja neid ladfsid, mille 
häälestfses on märgitfd minimaalse kogfse kasftamine. 

Akna alfmises osas saab häälestada arfande väljfndvormi ja materjalide järjestfst arfandes: 
• Järjostus – materjale saab järjestada koodido või nimotusto järgi. 
• Grupoorimino – grfpeerida saab matorjali gruppido lõikos.  
• Lisavalikud 

- Hotkosois – tfnnfs tfleb märkida kfi materjalide kogfsed võetakse materjalide 
kirjeldfsest, vastasel jfhfl arvftatakse kogfsed kflfarfande saldode ja liikfmiste 
alfsel. 

- Arvostada rosorvooritud kogusoid – tfnnfs näidatakse kfi on märgitfd tfnnfs 
"Hetkeseis" ja kasftatakse materjalide reserveerimist (vt p 15.2.1, leht "Väljastamine"). 
Arfande koostamisel arvestatakse reserveeritfd kogfst ja reserveerimist loetakse 
väljastamiseks. Veerfs "Kogfs" näidatakse materjali kogfst, millest ei ole lahftatfd 
reserveeritfd kogfst. 

Arfande printimiseks tfleb valida nfpp .  
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15.8.   ABITEGEVUSED  

15.8.1.  LAO VALIK JA LAO NIME MUUTMINE 

Selle abitegevfsega saab mffta lao nime. Kfi on kirjeldatfd mitf ladf, siis siin saab liikfda teise 
lattf. 

Teise lao valimiseks või lao nime mfftmiseks valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Lao valik 

    

Valida ladf ja nfpp . Nime mfftmiseks valida nfpp .  

 

15.8.2.  LAO LISAMINE  

Laoarvestfses saab sisestada piiramatf arvf ladfsid. 

Ufe lao lisamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Lisa ladu 

Avanenfd aknas sisestada lao numbor (aftomaatselt pakftavat lao nfmbrit saab vajadfsel 

mffta) ja nimi ning salvestada nfpfga .  

Ufe kirjeldatfd lao kasftajatele peab programmi administraator määrama õigfste kirjeldamisel 
vastava lao kasftamisõigfse (vt p 5.6.2). 

 

15.8.3.  LAO KONTOD 

Lao kontode tabelis saab häälestada kontod ja kflfkohad aftomaatsete lafsendite koostamiseks 
müügiarvelt (vt p 10.3.1) ja ostfarvelt sisfridade alfsel (vt p 9.3.1). Müügiarve aftomaatse 
lafsendi jaoks saab kirjeldada erineva käibemaksfga sisfridadele erinevad kontod. Ostfarve 
aftomaatse lafsendi jaoks saab kirjeldada erineva lao nfmbriga sisfridadele erinevad kontod.  

Sisfridade lafsendite kirjeldamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Kontod 
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Avanenfd aknas rea lisamiseks valida nfpp . 

Lehel "Müük" 

Saab sisestada lao, käibomaksu protsondi, krooditpoolo konto ja allkonto ning kulukoha.  

Igale laole saab sisestada iga erineva käibemaksf protsendi kohta ainflt ühe rea. Kfi lao 
nfmbriks sisestatakse "0", siis kirjeldfs kehtib kõikidele ladfdele. Kfi on lisaks kirjeldatfd 
konkreetne ladf, siis lafsendi koostamisel arvestatakse konkreetse lao kirjeldfst. 

Kfi käibemaks pffdfb, tfleb valida käibemaksf väljale "–". 

Olfline on, et müügiarve aftomaatse lafsendi kirjeldfses jäetakse tühjaks väli "Kreedit" ja väljale 
"Kirjeldfs" sisestatakse koodsõna <koopia> (vt p 10.3.1). Aftomaatse lafsendi moodfstamisel 
sfmmeeritakse ühesfgfse käibemaksf protsendiga, kontoga ja kflfkohtadega ridade sfmmad ja 
moodfstatakse lafsendid vastavalt erinevatele kontodele ja kflfkohtadele.  

Lehel "Ost" 

Saab sisestada lao, doobotpoolo konto ja allkonto ning kulukoha. Igale laole saab sisestada 
ainflt ühe rea.  

Ostfarve aftomaatse lafsendi kirjeldfses tfleb tühjaks jätta väli "Deebet" ja väljale "Kirjeldfs" 
sisestada koodsõna <koopia> (vt p 9.3.1). Aftomaatse lafsendi moodfstamisel sfmmeeritakse 
ühesfgfse lao nfmbriga, kontoga ja kflfkohtadega ostfarve sisfread ja moodfstatakse lafsendid 
vastavalt erinevatele kontodele ja kflfkohtadele.  

Sisestatfd andmed tfleb salvestada nfpfga . 

 

15.8.4.  LAO KUSTUTAMINE 

Lao kfstftamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Lao kustutamino   

Lehel "Lao kfstftamine" liikfda laole ja valida nfpp . 

Ladf kfstftatakse ladfde nimekirjast. Arvelevõtmiste ja väljastamiste saatelehtede, tellimfste ja 
hinnapakkfmiste nimekirjast kfstftatakse need dokfmendid, mis on seotfd ainflt selle laoga. 
Dokfmente, millel on lisaks kfstftatfd lao materjalidele ka teiste ladfde materjale, ei kfstftata, 
kfid neid ei saa enam peale lao kfstftamist mffta. 
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15.8.5.  LAO ANDMEBAASIDE TÜHJENDAMINE 

Enne tegelikf töö alfstamist saab administraatori õigfstega kasftaja kfstftada andmebaasidest 
sisestatfd andmed.  

Andmebaasidest andmete kfstftamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Alfstamine 

    

Aknas saab valida kas tühjendatakse kõikido ladudo või valitud lao andmebaasid.  
• Andmobaasido tühjondamino – märkida need andmebaasid, milledesse on varem 

andmeid sisestatfd ja mida soovitakse teha tühjaks tegelikf töö alfstamisel.  
- Liikumisod, tollimusod ja hinnapakkumisod – tühjendatakse saldode, 

arvelevõtmiste, väljastamiste, saatelehtede, tellimfste ning hinnapakkfmiste 
andmebaasid. Arvelevõtmiste ja väljastamiste saatelehtede ning tellimfste ja 
hinnapakkfmiste nimekirjast kfstftatakse need dokfmendid, mis on seotfd ainflt 
valitfd laoga.  

- Laoga sootud matorjalid – tühjendatakse lisaks liikfmistele ka materjalide 
kirjeldfsed antfd laos. 

- Matorjalido üldkirjoldus – saab valida ainflt valikf "Kõik laod" korral. 
Tühjendatakse materjalide üldkirjeldfsed abimenüüst. 

- Kassa – saab valida ainflt valikf "Kõik laod" korral. Tühjendatakse lao kassa andmed. 

NB! Märgistatud andmebaasides kustutatakse kõik andmed ja neid ei saa hiljem taastada! 

Nfpf  valimisel tühjendatakse kõik märgistatfd andmebaasid, tühjendamisel ei 
arvestata alfstamise kffpäeva.  
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15.8.6.  LAO NUMBRI MUUTMINE 

Lao nfmbrit saab mffta ainflt administraatori õigfstega kasftaja.  

Lao nfmbri mfftmiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Lao nfmbri mfftmine 

  

Avanenfd aknas valida real Algno laonumbor mffdetav ladf ja real Uus laonumbor sisestada 
ffs lao nfmber, kfsjffres ffs lao nfmber ei saa olla jfba kasftfsel. Lao nfmbri mfftmiseks 

valida nfpp  ja avanevas aknas sisestada kinnitav tekst "Jah, olen". Pärast mfftmist 
tfleb ladf sflgeda ja ffesti avada. Lao nfmber mffdetakse kõikidel koostatfd arvelevõtmiste, 
väljastamiste ja laost-lattf saatelehtedel, samfti tellimfstel ja hinnapakkfmistel ning laoga seotfd 
ostf- ja müügiarvetel ning kassas koostatfd tšekkidel ja müügiarvetel.  

 

15.8.7.  KOODIDE MUUTMINE 

Materjalide koode saab mffta ainflt administraatori õigfstega kasftaja (vt p 5.6). 

Materjalide koodide mfftmiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Abitegevfsed   
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Nfpfga  avanevas aknas näidatakse kõikides ladfdes kirjeldatfd materjale. 
Koodi mfftmiseks liikfda materjalile ja valida klahv "Enter" ning sisestada uus kood. Kõigi 

mffdetfd koodide asendamiseks valida nfpp . Koodide asendamisel kontrollitakse 
koodide fnikaalsfst, kfi sisestatfd koode on jfba kasftatfd, antakse vastav teade. 

Õige materjali leidmiseks saab kasftada kiirotsingft, selleks klõpsata materjalide järjestamiseks 
hiirega veerfl "Kood" või "Nimetfs" ning seejärel sisestada klaviatffrilt algfssümbolid. 

 

15.8.8.  OMAHINDADE MUUTMINE 

Materjalide omahindf saab mffta ainflt administraatori õigfstega kasftaja (vt p 5.6).  

Materjalide omahindade mfftmiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →   Abitogovusod  →  Hindado muutmino   

 

   

Nfpfga  avanevas aknas näidatakse valitfd laos kirjeldatfd materjalide 
omahindf. Omahinna mfftmiseks liikfda materjalile ja valida klahv "Enter" või teha topeltklõps 

väljal või valida nfpp  ning sisestada ffs arvolovõtmiso hind. Kehtestatfd hindf saab 

salvestada nfpfga  ja katkestada mfftmine nfpfga . Nfpfga  salvestatakse 
andmed ja sfletakse aken. 

Õige materjali leidmiseks saab kasftada kiirotsingft, selleks klõpsata materjalide järjestamiseks 
hiirega veerfl "Kood" või "Nimetfs" ning seejärel sisestada klaviatffrilt algfssümbolid. 

 

15.8.9.  VÄLJASTAMISE HINDADE (MÜÜGIHINDADE) MASSMUUTMINE 

Materjalide väljastamise hindf (müügihindf) saab asendada ainflt administraatori õigfstega 
kasftaja (vt p 5.6). Selle abitegevfsega saab kehtestada ffed väljastamise hinnad (müügihinnad) 
kogf hinnaklassi flatfses.   

Müügihindade massmfftmiseks valida  

Ladu  →  Abitegevfsed  →   Abitogovusod  →  Hindado muutmino 
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Nfpfga  avanevas aknas sisestada materjalide otsimise tingimfsed: 
• Kuupäov – ffte hindade kehtivfse algfse kffpäev. 
• Hinnaklass – valida hinnaklass, mille järgi valitakse materjalid väljastamise hindade 

mfftmiseks. 
• Koofitsiont – koefitsient, millega korrftatakse leitfd hinnad. 
• Täpsus – valida ffte hindade ümardamise täpsfs, mis ei tohi olla sffrem lao 

üldhäälestfse lehel "Hinnad, kogfsed" määratfd täpsfsest. 
• Käibomaks – valida käibemaksf protsent, mille järgi valitakse materjalid väljastamise 

hindade mfftmiseks. 

Tabeliosas märkida laod, milledes hinnad mffdetakse või kõigis ladfdes, kõikide ladfde 

märgistamiseks valida nfpp . Valida nfpp  ja sisestada kinnitav  tekst. Selle 
tegevfsega lisatakse kõigile valitfd ladfde määratfd käibemaksf protsendiga materjalidele 
valitfd hinnaklassi ffed hinnad. Mffdetfd hinnad on näha hindade nimekirjas (vt p 15.4.3.2). 

 

15.8.10.  KOOSTISE OMAHINDADE MUUTMINE 

Materjalide omahindf saab asendada ainflt administraatori õigfstega kasftaja (vt p 5.6).  

Koostisega materjalide omahindade asendamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Hindado muutmino   

 

    

Nfpfga  avanevas aknas tfleb sisestada kffpäev, mis seisfga tfleb hindf 
kontrollida. Kffpäeva sisestamise järel näidatakse valitfd lao koostisega materjale, mille 
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kirjeldfses olevad omahinnad erinevad sisestatfd kffpäeva seisfga nende koostisesse kfflfvate 
materjalide omahindade sfmmast. Omahinna asendamiseks märkida materjalid, kõigi materjalide 

märgistamiseks saab kasftada nfppf . Nfpfga  asendatakse ffe hinnaga 
materjali kirjeldfses arvelevõtmise hind. 

Kfi ei ole erinevate omahindadega materjale, siis tfleb teade: "Koostise hinnad ei vaja 
värskendamist!" 

 

 

15.8.11.  HINNAKLASSI LISAMINE KOOPIAGA 

Materjalidele ffe  hinnaklassi lisamiseks saab kasftada olemasolevat hinnaklassi, mfftes selle 
hinnaklassi hindf koefitsiendiga  

Koopiaga hinnaklassi lisamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Hindado muutmino  

   

Nfpfga  avanevas aknas sisestada järgmised andmed: 
• Kuupäov – hinnaklassi kehtivfse kffpäev. 
• Uus hinnaklass – lisatav hinnaklass, valida hinnaklasside abimenüüst.  
• Alushinnaklass – hinnaklassi, mille materjalidest kopeeritakse ffs hinnaklass, valida 

hinnaklasside abimenüüst. 
• Koofitsiont – arv, millega korrftatakse alfshinnaklassi hinnad. 
• Täpsus – valida ffte hindade ümardamise täpsfs, mis ei tohi olla sffrem lao 

üldhäälestfse lehel "Hinnad, kogfsed" määratfd täpsfsest.  

Järgnevalt märkida ladf (kõik laod nfpfga ), millistele kehtib antfd hinnaklass ning 

materjalide ffe hinnaklassi lisamiseks valida nfpp .  Lisamise käigfs näidatakse logi 
aknas nende materjalide koode, millele ei lisatfd fft hinnaklassi. Mittelisamine võib olla kahel 
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põhjfsel,  kas  alfshinnaklass pffdfb või ffs müügihind on väiksem lfbatfd minimaalsest 
müügihinnast. 

 

15.8.12.  KÄIBEMAKSU MASSMUUTMINE 

Materjalide kirjeldfses sisestatfd käibemaksf saab asendada ainflt administraatori õigfstega 
kasftaja (vt p 5.6).  

Käibemaksf protsendi mfftmiseks valida  

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Abitegevfsed   

Nfpfga  avanevas aknas sisestada algne ja ffs käibomaksu protsont. 

Valida nfpp  ja sisestada kinnitav  tekst. Tegevfse tflemfsena asendatakse kõikides 
ladfdes kõigil materjalidel, millel oli sama algne käibemaksf protsent ffe protsendiga. 

 

15.8.13.  KASUTAMATA KOODIDE EEMALDAMINE 

Kasftamata koode saab eemaldada ainflt administraatori õigfstega kasftaja (vt p 5.6). 

Materjalide kasftamata koodide eemaldamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Abitegevfsed  

Nfpfga  avanevas aknas saab eemaldada need materjalide 
koodid, mida ei ole üheski laos kasftatfd. 

 

15.8.14.  FIFO MEETODI SEOSTE KONTROLLIMINE, UUENDAMINE, LOOMINE  

Leht on nähtav, kfi häälestfses on arvestfsmeetodiks määratfd  FIFO meetod.  

FIFO seoste kontrollimiseks, ffendamiseks ja loomiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  FIFO 
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Kontrolli FIFO seoseid 

Valida vahomik ja seoste kontrollimiseks valida nfpp .  

Programm kontrollib arvelevõtmiste ja väljastamiste seoste olemasolf ja õigsfst ning annab 
sellekohaseid teateid. 

Kfi leitakse vigaseid seoseid, siis tffakse need ekraanile. Vigased seosed võisid jääda 
andmebaasi, kfi kfstftati arvelevõtmisi või väljastamisi, kfid tfnnfs "Lffa FIFO seosed iga 
väljastamise korral" ei olnfd märgitfd. Sel jfhfl tfleb neid seoseid ffendada nfpfga 

. 

Uuenda FIFO seoseid 

Valida vahomik ja seoste ffendamiseks valida nfpp . Selle tflemfsel 
kfstftatakse vigased seosed ja lisatakse õiged. 

Loo FIFO seosed 

Kfi lao häälestfses ei ole märgitfd tfnnfst ""Lffa FIFO seosed iga väljastamise korral", siis 
tfleb iga kff lõpfs lffa FIFO seosed.  

Seosed tfleks lffa ffesti ka jfhfl, kfi seoste ffendamine ei andnfd vajalikkf tflemfst, 
arvestada aga tfleb, et kfi seda tehakse varasema perioodi kohta, siis kff kflfarfanne võib anda 
varasemast teistsfgfse tflemfse. 

Valida vahomik ja FIFO seoste loomiseks nfpp . Ufte seoste loomisel küsib 
programm kinnitfst: "Olemasolevad seosed kfstftatakse ja asendatakse fftega! Kas soovite 
jätkata?". 
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15.8.15.  MATERJALIDE ÜMBERHINDAMINE 

Materjalide ümberhindlfst saab teha kord kffs kff viimase kffpäeva seisfga, eelnevalt peab 
olema valitfd kff kflfarfanne arvftatfd. 

Materjalide ümberhindamise käigfs arvftatakse valitfd kff ffed kflfarfande lõppsaldod ja 
materjali kirjeldfstesse kantakse ffs keskmine omahind.  

Materjalide ümberhindamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Abitegevfsed   

Nfpfga  avanevas aknas on ümberhindlfste nimekiri. 

Lisamine 

Ümberhindlfse tabeli lisamiseks valida nfpp .  

   

Järgnevalt valida ladu, kuu ja aasta ning hinna mfftmise koofitsiont. Lisada saab ainflt 
olemasolevatele ümberhindamistele järgnevaid kfid.  Kfi valitfd kffle ei ole arvftatfd 
kflfarfannet, siis tfleb teade: 

 

Kfi peale saldode arvftamist on mffdetfd saatelehti ja ei ole arvftatfd fft kff kflfarfannet, siis 
tfleb teade: 
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Järgnevas aknas näidatakse valitfd laos koefitsiendiga ümberarvftatfd uusi omahindu, 
nimekirjas ei näidata nfll kogfsega materjale. Soovi korral saab ffsi hindf mffta, kasftades 

nfppf . Andmete salvestamiseks valida nfpp  või .  

Kflfarfande, koondarfande või inventffri koostamisel antakse vastav hoiatfs kfi selles 
vahemikfs oli tehtfd ümberhindamine.  

Printimine 

Printimisel saab materjale järjestada kas koodido või nimotusto järgi. 

Kustutamine 

Kfi ümberhinnatfd kff kflfarfannet tfleb ffesti arvftada, siis tfleb eelnevalt kfstftada selle 
kff ümberhindamise andmed. Ümberhindamise kfstftamisel küsitakse peale kfstftamise 
kinnitfst ka: "Kas taastada hinnad materjalide nimekirjas ümberhindamise eelse seisf alfsel?". 

 

"Jah" valimisel taastatakse hinnad nii materjalide nimekirjas kfi ka arvftatfd saldode tabelis,  
"Ei" korral jäävad ffed hinnad. 

 

15.8.16.  VGGTKOODIDE EITKETTIDE PRINTIMINE  

Materjalide vöötkoodide etikettide printimiseks peab olema litsentsis vastav moodfl. 
Printimiseks tfleb eelnevalt häälestada etiketiprinter, selleks valida 

Häälostus → Ladf  →  Vöötkoodid, pandid 
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Etikettide printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Vöötkoodido printimino 

 

Printimiseks saab valida lao(d), hinnaklassi ja sffrendada nfpfga  prinditavate 
etikettide arvf. Lisaks saab märkida tfnnfsed Printida nimotus ja Printida hind. Printimiseks  

valida nfpp . 

15.8.17.  MATERJALI HANKIJAD 

Hankijate aftomaatseks lisamiseks materjalide üldkirjeldfsse lehele “Hankijad” tfleb valida 

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Matorjali hankijad 

Antfd tegevfsega salvestatakse arvelevõtmise saatelehtedelt hankijad materjalide kirjeldfsse.  

 



   

 101

15.8.18.  MATERJALIDE AKTIIVSUS 

Materjalide tfnnfse “Materjal on aktiivne” märgistfse eemaldamiseks masstegevfsena  

Ladu  →  Abitegevfsed  →  Abitogovusod  →  Matorjali aktiivsus 

 

 

Materjalide mitteaktiivseks mfftmiseks või kfstftamiseks sisestada kõigepealt kffpäev, millest 
alates materjal ei ole liikfnfd (ei ole arvele võetfd ega väljastatfd). Seejärel märkida valitfd laod 

või märkida nfpfga  kõik laod. Nfpfga  eemaldatakse tfnnfs 
“Materjal on aktiivne” nendelt materjalidelt, mis ei ole liikfnfd alates sisestatfd kffpäevast või  
kfstftatakse materjalid, mida ei ole kfnagi arvele võetfd ega väljastatfd. 
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15.9.   LAO KASSA 

Laoarvestfsega seotfd lisamoodfl lao kassa võimaldab väljastada materjale sarnaselt 
kassaaparaadile ja printida kassatšekke kassaprinterile. Materjali valikfl saab kasftada ka 
vöötkoodilfgejat. 

  

 

15.9.1.  KASSA HÄÄLESTUS 

Kassa andmeid saab häälestada ainflt administraatori õigfstega kasftaja. 

Häälostus  →  Ladu  →  Kassa 

    

Lehel "Kassa" häälestada 
• Kasutada kassat – märkida tfnnfs kassa kasftamiseks laoarvestfses.  
• Andmoto sisostamino 

- Tšoki algnumbor – esimese tšeki nfmber töö alfstamisel. 
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- Kassa (kasutaja häälostus) – valida kassa abimenüüst (vt p 15.9.2). 
- Lubada viimaso tšoki kustutamist 
- Kinkokaardi kasutamino – märkida tfnnfs kinkekaardiga tasfmiseks. 
- Kontrollida matorjali laosoisu, kui on lubatud nogatiivno laosois (kasutaja 

häälostus) – märkida tfnnfs laoseisf kontrollimiseks tšeki rea salvestamisel. Kfi 
tfnnfst ei märgita, siis laoseisf kontrollitakse tšeki salvestamisel. 

- Ostja andmoto sisostamino – märkida tfnnfs, kfi soovitakse kassatšeki lisamisel 
sisestada ostja nime ja aadressi. Ostja andmed prinditakse tšekile, kfid ei salvestata  
klientide andmebaasi. 

• Hinnad 
- Hinnaklass – kassa müügihindade hinnaklass, näidatakse materjali valikfaknas ja 

kassatšeki lisamisaknas. 
- Lõppsumma ümardus – saab valida täpsfse 0,01; 0,05, 0,10, 0,5 või 1. Kfi 

saatelehtedelt või kassast lffakse müügiarveid, siis tfleb eelnevalt kontrollida, et 
müügiarvete häälestfses lehel "Arved" oleks sama täpsfs. 

- Käibomaks – valida kas kassatšeki sfmmale käibemaks lisada, oraldada või 
käibemaks puudub. 

- Lubada hinna muutmist – tfnnfst saab määrata ainflt administraatori õigfstega 
kasftaja (vt p 5.6). 

- Matorjali valikul näidata hinda – märkida tfnnfse materjali valikfaknas veerf 
"Hind" näitamiseks. Veerfs näidatakse materjali müügihinda vastavalt kassa 
häälestfses väljas "Hinnaklass" valitfd hinnaklassile. 

• Tšoki printimino  
- Printida kassa nimotus – märkida tfnnfs kassa nimetfse printimiseks kassa tšekile. 

Nimetfses võib näidata näiteks müügikoha. Kassa nimetfs sisestatakse kassade 
abimenüüsse. 

- Printida kliondikaardi numbor – märkida tfnnfs kliendikaardi nfmbri printimiseks 
tšekile. 

- Printida summa valuutas – tšeki sfmma täiendavaks printimiseks valfftas valida  
sobiv valfftatähis abimenüüst, eelnevalt peavad olema nii valfftatähis ja kfi ka kehtiv 
kfrss kirjeldatfd abimenüüdes (vt p 6.4 ja 6.5).  

- Eolvaatota arvo printimino tšoki sisostamisol (kasutaja häälostus) – märkida tfnnfs 
kfi soovitakse tšekist printida arve ilma arve eelvaateta. 

- Tšoki nimotus – sisestada ffs nimetfs, kfi ei soovita et tšeki nimetfs on “Jaemüügi 
arve”. 
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Nfpfga  avanenfd aknas saab sisestada sisestfse ja 
printimise häälestfse: 

     

• Kassapõhino häälostus – märkida tfnnfs iga kassa eraldi häälestamiseks ja valida kassa. 
Kfi tfnnfst ei märgita, siis häälestfs kehtib kõigile kassadele. 

• Andmoto sisostamino 
- Ladu – ladf, mille materjalide nimekiri avatakse kassatšeki lisamisel, valida ainflt siis 

kfi materjale väljastatakse ühest laost. 
- Tšoki algnumbor – tfnnfs nähtav ainflt siis, kfi on märgitfd "Kassapõhine 

häälestfs", saab sisestada valitfd kassa esimese tšeki nfmbri. 
- Lisada rida – kassatšekile lisatakse ffs rida kas manuaalsolt või aftomaatselt koodi 

(või nimetfse), koguso või hinna sisestamisel.  
- Lisamisol minna koodi väljalo – märkida tfnnfs, et ffe rea lisamisel oleks kfrsor 

koodi väljal. 
• Sisostusakna minimisoorimino – tfnnfse märkimisel saab pärast tšeki lõpetamist kassa 

sisestfsakna minimiseerida ja avada teisi lao aknaid. 
• Kassa printor – sisestada lõikuri, sahtli koodid ja vajadfsel lisakoodid ning printori 

laius ja port. Kfi on valitfd konkreetne printor, siis saab valida kas printimisol 
kasutada draivorit. Sellisel jfhfl sahtli- ja lõikfrikoode sisestada ei saa. 

• Kassa disploi (ostja disploi) – valida COM port (väärfs saab olla 0..99) ja sisestada 
algtokst, mis tffakse ostja displeile. 

• Tšoki väljundvorm 
- Väljastatav tokst tšoki lõppu 
- Tühjado ridado arv tšoki lõpus 
- Eksomplarido arv 
- Eksomplarido arv kaardimaksol 
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Administraator peab määrama õigfste kirjeldfses (Häälestfs →  Õigfste kirjeldamine → 

Kasftajad) nfpfga  avanenfd aknas laod, milles antfd kasftajal on õigfs töötada. 

 

15.9.2.  ABIMENÜÜD  

Kassa abimenüüdesse sisestamiseks tfleb valida 

Abimonüüd  →  Ladf 

   

Avanenfd aken on jaotatfd kahte ossa: parempoolses osas on abimenüüde nimekiri, vasakpoolses 
valitfd abimenüü sisf.  

Abimenüüdesse tfleb sisestada kassad (ka ühe kassa korral):  
• Kassa – kassa lühinimi (kfni 10 sümbolit)  
• Nimi – kassa nimetfs (kfni 60 sümbolit). Nimetfses võib näidata näiteks müügikoha, mis 

prinditakse tšekile, kfi kassa häälestfses on märgitfd tfnnfs "Printida tšekile kassa 
nimetfs". Kfi tšeki printer ei võimalda nimetfst printida ühel real, siis ridade 
eraldamiseks tfleb nimetfses sisestada sümbol "/". Kassa tfleb sisestada ka ühe kassa 
korral. 

Abimenüüsse rea lisamiseks valida parempoolses osas vastav abimenüü ja nfpp , mfftmiseks 

liikfda mffdetavale reale ja valida nfpp . Mffta ei saa kasftfselolevaid andmeid. Kfi kassas 
on lisatfd tšekke, siis kassat ei saa enam mffta ega kfstftada (mffta saab ainflt kassa nimetfst). 
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15.9.3.  KASSATŠEKKIDE LISAMINE 

Kassatšekkide printimiseks tfleb eelnevalt häälestada andmed lao üldandmete häälestfse lehel 

"Kassa" nfpfga  avanevas aknas ja arvega tasfmiseks tfleb 
häälestada andmed müügiarvete häälestfses (vt p 10.1). 

Tšekkide lisamiseks kassasse tfleb valida 

Ladu  →  Kassatšekid  →  Lisamino 

  

Sisenemiseks tfleb sisestada kuupäov ning kasftaja nimi ja salasõna. Administraatori õigfstega 
kasftaja saab mffta programmi poolt pakftavat tšoki numbrit. Sisenemisel näidatakse kassa 
seisf. 

   

  

 Tšekkide lisamisel saab kasftada lisaks hiirega valikftele ka ffnktsionaalklahve:  
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F2 – materjalide abimenüü avamiseks   
F3 – klientide abimenüü avamiseks 
F4 – kliendi valimine kliendikaardi nfmbri järgi 
F5 – aktiivselt tabelilt mitteaktiivsele tabelile liikfmiseks 
F6 – makseviisi (pangakaardiga või sflarahas) mfftmine viimasena salvestatfd tšekil 
F8 – viimase rea salvestamiseks ja printimiseks 
F9 – kassa sahtli avamiseks 
F12 – kassatšeki salvestamiseks. 

Aknas "Kassatšeki lisamine" sisestada: 
• Kliont – klient tfleb sisestada kfi ostja andmed prinditakse kassa tšekile ja/või kfi 

kliendil on soodfstfs. Kfi kliendil on soodustus, siis soodfstfs arvftatakse igalt realt. 
Eelnevalt tfleb klientide abimenüüsse lehele "Püsiklient" sisestada kliendikaardi nfmber 
ja selle väljastamise kffpäev ning lehele "Soodfstfsed" sisestada maksfsoodfstfse 
protsent (vt p 6.1). Kfi kliendil on kliendikaart, siis saab klienti valida, olles sfvalisel 
väljal, klahviga "F4". Avanenfd aknas sisestada kliendikaardi nfmber klaviatffrilt või 
kasftades kaardilfgejat. 

               

• Ostja ja Aadross – sisestada, kfi ei soovita klientide andmetesse ostjat lisada, kfid tšekile 
on vaja printida. Väljad on nähtavad, kfi kassa häälestfses on vastav tfnnfs märgitfd. 

• Ladu – veerg on nähtav kfi kasftfsel on mitf ladf. Ühe lao kasftamise korral määrata 
ladf kassa hääletfse väljas "Ladf" (vt p 15.9.1).  

• Kood ja Nimotus – materjali kood ja nimetfs, valida materjalide nimekirjast või lfgeda 
vöötkoodilfgejaga. Kfi kassa häälestfses on märgitfd tfnnfs "Materjali valikfl näidata 
hinda", siis aknas "Materjali valik" näidatakse ka veergf "Hind". Veerfs näidatakse 
materjali müügihinda vastavalt kassa häälestfses väljas "Hinnaklass" valitfd 
hinnaklassile.  

Kfi lao üldhäälestfses lehel "Kassa" on märgitfd tfnnfs "Materjali valikfl näidata 
hinda", siis materjali valikf aknas näidatakse väljastamise hinda, mille hinnaklass on 
määratfd samal lehel. Tehes nimekirjal parema kliki, saab rippmenüüs lisaks valida teisi 
näidatavaid hinnaklasse, samfti hindf eesti kroonides ja tehasenfmbrit.  
Kfi soovitakse valikfs näha ainflt nfllist erineva kogfsega materjale, siis märkida valikf 
aknas vastav tfnnfs. 

• Kogus – vaikimisi on kogfs üks. Olles väljal Kogus võib kogfse mfftmiseks kasftada 
klahve "+" ja "–" või sisestada ffs kogfs klaviatffrilt. 

• Hind – materjali väljastamise hind tffakse materjali valimisel vastavalt kassa häälestfses 
väljas "Hinnaklass" valitfd hinnaklassile, kfi seal ei ole määratfd, siis konkreetse lao 
häälestfsele lehelt "Arved, saatelehed" (vt p 15.2.2) või lao üldhäälestfsele lehelt 
"Väljastamine" (vt p 15.2.1). Administraatori õigfstega kasftaja saab lfbada hinna 
mfftmist kassatšeki sisestamisel, selleks märkida häälestfses lehel "Kassa" tfnnfs 
"Lfbada hinna mfftmist". 

Kfi kassa sisestfse ja printimise häälestfse väljas "Lisada rida" on valitfd manuaalsolt, siis tfleb 
rea salvestamiseks valida klahv "Insert"  või rea viimasel väljal klahv "Tab" või "Enter".  
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Kfi kassa sisestfse ja printimise häälestfse väljas "Lisada rida" on valitfd koodi,  koguso või 
hinna sisostamino, siis rida lisatakse tšekile häälestfses valitfd väljale väärtfse sisestamisel. 

Kfi soovitakse printida tšekile ka pante, siis tfleb lao üldhäälestfse lehel "Vöötkoodid, pandid" 
määrata pantido kasutamino. 

Rea salvestamisel kontrollitakse laoseisf kfi lao üldhäälestfses on märgitfd tfnnfs Kontrollida 
matorjali laosoisu, kui on lubatud nogatiivno laosois.  

Sisestatfd rea mfftmiseks valida nfpp  ja mffta akna alfmises tabelis või klõpsata hiirega 

mffdetaval väljal, mfftmise katkestamiseks valida nfpp , rea kfstftamiseks valida nfpp . 

 

Tšeki lõpetamiseks valida nfpp  või klahv "F8". Kfi tšekki ei soovita printida, siis 
valida salvestamiseks klahv "F12". 

 

Kfi mõnel real pffdfb hind, siis tfleb teade: "Pffdfb hind! Kas jätkata?". "Jah" korral 
prinditakse tšekile nfll-sfmmaga materjal, "Ei" korral saab sisestada õige hinna või kfi kassa 
häälestfses ei ole tfnnfs "Lfbada hinna mfftmist" märgitfd, siis kfstftatakse nfll-sfmmaga 
rida. 

          

Kfi andmed on õigesti sisestatfd, siis avaneb tasfmise aken "Tasfmine", kfs näidatakse väljades 
Summa ja Tasuti tšeki üldsfmmat. Jfhfl kfi ostja tasfb sffrema sfmma, siis saab selle sfmma 
sisestada välja Tasuti ning väljas Raha tagasi näidatakse ostjale tagasiantavat sfmmat.  
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Pangakaardi või arvoga tasfmiseks tfleb väljast Tasuti kfstftada sfmma, vaikimisi on 
märgitfd tfnnfs Kaardimakso.  

Arvoga tasumiso saab valida jfhfl, kfi eelnevalt oli valitfd Kliont. Lffakse müügiarve, mida 
saab hiljem näha müügiarvete nimekirjas (vt p 10.3).  

         

Kinkokaardiga saab tasfda, kfi kassa häälestfses on märgitfd kinkekaardi kasftamise tfnnfs. 
Kinkekaardiga tasfmiseks tfleb sisestada välja Kinkokaart kinkekaardi sfmma. Kfi kinkekaardi 
sfmma ei kata kogf tšeki maksfmfst, siis ülejäänfd sfmma saab tasfda sflarahas (sisestada 
sflarahas makstav sfmma välja Tasuti) või siis kaardiga (kfstftada sfmma väljast Tasuti, 
tfnnfs Kaardimakso on märgitfd vaikimisi). 

Nfpf  valimisel prinditakse üldjfhfl kassatšekk, millele prinditakse ka kassa nimetfs, 
kfi kassa häälestfses on märgitfd vastav tfnnfs. Arvega tasfmisel avaneb müügiarve koostamise 
aken, arve on koostatfd tšeki andmete alfsel ja see tfleb salvestada. Arve võib printida ilma 
eelvaateta, selleks märkida vastav tfnnfs kassa häälestfs. 
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Peale salvestamist on järgmises lisamisaknas võimalik viimasena salvestatfd tšekk vajadfsel 

kfstftada nfpfga   või mffta makseviisi klahviga "F6". Eelnevalt tfleb selleks 
kassa häälestfses märkida tfnnfs "Lfbada viimase tšeki kfstftamist". Kfi kfstftamise ajal on 
teine kassapidaja jõfdnfd lisada ffe kassatšeki, siis jääb nfmbrite järjestfses kfstftatfd tšeki 
nfmber kasftamata. 

Vajadfsel võib tšeki sisestamise peatada ja alfstada ffe tšeki lisamist, klõpsates valikfs 
Lõpotamata tšokid hiirega nfmbril 2 või 3 või valides korraga klahvi "Ctrl" ja "2" või "3". 
Sellega avaneb aken ffe tšeki lisamiseks. Korraga saab lisada kolme tšekki, liikfdes tšekilt 
tšekile kas hiireklõpsfga valikfs Lõpotamata tšokid või klahviga "Ctrl" ja vastava nfmbriga.  

Kfi tšekke enam ei lisata, valida nfpp . 

   

Väljfmisel näidatakse kassa seisf, kfsjffres eelmisele kassa seisfle on lisatfd sflarahas 
tasfmised, kaardimakseid ei lisata. 

Jfhfl kfi kassatšekile klienti ei valita, märgitakse müük aftomaatselt füüsilisele isikfle. Kfi 
klient on valitfd, siis võetakse füüsilise isikf tfnnfs kliendi andmetest. Infot kasftatakse 
käibedeklaratsiooni lisa INF koostamisel. 
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15.9.4.  KASSATŠEKKIDE VAATAMINE 

Kassatšekkide vaatamiseks tfleb valida 

Ladu  →  Kassatšekid  →  Vaatamino 

 

Avanenfd aknas on kassatšekkide ning raha sissetoomiste ja raha väljaviimiste nimekiri.  
Veerfs "T" on tasfmise tfnnfsed:  

- tühi – tšekk tasfti sflarahas. 
- tärn – tšekk tasfti kaardimaksega. 
- "T" – tšeki salvestamisel koostati arve. 

Veerfs "A" on arve olemasolf tfnnfs:  
- tühi – tšekk tasfti sflarahas või kaardimaksega või kfi veerfs "T" on tfnnfs "T", siis 

tšeki salvestamisel koostati müügiarve, kfid hiljem see kfstftati. 
- tärn – tšeki salvestamisel koostati müügiarve. 

Valik KUSTUTATUD on nähtav ainflt administraatori õigfstega kasftajal ja sellega saab 
ekraanile tffa nimekirja kfstftatfd kassatšekkidest. Kfstftada saab ainflt viimati salvestatfd 
kassatšekki ja seda jfhfl, kfi kassa häälestfses on märgitfd tfnnfs "Lfbada viimase tšeki 
kfstftamist". 

Filtreerimine (vt p 18.2)  

Tšekkide hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või parema 
hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasftamiseks tfleb, olles tšekkide nimekirjal, parema 
hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik", "Avatfd perioodi algfsest", "Selle kff algfsest" 
või "Eelmise kff algfsest ".  

Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kfni ffe valikfni, seda ei mffdeta ka tšekkide nimekirja 
sflgemisel. Võrgfversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotfd ainflt antfd 
töökohaga ja valitfd firmaga (kfi bürooversiooni korral kasftatakse mitft firmat). 

Tšeki koopia printimine 

Tšeki koopiat saab printida kõikidele tšekkidele, mille tasfmisel ei koostatfd arvet või millele 
koostati arve (tasfmisel märgiti "Arvega tasfmine"), kfid hiljem see kfstftati müügiarvete 
nimekirjast. Selliste tšekkide veerg "A" on tühi, kfid veerfs "T" on tfnnfs "T". Kassatšekkide 
nimekirjast saab sellise tšeki koopia printida nfpfga .  
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Arve koostamine ja printimine 

Arvena saab printida kõiki kassatšekke, mille tasfmisel valiti "Arvega tasfmine". Sel jfhfl 
kliendile koostati müügiarve ja kassatšekkide nimekirjas on tšekil veerfs "A" tärn. Kassatšekkide 

nimekirjast saab selle tšeki printida arvena nfpfga .   

Kfi müügiarve kfstftati müügiarvete nimekirjast (vt p 10.3), siis veerfs "A" tärn kfstftatakse, 
kfid veergf "T" jääb arvega tasfmise tfnnfs "T". Sellisele tšekile saab nfpfga   
koostada müügiarve ffesti. 

 

15.9.5.  RAHA VÄLJAVIIMISE JA SISSETOOMISE LISAMINE 

Kassast sflaraha väljaviimise ja kassasse sissetoomise ning kinkekaartide väljamiimise 
registreerimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Kassatšekid  →  Väljaviimino 

 

Avanenfd aknas on sflaraha sissetoomiste ning raha ja kinkekaartide väljaviimiste nimekiri.  

Järjestamine ja filtreerimine (vt p 18.2)  

Kassatšekkide hflga mfftmiseks ekraanil saab kasftada filtrit (nfpp  vt p 18.2) või 
parema hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasftamiseks tfleb, olles tšekkide nimekirjal, 
parema hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik", "Avatfd perioodi algfsest", "Selle kff 
algfsest" või "Eelmise kff algfsest ". 

Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kfni ffe valikfni, seda ei mffdeta ka tšekkide nimekirja 
sflgemisel. Võrgfversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotfd ainflt antfd 
töökohaga ja valitfd firmaga (kfi bürooversiooni korral kasftatakse mitft firmat). 

Tšekkide järjestamiseks tfleb klõpsata hiirega vastava veerf nimetfsel. Nimekiri järjestatakse 
tähestikf järgi või kasvavas järjekorras, teise klõpsf korral tagfrpidi järjekorras. Seejärel võib 
tšeki kiireks otsimiseks sisestada klaviatffrilt otsitava väärtfse algfssümbol või sümbolid. 

Võrgfversiooni korral, kfi korraga töötab lao osas mitf kasftajat, tfleb andmete 

värskendamiseks valida nfpp . 

Lisamine 

Ufe dokfmendi lisamiseks valida nfpp .  
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Avanenfd aknas "Raha väljaviimine" sisestada dokumondi numbor ja kuupäov ning valida 
kassa ja sisestada summa (kassast väljastamiseks sisestada positiivne sfmma, raha 

sissetoomiseks negatiivne sfmma). Salvestada nfpfga . Raha väljaviimisel 
kontrollitakse kassa seisf ja kassaseisfst sffrema sfmma väljaviimisel antakse teade: 

  

Printimine 

Sflaraha sissetoomiste ning raha ja kinkekaartide väljaviimiste dokfmendid kajastfvad nii 
kassatehingfte kfi ka kassa seisf arfannetes ( vt p 15.9.6 ja 15.9.7). 
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15.9.6.  KASSATEHINGUTE PRINTIMINE 

Kassatehingfte printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Kassatšekid  →  Printimino 

  

Avanenfd aknas "Kassatšekkide printimine" saab määrata: 
• Vahomik 
• Kassa – valida kassade abimenüüst (vt p 15.9.2). 
• Kassapidaja – valida kasftajate nimekirjast (vt p 5.6.2). 
• Kliont – valida klientide abimenüüst (vt p 5.6.1). 
• Grupoorimino – grfpeerida saab kliontido lõikos ja kliontido koondina, eelarveline 

asftfs ka tohingupartnorito lõikos või koondina.  

Printimiseks valida nfpp . Arfandes prinditakse eraldi alajaotfses sflarahas ja  
pangakaardiga tasftfd tšekid ning raha liikfmised. Eraldi näidatakse ka kinkekaardiga tasfmised. 
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15.9.7.  KASSA SEISU PRINTIMINE 

Kassa seisf printimiseks tfleb valida 

Ladu  →  Arvftfs  →  Soisu printimino 

  

Avanenfd aknas "Kassaseisf printimine" saab määrata: 
• Vahomik 
• Kassa – valida kassade abimenüüst (vt p 15.9.2). 
• Sularaha – märkida, kfi soovitakse ainflt sflaraha seisf. 
• Kassado lõikos   

Arfandes näidatakse päevade lõikes dokfmentide üldsfmmat ning käibemaksf sfmmat, 
sfmmasid, millelt arvftatakse 20% ja 9% käibemaksf, käibemaksfvaba sfmmat ja ümardfse 
sfmmat. Iga päeva üldsfmma näidatakse jaotatfna makseviisi järgi: sflaraha, pangakaart, arve, 
kinkekaart. Arfande lõpfs on kassa sflaraha algseis, liikfmiste sfmma ja lõppseis ning perioodi 
müügi üldsfmma jaotatfna  erinevate makseviiside lõikes.  

Printimiseks valida nfpp . Arfandes prinditakse eraldi alajaotfses sflarahas ja  
pangakaardiga tasftfd tšekid ning raha liikfmised. Eraldi näidatakse ka kinkekaardiga tasfmised. 
Väljatrükk on  toodfd Lisas. 
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15.10.  LISAD 



19.04.11Jonne OÜ

Laoseis  19.04.11

Lk 1

Ladu  1,  Keskladu

Kood Nimetus Kogus SummaHindÜhik

 0,751200 Ploomimahl Largo 1L  22,000  16,50tk

 0,751201 Tomatimahl Largo 1L  57,000  42,75tk

 0,641202 Segumahl Largo 1L  90,000  57,60tk

 0,881203 Jõhvikajook Largo 1L  100,000  88,00tk

 1,101204 Porgandimahl pudelis Largo 1L  98,000  107,80tk

 1,502100 Peedi-juustusalat  49,000  73,50kg

 0,623001 Seemnesai  26,000  16,12tk

 0,443002 Kadri sai  68,000  29,92tk

 0,793020 Peenleib suur  138,000  109,02tk

 0,783022 Must leib kuldsest viljast  12,000  9,36tk

 0,453030 Rabarberikook 100 gr  101,000  45,45tk

 0,463031 Kaneelirull 75 gr  19,000  8,74tk

 0,413032 Rummikook 75 gr  46,000  18,86tk

 0,413033 Kreemikook 100 gr  68,000  27,88tk

 1,124010 Kingakreem 125gr Must  8,000  8,96tk

 1,124011 Kingakreem 125 gr Pruun  18,000  20,16tk

 1,124012 Kingakreem 125 gr Valge  20,000  22,40tk

 1,364600 Lauakate KATRI  139,000  189,04tk

 1,364601 Lauakate APELSIN  144,000  195,84tk

 1,664620 Pajalapid KATRI  128,000  212,48tk

 1,664621 Pajalapid APELSIN  144,000  239,04tk

 8,674640 Laudlina 120 x 140  109,000  945,03tk

 10,564641 Laudlina 140 x 180  119,000  1 256,64tk

 0,054990 Kilekott  3 385,000  169,25tk

 4,005500 Sudafed 60gr  14,000  56,00tk

 990,007003 Komplekt ANNA  1,000  990,00tk

Kokku  5 123,000  4 956,34

© VERP

Gaiasoft



19.04.11Jonne OÜ

Lugemisleht

Lk 1

Ladu: Keskladu

Seisuga  19.04.2011

Kood Nimetus MärkusedÜhik Loetud kogus

1200 Ploomimahl Largo 1L1. tk

1201 Tomatimahl Largo 1L2. tk

1202 Segumahl Largo 1L3. tk

1203 Jõhvikajook Largo 1L4. tk

1204 Porgandimahl pudelis Largo 1L5. tk

2100 Peedi-juustusalat6. kg

3001 Seemnesai7. tk

3002 Kadri sai8. tk

3020 Peenleib suur9. tk

3022 Must leib kuldsest viljast10. tk

3030 Rabarberikook 100 gr11. tk

3031 Kaneelirull 75 gr12. tk

3032 Rummikook 75 gr13. tk

3033 Kreemikook 100 gr14. tk

4010 Kingakreem 125gr Must15. tk

4011 Kingakreem 125 gr Pruun16. tk

4012 Kingakreem 125 gr Valge17. tk

4600 Lauakate KATRI18. tk

4601 Lauakate APELSIN19. tk

4620 Pajalapid KATRI20. tk

4621 Pajalapid APELSIN21. tk

4640 Laudlina 120 x 14022. tk

4641 Laudlina 140 x 18023. tk

4990 Kilekott24. tk

5500 Sudafed 60gr25. tk

7003 Komplekt ANNA26. tk
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19.04.11Jonne OÜ

Inventuur

Lk 1

Ladu  1,  Keskladu

Seisuga  19.04.2011

Kood Nimetus Kogus SummaHindÜhik

 0,751200 Ploomimahl Largo 1L  22,000  16,50tk

 0,751201 Tomatimahl Largo 1L  57,000  42,75tk

 0,641202 Segumahl Largo 1L  90,000  57,60tk

 0,881203 Jõhvikajook Largo 1L  100,000  88,00tk

 1,101204 Porgandimahl pudelis Largo 1L  98,000  107,80tk

 1,502100 Peedi-juustusalat  50,000  75,00kg

 0,623001 Seemnesai  26,000  16,12tk

 0,443002 Kadri sai  68,000  29,92tk

 0,793020 Peenleib suur  138,000  109,02tk

 0,823022 Must leib kuldsest viljast  12,000  9,84tk

 0,453030 Rabarberikook 100 gr  111,000  49,95tk

 0,463031 Kaneelirull 75 gr  29,000  13,34tk

 0,413032 Rummikook 75 gr  46,000  18,86tk

 0,413033 Kreemikook 100 gr  68,000  27,88tk

 1,124010 Kingakreem 125gr Must  8,000  8,96tk

 1,124011 Kingakreem 125 gr Pruun  18,000  20,16tk

 1,124012 Kingakreem 125 gr Valge  20,000  22,40tk

 1,364600 Lauakate KATRI  139,000  189,04tk

 1,374601 Lauakate APELSIN  144,000  196,92tk

 1,664620 Pajalapid KATRI  128,000  212,48tk

 1,674621 Pajalapid APELSIN  144,000  240,36tk

 8,674640 Laudlina 120 x 140  109,000  945,03tk

 10,564641 Laudlina 140 x 180  119,000  1 256,64tk

 0,064990 Kilekott  3 385,000  203,10tk

 4,005500 Sudafed 60gr  15,000  60,00tk

 990,007003 Komplekt ANNA  1,000  990,00tk

Kokku  5 145,000  5 007,67
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19.04.11Jonne OÜ

Inventuuri tulemused

Lk 1

Seisuga 19.04.11

Filter: kood = 1*

Raamatupidamise andmeil Inventuuri andmeil

Kood Nimetus Kogus SummaHindÜhik Kogus Koguste vahe Summa vaheSumma Märkused

Ladu  1,  Keskladu

 0,751200 Ploomimahl Largo 1L  27,000  20,25tk  22,000 -5,000 -3,75 16,50

 0,751201 Tomatimahl Largo 1L  57,000  42,75tk  57,000  0,000  0,00 42,75

 0,641202 Segumahl Largo 1L  87,000  55,68tk  90,000  3,000  1,92 57,60

 0,881203 Jõhvikajook Largo 1L  100,000  88,00tk  100,000  0,000  0,00 88,00

 1,101204 Porgandimahl pudelis Largo 1L  100,000  110,00tk  98,000 -2,000 -2,20 107,80

 316,68 371,000kokkuLadu  1,  Keskladu  367,000  312,65 -4,03-4,000

Kokku  371,000  316,68  367,000  312,65 -4,03-4,000
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25.04.11

Lk 1

Jonne OÜ  

Materjali kaart

Ladu  1  Keskladu

Filter: kood = 3030

3030  Rabarberikook 100 gr

Kogus Hind Summa KlientÜhikDokumendi numberKuupäev

Arvelevõtmine

815  0,45 PAGARID 27,00tk 60       04.04.11

843  0,45 PAGARID 45,00tk 100       15.04.11

878  0,45 PAGARID 9,00tk 20       20.04.11

891  0,45 PAGARID 45,00tk 100       25.04.11

 126,00280       

Väljastamine

LL10  0,45 LADU 2 22,50tk 50       04.04.11

Kassa 17  0,68 OMISTER 2,72tk 4       04.04.11

LST14  0,88 LILLEK.APT 10,56tk 12       15.04.11

LST11  0,88 KIVI.VILL 5,28tk 6       15.04.11

Kassa 22  0,69 OMISTER 4,14tk 6       15.04.11

LL13  0,45 LADU 3 27,00tk 60       15.04.11

LST17  0,88 LILLEK.APT 3,52tk 4       20.04.11

Kassa 25  0,69 OMISTER 8,28tk 12       20.04.11

LL17  0,45 LADU 3 22,50tk 50       20.04.11

11MA38  0,88 KIVI.VILL 8,80tk 10       20.04.11

11MA37  0,88 ASTRA 8,80tk 10       20.04.11

LL16  0,45 LADU 2 18,00tk 40       20.04.11

LST18  0,88 ASTRA 3,52tk 4       21.04.11

11MA39  0,88 KIVI.VILL 0,88tk 1       22.04.11

LL18  0,45 LADU 2 18,00tk 40       25.04.11

LL19  0,45 LADU 3 13,50tk 30       25.04.11

 178,00339       

 89,000Algsaldo  40,05

Lõppsaldo 25.04.11

01.04.11

 30,000  13,50

© VERP

Gaiasoft



25.04.11

Jonne OÜ

Materjali liikumine

Lk 1

-01.04.11 25.04.11

3030  Rabarberikook 100 gr

Grupeerimine: klient

Arvelevõtmine

Kuupäev Dokumendi nr Hind Kogus Summa Klient

Ladu  1, Keskladu

PAGARID

1. 815  0,45  27,0004.04.11  60,000

2. 843  0,45  45,0015.04.11  100,000

3. 878  0,45  9,0020.04.11  20,000

4. 891  0,45  45,0025.04.11  100,000

 126,00 280,000PAGARID  kokku

Kokku  280,000  126,00

Väljastamine

Kuupäev Dokumendi nr Kogus Summa KlientHind

Ladu  1, Keskladu

ASTRA

1. 11MA37  0,88  8,8020.04.11  10,000

2. LST18  0,88  3,5221.04.11  4,000

 14,000  12,32ASTRA  kokku
KIVI.VILL

3. LST11  0,88  5,2815.04.11  6,000

4. 11MA38  0,88  8,8020.04.11  10,000

5. 11MA39  0,88  0,8822.04.11  1,000

 17,000  14,96KIVI.VILL  kokku
LADU 2

6. LL10  0,45  22,5004.04.11  50,000

7. LL16  0,45  18,0020.04.11  40,000

8. LL18  0,45  18,0025.04.11  40,000

 130,000  58,50LADU 2  kokku
LADU 3

9. LL13  0,45  27,0015.04.11  60,000

10. LL17  0,45  22,5020.04.11  50,000

11. LL19  0,45  13,5025.04.11  30,000

 140,000  63,00LADU 3  kokku
LILLEK.APT

12. LST14  0,88  10,5615.04.11  12,000

13. LST17  0,88  3,5220.04.11  4,000

 16,000  14,08LILLEK.APT  kokku
OMISTER

14. Kassa 17  0,68  2,7204.04.11  4,000

15. Kassa 22  0,69  4,1415.04.11  6,000

16. Kassa 25  0,69  8,2820.04.11  12,000

 22,000  15,14OMISTER  kokku

Kokku  339,000  178,00
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15.04.11Jonne OÜ

Kuluaruanne

Lk 1

Ladu nr 1  Keskladu

01.04.11 - 15.04.11

Nimetus Kuu alguses

Kogus Summa

Arvelevõtmine

Kogus Summa

Väljaminek

Kogus Omahind Väljastushind

Kuu lõpus

Kogus Summa Ühikuhind

ÜhikKood

 120,00 160,000 46,50 62,0001200 Ploomimahl Largo 1L tk  195,000  146,25  159,42  27,000  20,25  0,75

 120,00 160,000 41,25 55,0001201 Tomatimahl Largo 1L tk  158,000  118,50  125,56  57,000  42,75  0,75

 102,40 160,000 62,08 97,0001202 Segumahl Largo 1L tk  170,000  108,80  121,53  87,000  55,68  0,64

 88,00 100,000 0,00 0,0001203 Jõhvikajook Largo 1L tk  0,000  0,00  0,00  100,000  88,00  0,88

 110,00 100,000 0,00 0,0001204 Porgandimahl pudelis Largo 1L tk  0,000  0,00  0,00  100,000  110,00  1,10

 0,00 0,000 78,74 127,0003001 Seemnesai tk  101,000  62,62  71,30  26,000  16,12  0,62

 0,00 0,000 30,36 69,0003002 Kadri sai tk  1,000  0,44  1,13  68,000  29,92  0,44

 126,40 160,000 33,97 43,0003020 Peenleib suur tk  65,000  51,35  56,78  138,000  109,02  0,79

 0,00 0,000 13,94 17,0003022 Must leib kuldsest viljast tk  5,000  4,10  6,95  12,000  9,84  0,82

 72,00 160,000 40,05 89,0003030 Rabarberikook 100 gr tk  138,000  62,10  72,20  111,000  49,95  0,45

 73,60 160,000 50,14 109,0003031 Kaneelirull 75 gr tk  234,000  107,64  115,30  35,000  16,10  0,46

 41,00 100,000 44,28 108,0003032 Rummikook 75 gr tk  162,000  66,42  81,16  46,000  18,86  0,41

 65,60 160,000 19,27 47,0003033 Kreemikook 100 gr tk  139,000  56,99  61,50  68,000  27,88  0,41

 0,00 0,000 10,08 9,0004010 Kingakreem 125gr Must tk  1,000  1,12  1,52  8,000  8,96  1,12

 0,00 0,000 22,40 20,0004011 Kingakreem 125 gr Pruun tk  2,000  2,24  3,14  18,000  20,16  1,12

 0,00 0,000 22,40 20,0004012 Kingakreem 125 gr Valge tk  0,000  0,00  0,00  20,000  22,40  1,12

 136,00 100,000 54,40 40,0004600 Lauakate KATRI tk  1,000  1,36  2,33  139,000  189,04  1,36

 136,00 100,000 60,92 44,0004601 Lauakate APELSIN tk  0,000  0,00  0,00  144,000  196,92  1,37

 166,00 100,000 46,48 28,0004620 Pajalapid KATRI tk  0,000  0,00  0,00  128,000  212,48  1,66

 166,00 100,000 74,36 44,0004621 Pajalapid APELSIN tk  0,000  0,00  0,00  144,000  240,36  1,67

 867,00 100,000 78,03 9,0004640 Laudlina 120 x 140 tk  0,000  0,00  0,00  109,000  945,03  8,67

 1 056,00 100,000 211,20 20,0004641 Laudlina 140 x 180 tk  1,000  10,56  16,90  119,000  1 256,64  10,56

 0,00 0,000 204,54 3 409,0004990 Kilekott tk  22,000  1,32  2,60  3 387,000  203,22  0,06

 400,00 100,000 0,00 0,0005500 Sudafed 60gr tk  85,000  340,00  417,88  15,000  60,00  4,00

 1 245,39  3 846,00Kokku  4 466,000  2 120,000  1 480,000  1 141,81  1 317,20  5 106,000  3 949,58

 320,000  338,21  513,60Kokku ilma sisekäibeta
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15.04.11Jonne OÜ

Kassaseis

Lk 1

Vahemik: 15.04.11 15.04.11-

Kassa: A

Kuupäev Summa koos
käibemaksuga

Käibemaks

summa

9% km-ga
summa

Käibemaksuvaba
summa

Ümardus20% km-ga

A
15.04.11  120.92  18.87  13.87 88.18  0.00  0.00

 61.88sularaha

 11.38kaardimakse

 20.00kinkekaart

Algseis

Müük

Lõppseis

Sularaha KinkekaardidA

Väljaviimine

Müük

Sularaha

Arved

Pangakaart

Kinkekaart

 120,92

 0.00 211.20

 61.88

-200.00

 73.08

 0.00

 20.00

-20.00

 0.00

 61.88

 27.66

 11.38

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Müük kokku:

Arved

Pangakaart

Sularaha

Kinkekaart

 0.00 61.88

 27.66

 11.38

 20.00

 120.92

 0.00
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