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Koodiperhosen synty 
Jokaisen toimivan yrityksen pitää hoitaa laskutuksensa tavalla tai toisella, myös meidän. 

 

Huomasimme, ettei markkinoilla ollut meille edullista ja yksinkertaista laskutusohjelmaa. Siis sellaista, joka 

olisi kohtalaisen helppo asentaa, nopea käyttää, eikä siinä olisi ylimääräisiä ominaisuuksia sotkemassa 

peruskäyttöä. Hankinta- ja ylläpitohinta piti olla myös sopiva aloittavan yrityksen pienelle budjetille. Ajatus 

Koodiperhosesta syntyi. 

 

Koodiperhonen on laskutusohjelma, joka on suunniteltu pienelle yritykselle tai yhdistykselle. 

 

Nyky-yhteiskuntaa näyttää leimaavan sairaalloinen ahneus. Harras toiveemme on, ettemme koskaan 

sairastuisi tuohon salakavalaan tautiin. Haluamme näyttää omalla esimerkillämme, että maailma riittää kun 

vain tekee asioita nöyränä ja antaa käyttäjien päättää olemmeko vuosivuokran arvoisia vai emme. 

 

Siitä osoituksena on, että Koodiperhosen kaikkia ominaisuuksia voi käyttää myös täysin ilmaiseksi. 

 

Toivomme toki maksavia asiakkaita, jotta meillä on mahdollisuus kehittää ohjelmistoa eteenpäin kaikkien 

meidän Koodiperhosten käyttäjien hyväksi. 

 

Runsasta perhoskesää toivottaen. 

 

 

 

Jukka Ratilainen 

Koodiperhonen Oy  
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Ohjelman asennus 
Saat ladattua ohjelman nettisivuiltamme tästä linkistä: http://www.koodiperhonen.com/install/install.htm 

 

 
Esimerkki lataussivun ulkoasusta. 

 

Kun painat Install-nappulaa, asennusohjelma lataa tarvittavat asennuspaketit koneellesi ja yrittää asentaa 

ne. Ohjelma vaatii toimiakseen seuraavat ohjelmistot 

 

 SAP Crystal Reports Runtime Engine for .NET Framework 4.0 

 Windows Installer 4.5 

 Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64) 

 SQL Server 2008 Express 

 

Koodiperhonen käyttää SQL Server 2008 Express –tietokantaa eikä asenna uutta SQL Serveriä, mikäli se jo 

löytyy asennettuna koneesta. 

 

Jossain ongelmatapauksissa SQL Server- ja SQL Browser –palvelut on sammutettu/sammuneet. Tarkasta, 

että palvelut on päällä jos sinulla on ongelma kytkeytyä SQL Serveriin (kts. kuva) 

 

 
Näet SQL Server palvelun tilan Tietokoneen hallintanäytössä. Pääset hallintanäyttöön klikkaamalla työpöydällä olevaa Oma tietokone –kuvaketta ja 

valitsemalla Hallitse. 

http://www.koodiperhonen.com/install/install.htm
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Selain- ja palomuuriasetuksista johtuen saatat joutua sallimaan asennusohjelman käynnistyksen vielä 

erikseen ennen kuin varsinainen asennus voi alkaa. 

 

Mikäli sinulle tulee asennuksessa ongelmia, ota meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen 

info@koodiperhonen.com ja laita meille yhteystietosi. Me asennamme ohjelman etäyhteydellä koneeseesi 

veloituksetta. 

Ohjelman käynnistys ja tietokannan valinta 
Saat käynnistettyä ohjelman työpöydälle ilmestyvästä pikakuvakkeesta. 

 
Ohjelman pikakuvake työpöydällä 

 

Ohjelman käynnistyksen jälkeen näyttöön ilmestyy kirjautumisikkuna, jossa voit valita käytettävän 

palvelimen ja tietokannan nimen. Oletuksena ohjelma ehdottaa palvelimeksi (local)\SQLEXPRESS –nimistä 

palvelinta ja tietokannaksi KOODIPERHONEN–nimistä tietokantaa. 

 

Voit vaihtaa tietokannan nimeksi yrityksesi nimen. Suosittelemme, ettet käytä tietokannan nimessä 

välilyöntejä tai erikoismerkkejä, koska ne voivat estää tietokannan luomisen. 

 

Ohjelma luo uuden tietokannan kirjautumisen yhteydessä, mikäli sitä ei ole vielä olemassa palvelimella. 

 

 
Ohjelman kirjautumisikkuna. 

Yrityksen tietokannan valinta 
Voit vaihtaa yrityksestä toiseen käynnistämällä Koodiperhonen uudelleen ja kirjoittamalla uuden 

tietokannan nimen kirjautumisikkunaan (kts. kuva). 

 

 
Tässä käyttäjä haluaa kirjautua YRITYS2-nimiseen tietokantaan ja on vaihtanut tietokannan nimeksi ”YRITYS2” 

mailto:info@koodiperhonen.com
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Ohjelman käyttöönotto ja asetukset 
Ennen ohjelman käyttämistä sinun pitää käydä ohjelman asetukset läpi ja syöttää niihin tarpeelliset tiedot. 

Kaikki ohjelman tärkeimmät asetukset löydät laskutusnäytön Asetukset-valikosta. Käy jokainen 

asetusnäyttö läpi ennen kuin aloitat laskuttamisen. 

 

 
Asetukset-valikko. Tästä valikosta löytyy kaikki ohjelman tärkeimmät asetukset. 

 

Yrityksen tiedot 
Asetukset/Yrityksen tiedot… -valikosta voit tallentaa yrityksen nimen ja pankkitiedot. 

 
Yrityksen tiedot –näyttö. Tämä löytyy laskutusnäytön Asetukset/Yrityksen tiedot… -valikosta. 

 

Tässä näytössä syötetty tilinumero tulostuu laskulle ja laskun viivakoodiin. Myös yrityksen nimi ja osoite 

tulostuu laskun yläreunaan. 

 

 
 

Verkkolaskuasetukset 
Verkkolaskun käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä pankin tai verkkolaskuoperaattorin kanssa. Ole 

yhteydessä pankkiin/ verkkolaskuoperaattoriin, mikäli haluat käyttää verkkolaskutusmahdollisuutta. 

 

Asetukset/Verkkolaskuasetukset… -komennolla voit tallentaa yrityksen verkkolaskuaineistossa käytettävät 

tunnistetiedot. 
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Verkkolaskuasetukset-näyttö. Tämä löytyy laskutusnäytön Asetukset/Verkkolaskuasetukset… -valikosta. 

 

Nämä tiedot tallentuvat verkkolaskuaineistoon. Onnistuneen verkkolaskuaineiston muodostamiseksi on 

erittäin tärkeää, että olet täyttänyt nämä tiedot oikein. 

 

 E-laskuosoite (= verkkolaskuosoite). Löydät tämän tiedon verkkolaskusopimuksestasi. 

 E-laskuoperaattori (= verkkolaskuoperaattori tai intermediator-tunnus tai välittäjän tunnus). 

Löydät myös tämän tiedon verkkolaskusopimuksestasi. Valitettavasti rakkaalla lapsella on monta 

nimeä ja tämä tuottaa yleensä ongelmia kun määritellään verkkolaskuasetuksia. 

 

E-laskuoperaattori/ 

verkkolaskuoperaattori/ 

intermediator-tunnus/ 

välittäjän tunnus 

Nimi 

HELSFIHH Aktia, säästöpankit ja paikallisosuuspankit 

DNBAFIHX DNB 

HANDFIHH Handelsbanken 

ITELFIHH Itella Pankki Oy 

NDEAFIHH Nordea Pankki 

OKOYFIHH Osuuspankit ja Pohjola Pankki 

DABAFIHH Danske Bank 

SBANFIHH S-Pankki 

TAPIFI22 Tapiola Pankki 

AABAFI22 Ålandsbanken 
Finvoice-välityspalvelussa mukana olevien palveluntarjoajien käyttämät tunnukset (2013). 

 

Löydät lisätietoja verkkolaskusta osoitteesta: http://www.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolasku 

Täältä löydät käytettävissä olevat operaattoreiden toimintaohjeet ja tunnukset: http://verkkolasku.tieke.fi/ 

 

Huomioi, että e-laskuoperaattori täytyy olla täsmälleen oikea, muutoin aineisto ei mene pankkiin. Jotkut 

voivat ilmoittaa välittäjäksi esim. Osuuspankin, mutta asetuksiin e-laskuoperaattoriksi pitää kirjoittaa 

OKOYFIHH. Jos välittäjän toimii esim. Itella niin e-laskuoperaattoriksi pitää kirjoittaa Itellan välittäjän tunnus 

http://www.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolasku
http://verkkolasku.tieke.fi/
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eli 003710948874. Maventa Oy:n tapauksessa e-laskuoperaattoriksi voit kirjoittaa joko MAVENTA tai 

003721291126. Käytettävän tunnuksen löydät ehkä parhaiten Tieken sivuilta: http://verkkolasku.tieke.fi/ 

 

Tulostusasetukset 
Kaikkien tulosteiden alareunaan tulostuu yhteinen alatunniste, jota voit muokata tulostusasetuksissa. 

Maksullisessa versiossa voit muuttaa alatunnisteeseen tulostuvan mainoslauseen, ilmaisversiossa tulostuu 

Koodiperhosen mainoslause tulosteisiin. 

 

 
Tulostusasetukset-näyttö. Tämä löytyy laskutusnäytön Asetukset/Tulostusasetukset… -valikosta. 

 

Voit tallentaa yrityksen logon ohjelmaan, jolloin se näkyy mm. laskun vasemmassa yläreunassa normaalin 

yritysnimen ja osoitteen paikalla. Logoon kannattaa lisätä yrityksen nimi ja yhteystiedot, jotta ne näkyvät 

laskulla ikkunallisessa kirjekuoressa lähettäjän paikalla. 
 

 
Logo tulostuu laskulle yrityksen nimen ja osoitteen paikalle. Logoon kannattaa lisätä näkyviin yrityksen yhteystiedot. 

 

Alatunnisteeseen kannattaa tallentaa yrityksen tärkeät yhteystiedot, jotta ne näkyisivät kaikissa tulosteissa. 

Virallisessa laskussa täytyy näkyä selvästi ja yksilöllisesti kuka laskuttaa. Tämän takia olemme lisänneet 

alatunnisteeseen yrityksen oleelliset tiedot (nimi, osoite, y-tunnus jne.). Kuvassa on meidän käyttämät 

alatunnistetiedot. 

 

 
Tältä ne näyttävät laskulla. 

http://verkkolasku.tieke.fi/
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Yleiset asetukset 
Laskun oletusmaksuehdon ja oletusverokannan voit määritellä Yleiset asetukset -näytössä. Samassa 

näytössä voit myös valita mistä ohjelma aloittaa laskunumeroinnin (Min. laskunumero). 

 

 
Asetukset-näyttö. Tämä löytyy laskutusnäytön Asetukset/Yleiset asetukset… -valikosta. 

 

Määritä ainakin nämä asetukset 

- Huomautusaika = Laskulla pitää näkyä huomautusaika. 

- Viivästyskorko = Jos et määritä laskulle viivästyskorkoa, et voi lain mukaan vaatia viivästyneestä 

suorituksesta korkoa. 

- Maksuehto = Tämä vaikuttaa laskun eräpäivään. 

- Veroprosentti. Ohjelma ehdottaa tätä veroprosenttia uudelle laskuriville automaattisesti. 

- à-hinta sisältää veron = Laita tähän rasti jos laskuriville kirjaamasi hinnat ovat verollisia. 

Normaalisti yritysten välisessä kaupassa käytetään verottomia hintoja, jätä tämä silloin 

rastittamatta. Voit tarvittaessa vaihtaa tätä oletusta laskukohtaisesti (laskunäytön alareunasta 

löytyy vastaava rasti). 

- Min. laskunumero = ohjelma aloittaa laskunumeroinnin tästä numerosta ja kasvattaa numeroa 

juoksevasti. 

Ohjelman perustoiminnot 
Päänäyttöjen alareunassa on muokkaamista ja tietojen selaamista varten tärkeimmät painikkeet. 

 
Päänäytön alareunan muokkaus- ja selauspainikkeet. 

 

 

 
Näytön Muokkaus-, Tallenna-, Uusi-, Uusi kopioiden-, Poista- ja Kumoa-painikkeet. 
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Uusi lasku (Ctrl + plus tai Ctrl - välilyönti) 

Saat tehtyä uuden laskun painamalla näytön alareunassa olevaa Uusi-painiketta  tai painamalla Ctrl + 

plus tai Ctrl – välilyönti -näppäinyhdistelmää. Tällöin ohjelma lisää uuden laskun (antaa sille uuden 

juoksevan numeron) ja laittaa näytön muokkaustilaan. 

 

Voit kopioida vanhan laskun tiedot uudeksi laskuksi painamalla näytön alareunassa olevaa Uusi kopioiden –

painiketta . Ohjelma kopioi tuolloin näytössä olevan laskun uudeksi laskuksi ja antaa sille uuden 

juoksevan numeron. Tämä on kätevä toiminto kun haluat tehdä samansisältöisen laskun jonkun vanhan 

laskun perusteella. 

 

Vanhan laskun muokkaus (Ctrl + Enter) 

Pääset muokkaamaan laskua painamalla näytön alareunassa olevaa Muokkaa-painiketta  tai painat Ctrl + 

Enter. 

 

Laskun tallentaminen (Ctrl + Enter tai Ctrl + s) 

Voit tallentaa laskun painamalla näytön alareunassa olevaa Tallenna-painiketta   tai painamalla Ctrl + 

Enter silloin kun lasku on muokkaustilassa. 

 

Laskun poistaminen (Ctrl + miinus tai Ctrl + Backspace) 
Voit poistaa laskun painamalla näytön alareunassa olevaa Poista-painiketta  tai painamalla Ctrl + miinus. 

 

Laskujen etsintä (Ctrl-f) 

Voit etsiä jotakin tiettyä laskua painamalla näytön alareunassa olevaa Etsi-painiketta . Esiin ponnahtaa 

Etsi lasku –näyttö, johon voit syöttää erilaisia hakuehtoja.  Pikavalinta tälle toiminnolle on Ctrl + f. 

Laskujen selaaminen (Ctrl + kursorinäppäimet) 
Voit selata laskuja näytön oikeassa alareunassa olevilla selauspainikkeilla. Selauspainikkeiden välissä olevat 

numerot kertovat paljonko laskuja kaiken kaikkiaan on löytynyt ja monesko lasku on parhaillaan näkyvissä. 

 

 
Selauspainikkeet. 

 

Voit siirtyä ensimmäiseen laskuun painamalla Ensimmäinen-painiketta  tai Ctrl + nuoli alas. 

Voit siirtyä edelliseen laskuun painamalla Edellinen-painiketta  tai Ctrl + nuoli vasemmalle. 

Voit siirtyä seuraavaan laskuun painamalla Seuraava-painiketta  tai Ctrl + nuoli oikealle. 

Voit siirtyä viimeiseen laskuun painamalla Viimeinen- painiketta  tai Ctrl + nuoli ylös. 

Laskun tulostaminen 
Lasku pitää olla tallennettuna, että voisit tulostaa sen. Saat tulostettua laskun tai käteiskuitin Tulosta-

valikon kautta (kts. kuva) 
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Tulosta-valikkon toiminnot. 

Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus 
Tietojen turvaamisen kannata on tärkeää, että otat tietokannasta varmuuskopioita systemaattisesti. 

Tietokannan varmuuskopiointi 
Voit ottaa tietokannasta varmuuskopion kun valitset laskunäytössä: Toiminnot/ Tietokannan 

varmuuskopiointi ja palautus/ Tee tietokannasta varmuuskopio…  

 

 
Tietokannan varmuuskopiointinäyttö. 

 

Ohjelma käyttää aina tietokantapalvelimen oletushakemistoa, jonne se tekee varmuuskopiot. Näytössä 

näkyy siis palvelimen hakemisto. Tässä näkyy sinun koneesi hakemisto, mikäli tietokannat sijaitsevat 

samassa koneessa, jossa käytät Koodiperhosta. Tällöin voit painaa Avaa-painiketta ja katsoa mitä 

varmuuskopioita hakemistossa on tällä hetkellä. 

 

Ohjelma ehdottaa automaattisesti tiedoston nimeksi tietokannan nimeä, päivämäärää ja kellonaikaa, mutta 

voit muokata sitä jos haluat. Huomioi, että uusi varmuuskopio korvaa aina aikaisemman (ylikirjoittaa sen), 

mikäli käytät aina samaa tiedostonimeä. Suosittelemme käyttämään ohjelman ehdottamaa nimeä. 

 

Ohjelma antaa virheilmoituksen, mikäli käytät tietokantaa lähiverkon yli ja yrität avata palvelimella 

sijaitsevaa varmuuskopiointihakemistoa (jos käyttämäsi tietokannat sijaitsevat toisella koneella). 

 

 
Ohjelman antama virheilmoitus, mikäli varmuuskopiohakemisto sijaitsee toisella koneella (palvelimella). 
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Voit ottaa varmuuskopioita tästä virheilmoituksesta huolimatta (varmuuskopiot tallentuvat palvelimen 

hakemistoon), mutta et pysty katsomaan palvelimella olevia varmuuskopiotiedostoja omalta koneeltasi. 

 

Saat otettua tietokannasta varmuuskopion kun painat Tee varmuuskopio-paniketta. Ohjelma ilmoittaa 

onnistuneesta varmuuskopioinnista. 

 

 
Ohjelma näyttää levyllä olevat varmuuskopiot, mikäli käytät ohjelmaa samasta koneesta, jossa on myös tietokannat. 

 

Tietokannan palautus varmuuskopiosta 
Voit palauttaa tietokannan varmuuskopiosta valitsemalla laskunäytössä: Toiminnot/ Tietokannan 

varmuuskopiointi ja palautus/ Palauta tietokanta varmuuskopiosta… 

 

Tietokannan palauttamista et voi peruuttaa. Tämän takia on tärkeä, että tiedät mitä olet tekemässä: 

varmuuskopion palautus korvaa nykyisen avatun tietokannan varmuuskopiosta löytyvillä tiedoilla. Ole 

tarkkana, ettet vahingossa menetä tietoja. 

 

Ota tietokannasta aina tuore varmuuskopio ennen tietokannan palautusta, koska silloin voit palata 

nykyiseen tilanteeseen, mikäli varmuuskopion palautus epäonnistuu syystä tai toisesta tai haluat peruuttaa 

varmuuskopion palautuksen. 
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Ohjelma näyttää varmuuskopiohakemiston sisällön, josta voit valita palautettavan varmuuskopion. 

 

Ennen tietokannan palautusta huolehdi, ettei kukaan toinen käytä tietokantaa. Kaikki ohjelmat kannattaa 

sulkea. Tietokannan palautus epäonnistuu jos joku käyttää kantaa parhaillaan (tietoja ei kuitenkaan häviä 

vaan nykytilanne jää voimaan). 

 

 
Tietokannan palautus varmuuskopiosta. 

 

Voit kirjoittaa tiedoston nimen suoraan sille varattuun kenttään tai valita sen Valitse-painikkeesta. Ohjelma 

antaa virheilmoituksen, mikäli tietokannat sijaitsevat toisella koneella ja yrität valita tiedostoa Valitse-

painikkeesta. 

 

 
Ohjelman antama virheilmoitus, mikäli varmuuskopiohakemisto sijaitsee toisella koneella (palvelimella). 

 

Helpoin tapa on tällöin sulkea kaikki ohjelmat ja käynnistää Koodiperhonen palvelimelta ja yrittää samaa 

toimintoa sitä kautta uudelleen. Jos tiedät palvelimella olevan varmuuskopion tarkan nimen niin voit 

kirjoittaa sen kenttään ja palauttaa varmuuskopion tällöin myös omalta koneeltasi. 

 

Suosittelemme, että palautat varmuuskopion aina siltä koneelta missä tietokannat sijaitsevat. 
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Varmuuskopion palauttamisen jälkeen ohjelma on käynnistettävä uudelleen. 

 

Tietokannan siirto eri tietokoneelle  
Voit myös käyttää varmuuskopiointia tietojen siirtoon toiselle tietokoneelle esim. tietokoneen vaihdon 

takia. Ohje löytyy myös kotisivuilta kuvien kera: 

 

http://www.koodiperhonen.com/pdf/kuinkasiirrankoodiperhosenkoneeltatoiselle.pdf 

 

Vaiheet ohjelman siirtämiseen toiselle koneelle: 

1. Tee tietokannasta normaali varmuuskopio ylläolevan kohdan mukaisesti 

2. Katso Tietokannan varmuuskopionäytössä ”Avaa”-painikkeesta kansiopolku, johon varmuuskopiot 

muodostuvat 

3. Kopioi muodostamasi varmuuskopiotiedosto (.BAK-päätteinen tiedosto) vaikka USB-tikulle, että 

voit siirtää sen uuteen koneeseen. HUOM! Varmista tiedoston aikaleimasta, että varmasti kopioit 

oikean varmuuskopion 

4. Asenna ohjelma uudella koneella. Kirjaudu sisään ohjelmaan ja kirjoita kirjautumisnäytössä 

tietokannaksi täsmälleen sama tietokannan nimi kuin aiemmalla koneella. Hyväksy tietokannan 

luonti (se on aluksi tyhjä). 

5. Sammuta ja käynnistä ohjelma uudestaan. Palautus tarvitsee yksinoikeuden tietokantaan, eli  

6. Avaa Tietokannan varmuuskopion palautus-näyttö (ToiminnotTietokannan varmuuskopiointi ja 

palautus  Palauta tietokanta varmuuskopiosta…) 

7. Paina ”Avaa”-painikkeesta auki kansio, missä varmuuskopiot sijaitsevat 

8. Kopioi kansioon siirtämäsi varmuuskopiotiedosto 

9. Paina ”Valitse”-painikkeesta auki tiedostonvalintanäyttö, ja valitse siirtämäsi 

varmuuskopiotiedosto. 

10. Paina ”Palauta” palauttaaksesi tietokannan tiedot semmoiseen tilaan kuin ne olivat vanhalla 

koneella 

11. Ohjelma sammuu itsestään. Käynnistä ohjelma uudestaan. Tietojen pitäisi nyt olla samanlaiset kuin 

vanhalla koneellakin oli 

12. Käy läpi asetukset-näytön tiedot, koska niiden tiedot eivät välttämättä siirry mukana. 

 

Jäsenrekisteri ja jäsenlaskutus 

Jäsen-näyttö 
Ohjelmassa on jäsenrekisteri, jonka saa avattua laskutusnäytön valikosta: Ohjelma/ Jäsenet… 

http://www.koodiperhonen.com/pdf/kuinkasiirrankoodiperhosenkoneeltatoiselle.pdf
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Jäsenrekisterinäyttö. 

 

Kirjoita jäsenen tiedot sille varattuun paikkaan. Mikäli jäsenen laskut maksaa joku toinen esim. äiti tai isä 

niin kirjoita hänen tiedot Laskutustiedot-kohtaan. Tällöin ohjelma osoittaa jäsenelle menevän laskun 

Laskutustiedoissa olevalle henkilölle. 

 

Jäsenrekisterin asetukset löydät Jäsen-näytön Asetukset-valikosta. Voit sieltä muuttaa esim. jäsentyyppejä 

tai ikäluokkia (kts. alla oleva kuva). 

 

   
Jäsentyyppien ja ikäryhmien ylläpitonäytöt. 

 

Jäsenlaskutus 
Jäsenlaskutusta varten ohjelmassa on olemassa oma näyttö, jonka saat avattua Laskutusnäytön valikosta: 

Ohjelma / Jäsenlaskutus… 
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Jäsenlaskutus-näyttö. 

 

Jäsenlaskutuksen toimintaperiaate 
Jäsenlaskutus-näytössä voit muodostaa samansisältöisen laskun tietyille jäsenille tai asiakkaille. Periaate on 

varsin yksinkertainen: 

  

1) Valitse ensin jäsenet, joille haluat tehdä samansisältöisen laskun. 

 Hae laskutettavat jäsenet –painikkeella voit hakea laskutettavat jäsenet jäsentyypin tai 

ikäluokan perusteella (tai näiden yhdistelmällä). 

 Lisää asiakas/jäsen –painikkeella voit lisätä yksittäisen jäsenen tai asiakkaan samaan 

tapaan kuin hakisit laskulle yksittäisen asiakkaan tiedot. Tämä toiminto avaa näytön, jossa 

voit hakea asiakkaita tai jäseniä. Rastilla voit valita kumpia haet (vai haetko molempia). 

2) Valitse laskuriveille tulevat tuotteet. 

 Lisää tuote –painikkeella tai 

 Kirjoittamalla laskurivin tiedot suoraan laskuriville. 

3) Valitse laskun eräpäivä, mahdollinen viesti jne. 

4) Paina Muodosta laskut –painiketta, jolloin ohjelma luo laskut. 

5) Paina Tulosta jäsenlaskut –painiketta, jolloin voit tulostaa muodostetut laskut. 

 

Voit tulostaa yksittäisen jäsenlaskun myös Laskutusnäytöstä valitsemalla pudotusvalikosta 

Tulosta/Jäsenlasku… 

 

Muodostuneet laskut näkyvät tämän jälkeen laskutusnäytössä ja voit muokata laskuja siellä tarvittaessa. 

 

Jos olet määrittänyt jäsenelle laskutustiedot niin ohjelma käyttää niitä tietoja laskun saajana. Jäsenen tiedot 

ilmestyvät toimitusasiakkaan tietoihin laskulle. 
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Sopimuslaskutus 
Ohjelmassa on mahdollisuus tehdä toistuvista laskuista laskutussopimus ja luoda tulevat laskut jo valmiiksi 

odottamaan varsinaista laskutushetkeä. 

 

 
Kuva Sopimuslaskutus-näytöstä ja yksittäisestä sopimuksesta 

 



17 
 

 
Sopimukselle ennakkoon luodut laskut näyttävät tavallisilta laskuilta. 

Sopimuslaskutuksen toimintaperiaate 
Sopimuslaskutus-näytössä voit tehdä ja muokata a) sopimuksia ja b) sopimuksen laskuja ennakkoon 

odottamaan varsinaista laskutusta. Periaate on varsin yksinkertainen: 

 

1) Tee ensin sopimus, jolle haluat luoda sopimuslaskuja. 

2) Tee sopimukselle sopimuslaskut jo ennakkoon valmiiksi odottamaan laskutusta. Voit tehdä laskut 

ennakkoon vaikka vuodeksi kerrallaan tekemällä yhden laskun ja kopioimalla sitä 

laskutusjaksoittain 

3) Voit kopioida saman laskun helposti Lisää uusi kopioiden -toiminnolla 

4) Laskuta sopimuslaskut, jolloin ne siirtyvät oikeiksi laskuiksi. 

5) Lähetä laskut asiakkaille. 

 

Sopimuslaskujen muodostus ennakkoon sopimukselle 
Pääset muokkaamaan sopimusten laskuja Sopimuslaskutus-näytöstä 

1) Avaa Sopimuslaskutus-näyttö. 

2) Valitse Sopimukset-välilehdeltä sopimusrivi, jolle haluat luoda uusia ennakkolaskuja tai muokata 

sopimuksella jo olevia ennakkolaskuja. 

3) Pääset muokkaamaan sopimuksella olevia sopimuslaskuja painamalla Sopimuksen laskut –

painiketta. 

 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä/muokata sopimuslaskuja myös Sopimukset-näytöstä 

1) Avaa Sopimukset-näyttö. 

2) Selaa tai etsi haluamasi sopimus. 
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3) Pääset muokkaamaan sopimuksella olevia sopimuslaskuja valitsemalla valikosta Näytä => 

Sopimuksen laskut… 

 

Sopimuslaskujen laskutus 
1) Avaa Sopimuslaskutus-näyttö. 

2) Valitse Laskutettavat sopimukset-välilehdeltä laskun, jonka haluat laskuttaa ja kaksoisklikkaa sitä 

hiiren vasemmalla nappulalla. 

3) Tarkasta laskun tiedot. Voit tarvittaessa muuttaa vielä laskua ennen laskuttamista. 

4) Paina Laskuta-painiketta, jolloin ohjelma kopioi sopimuksen laskun oikeaksi laskuksi. 

 

Muodostuneet laskut näkyvät tämän jälkeen laskutusnäytössä ja voit muokata laskuja siellä normaaliin 

tapaan. 

Ohjelman päivitys uudempaan versioon 

Ohjelma pitää itsensä aina ajan tasalla. Käynnistyksen yhteydessä se käy tutkimassa, onko ohjelmasta 

olemassa uudempaa versiota. Sen aikana kuvaruudulla näkyy tämä ikkuna 

 

 
Ohjelman käynnistyksen yhteydessä esiin voi tulla tämä näyttö, jolloin ohjelma tarkastaa onko ohjelmaan tullut päivityksiä. 

 

Ohjelma päivittää itsensä automaattisesti ja osaa päivittää automaattisesti myös käytettävän tietokannan. 


