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1 BAASANDMED 

1.1 Laotooted ja struktuurid 

Lisaks põhimääratluste kaustas olevatele baasandmetele peavad olema sisestatud algandmed, 
mille põhjal edaspidi töötama hakatakse. Põhilised vajalikud andmed on laotooted ja nende 
struktuurid, arveldus- ja tarnetingimused. 
 

1.2 Valuutad 

Enne müügiandmete sisestamist peavad olema määratletud kasutatavad valuutad ning 
valuutakursid. Lähemalt vaata Laomooduli kasutusjuhendist. 
 

1.3 Keeled 

Igale tarnijale määratakse temaga 
suhtlemise keel. Keelekoodide 
sisestamiseks tuleb avada aken Keeled 

ning vajutada nuppu Uus  (või 
klaviatuurilt F5). 
 
Avatakse aken keelekoodi sisestamiseks. 
 
Kui kood on sisestatud, vajuta OK ning 
kirjuta koodi kõrval olevasse lahtrisse ka 
kirjeldus. 
 
 

1.4 Maksetingimused 

Et sisestada kliendikaardile 
maksetingimusi, tuleb ka need eelnevalt 
määrata. Selleks tuleb avada 
Põhimääratluste alajaotusest aken 
Maksetingimused.  

Vajutades nuppu Uus  (F5), avatakse 
võtme sisestamiseks aken. 
Võti võiks tähistada või sisaldada 
maksepäevade arvu. Näiteks võti 7  
näitaks maksetingimust 7 päeva. Peale 
koodi sisestamist tuleb vajutada OK ning 
lisada kirjeldus ja päevade arv. 
Sisestused tuleb salvestada. 
 
Lisaks tuleb sisestada ka 
maksetingimuste tõlked. 
Selleks tuleb vajutada aknas ridadel olles 
hiire paremat klahvi ning valida 
avanenud hüpikmenüüst tegevus Tõlked. 
 
Avatakse tõlgete aken, milles näidatakse 

sisestatud maksetingimuste koode, kusjuures vastavalt eelnevalt sisestatud keelekoodidele on 
tekitatud igale maksetingimusele  vastav tõlkerida. 
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Selleks, et tõlget trükkida, tuleb teha hiirega Tõlge lahtris topeltklõps ning sisestada soovitud 
tekst. Kui lahtrist välja liikuda, muutub salvestamise nupp aktiivseks ning sisestatud teksti 
näidatakse rohelisena. Seejärel tuleb sisestatu salvestada.  

 
Samalaadselt tuleb täita ka teised tõlkeread. 
 

 
 

1.5 Transporditingimused 

Transporditingimustega näidatakse 
tarnijate ja klientide transpordi-
kokkuleppeid.  
 
Et sisestada uut rida, tuleb vajutada 

nuppu Uus  (F5) ning sisestada 
kõigepealt tingimuse kood. Seejärel 
sisestada koodile ka kirjeldus. Kirjeldus 
võib olla täpsustav märge või seletus. 
 
NB! Sarnaselt maksetingimustele tuleb 
ka transporditingimused tõlkida.  

 

1.6 Transpordiviisid 

Transpordiviisidega määratakse ära, millise 
transpordivahendi abil kaup kohale 
toimetatakse. Igale transpordiviisile antakse 
oma tunnuskood või number ning 
kirjeldatakse tema täpne nimetus.  
 

Transpordiviiside nimetused tuleb tõlkida, et neid saaks kasutada tellimustel ja arvete 
väljatrükkidel. 
 
NB! Tõlgete sisestamine on täpsemalt seletatud Maksetingimuste alajaotuses. 
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1.7 Transpordifirmad 

Transpordifirmasid ei sisestata mitte 
Põhimääratluste alajaotusest, vaid 
aknast  Müügitellimused/ 
Transpordifirmad/ Transpordifirmade 
nimekiri. 
 
Transpordifirmale antakse 
tunnuskood ning nimi. Lisaks saab 
sisestada märkuseid.  

1.8 Kliendirühmad 

Kliente on võimalik liigitada 
erinevatesse kategooriatesse rühmade 
abil. Kliendigruppe on võimalik ümber 
muuta või vahetada. Uute rühmade 
sisestamine on analoogne teistes 
baasandmeakendes andmete 
sisestamisele. 
 

 

 

1.9 Käibemaksukoodid 

Erinevate käibemaksude kasutamiseks tuleb 
need defineerida vastavalt 
käibemaksuseadustes lubatud määradele. 
 

1.10 Käibemaksuklauslid 

Kui käibemaksukoodiga on vaja siduda 

käibemaksuklauslid, tuleb need kõigepealt 
määratleda Põhimääratlustes/ Käibemaksu 
klauslid. Käibemaksuklauslite tõlkimiseks, 
vali paremahiireklahviga rippmenüüst 
Tõlked. 
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1.11 Pakendite tüübid 

Pakendite tüübid tuleb määratled Põhimääratlustes/Pakendite tüübid. 
 
 

 
 

1.12 Dokumentide numbrid 

Arvete loomiseks on eelnevalt vajalik 
arvenumbrite määratlemine 
dokumendinumbrite registris. Kui 
arvenumbrite süsteem ei ole jätkuv, vaid 
alustatakse igal aastal uue kodeeringuga, 
tuleb ka iga aasta alguses muuta arvete 
numbrite algust. 
 
 
 

1.13 Tekstid dokumentidel 

 
Tekstid dokumentidel tabelis saab ära 
määrata kõik kasutusel olevad 
dokumendid. 
Selleks tuleb Põhimääratlustes sisestada 
Dokumentide tüübid ja Tekstid 
dokumentidel. 
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2 KLIENDID 

2.1 Kliendiandmete sisestamine 

Kliendiandmeid saab sisestada Müükide mooduli alajaotusest Kliendid avades akna Klient. 
 
Et sisestada uusi andmeid, tuleb kõigepealt 
kontrollida, et hiirekursor oleks avatud aknas 
Kliendikoodi väljal. Ainult sel juhul on tööriistaribal 

aktiivne nupp Uus  (F5).  
 

Vajutades nupule Uus  (F5) avatakse kliendikoodi 
sisestamiseks lisaaken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aknasse tuleb sisestada kliendikood, mis võib olla tähtede ja/või numbrite kombinatsioon. 
Peale koodi sisestamist tuleb vajutada OK ning kood kuvatakse kliendiandmete sisestamise 
aknasse.  
 
Registrinumbri lahtri võib tühjaks jätta. Seda on vaja täita ainult sellisel juhul, kui soovitakse 

sisestada 
kliendiks ja 
tarnijaks sama 
firmat ning 
kasutada 
tasaarvelduste 
võimalust.  
 
Nime lahtrisse 
tuleb kirjutada 
klientettevõtte 
täpne nimetus, 
mida 
kasutatakse 
arveldustes ja 
ametlikel 
dokumentidel, 
näiteks 
pakkumistel, 
arvetel ja 
saatedokument
atsioonil. 
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2.1.1 Vahekaart Üldine 

Liikudes edasi akna alaosa lahtritele, muutub aktiivseks tööriistaribal nupp Väärtuste loetelu 

 (F8).  
 
Kliendirühma täitmine ei ole kohustuslik. Oluline on aga, et oleksid täidetud väljad 
Maksetingimus, Transporditingimus, Transpordiviis, Transpordifirma, Keel, Käibemaksukood ja 
Valuuta.  
 
Hinnakirja lahtri võib tühjaks jätta. Igale kliendile võib määratleda hulga müügitooteid, kuid 
võib ka kasutada ühte registrit ehk hinnakirja, mille alusel määratakse, milliseid tooteid sellele 
kliendile müüakse ning mis hindadega. Samu hinnakirju saab kasutada ka mitmete erinevate 
klientide juures. 
 
Oma kood tähistab meie koodi kliendi andmebaasis, KMKR nr. – Käibemaksukohuslase 
Registreerimise number, kui need on teada, võib täita, kuid see pole kohustuslik.  
Märke puudumisel lahtris Aktiivne  ei pakuta antud klienti valiku-nimekirjas kohe. 
Allahindluse % - kui kliendiga kokkulepe ja kehtib hinnakirjast hinna võtmisel. 
Krediidikeeld – kui kliendil on krediidikeeld, ei saa talle teha uusi saadetisi ega lisada ridu 
olemasolevatele saadetistele. 
Kui kõik vajalik on sisestatud, tuleb andmed salvestada. 
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2.1.2 Vahekaart Aadressid 

Aadresse võib igal kliendil olla mitu.  
NB! Et sisestada uut aadressi, tuleb kontrollida, et hiirekursor oleks Aadressi ID väljal.  

Kui kursor on akna ülaosas kliendikoodi väljal, tekitatakse Uus  (F5) nuppu vajutades uus 
klient. 

Vajutades Uus   (F5), avatakse aadressi tunnuskoodi sisestamiseks lisaaken. Peale koodi 
sisestamist tuleb vajutada OK ning sisestada Kommentaari väljale aadressi täpsem kirjeldus. 

 
 

 
 
Seejärel tuleb liikuda hiirekursoriga aadressi väljale ning kirjutada täpne aadress. Samuti tuleb 
valida, kas sisestatud aadress on vaikimisi dokumendi- või tarneaadress, ka võib üks aadress 
tähistada mõlemaid. Kui vaikimisi tarne- ja dokumendiaadress jäetakse märgistamata, siis 
küsitakse salvestamisel üle, kas nimekirjas esimest aadressi võib mõlemana tähistada.  
 
Kui aadresse ei soovita tähistada ei tarne- ega dokumendiaadressideks, salvestatakse küll 
andmed ära, kuid edasises andmekasutuses müügitellimustel ja saadetise loomisel ei võeta 
vaikimisi aadresse automaatselt kaasa, kuna neid pole tähistatud.  
Niisiis võib vahepeal andmeid salvestada ja hiljem tähistada aadressid või kõigepealt tähistada 
üks aadress mitme tunnusega ning hiljem aadresside lisamisel tunnused ümber tõsta. 

 



  müük 

 
 

  29.10.2007 
  11/50 

Tarneaadresside juurde tuleb kindlasti märkida ka transpordiaeg päevades ning värava 
number, kus kokkuleppe kohaselt kaup maha laaditakse. 

Lahtrisse Riik 
saab sisestada 
või valida 
väärtuste 

loetelust  
(F8) kliendi 
päritolumaa. 
Riike saab 
lisada: 
Menüü/Põhimää
ratlused/Riigid. 
Peale aadressi 
sisestamist 
tuleb lisada ka 
kontaktisikud. 
Selleks tuleb 
kontrollida, et 
hiirekursor oleks 
kontaktandmete 
sisestamise 
ridadel. Vastasel 
juhul ei ole 
nupp Uus 
tööriistaribal 

aktiivne - . Ühe aadressi juurde võib lisada mitmeid kontakte. Peale andmete sisestamist 

tuleb salvestada   (F12). 
 

Sarnaselt tuleb 
sisestada ka 
järgmised 
aadressid. Peale 
iga aadressi 
sisestamist 
tuleks andmed 
salvestada. 
Lisaks saab 
sisestada eraldi 
märkused 
aadressi ning 
kontaktide 
kohta. Nende 
märkuste järgi 
ei saa teha 
päringuid. 
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2.1.3 Vahekaart Oma kontakt 

 
Vahekaardile Oma kontakt on 
võimalus sisestada kontaktandmed. 
Oma kontakti väljad võetakse 
kasutusse järgmise loogika järgi:  
 - kui vähemalt üks oma kontakti 
väljadest on kliendikaardil täidetud, 
võetakse need väljad kliendikaardilt. 
  - kui kõik kliendikaardi oma kontakti 
väljad on tühjad, kasutatakse 
tellimuse või saadetise loonud 
kasutaja andmeid. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.4 Vahekaart Tooted 

Toodete lehel näidatakse kõiki selle 
kliendi müügitooteid. Samuti saab 
siit teha uusi müügitooteid. 
 
 

 
 
 

2.1.5 Vahekaart 
Märkused 

Iga kliendi juurde saab lisada ka 
märkuseid. Kliendi kohta 
sisestatud märkuste järgi on 
võimalik teha päringuid. 
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2.2 Klientide nimekiri 

Kliendiandmete sisestamiseks kasutatakse detailvaate akent Klient, kuid päringute tegemiseks 
sobib paremini Klientide nimekiri, kust saab hiire parema klahvi abil liikuda edasi 
detailvaatesse. 
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3 MÜÜGITOOTED 

3.1 Müügitoote sisestamine 

Müügitoode tasub luua, kui see on seotud konkreetse kliendiga ja seda müüakse pidevalt ning 
pikaajaliselt. Kui toodet soovitakse müüa vaid ühel korral, siis ei ole müügitoote loomine 
otstarbekas. 

3.1.1 Müügitoote lisamine kliendiandmete aknast 

Iga kliendiga seotakse müügitooted. Uut müügitoodet saab sisestada otse kliendiandmete 

aknast liikudes vahekaardile Tooted ning vajutades akna ridadel olles nupule Uus   (F5). 
Seejärel tuleb sisestada laotoote kood.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peale koodi 
sisestamist 
avatakse 
müügitoote aken, 
millesse tuleb 
lisada kliendipoolne 
tootekood, 
nimetus, toote hind 
ning kontrollida 
juba vaikimisi 
täidetud väljadel 
valuuta ja 
müügiühik. Kui on 
teada, siis lisada 
müüdava toote 
kogused pakendis 
ja alusel, pakendi 
ja aluse tüüp.  
 
Dokumentide 
lisamist vt. 
Üldjuhendist. 
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3.1.2 Müügitoote lisamine müügitoote aknast 

Uue müügitoote loomisel tuleb vajutada tööriistaribal nuppu Uus  (F5). Avatakse lisaaken, 
millesse tuleb sisestada või Nimekirjast valida klient ning tootekood. 
Vaikimisi täidetakse Nimetuse väli laotoote kaardilt Nimi1 välja andmetega, samuti müügiühik 
ja valuuta. Kõiki välju, milles tekst on roheline või must, saab muuta. Sinisega tähistatud 
tekste muuta ei saa. 

 
Vajadusel tuleb 
teha parandusi 
juba täidetud 
väljadel ning 
täita tühjad 
väljad. Kui 
kliendipoolne 
tootekood ja 
laotoote kood 
ei ole 
vastavuses või 
kui sama 
laotoodet 
müüakse 
erinevatele 
klientidele, 
tuleb iga 
müügitoote 
juurde märkida 
just selle 
kliendiga 
suhtlemises 
kasutatav 
tootekood. 
Samuti tuleb 
määrata toote 
hind ja 
saadetavate 
koguste 
suurused- kogus 
pakendis ja 
kogus alusel 
arvestatuna 
müügiühikutes. 
Pakendi tüüp 
määrata kui 
toote 
pakkimiseks/saa
tmiseks 
kasutatakse alati 
sama pakke 
materjali. Kui 
Pakendi tüüp on 
määratud, saab 
saadetise 
loomisel 
pakendite info 
automaatselt 
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saadetisele arvestada.  
Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, tuleb andmed salvestada.  
 

3.1.3 Müügitoote loomine laotoodete nimekirja aknas 

Moodulis ladu asuvas laotoodete nimekirjas on võimalus selekteerida vajalikud laotooted ja 
neist samas luua müügitooted. Mitme toote selekteerimiseks on vaja all hoida CTRL klahvi.  

 
 

 
 
Müügitoodete kinnitamiseks vali Yes. 
 
 
 
 
 
Nüüd avaneb kliendi sisestamise aken. 

 
 
 

 
Kui valitud laotoote põhjal juba on loodud müügitoode, 
annab programm sellest teada ja topelt samasugust 
müügitoodet ei loo. NB! Laotoote nimekirjast müügitoote 
loomise puhul luuakse müügitoode ja seotakse see 
kliendiga, kuid automaatselt ei avane müügitoote aken, kuhu lisainfot sisestada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  müük 

 
 

  29.10.2007 
  17/50 

3.1.4 Uue müügitoote loomine teisele kliendile 

Müügitoote aknast saab vaadata ka selle sama toote teisi kliente. Kui teisi kliente ei ole, kuid 
neid on vaja sisestada, võib 
lihtsalt selekteerida tühja rea 

ning vajutada nuppu Uus  
(F5). Avatakse lisaaken, milles 
sisestada kliendikood ja 
tootekood ning vajutades OK 
avatakse uus müügitoote aken. 
 
 

 

3.2 Müügitoodete nimekiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müügitoodete ülevaate aknast on hea teha päringuid suurema arvu kirjete leidmiseks.  
Nimekirjast saab edasi liikuda müügitoote detailvaatesse. Nimekirjas on näha ka toote laotoote 
nimetus. 
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4 HINNAD 

4.1 Hinnakirja loomine 

Kui kliendiga ei ole seotud müügitooteid ning kui sellele kliendile müüakse mitmeid tooteid 
sarnaselt, võib tekitada toodete hinnakirja. 
Hinnakirjadega määratakse, milliste hindadega milliseid tooteid müüakse.   
Samuti võib kombineerida müügitooteid ja hinnakirju – siduda kliendi müügitoodete ja 
hinnakirjadega, kusjuures tooted võivad müügitoodete registris ja hinnakirjades kattuda. 
Seejuures peab aga teadma, et müügitellimuse vormistamisel valitakse kõigepealt müügitoode 
ning kui müügitoodete registris toodet ei ole, siis hinnakirjakohane toode.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kõigepealt tuleb 
anda hinnakirjale 
nimetus ja lisada 
valuuta. 
Hinnakiri 
tehakse alati 
ainult ühe 
valuutaga. Kui 
akna ülaosa on 
täidetud, tuleb 
liikuda kursoriga 

ridadele ning vajutada nuppu Uus  (F5). Peale seda saab Väärtuste loetelu abil valida 
vajaliku tootekoodi. Tootekoodiga koos täidetakse ka nimetuse väli. Seejärel tuleb sisestada ka 
toote hind selle hinnakirja kohases valuutas.  
Nii tuleb sisestada kõik hinnakirja read. Ridu saab hiljem muuta ja kustutada. Kui hinnakiri on 
valmis, tuleb see lisada kliendiandmete juurde kliendikaardil. 
Hinnakirju saab hiljem muuta, täiendada või ridu kustutada.  
 
NB! Hinnakirja, mis on juba klientidega seotud, ei saa enam kustutada. Selleks tuleb 
kõigepealt tühistada hinnakirja kasutamine (Kliendi kaardil) ning seejärel saab kustutada. 
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4.2 Hinnakirjad 

Hinnakirjade loetelu annab ülevaate kõikidest olemasolevatest hinnakirjadest ning teha 
ülevaatlikke päringuid. Selekteerides rea, saab liikuda edasi hinnakirja detailvaatesse. 

4.3 Hinnad 

Hindade tabelist on 
näha kõikide hinna-
kirjade read. Kui 
hinnakirju tehakse 
mitmetes erinevates 
valuutades, on hea 
märkida valuuta tähis 
hinnakirja nimetusse, 

kuna hindade tabelis ei ole 
valuuta tähistusi.  
 
Hindade tabelist on hea 
teha päringuid sama toote 
erinevate hindade kohta. 
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5 MÜÜGITELLIMUSED 

5.1 Müügitellimuse loomine 

Müügitellimuste vormistamiseks tuleb kõigepealt avada 
Müügitellimuste alajaotusest aken Müügitellimus. Vajutades 

nuppu Uus  (F5) avatakse lisaaken, milles tuleb valida 
klient, kellele müügitellimust tehakse.  
Olenevalt süsteemi parameetrist on müügitellimuse olek kas 
Loodud või Kinnitatud, vastavalt sellele müügitellimuse info 
võetakse planeerimisel arvesse (Kinnitatud). Või jäetakse 
planeerimisel välja (Loodud) ehk nii saab käsitleda näiteks 
kliendi antud ennustusi. 
Seejärel antakse tellimusele automaatselt number ja keel, 
millega kliendiga suheldakse; seda saab vajadusel muuta. 
Täitma peaks ka Kliendi tellimuse nr. lahtri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Vahekaart Tooted  

5.1.1.1 Toodete lisamine 
tellimusele 

Ridade sisestamiseks peab 
hiirekursor olema akna alaosa 

ridadel. Seejärel vali Uus  
(või F5).   
Tootekoodi võid sisestada otse 
väljale või valida Nimekirjast.  
 
Nimekirja saad valida: müügi 
tooted, toodetud tooted või 
kõik tooted (ehk siis kõik 
laotooted). Samuti saab valida 
aktiivseid ja mitteaktiivseid 
tooteid.  
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Muutes vastava toote rea aktiivseks ja valides OK, tekibki toode müügitellimuse nimekirja. 
Esialgu küll rohelise kirjana, mis muutub peale salvestamist.  

 
Seejärel tuleb sisestada tellitud kogus. Kui müügitootele on lisatud Min, Max, Optimaalne 
ja/või Standardkogus, siis hoiatatakse koguse sisestamisel, kui reegli vastu on eksitud. Kui 
tootele on antud Optimaalne kogus, siis kontrollitakse, kas sisestatud kogus vastas sellele. Kui 
mitte, siis antakse hoiatusteade, millest võib aga mööda minna. Sarnaselt kontrollitakse ka 
teiste parameetrite suhtes – kui sisestatakse Min kogusest väiksem, Max kogusest suurem või 
mitte Standardkoguse kordne kogus. 
Kui müügiühik ja laoühik on erinevad, näidatakse laokogust erinevalt, kui aga müügi- ja 
laoühikud on samad ning teisenduskoefitsient 1, siis on laokogus ja müügikogus võrdsed. 
Kauba saatmise kuupäevade sisestamisel on mitu varianti. Kui klient on teatanud selle 
kuupäeva, millal peame meie kauba välja saatma, peab sisestama kuupäeva lahtisse Soovitud 
saatmiskuupäev. Kui on aga teada see kuupäev, millal peab kaup temal laos olema, siis tuleb 
sisestada kuupäev lahtrisse Kliendi kuupäev. Kui klient annab kuupäeva asemel nädala numbri, 
on võimalik sisestada see kujul AANNP – see tähistab aasta kahe viimase numbri, nädala 
numbri ja nädalapäeva numbri kombinatsiooni. Selle järgi arvutatakse kliendi kuupäev ning 
kliendi kuupäeva järgi arvutatakse saatmise kuupäev.  
 
NB! Saatmise kuupäeva arvutamise jaoks peab olema kliendi tarneaadressi juures märgitud 
tarneaeg päevades, mida näidatakse ka Aadresside vahekaardil. 
 
Kui sisestada ainult saatmise kuupäev, siis teistpidi kliendi soovitud saamise kuupäeva ei 
arvutata. 
Toote reale saab lisada modifikatsiooni (tootestruktuurid jagunevad modifikatsioonideks), kui 
klient on soovinud konkreetset modifikatsiooni. Lisada saab ka mitteeksisteerivat 
modifikatsiooni, mille kohta antakse hoiatus. Kui modifikatsiooni ei lisata, planeeritakse 
tootmisvajadus vaikimisi märgitud modifikatsioonile. 
Samuti on vajalik lisada versioon, lisada saab ka mitteeksisteerivat versiooni, mille kohta 
antakse hoiatus. Kui versiooni ei lisata, planeeritakse tootmisvajadus vaikimisi märgitud 
versioonile. Veel saab tootele lisada reakohase Märkuse tootmisele. 
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Kui süsteemi parameetrites on märgitud, et hinnad müügitellimusele võetakse müügitootelt, 
tuleb hind automaatselt tootereale. Vajadusel saab seda muuta. Kui tootele tuleb sisestada 
hinnad, vali rippmenüüst Täida hinnad, mille puhul võetakse hind müügitootelt või täida lahter 
Ühiku hind käsitsi. Ridadel hinna käsitsi sisestamisel/muutmisel täidetakse automaatselt 
valuuta veerg kui see oli täitmata. Müügitoote korral võetakse valuuta müügitootelt, mitte 
müügitoote korral kliendilt. Toote reale saab lisada ka allahindluse protsendi ja/või summa.   
Kui tegu on C-planeerimistüübiga tootega, kantakse müügitellimusel olev info automaatselt ka 
tootmistellimusele. 
Mitme toote korraga lisamiseks tuleb olles hiirega tellimuse olekul valida rippmenüüst Lisa 
tooted. 

 
Avaneb müügitoodete aken ja sellelt saab Ctrl klahviga valida mitu toodet ja valides 
rippmenüüst käskluse Lisa tellimusele, seejärel küsitakse millisele tellimusele soovid tooteid 
lisada (müügitellimuse numbrit); andes vaikimisi loodava tellimuse numbri  ning valides OK, on 
tooted müügitellimuse ridadel. 

 
5.1.1.2   Toodete kopeerimine tellimusele 

Müügitellimusele saab tooteid kopeerida ka juba olemasolevatelt tellimustelt. Selleks valida 
rippmenüüst Kopeeri tooted. 
 

Seejärel tuleb valida tellimuse number, millelt 
tooteid kopeerida soovitakse. Tellimuse numbri 
saab valida ka Nimekirjast. 
Valides tellimuse numbri tuleb märkida, kas 
soovitakse kopeerida ka kogused ja hinnad ning 
kust hinnad võetakse. 
 
Kui toode on valitud, kuvatakse reale lisaks 
tootekoodile ka kliendi tootekood ja nimetus, 
mis on aga tähistatud rohelise kirjaga ning neid 
saab vajadusel muuta. 
 
Kui sama toodet on klient tellinud mitmeks 
erinevaks kuupäevaks, võib juba sisestatud rida 

kopeerida ning muuta vaid kogust ja soovitud saatmise kuupäeva. Peale salvestamist 
järjestatakse kõik sisestatud read Soovitud saatmiskuupäeva järgi. 
Kinnitatud saatmise kuupäev tuleb märkida siis, kui on teada, millal tegelikult saadetis välja 
saadetakse ning selle põhjal antakse kliendile ka tellimuse kinnitus. 
 



  müük 

 
 

  29.10.2007 
  23/50 

5.1.1.2 Komplekteerimine 

Komplekteerimist kasutatakse juhul kui tahetakse jälgida müügitellimuse erinevate ridade 
ühtekuuluvust. Selleks et komplektide loomine oleks lubatud, peab selle märkima Süsteemi 
parameetrites vahelehel Müügitellimused. Komplekteerimist lubatakse vaid lõpptoodetele, 
millel on C-planeerimistüüp. 
Komplektide loomiseks vali rippmenüüst Komplektid. 

 

 

 
 
 
 
 

Kui komplektide loomine 
ebaõnnestus, siis on põhjuseks, 
kas süsteemi parameetrites 
komplektide mittelubamine või ei 
ole toode C-planeerimistüübiga. 
Kui aga komplekteerimine on 
lubatud, siis peale kinnitust 

avaneb järgmine aken, kus kõik tooted on vastavalt kogustele eraldi ridadele paigutatud. 
Selles aknas saab ise märkida millised read kuuluvad kokku. 
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Komplektide olekud on järgmised: 
Puuduvad – komplekte ei ole 
Loodud – komplekte on loodud aga lõpuni täitmata 
Määratud – komplektid on lõpuni täidetud 

5.1.2 Vahekaart Tellimuse info 

Tellimuse info kaardil näidatakse Oma kontakti välju, mis 
pärinevad vastava Kliendi andmetest kaardilt Oma kontakt, 
kui vähemalt üks oma kontakti väljadest on kliendikaardil 
täidetud. 
Kui kõik kliendikaardi oma kontakti väljad on tühjad, 
kasutatakse tellimuse või saadetise loonud kasutaja andmeid. 
 

5.1.3 Vahekaart Aadressid 

Aadressideks valitakse kliendile vaikimisi määratud 
tarneaadress ja dokumendiaadress, mõlemale on lisatud veel 
kontaktisik ja tema kontakttelefon. Neis võib aga teha 
vajadusel muudatusi. Samuti näidatakse siin tarneaadressi 
juures transpordiaega päevades. Ka seda võib muuta. Sellisel 
juhul muudetakse ümber kõik arvutused toodete 
tarnimiskuupäevades. Transpordiaega muutes ei muutu see 
kliendikaardil. Vajadusel on võimalik märkida värava number. 
NB! Kontaktisiku vahetamiseks saab kasutada Väärtuste 

loetelu  (F8), samuti saab muudatusi teha käsitsi. 
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5.1.4 Vahekaart Tekstid tellimusel 

Igale saadetisele võib lisada vaba tekstina märkusi, mis trükitakse näiteks müügitellimuse 
kinnitusele või arvele, saatelehele. 
 

5.1.5 Vahekaart Märkused 

Märkuste kaart on sarnane tellimuse tekstide sisestamise aknale, kuid märkusi ei trükita 
dokumentidele ning need on vaid informatsiooniks. 
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5.1.6 Vahekaart Tellimuse ajalugu 

Tellimuse ajalugu näitab, mida tellimusega on tehtud ja millal. 
 

 
Tellimuse ridadega toimunud muudatusi näitab ridade 
ajalugu. Ridade ajaloo vaatamiseks tuleb selekteerida 
vahekaardilt Tooted vajalik rida ning hiire parema klahviga 
avanevast menüüst valida Tellimuse rea ajalugu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Hinnad müügitellimusel 

ProdMasteris on võimalik algseadistuses määrata, kas müügitellimuse loomisel võetakse 
hinnad müügitoodetelt või sisestatakse käsitsi.  
 
Automaatsel hindade täitmisel käitutakse nii, et kui tootel on olemas hind müügitootel, siis 
võetakse see automaatselt müügitootelt. Kui aga hinda pole, siis jäetakse tühjaks. Kuskile 
mujalt, kui müügitootelt, toote hinda otsima ei minda.  
 
Kui hinnad tuleb täita käsitsi, on hindade väljad müügitellimuse loomisel alati tühjad hoolimata 
sellest, kas müügitoodetel, hinnakirjades või laotootel hind on või mitte.  
 
Küll aga saab hindu täita ühe abitegevusega, mis on valitav nii ridadel kui ka müügitellimuse 
päisest. Hindade täitmisel lähtutakse loogikast, et kui müügitoote kaardil on hind märgitud, 
võetakse müügitootelt hind ja valuuta. Kui müügitootel ei ole hinda, siis kontrollitakse 
hinnakirjast ning kui ka hinnakirjas pole hinda, võetakse see laotoote kaardilt EEKides. Kui aga 
kuskil ei ole hinda, jäetakse hinna väli tühjaks. Alati jääb võimalus sisestada ja parandada hind 
müügitellimusel käsitsi.  
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Kui hinnad on sisestatud 
tellimusele käsitsi ning tehakse 
uuesti Täida hinnad tegevust, 
asendatakse eelmised hinnad 
uutega. 
 
Esimesele reale leiti hind 
Müügitoote kaardilt. 
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Teisele tootele võeti hind Hinnakirjast, kuna 
Müügitoote kaardil ei olnud hinda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Kolmandale tootele leiti hind Laotoote kaardilt, kuna hinda ei olnud ei Müügitootel ega 
Hinnakirjas. 
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5.3 Müügitellimuse kinnitamine 

Müügitellimust saab kinnitada ainult juhul, kui müügitellimus on Loodud olekus. 
Algmäärangutes saab määrata, kas müügitellimused luuakse Loodud või Kinnitatud olekus. 
Tellimuse sisestamine Kinnitatult annab juurde selle mugavuse, et eraldi Kinnitamise tegevust 
ei ole vaja üldse teha. See on vaid protseduuriliselt vajalik, kui müügitellimusi sisestavad ja 
kontrollivad erinevad inimesed. NB! Müügitellimuse kinnitamine ei ole tellimuse kinnitus 
kliendile. 

5.3.1 Müügitellimuse osaline kinnitamine 

Kui kõik read on müügitellimusse sisestatud, tuleb tellimus kinnitada. Kinnitada saab ainult 
müügitellimuse ridu või ka tervet tellimust korraga. Ridade kinnitamiseks tuleb selekteerida 
üks või mitu rida ning valida hiire parema klahviga avanevast menüüst tegevus Kinnita.  
 
Kui kõik müügitellimuse read saavad kinnituse, muudetakse tellimus Kinnitatud olekusse. Kuni 
kõik read ei ole kinnitatud, on tellimus Osaliselt kinnitatud olekus. 
 

 

5.3.2 Müügitellimuse täielik kinnitamine 

Müügitellimuse koheseks täielikuks kinnitamiseks tuleb klõpsata akna ülaosa hallil pinnal ning 
avada hiire parema klahviga hüpikmenüü, millest valida tegevus Kinnita. Peale seda 
muudetakse kõikidel ridadel olek kinnitatuks. 
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5.3.3 Müügitellimuse kinnituse tühistamine 

Kui müügitellimus on Osal. kinnitatud või Kinnitatud olekus ning ta oli algselt Loodud olekus, 
on võimalik kinnitust ka tühistada. 
 

 
 
 

5.4 Müügitellimuste nimekiri 

Kõik koostatud müügitellimused on leitavad müügitellimuste nimekirjast. Sealt saab ka teha 
päringuid erinevates lõigetes ning liikuda hüpikmenüü kaudu müügitellimusele või 
kliendikaardile.  
 

 

5.5 Müügitellimuste read 

Müügitellimuste ridade tabelist saab kiiresti ülevaate tellitud kogustest ja tähtaegadest toodete 
lõikes. Samuti võib teha päringuid saatmise kuupäevade või klientide järgi. Samuti saab 
ridadelt luua saadetisi. 
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6 SAADETISED 

6.1 Saadetise loomine 

Kui saadetavad tooted on märgitud ühel ja samal müügitellimusel, on kõige lihtsam avada 
müügitellimuse aken ning moodustada saadetis tellimuse ridadelt. Samuti võib saadetist luua 
ka Müügitellimuse ridade aknast. 
 
Saadetise loomiseks tuleb selekteerida üks või mitu rida ning valida hiire parema klahviga 
avanevast menüüst tegevus Loo saadetis. 
 

 
 
 
Seepeale küsitakse kliendikoodi 
ning kliendi valuutat. Kui saadetis 
läheb samale kliendile, kellele oli 
loodud müügitellimus, tuleb jätta 
kliendikood muutmata ning 
vajutada OK.  

 
Valuutaks pakutakse vaikimisi 
valitud kliendi põhivaluuta, mida 
aga võib vajadusel muuta. Hiljem 
saadetise valuutat enam muuta ei 
saa. 

 
 

  
NB! Kui müügitellimuse ridade ja saadetiste valuutad ei kattu, ei võeta saadetisele 
müügitellimuselt hindu.  
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Kui võtmed on sisestatud, avatakse saadetise aken, millesse on valitud eelnevalt selekteeritud 
read. Tooteinfo võetakse saadetisele vastavalt süsteemi parameetrite väärtusele. Toote 
nimetus ja kliendi kood võetakse kas müügitootelt/laotootelt või müügitellimuselt. 

Sarnaselt saab saadetist luua Müügitellimuse ridade aknast. 

Kui aga valitakse erinevate klientide müügitellimuste read, jäetakse saadetise loomisel kliendi 
kood märkimata ning see tuleb ise valida. 

6.2 Ridade lisamine saadetisele 

Juba olemasolevale saadetisele saab erinevatest müügitellimustest hiljem ka ridu lisada. 
Selleks tuleb võtta ette kas Müügitellimuse või Müügitellimuse ridade aken ning selekteeritud 
ridadel valida tegevus Lisa saadetisele.  
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Seejärel tuleb valida või sisestada 
Saadetise number, millele rida või 
read lisatakse.  
Saadetise numbri saab valida ka 
Nimekirjast. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saadetisel on igal real näha, millisest tellimusest rida pärit on.  
 

 
 
Samuti võib tekkida vajadus lisada saadetisele tooteid, mille kohta ei olnud müügitellimust või 
kui on vajadus näidata mitut sama toote rida eraldi, võib selleks kas lisada ridu või kopeerida 
olemasolevaid. 

Uue rea loomiseks tuleb olla hiirekursoriga akna alaosa ridadel ning vajutada nupule Uus  
või (F5). Seejärel tuleb valida müügitoode, täita real tühjad lahtrid. 
Kuna lisatud rida ei ole enam seotud müügitellimusega, jäävad real tühjaks müügitellimusele 
viitavad väljad ning klienditellimuse number. Seetõttu peaks selline ridade lisamine olema 
erandlik tegevus. 
Kui Saadetis on saadetud, arveldatud või tühistatud, saadetisele ridu lisada ei saa. Antakse 
järgmine hoiatus. 
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6.2.1 Vahekaart Tooted 

Kõigepealt tuleb saadetisele märkida kuupäev, millal kaup välja tuleks saata. Seda kuupäeva 
on hiljem võimalik ka muuta. 
 

 
Samuti tuleb kontrollida üle saadetise ridadel olev informatsioon ning vajadusel teha 
muudatusi kogustes, hindades või klienditellimuse numbrites. 
Kuna antud näites ühe rea hinda saadetisele kaasa ei võetud, tuleb see sisestada käsitsi. 
Kui kliendi ja saadetava müügitoote valuutad on erinevad või kui müügitootel ei ole hinda 
üldse määratud, jäetakse hinna lahter tühjaks ning see tuleb käsitsi täita.  
Kui hind on märgitud, arvutatakse summa kokku.  
Peale muudatuste tegemist tuleb andmed salvestada. 
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6.2.2 Vahekaart Saadetise info 

Saadetise info lehel on saadetise saaja tarneinformatsioon. Andmeid on võimalik muuta. 
 

 
 

 
Aluste ja pakendite arvu, kaalu ja mahu arvutamiseks tuleb valida akna ülaosal hiire parema 
klahviga avanevast menüüst tegevus Arvuta saadetise info. 
Selle tegevusega märgitakse olemasolevate andmete põhjal lahtritesse arvud, mida on 
võimalik muuta.  
 
Kui lahtrid jäävad peale arvutamist tühjaks, tähendab see, et müügitoodete juures on täitmata 
lahtrid Kogus alusel ja Kogus pakendis. Sellisel juhul võetakse info laotoote kaardilt. Kui ka 
seal info puudub, tuleb saadetisel väljad käsitsi täita.  
 
Samas näidatakse Oma kontakti välju, mis pärinevad vastava Kliendi andmetest kaardilt Oma 
kontakt, kui vähemalt üks oma kontakti väljadest on kliendikaardil täidetud. 
Kui kõik kliendikaardi oma kontakti väljad on tühjad, kasutatakse tellimuse või saadetise 
loonud kasutaja andmeid. 
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6.2.3 Vahekaart Pakendid 

Vahekaardil Pakendid on võimalik täpsemalt määratleda kasutatavad pakkematerjalid ja siduda 
need vajadusel konkreetsete toodetega. Pakendite ja aluste tüübid tuleb ära määratleda 
Põhiandmetes/Pakendite tüübid, siis saab neid valida Väärtuste loetelust. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kui müügitooted on seotud pakenditega, saab kasutada parema hiireklahvi alt rippmenüüst 
käsklust Loo Pakendiinfo. 
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6.2.4 Vahekaart Aadressid 

Aadresside kaardile valitakse kliendi vaikimisi tarne- ja dokumendiaadressid, kui antud kliendil  
on vastav aadressi-info määratud vaikimisi kasutamiseks. Aadresse on võimalik vahetada ning 
teha vajadusel neis muudatusi. Kui kliendi aadressi-info ei ole määratud vaikimisi kasutusse, 
siis võetakse mõlemad aadressid ja kontaktid müügitellimuselt. Kui saadetis luuakse mitme 
müügitellimuse ridadest, võetakse aadressi-info kliendi kontaktidest. Samuti saab muuta 

kontaktisikut kasutades Väärtuste loetelu  (F8).  
 

 

 

6.2.5 Vahekaart Tekstid dokumentidel 

Kui saatedokumentatsioonile on vaja lisada märkusi või meeldetuletusi, tuleb need kirjutada 
kaardile Tekstid dokumentidel.  

6.2.6 Vahekaart Märkused 

Kui saadetise kohta on vaja endale meeldetuletuseks kirjutada märkusi, tuleb need lisada 
märkuste kaardile. Märkusi dokumentatsioonile ei trükita. 
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6.2.7 Vahekaart Saadetise ajalugu 

Saadetise ajaloos kajastatakse saadetisega tehtud toimingud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saadetise ridade ajalugu saab aga vaadata vahekaardilt Tooted klõpsates hiire parema 
klahviga vajalikul real ning valides tegevuse Saadetise rea ajalugu. 
 

 
 

 
 

Ridade ajalugu peetakse 
saadetise enda ajaloost eraldi. 
Müügitellimusest võetud 
ridadele jääb märge, et nad 
on loodud müügitellimustest, 
lisatud ridadele aga jääb 
märge rea loomise kohta ning 
seost müügitellimusega pole. 
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6.3 Toodete reserveerimine saadetisele 

Selleks, et saata kaup välja, tuleb see reserveerida. Reserveerimistegevus on vajalik selleks, 
et kindlustada laos vajalik väljasaadetav kogus. Välja saata saab aga ka osaliselt reserveeritud 
koguseid, kui kaupa ei jõuta õigeaegselt toodetud.  
Reserveerida ei saa neid tooteid, mille asukohaks on tootmisüksus. 
Et reserveerida kogu saadetise tooted korraga, tuleb valida akna ülaosal avanevast 
hüpikmenüüst tegevus Reserveeri tooted. Kui kõiki tooteid reserveerimiseks ei jätku, 
kuvatakse reserveerimist lõpetades sellekohane teade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samuti võib 
reserveerida 
ridade kaupa. 
Kui kõik read 
saavad 
reserveeritud, 
on saadetis 
täielikult 
reserveeritud 
olekus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käsitsi 
reserveerides on 
võimalik valida, 
milliseid partiisid 
millistelt 
laoaadressidelt 
välja saadetakse. 
Käsitsi 
reserveerides 
saab ka juba 
reserveeritud 
koguseid muuta. 
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Kui mõned read jäid reserveerimata või said ainult osaliselt reserveeritud, võib 
reserveerimistegevust uuesti teha. Ning seda ei pea igale reale eraldi tegema, vaid tervet 
saadetist uuesti reserveerides sorteeritakse välja ainult reserveerimata kogused ning eelmised 
tehtud reserveeringud jäetakse puutumata. 
 
Reserveeringuid saab ka tühistada. 
 

 
 
 

 
 

6.4 Saadetise saatmine 

Saadetise saatmiseks ei pea olema saadetis täielikult reserveeritud. Saadetises võib olla 
osaliselt reserveeritud või hoopis reserveerimata ridu. Kui saadetis saadetakse osaliselt 
reserveeritud seisust, siis arvestatakse saatmisel ainult reserveeritud koguseid.  
Kui kasutate komplekteerimist tuleb esmalt teha toiming Raporteeri komplekteerimine. 
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Saadetise saatmiseks tuleb avada akna ülaosal hiire parema klahviga hüpikmenüü ning valida 
sealt tegevus Saada.  

 
 
 
 
 
Kui saadetis on saadetud, märgitakse kõik read olekusse Saadetud. Reserveeringud lastakse 
lahti ning kaup kantakse laost välja. 
 
Olekusse Osal. Reserveeritud saadetist saab samuti saata, aga on võimalus ka saata 
olemasolevad reserveeringud ja puuduolevate materjali ridade kohta luua uus saadetis. 
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Saadetise saatmist saab samuti tühistada. Selleks tuleb valida Saadetud olekus parema 
hiireklahviga rippmenüüst käsklus Tühista saatmine. Selle tegevusega tehakse vastupidised 
laoliikumised, saadetis muudetase olekusse Loodud. Peale seda on võimalik saadetist uuesti 
reserveerida ja saata. 
 

 
 

6.5 Saadetise või saadetise ridade tühistamine 

Saadetisest ei ole võimalik ridu kustutada, neid saab ainult tühistada. Read, mida soovitakse 
tühistada, peavad olema olekus Loodud. Kui soovitakse tervet saadetist tühistada, peab 
saadetis olema olekus Loodud. Kõigepealt tuleb Tühistada Komplekteerimine ja 
Reserveeringud. 
Saadetise rea tühistamiseks tuleb valida saadetisest vastavad read ning hiire parema klahviga 
valida tühistamise tegevus. Kui kõik read tühistatakse, saab saadetis tervenisti samuti olekuks 
Tühistatud. 
 

 
Et tühistada korraga terve saadetis, tuleb valida tühistamise käsklus akna ülaosal avanevast 
menüüst.  
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6.6 Saadetiste nimekiri 

Saadetiste nimekirjas on kõik saadetiste üldandmed. 
 

 

6.7 Saadetiste read 

Ridade ülevaates on võimalik teha päringuid üle kõigi saadetiste ridade ning liikuda sealt edasi 
saadetisele, kliendikaardile või laotoote kaardile. 
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6.8 Reserveeringud saadetistele 

Reserveeringute 
aknas on näha, 
millistelt 
laoaadressidelt ning 
millistest partiidest 
on reserveeringud 
tehtud saadetiste 
väljasaatmiseks. 
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7 MÜÜGIARVED 

7.1 Müügiarve loomine 

Müügiarve trükitakse peale saadetise saatmist. Arve trükkimiseks tuleb kõigepealt avada 
saadetis ning seejärel valida hiire parema klahviga akna ülaosal olles tegevus Loo arve. Arvet 
ei saa luua enne, kui saadetis on olekus Saadetud. Arve avatakse eraldi aknas.  
 

 
NB! Kui arve on loodud, ei ole enam võimalik saadetisest 
võetud andmeid muuta.  
Kui arvele lisatakse andmeid või muudetakse muudetavaid 
andmeid, tuleb need enne trükkimist salvestada. 
NB! Kontrolli alati hindu! ProdMaster lubab tooteid müüa ka 
0.- hinnaga, ega anna selle kohta  hoiatust, kui 0 hinnaga 
tooted on lubatud. 

NB! Müügiarvel saab muuta kuupäeva ning selle alusel kalkuleeritakse uus maksepäev. 
Müügiarve kuupäev ei tohi tühjaks jääda! 
 
Müügiarve loomisel võetakse oma kontakti väljad järgmise järgnevalt: 
kui arve luuaks saadetisest, kasutatakse saadetise Oma kontakti välju; 
kui arve luuakse ilma saadetiseta ja kliendikaardil on vähemalt üks Oma kontakti väljadest 
täidetud, võetakse need väljad kliendikaardilt; 
kui arve luuakse ilma saadetiseta ja kliendikaardil on Oma kontakti väljad tühjad, kasutatakse 
arve loonud kasutaja andmeid. 
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Arve väljatrükkimiseks tuleb valida hiire parema klahviga avanevast menüüst tegevus Trüki  

arve või Trüki tolliarve. Tolliarve ehk ProForma arve on n.ö arve-saateleht.  
Kui ProForma arve on väljatrükitud, tekib kasti automaatselt linnuke. ProForma arvele ei anta 
numbrit, kuid kui hiljem trükitakse välja müügiarve, siis ProForma arve on seotud müügiarve 
numbriga. 
Kui arve on trükitud, siis müügiarve olek on – Trükitud. Arvet on võimalik välja trükkida mitu 
korda, kuid hoiatatakse ette, kui arve on juba kord välja trükitud. 
Peale arve tegemist on saadetise olek – Arveldatud. 

7.2 Lisaarve 

Ehk arve, mis ei ole seotud saadetisega on võimalik luua, kui süsteemiparameetrites on see 
lubatud. Sellise arve loomise eripäraks on see, et see ei ole seotud laotoodetega. Näiteks on 
vaja teha arveid teenustele. Sel juhul ei valita tootekoodi ja kirjeldusse võib selgituseks panna 
nt. Teenuste eest. 
Samuti saab luua arveid, kus arve läheb ühele kliendile, toode aga teisele kliendile. 
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7.3 Koondarve 

Koondarvet saab kasutada 
näiteks selliste klientide 
puhul, kellega on 
kokkulepitud pidevad 
tarned ja kellele arve 
esitatakse mitte iga 
saadetise vaid mingi 
kindla perioodi kohta. 
Selleks vali Loo 
koondarve. 
Sisesta klient (saab valida 

ka Väärtuste loetelust). 
Peale seda antakse 
automaatselt valuuta, mida 
saab vajadusel muuta. 
Seejärel sisesta periood ja 
vali – Loo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kui arveldamata saadetisi ei leitud, antakse sellekohane hoiatus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kui andmed leitakse luuakse müügiarve, mida käsitleda sarnaselt saadetisest loodud 
müügiarvele. 
 

7.4 Müügiarve tühistamine 

Müügiarveid saab tühistada vaid juhul, kui see on administraatori poolt süsteemi määrangutes 
lubatud. 
Arvet saab tühistada igast olekust.  
NB! Müügiarve tühistamine ei ole müügiarve kaotamine! Müügiarve tühistamist tehakse vaid 
saadetisel ja/ või müügiarvel andmete muutmiseks. 
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7.5 Müügiarvete nimekiri 

Müügiarvete nimekirjas on kõikide tehtud müügiarvete andmed. Ridadelt saab edasi liikuda 
arve detailvaatesse, saadetisele või kliendiandmete kaardile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.5   Müügiarvete read 

Müügiarvete ridade vaates on näha kõikides eelmises aknas väljatoodud arvete read. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


