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1. Alkusanat
Tässä ohjeessa on käsitelty Kultalinkin käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä toimintoja.
Tämän lisäksi myös Kultalinkin sisältä löytyy F1 –näppäimellä näytöllä olevista
toiminnoista tarkempia kuvauksia.
2. Käyttöjärjestelmävaatimus
Kultalinkki on Windows-pohjainen ohjelma ja se edellyttää, että koneellasi on
käyttöjärjestelmänä Windows 95 tai sitä uudempi versio.
3. Sopimusvaatimus
Kultalinkin käyttäminen edellyttää, että sinulta löytyy Yrityksen pankkiyhteys (Web
Services) –sopimus OP-ryhmästä. Yrityksen pankkiyhteyssopimuksella saat tarvittavan
käyttäjätunnuksen sekä siirtoavaimet ensimmäisen varmenteen noutoa varten.
Käyttäjätunnus on 10 numeroinen ja siihen liittyy kaksi siirtoavainta jotka ovat kukin 8
numeroa pitkiä. Siirtoavaimet ovat voimassa 60pv sopimuksen muodostumisesta.
Lisäksi tarvitset seuraavia tuotekohtaisia sopimuksia käyttötarpeidesi mukaan:
 C2B-maksaminen
 E-laskujen lähetys- ja vastaanottaminen
 Viitepalvelu
 Konekielinen tiliote
4. Kultalinkin asennus
4.1.

Kultalinkki -asennusohjelman lataaminen

Suomenkielisen Kultalinkki –asennusohjelman saat ladattua osoitteesta
www.op.fi/kultalinkki. Ruotsinkielisen Kultalinkin –asennusohjelma löytyy osoitteesta
www.op.fi/guldlinken.
Ladattaessa Kultalinkin asennusohjelmaa järjestelmäsi voi kysyä, suoritetaanko vai
tallennetaanko AsennaKL7.exe -tiedosto. Voit valita tähän Suorita (Run) tai halutessasi
voit tallentaa (Save) asennusohjelman esim. työpöydällesi. Tässä vaiheessa kyse on vielä
pelkästä asennusohjelmasta, jonka tarvitset hetken kuluttua varsinaisen Kultalinkin
asennukseen.
4.2.

Kultalinkki-ohjelman asennus

Mikäli valitsit Kultalinkin asennusohjelman lataamisen yhteydessä suorita, tulet suoraan
Kultalinkin asennukseen. Mikäli tallensit asennusohjelman esim. työpöydällesi, käynnistä
asennus kaksoisnapauttamalla asennusohjelman kuvaketta.
Jos olet asentamassa Kultalinkkiä verkkopalvelimelle, lue kohdat Kultalinkin verkkokäyttö
ja Kultalinkin asennus verkkokäyttöä varten ennen kuin aloitat. Verkkopalvelimelle
asentaminen poikkeaa normaalista asentamisesta.
Asennusohjelma näyttää Kultalinkin palvelulaskutusta koskevat ehdot, jotka hyväksymällä
pääset jatkamaan ohjelman asennusta. Hyväksy asennuksen ensimmäinen näyttö

Seuraava-painikkeella. Kun asennat ohjelmaa koneellesi ensimmäistä kertaa, ehdottaa
ohjelma Kultalinkin tallennuskansiota (oletus C:\Program Files\Kultalinkki_ws). Voit
halutessasi vaihtaa tallennuskansiota napauttamalla Selaa-painiketta. Hyväksy kansio
Seuraava-painikkeella.
Kun asennus on valmis, napauta Valmis-painiketta. Asennusohjelma lisää automaattisesti
Kultalinkin käynnistyskuvakkeen Windows-työpöydällesi.
4.3.

Kultalinkin verkkokäyttö

Kultalinkin voi asentaa yhteiskäyttöä varten verkkopalvelimelle tai jollekin muulle koneelle,
johon on pääsy ohjelmaa tarvitsevien henkilöiden työasemilta. Yhteiskäyttöä on
rajoitettu siten, että samaa yritystä ei voi käyttää samaan aikaan kuin yhdeltä
työasemalta. Rajoitus on yrityskohtainen, eli yrityksen eri käyttäjiäkin saa avattua vain
yhdeltä työasemalta kerrallaan. Ohjelma ilmoittaa, jos yritys on jo jonkun toisen käytössä.
4.4.

Kultalinkin asennus verkkokäyttöä varten

•

Asennus voidaan tehdä palvelimella tai jonkin työaseman kautta. Jos käytössä on
Windows, johon kirjaudutaan käyttäjätunnuksella, varmista, että tunnuksellasi voi
antaa käyttöoikeuksia palvelimen kansioihin.

•

Asenna Kultalinkki verkkopalvelimelle tai jollekin muulle koneelle, johon on pääsy
ohjelmaa tarvitsevien henkilöiden työasemilta. Ohjelman asennus tapahtuu kohdan
Kultalinkki-ohjelman asennus mukaisesti, tallennuskansioksi valitaan vain palvelin.
Varmista, että palvelin näkyy työasemille levyasemana kirjaintunnuksella (esim. X:).

•

Käynnistä Kultalinkki. Jos saat kysymyksen uuden yrityksen lisäämisestä, vastaa
siihen kieltävästi.

•

Valitse Käyttäjien valinta ja hallinta-näytöltä Vaihda kansio.

•

Tässä ohjeessa palvelimen levyaseman tunnuksena käytetään kirjainta X. Korvaa
se oikealla palvelimesi levyaseman kirjaintunnuksella. Kansio, johon yritysten
alikansiot tallennetaan, on tässä ohjeessa YRITYKSET. Senkin voit halutessasi
vaihtaa toiseksi.

•

Valitse "Kultalinkin tunnustiedostojen kansio"-valintakentästä "Muu kansio". Kirjoita
kansiokenttään X:\YRITYKSET. Jos kansiota ei ole olemassa, ohjelma tarjoutuu
luomaan sen. Tähän kansioon tallennetaan oletuksena kaikki yritykset ja niiden
käyttäjät. Jokaiselle yritykselle tulee oma alikansionsa, jonka alle tulevat vielä
yrityksen käyttäjien kansiot.

•

Lisää yritykset ja käyttäjät valitsemalla "Käyttäjien valinta ja hallinta" -näytöltä Uusi.
Jos annat Kultalinkin valita tallennuskansiot, ne luodaan kansioon X:\YRITYKSET.

•

Varmista, että kaikilla Kultalinkkiä käyttävillä työasemilla on täydet kirjoitusoikeudet
tarvitsemiensa yritysten kansioihin. Kirjoitusoikeudet pelkkiin käyttäjäkansioihin
eivät riitä. Lisäksi tarvitaan kirjoitusoikeus yrityksen tunnustiedostoon
KLWSCMPN.n ja varmennetiedostoon KLWSCERT.nnn. Tunnus- ja
varmennetiedostot tallennetaan YRITYKSET-kansioon. Tiedostoista ei voi päätellä,

mikä kuuluu millekin yritykselle. Yrityksen käyttämien tiedostojen nimet näkyvät, kun
menee Kultalinkin kautta muokkaamaan yrityksen tietoja.
•

Verkkoasennuksen yleinen osa on nyt tehty. Seuraavaksi täytyy käydä jokaisella
työasemalla laittamassa työasemakohtaiset asetukset kuntoon.

•

Lisää työasemalle Kultalinkin käynnistyskuvake työpöydälle tai käynnistysvalikkoon.
Käynnistyskuvakkeen saa tehtyä tyhjällä työpöydällä hiiren oikealla lisää
pikakuvake. Kultalinkki–ohjelma josta pikakuvake luodaan, sijaitsee tässä
tapauksessa palvelimella X. Ohjelman nimi on KL32ws.exe. Pikakuvakkeeseen voit
antaa ohjelmalle haluamasi nimen, esim. Kultalinkki.

•

Käynnistä Kultalinkki työasemalta. Jos saat kysymyksen uuden yrityksen
lisäämisestä, vastaa siihen kieltävästi.

•

Valitse "Käyttäjien valinta ja hallinta"-näytöltä "Vaihda kansio".

•

Valitse "Kultalinkin tunnustiedostojen kansio"-valintakentästä "Muu kansio". Etsi
palvelimen YRITYKSET-kansio Selaa-painikkeella tai kirjoita kansiokenttään
X:\YRITYKSET. Huomaa, että X ei välttämättä ole sama kuin asennusvaiheessa.
Palvelin voi näkyä eri työasemilta eri kirjaintunnuksella. Jos ohjelma tarjoutuu
luomaan kansion, on sen nimi luultavasti kirjoitettu väärin. Kansion pitää tässä
vaiheessa olla jo olemassa.

•

Kansion vaihdon jälkeen "Yrityksen nimi"-listalla pitäisi näkyä yritys tai yrityksiä. Jos
ei näy, niin syynä on luultavimmin kirjoitusoikeuksien puuttuminen yrityksen
KLWSCMPN.n-tiedostoon. Nämä ns. tunnustiedostot löytyvät YRITYKSETkansiosta ja niitä on yksi jokaista yritystä kohden. Tiedostoista ei voi päätellä, mikä
kuuluu millekin yritykselle. Yrityksen käyttämien tiedostojen nimet näkyvät, kun
menee Kultalinkin kautta muokkaamaan yrityksen tietoja.

•

Valitse yritys sekä käyttäjä, ja anna salasana.

•

Tämän jälkeen tarvittaessa valitse Tiedosto-valikosta Asetukset ja laita
pankkiyhteyksiin ja tulostamiseen tarvittavat asetukset sopiviksi.

4.5.

Ohjelman päivitys

Kun koneellasi on aiempi versio Kultalinkki 7:sta ja haluat päivittää sen uudempaan
versioon, voit ladata uusimman version osoitteesta:
www.op.fi./Yritysasiakkaat/Maksaminen ja laskutus/Yhteystavat pankkiin/Kultalinkki
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (Electronic services). Kultalinkin päivityksen yhteydessä
asennusohjelma ei kysy eikä ehdota Kultalinkin tallennuskansiota, vaan ohjelma
asennetaan automaattisesti samaan kansioon kuin aiempikin versio. Sama pätee myös
verkkoasennettuun Kultalinkkiin. Mikäli sinulla on tarve asentaa Kultalinkki –ohjelma
uuteen tallennuskansioon, tulee sinun ensin poistaa Kultalinkki –ohjelma koneelta Control
Panel > Add or Remove Programs kautta (Ohjauspaneeli > Lisää tai Poista Ohjelmia).
Tämä toiminto poistaa vain Kultalinkki–ohjelman, ei varsinaisia tietosisältöjä (Yrityksiä ja
käyttäjiä).

4.6.

Kultalinkin siirto koneelta toiselle

Mikäli sinulla on tarve siirtää Kultalinkki koneelta toiselle, tulee sinun toimia seuraavan
ohjeen mukaan:


Kopioi vanhalta koneelta ensin Kultalinkki_ws keltainen kansio USB-muistitikulle. Mikäli
Kultalinkki on saanut päättää vanhalle koneelle asennusvaiheessa tallennuskansion,
löydät Kultalinkki_ws kansion C-asemalta. Olennaista siirrossa on, että siirrät
seuraavat tiedot: Keltainen yritys-kansio YRITYS.wskl, jonka sisältä löytyvät
KLWSCMPN.n ja KLWSCERT.numerosarja



Asenna uudelle koneelle Kultalinkin asennusohjelma "Kultalinkin asennusohjelman
lataaminen" –ohjeen mukaan.



Vie USB-muistitikulta Kultalinkki_ws kansio uuden koneen haluamallesi asemalle.
Kultalinkki käyttää oletuksena C-asemaa, joten suositeltavaa tallentaa sinne, mikäli et
itse halua päättää toisin.



Tämän jälkeen avaa Kultalinkin 7.x versio .



Mikäli asensit Kultalinkin C-asemalle Tiedosto, käyttäjien valinta ja hallinta, Yrityksen
nimi ja käyttäjä näkyy ohjelmassa ja anna salasana ja OK.



Mikäli asensit Kultalinkin jollekin toiselle asemalle, tulee sinun käydä määrittelemässä
kyseessä oleva asema Kultalinkin käyttöön Vaihda kansio –painikkeen kautta.

Nyt olet asentanut Kultalinkin koneellesi/palvelimelle ja seuraavaksi sinun tulee
ottaa Kultalinkki käyttöösi. Varsinainen käyttäminen edellyttää yrityksen sekä
käyttäjien lisäämistä, varmenteen noutamista sekä käytettävien tilien lisäämistä.
5. Kultalinkin käyttöönotto
Käyttääksesi Kultalinkkiä sinun tule perustaa Kultalinkkiin yritys ja sille halutut käyttäjät.
Lisäksi sinun tulee lisätä tilirekisteriin käytettävät tilit.
5.1.

Yrityksen perustaminen

Mikäli käytössäsi on ollut Kultalinkin aikaisempi versio (5.x tai 6.x), voit kopioida niiden
tiedot Kultalinkki 7.x versioon. Katso ohje "Uuden yrityksen lisäys, kun käytössä on ollut
Kultalinkin 5.x tai 6.x versio".
Jos koneellasi ei ole mitään Kultalinkin aiempaa versiota, katso ohje "Uuden yrityksen
lisäys (ei aikaisempia Kultalinkkejä)".
5.2.

Uuden yrityksen lisäys, kun käytössä on ollut Kultalinkin 5.x tai 6.x versio

Kun käynnistät Kultalinkki 7.x ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, siirry uuden
yrityksen lisäykseen ohjelman sitä ehdottaessa.

Mikäli käytössäsi on aikaisemmin ollut Kultalinkin versio 6.x tai 5.x, saat kopioitua näistä
tiedot (tilit, käyttäjät ja rekisterit) sivun ylälaidasta löytyvillä "Kopioi vanhasta
Kultalinkistä" -painikkeilla. Painikkeiden kautta tulet automaattisesti sivulle, jossa
määrittelet, missä kansiossa kopioitavat tiedot sijaitsevat ja minkä yrityksen tiedot haluat
kopioida. Kopioinnin onnistuttua tulet ohjeen samaan kohtaan kuin aivan uuden yrityksen
lisäyksessäkin (Yrityksen tiedot –sivu).
HUOM: Kun Kultalinkin versiolla 5.x hoidettiin useamman yrityksen maksuliikettä ja kaikilla
oli sama eräsiirtopalvelun käyttäjätunnus ja samat PATU-avaimet, olivat yritykset
ohjelmassa omina yrityksinään. Versiossa 7.x perustetaan tällaisessa tapauksessa yritys
vain yhdestä yrityksestä ja muut lisätään yrityksen käyttäjiksi. Valituista yrityksistä tehdään
käyttäjiä uuden yrityksen alle. Kaikkien valittujen yritysten tilit kootaan uuden yrityksen
tilirekisteriin. Kultalinkki ei usean kopioitavan yrityksen tapauksessa laita mitään
oletusnimeä uudelle yritykselle ja ensimmäiselle käyttäjälle, vaan ne tulee itse määritellä.
Kopioitaessa tietoja Kultalinkki 5.x:stä ja 6.x:stä, tässä tehtävän aikaisemmin käytetyn
Yrityksen tietojen kopioinnin lisäksi kannattaa tehdä vielä muiden tietojen kopiointi
avattuasi Kultalinkki Käyttäjä-valikon kohdassa Kopioi tietoja vanhasta Kultalinkistä 6.x ja
Kopioi tietoja vanhasta Kultalinkistä 5.0-5.5.

5.3.

Uuden yrityksen lisäys (ei aikaisempia Kultalinkkejä)

Ohjelma tallentaa lisäämiesi yritysten tiedot yrityskohtaisiin kansioihin "C:\Kultalinkki_ws"kansioon tai mikäli ole mm. tallentanut Kultalinkin verkkokäyttöä varten, löytyvät yritysten
tiedot itse aikaisemmin määrittämästäsi kansiosta. Vaihda kansio –valinnan kautta muun
tallennuspaikan. Myös Yritysten turvatiedot tallentuvat "C:\Kultalinkki_ws"-kansioon
yrityskohtaisiin tiedostoihin.
Aivan uuden yrityksen lisäyksessä, jos hoidat Kultalinkillä usean eri yrityksen asioita, mutta
vain yhdellä yrityksellä (esim. tilitoimisto) on Yrityksen pankkiyhteys (WebServices, WS) sopimus, lisää vain ko. yritys Kultalinkkiin yritykseksi. Lisää muut yritykset (esim. asuntoosakeyhtiöt) ohjelmaan käyttäjiksi. Ensimmäinen haluttu käyttäjä lisätään uuden yrityksen
lisäys näytöllä ja muut käyttäjien lisäyssivulla (kts. Yrityksen tiedot –sivun ohje).
Kullekin käyttäjälle kuuluvan salasanan tulee olla 10-255 merkkiä pitkä. Salasana huomioi
pienet sekä isot kirjaimet. Salasanan kannattaa olla pitkä, mieluummin vähintään vaadittua
kymmentä merkkiä pitempikin. Salasanan kannattaa sisältää sekä kirjaimia että numeroita.
Lisätietoa hyvistä salasanoista löytyy Kultalinkistä salasanan määrittely kohdan perästä
löytyvästä Ohje -painikkeen takaa.
Määriteltyäsi ensimmäisen käyttäjän ja tälle salasanan ja valittuasi OK, tulet
automaattisesti Yrityksen tiedot -sivulle, josta pääset lisäämään lisää käyttäjiä, käytettävät
tilit, sekä Oman varmenteen tiedosto perästä löytyvästä Muokkaa –napin takaa pääset
lisäämään Turvatietoihin tarvittavat tiedot (käyttäjätunnus ja siirtoavaimet).

5.4.

Turvatiedot (käyttäjätunnus ja siirtoavaimet)

Pankin antama Yrityksen pankkiyhteys käyttäjätunnus-kenttään pääset Muokkaa –napista
kirjoittamaan Osuuspankin Yrityksen pankkiyhteys (WS) -sopimuksessa olevan
numeerisen käyttäjätunnuksen.
Jos et halua tallentaa yrityksen varmennetta oletuspaikkaan, pääset valitsemaan
varmennetiedoston sijainnin ja nimen Levyltä-painikkeella. USB-muistitikkuja ja muita
irrotettavia levyasemia käytettäessä pitää muistaa, että niiden levytunnus (esim. F:) ei aina
pysy samana irrotusten välillä. Jos tunnus vaihtuu, pitää käydä yrityksen turvatiedoissa
kertomassa Kultalinkille, missä varmennetiedosto on.
Jos Kultalinkkiin lisätään useita yrityksiä samalla "Yrityksen pankkiyhteys"käyttäjätunnuksella, pitää kaikkien käyttää samaa varmennetta. Varmenne noudetaan
siirtoavaimella vain yhdelle yritykselle. Muille pitää valita käyttöön sama varmennetiedosto
Yritykseltä -painikkeella. Varmenteen noutanut yritys pitää olla avattuna, jotta sen
varmenteen pääsee jakamaan.
Jos käyttäjätunnukselle ei ole vielä varmennetta olemassa tai varmenne pitää jostain
syystä uudelleen noutaa, pitää se noutaa pankista saadulla kaksiosaisella siirtoavaimella.
Nouda-painikkeella Kultalinkki kysyy siirtoavaimen osat ja noutaa varmenteen. Kullakin
siirtoavainparilla voit noutaa onnistuneesti vain yhden varmenteen. Jos jostain syystä
tarvitset uuden varmenteen, mutta olet sen siirtoavaimille jo kerran noutanut, tulee
pankista pyytää uudet siirtoavaimet. Varmenteen noudon onnistuessa Yhteysraportilla
näkyy: Varmennenouto onnistui. Näytöltä pääset pois Sulje–painikkeella, jolloin palaat
takaisin Turvatiedot–sivulle.

Kun varmenne on olemassa, sen tiedot voi katsoa Turvatiedot sivulla Näytä-painikkeella.
Tiedoista näkee voimassaoloajan ja myöntäjän tunnisteen.
Yrityksen varmenteen voi päivittää aikaisintaan 60 päivää ennen voimassaolon
päättymistä. Kultalinkki tekee päivityksen automaattisesti normaalin pankkiyhteyden
aikana. Päivityksen voi käynnistää myös turvatietonäytön "Päivitä"-painikkeella
Pankin varmenteet ovat kaikille Kultalinkin yrityksille samat. Varmennetiedosto tulee
asennuspaketin mukana ja sijaitsee Kultalinkin ohjelmakansiossa. Jos pankin varmenteet
joskus vaihtuvat, julkaistaan uusi Kultalinkin asennuspaketti ja tästä tiedotetaan erikseen.
Turvatietojen näytöltä pääsee käymään yhteysasetuksissa, jos niitä pitää muuttaa
varmennehakuja varten. Yhteysasetuksia tarvitsee harvoin muuttaa, mutta esimerkiksi
tilanteessa jossa Kultalinkkiä käytetään reskontraohjelman rinnalla ja halutaan uuden
reskontraohjelman käyttöönoton yhteydessä testata muodostuvien aineistojen
oikeellisuutta, voidaan se tehdä lähettämällä Kultalinkillä aineisto
asiakastestiympäristöön. Tällöin yhteysasetuksissa käydään muuttamassa osoitteiksi
Asiakastesti/Yrityksen pankkiyhteys –palvelu ja Asiakastesti/Osuuspankin
varmennepalvelu.
Turvatiedot–sivulta pääset OK-painikkeella Yrityksen tiedot –sivulle, jossa voit lisätä
tilirekisteriin tilit sekä tarvittaessa lisätä Käyttäjärekisteriin uusia käyttäjiä ja heille
käyttöoikeuksia tai muokata nykyisten käyttäjien käyttöoikeuksia.

5.5.

Tilirekisteri

Tilirekisterin yläosassa näkyvät kaikki yrityksen tilirekisteriin tallennetut tilit. Valittuna
olevan tilin tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla tiliä.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla klikkaamalla hiiren
oikealla sarakelistan päällä (Tilinumero, Nimi, Valuutta..) ja Avaa sarakelista. Tilirekisterin
järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden tilin lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden tilin tiedot kopioimalla tiedot olemassa
olevasta tilistä.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi tilin tietoja. Mikäli muutos tulee
tehdä useampiin tileihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat tilit maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi tilien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

Tilin lisäys, kopiointi ja muokkaus

Yrityksen tilirekisteriin voidaan tallettaa yrityksen osuuspankeissa olevat omat tilit ja
luottojen numerot sekä tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus. Lisäksi tilirekisteriin voidaan
tallettaa ne yrityksen ulkomaisissa pankeissa olevat tilit, joita yritys käyttää Kultalinkillä.
Tilinumero
Tallenna tilinumero IBAN-muodossa. Jos tallennat tilinumeron ns. vanhassa muodossa
(BBAN), muuntaa ohjelma tilinumeron IBAN-muotoon.
Tilin nimi
Tilin nimi voi olla esim. yrityksen tai tilinomistajan nimi tai tilin käyttötarkoituksen mukaan
annettu nimi kuten maksuliiketili, palkkatili, lainatili, säästötili jne. Nimi tulostuu ohjelman
muodostamille raporteille. Pankista noudettavissa raporteissa, kuten esim. tiliotteissa,
viitepalvelun tapahtumaluetteloissa ja palautteissa, on pankin kanssa kyseisen palvelun
osalta sovittu nimi.
SEPA-maksatustunnus
SEPA-maksatustunnuksen löydät C2B-Maksaminen-sopimuksesta. Maksatustunnus on
yhdeksän merkkiä pitkä. Se muodostetaan yleensä Y-tunnuksesta lisäämällä tarvittava
määrä etunollia (esim. Y-tunnuksesta 265432-7 muodostettu maksatustunnus on
002654327). Henkilötunnuksesta jätetään viimeinen merkki (tarkiste) pois.

Ulkomaan maksatustunnus
Ulkomaan maksatustunnuksen löydät C2B-Maksaminen-sopimuksesta. Mikäli
maksatustunnus on sama kuin SEPA-maksatustunnus, voit jättää kentän tyhjäksi.
Maksatustunnus on yhdeksän merkkiä pitkä. Se muodostetaan yleensä Y-tunnuksesta
lisäämällä tarvittava määrä etunollia (esim. Y-tunnuksesta 265432-7 muodostettu
maksatustunnus on 002654327).
Toistuvaissuoritusten maksatustunnus
Toistuvaissuoritusten maksatustunnuksen löydät C2B-Maksaminen sopimuksesta. Mikäli
maksatustunnus on sama kuin SEPA-maksatustunnus, voit jättää kentän tyhjäksi.
Neljä useimmin käytettävää maksajan nimeä
C2B-maksuissa saajalle välittyvä Dbtr NM –elementissä oleva maksajan nimi tulee aina
pankissa olevasta C2B-sopimuksesta. Jos maksajan nimenä halutaan antaa lisäksi jokin
muu nimi, täytyy aineistolla antaa elementti UltmtDbtr eli alkuperäinen maksaja.
Alkuperäinen maksajatieto välittyy saajalle. Ilman sitä elementtiä saajalla näkyy vain C2Bsopimuksella oleva nimi maksajana. Kultalinkin tilirekisterissä määriteltävä maksajan nimi
tulee maksulla UltmtDbtr –elementtiin.
Tilin tyyppi
Tilin tyyppi -kentässä on oletuksena Tavallinen tili. Jos tili on konsernitili tai ulkomaisessa
pankissa oleva tili, valitse oikea tyyppi kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta. Jos
tili on Konsernin yksikkötili, tallenna myös tilin taso. Valitse tilin tyypiksi konsernitili vain
siinä tapauksessa, että olet tehnyt pankin kanssa sopimuksen konsernitilipalvelun
käytöstä.
Jos valitset tilin tyypiksi Ulkomaisen pankin tili, on näytöllä tilinumeron ja tilin nimen lisäksi
Ulkomaisten tiliotteiden numerot-, Ulkomaan maksatustunnus-, Ulkomaisen tilipankin BICja Lisätieto-kentät.
Ulkomaisten tiliotteiden tilinumerot
Ulkomaiset pankit voivat lähettää tiliotteita, joissa tilinumero ei ole täsmälleen samassa
muodossa kuin maksettaessa käytettävä tilinumero. Siihen on voitu lisätä esimerkiksi etuja takaliitteitä, joiden takia Kultalinkki ei tunnista tilinumeroa tilirekisterissä olevaksi.
Tunnistamattoman tilin tiliotteita ei pääse katsomaan, koska niille ei löydy tilivaltuuksia
tilirekisteristä.
Tilirekisteriin voi syöttää ulkomaisen pankin tilinumerolle vaihtoehtoisia muotoja, joita
ulkomainen pankki käyttää lähettämissään tiliotteissa. Niiden perusteella löydetään oikea
tili ja valtuudet tilirekisteristä. Vaihtoehtoisten tilinumeroiden muodollista oikeellisuutta ei
tarkisteta, koska mahdolliset etu- ja takaliitteet estävät tarkistuksen onnistumisen.
Ulkomaisen tilipankin BIC (SWIFT-osoite)
Tallenna kenttään tiliin liittyvän ulkomaisen tilipankin BIC-koodi.
Lisätieto
Lisätieto-kenttään voit tallentaa tilikohtaisen lisätiedon. Lisätietokenttää voit käyttää
lajitteluavaimena.
Tilin valuuttakoodi
Tilin valuuttakoodi -kenttään tallennat tarvittaessa tilin valuuttakoodin.

Mikäli jatkat tilien tallennusta ja haluat, että edelliseen tiliin lisäämäsi maksatustunnukset ja
useimmin käytetyt maksajan nimet säilyvät näytöllä valmiina, valitse kohta Tallennuksen
jälkeen aloitetaan uusi tili samoilla maksatustunnuksilla ja nimillä.
Tallenna tilin tiedot OK-painikkeella ja palaat Yrityksen tiedot –sivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Yrityksen tiedot –sivulle.
5.6.

Käyttäjärekisteri

Käyttäjärekisterin yläosassa näkyvät kaikki yrityksen käyttäjärekisteriin tallennetut
käyttäjät. Valittuna olevan käyttäjän tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla
Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla käyttäjän nimeä.
Voit muokata rekisterin järjestystä sarakkeita painamalla. Lisäksi hiiren oikean painikkeen
alta löytyvästä Avaa sarakelista -kohdasta, pääset tekemään muutoksia sarakkeiden
näkymiseen. Käyttäjien järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset eivät
ole pysyviä. Ohjelma palauttaa alkuvalinnat, kun suljet ja seuraavan kerran avaat
käyttäjärekisterin.

Yhteenveto-painikkeella saat näytölle raportin, jossa kaikkien käyttäjien tilivaltuudet on
ryhmitelty joko tilien tai valtuuksien mukaan.
Uuden käyttäjän lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi käyttäjän tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin käyttäjiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat käyttäjät
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi käyttäjien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Käyttäjän lisäys ja muokkaus

Yrityksen käyttäjärekisteriin tallennetaan kaikkien yrityksen käyttäjien tiedot. Käyttäjille
voidaan antaa eritasoisia käyttövaltuuksia. Ensimmäisen käyttäjän tiedot on annettu jo
yrityksen tietoja tallennettaessa.
Käyttäjän nimi
Käyttäjän tunnistamiseen tarkoitettu nimi.

Käyttäjän salasana
Salasana, jonka käyttäjä tarvitsee kirjautuessaan Kultalinkkiin. Salasanan tulee olla 10-255
merkkiä pitkä, isot/pienet kirjaimet erotellaan.
Mikäli yrityksessä on useampi käyttäjä, on käyttäjien mahdollista tarvittaessa vaihtaa
toistensa salasana, mikäli heidän käyttöoikeutensa riittävät tähän. Salasanojen
vaihtaminen vaatii "Kaikki, myös tilivaltuudet" tai "Valtuuksien antaminen" -käyttöoikeuden.
Käyttäjä, jonka salasanaa vaihdetaan, ei saa olla avattuna Kultalinkissä.
Kultalinkki valitsee tallennuskansion -valinnalla annat Kultalinkin valita käyttäjän
tietojen tallennuskansion nimen. Kultalinkki muodostaa nimen käyttäjän nimen mukaan.
Muussa tapauksessa tulee tallennuskansion nimi tallentaa Käyttäjän tietojen
tallennuskansion nimi -kenttään. Tallennuskansio sijaitsee kansiossa, joka on aiemmin
määritelty kentässä Yrityksen tietojen tallennuskansion sijainti. Mikäli kansiota ei ole
olemassa, luo ohjelma kansion. Mikäli kansio on jo olemassa, voit valita sen Selaapainikkeella.
OK-painikkeella hyväksyt tekemäsi määrittelyt ja palaat Yrityksen tiedot –sivulle.
Peruuta–painikkeella palaat tallentamatta Yrityksen tiedot –sivulle.
Käyttäjälle annettavat valtuudet
Kaikki, myös tilivaltuudet -valinta antaa käyttäjälle valtuudet kaikkiin toimintoihin, myös
tileihin. Tällöin tilivaltuuksiin tehdyillä muutoksilla ei ole merkitystä.
Haluttaessa käyttäjälle voidaan antaa myös tilikohtaisia valtuuksia Tilivaltuudet –
painikkeella.
Tilivaltuuksien antaminen
Annettaessa käyttäjälle tilikohtaisia oikeuksia, näkee käyttäjä vain ne tilit, joihin hänelle on
annettu käyttöoikeudet.

Voit antaa käyttäjälle tilivaltuudet joko tili- tai valtuuskohtaisesti. Oletuksena on, että
valtuudet annetaan tilikohtaisesti (Valitaan tilille valtuuksia), mutta voit valita myös
vaihtoehdon Valitaan valtuudelle tilejä. Tämä vaihtoehto on parempi silloin, jos käyttäjällä
on kaikkiin tileihin samat valtuudet.
Valtuuksien antaminen tilikohtaisesti
Valitse Tili-kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jolle valtuudet annetaan.
Anna käyttäjälle käyttövaltuudet valittuun tiliin ja valitse valikosta seuraava tili. Mikäli
käyttäjällä ei ole käyttövaltuuksia johonkin tiliin, älä lisää mitään valintaa kyseisen tilin
valtuuksiin.
Valtuuksien antaminen valtuuskohtaisesti
Valitse Valtuus-kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta valtuus, joka tileille
annetaan.
Valitse tilit, joihin valittu käyttövaltuus annetaan ja valitse valikosta seuraava valtuus.
Jos käyttäjälle on annettu kaikki valtuudet, se sisältää myös kaikki tilivaltuudet kaikille
tileille.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.

Tyhjennä-painikkeella saat tarvittaessa kerralla tyhjennettyä kaikki kyseisen käyttäjän
tilivaltuuksiin tehdyt määritykset.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Olet nyt määritellyt Kultalinkin käyttöön tarvittavat perustiedot. Tietojen muuttuessa
pääset muokkaamaan niitä milloin tahansa Tiedosto > Käyttäjien valinta ja hallinta >
ylempi Muokkaa kautta, jolloin tulet Yrityksen tiedot –sivulle.
6. Kultalinkin päivittäinen käyttö
Edellän on kuvattu Kultalinkin asentamiseen ja perustietojen määrittelyyn liittyviä
toimintoja. Seuraavaksi käydään läpi Kultalinkin toimintoja.
Kultalinkkiin kirjaudutaan työpöydältä löytyvällä pikakuvakkeella, josta aukeaa Käyttäjien
valinta ja hallinta –sivu.

Mikäli käytössäsi on useampi yritys tai useampi käyttäjä, pääset valitsemaan halutun
yrityksen/käyttäjän nimen perästä löytyvästä vetovalinnasta.
Annettuasi oikean salasanan ja valitsemalla OK, kirjaudut Kultalinkkiin sisälle.

Mikäli olet aivan uusi Kultalinkin käyttäjä, on ensimmäisellä käyttökerralla Kultalinkin
etusivun näkymä tyhjä. Näytöllä näkyvät palvelut lisääntyvät sitä mukaan, kuin käytät
kyseisiä toimintoja.
Kultalinkin ylävalikko muodostuu kahdesta rivistä. Alempi rivi, joka alkaa merkillä 1, on niin
sanottu pikavalintojen rivi. Pikavalintarivin tarkoitus on tehostaa Kultalinkin käyttöäsi ja
nopeuttaa perustoimintojen tekemistä. Pikavalinta nappi 1 ei perusmuodossaan sisällä
mitään toimintoja, vaan voit itse rakentaa siihen haluamasi pyyntökomennot (kts. kohta
Valitse noudettavat raportit). Muut pikavalintarivillä näkyvät toiminnot ovat valmiiksi
määriteltyjä ja ne ovat löydettävissä myös ylemmän rivin kautta. Pitäessäsi hiirtä kunkin
pikavalintarivin kuvan päällä näet, mihin toimintoon ko. nappi on tarkoitettu.
Käymme seuraavaksi läpi ylävalintarivin kautta löydettäviä toimintoja alkaen vasemmasta
reunasta.

Tiedosto -valikko
Käyttäjien valinta ja hallinta –valikosta pääset takaisin sivulle, jossa syötit salasanan.
Tätä kautta pääset muokkaamaan yrityksen tili- ja käyttäjärekistereitä (kts. näiden ohjeet
aikaisemmilta sivuilta).
Sulje käyttäjä –valikosta saat suljettua aukiolevan käyttäjän tiedot sulkematta koko
Kultalinkkiä.
Tulosta näytöllä olevat raportit –valikosta saat tulostettua esim. avoinna olevan
tiliotteen. Näytöllä olevan raportin tulostaminen onnistuu myös pikavalintarivistä löytyvän
tulostimen kuvan kautta. Raportin ollessa näytöllä auki, ovat myös Tulosta ja Tulostuksen
esikatselu –valinnat aktiivisia.
Asetukset –valikosta löydät kaikki asetuksiin liittyvät toiminnot.

6.1.

Kultalinkin yleiset asetukset
6.1.1.

Ohjelma

Oletuksena on valittuna, että viivakoodinlukija lähettää ENTER-näppäimen. Tämä
tarkoittaa, että viivakoodin lukijalaite lähettää ENTER-näppäimen painalluksen
laskutietojen perään. Mikäli poistat valinnan, tulee viivakoodin lukemisen jälkeen aina
painaa ENTER-näppäintä tai siirtää kohdistin hiiren napautuksella uuteen kenttään, jotta
laskun tiedot tulevat näytölle.
Poistetaan edellisen yhteyden raportti, kun Kultalinkki suljetaan -valinnalla ohjelma poistaa
automaattisesti edellisen pankkiyhteyden raportin. Raportti on yrityskohtainen, joten
käyttäjille näytetään myös muiden käyttäjien pankkiyhteyksien tiedot.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki yleiset asetukset, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat
Kultalinkin etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.

6.1.2.

Internet

Pankkiyhteyksille avattava Internet-yhteys
Mikäli käytössäsi on kiinteä yhteys, esimerkiksi ADSL, ei Kultalinkin tarvitse avata erikseen
yhteyttä ja voit valita kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta kohdan Kultalinkin ei
tarvitse avata Internet-yhteyttä.
Muussa tapauksessa, jos Windowsin puhelinverkkoyhteydet (Dial-Up Networking) ovat
asennettuina, näkyy valintalistalla puhelinverkkoyhteydelle asennusvaiheessa annettu
nimi. Valitse se, jos haluat, että Kultalinkki avaa yhteyden Internetin kautta. Mikäli nimeä ei
ole listalla, ei Windowsin puhelinverkkoyhteyksiä ole asennettu oikein. Asennusohjeet saat
Internet-palvelun tarjoajaltasi.
Osuuspankin Yrityksen pankkiyhteys -palvelun osoite (Web Services -kanava)
Oletuksena valikossa on Yrityksen pankkiyhteys –palvelu, jota sinun ei yleensä tarvitse
muuttaa. Mikäli tarkoituksesi on käyttää Kultalinkkiä asiakastestiympäristössä, tällöin
valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastesti/Yrityksen pankkiyhteys –
palvelu. Tarvittaessa +/- -painikkeella voit lisätä valikkoon uuden osoitteen. Voit myös
poistaa tai muuttaa sellaisen osoitteen tiedot, jonka olet itse lisännyt. Jos haluat poistaa tai
muuttaa osoitteen tiedot, valitse ensin poistettava/muutettava osoite ja sen jälkeen +/- painike.

Osuuspankin varmennepalvelun osoite
Oletuksena valikossa on Osuuspankin varmennepalvelu, jota sinun ei yleensä tarvitse
muuttaa. Mikäli tarkoituksesi on käyttää Kultalinkkiä asiakastestiympäristössä, tällöin
valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastesti/Osuuspankin
varmennepalvelu. Tarvittaessa +/- -painikkeella voit lisätä valikkoon uuden osoitteen. Voit
myös poistaa tai muuttaa sellaisen osoitteen tiedot, jonka olet itse lisännyt. Jos haluat
poistaa tai muuttaa osoitteen tiedot, valitse ensin poistettava/muutettava osoite ja sen
jälkeen +/- -painike.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin
etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.
6.1.3.

Raportit

Kirjoitin, jolla raportit tulostetaan
Ohjelma tarjoaa Windowsiin määriteltyä oletuskirjoitinta. Voit vaihtaa kirjoittimen kentän
perässä olevalla Vaihda-painikkeella.

Fontti, jolla raportit tulostetaan kirjoittimelle
Voit vaihtaa raporttien tulostuksessa käytettävän fontin kentän perässä olevalla Vaihdapainikkeella.
Kirjoitinfontti tasalevyisiä kirjaimia vaativille raporteille
Voit vaihtaa kentän perässä olevalla Vaihda-painikkeella sellaisten raporttien fontin, joissa
käytetään tasalevyisiä kirjaimia. Tällaisia raportteja ovat esimerkiksi pankin tiedotteet.
Tulostetaan eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain -valinnalla tulostetaan raporteille
eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain, mikäli kirjoitin ei pysty tulostamaan eurosymbolia.
Tulostetaan vain mustalla värillä -valinnalla tulostetaan kaikki raportit mustalla värillä,
vaikka käytössä olisi värikirjoitin.
Fontti, jolla raportit tulostetaan näytölle
Voit vaihtaa raporttien näyttöselauksessa käytettävän fontin kentän perässä olevalla
Vaihda-painikkeella.
Näyttöfontti tasalevyisiä kirjaimia vaativille raporteille
Voit vaihtaa kentän perässä olevalla Vaihda-painikkeella sellaisten raporttien
näyttöselauksessa käytettävän fontin, jotka vaativat tasalevyisiä kirjaimia. Tällaisia
raportteja ovat esimerkiksi pankin tiedotteet.
Reunamarginaalit millimetreinä
Reunamarginaaleilla määrittelet, kuinka paljon ohjelma jättää tyhjää tilaa tulostettavien
raporttien reunoihin. Marginaalit annetaan millimetreinä ja ne lisätään kirjoittimesi itse
jättämiin marginaaleihin. Marginaalien avulla voit esimerkiksi lisätä reunaan tilaa rei'itystä
varten.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki yleiset asetukset, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat
Kultalinkin etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.
Toiminnot-painikkeella teet määrityksiä raporttien toiminnallisuuteen, kuten ettei
useamman tilin tiliotteet saa tulostua samalla sivulle (kts. seuraava kohta).

Valitse ensin näytön yläosasta toiminto ja valitse sen jälkeen raportit, joita tämä toiminto
koskee.
Raportit, joiden selauksen jälkeen palataan valitsemaan seuraavaa raporttia
Raportit, joiden sulkemisen jälkeen ohjelma palaa valikkoon, josta voit suoraan valita
seuraavan raportin selattavaksi.
Raportit, joita ei saa tulostaa useita samalle sivulle
Raportit, jotka tulostetaan aina omalle sivulleen.
Raportit, jotka avataan näytölle automaattisesti noudon (pankkiyhteyden) jälkeen
Raportit, jotka avataan näytölle selattaviksi automaattisesti heti niiden noutamisen jälkeen.
Näytölle avatut raportit voi kerralla tulostaa avoinna olevien raporttien tulostuksella.
Raportit, joita ei oteta mukaan kun valitaan näytöllä avoinna olevien raporttien
tulostus
Raportit, joita ei tulosteta avoinna olevien raporttien tulostuksella, vaikka ne olisivat
avattuina näytöllä.
Raportit, jotka näytetään markat euroiksi muunnettuna
Vanhat markkamääräiset raportit, joiden rahayksikön ohjelma muuttaa näytöllä euroksi.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Tallenna tiedot OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin yleiset asetukset -sivulle.

Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin yleiset
asetukset –sivulle.
6.1.4.

Laskujen tulostus

Laskujen tulostus –valikossa voit määritellä laskujen tulostamiseen liittyviä toimintoja.
Laskutukseen liittyvät perustiedot määritellään Etusivu > Käyttäjä > Laskutuspalvelujen
perustiedot –kohdassa. Varsinainen laskutus tapahtuu Etusivu > Palvelut >
Laskutuspalvelut > Muokkaa laskurekisteriä –kohdassa.

Kirjoitin, jolla laskut tulostetaan
Ohjelma tarjoaa Windowsiin määriteltyä oletuskirjoitinta. Voit vaihtaa kirjoittimen kentän
perässä olevalla Vaihda-painikkeella.
Fontti, jolla laskujen yläosa tulostetaan
Voit vaihtaa laskujen yläosan tulostuksessa käytettävän fontin kentän perässä olevalla
Vaihda-painikkeella. Vaihto ei vaikuta tilisiirto-osan tulostukseen.
Mikäli paperilaskun alaosaan tulostetaan viivakoodi, valitse kohta Laskuille tulostetaan
viivakoodi. Valitse viivakoodin tulostus vain, jos kirjoittimesi pystyy tulostamaan sen
selkeästi.

Tulostetaan eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain -valinnalla tulostetaan laskuihin
eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain, mikäli kirjoitin ei pysty tulostamaan eurosymbolia.
Paperin ja tulostusalueen mitat kysytään kirjoittimelta -valinnalla ohjelma tarkistaa,
millaiset tiedot kirjoittimelle on annettu paperin ja tulostusalueen mitoista ja käyttää niitä.
Laskurivin tulostuksessa käytettävät marginaalit -kohdassa määrittelet, kuinka paljon
ohjelma jättää tyhjää tilaa tulostettavien laskujen erittelyosan (yläosa) reunoihin.
Marginaalit eivät koske laskun tilisiirto-osaa (alaosa). Marginaalit annetaan millimetreinä ja
ne lisätään kirjoittimesi itse jättämiin marginaaleihin.
Tulosta testisivu-painikkeella voit tulostaa testisivun, jonka avulla voit mitata paperin ja
tulostusalueen koon.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin
etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.
6.2.

Asetustiedoston sijainti

Kultalinkin yleisten asetusten tallennuskansio valikossa on oletuksena
C.\Kultalinkki_ws, mikäli Kultalinkki on saanut määritellä tallennuskansion.
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tallennuskansion sijainti. Mikäli
valitset vaihtoehdon Muu kansio, tulee sinun kirjoittaa tai valita Selaa-painikkeen avulla
sijaintipolku näytön alaosassa olevaan kenttään.
Tallenna tiedot OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.

6.3.

Käyttäjä -valikko (laskutuksen perustiedot ja erilaiset rekisterit)

Käyttäjät valikossa voit hallita erilaisia rekistereitä, kuten maksujen saajia, laskutettavia
sekä laskutuspalveluiden tuotteita. Lisäksi Käyttäjät–valikosta löytyy myös
Laskutuspalvelun perustiedot, jossa määrittelet perustiedot laskutustasi varten.

Varsinainen laskutus tapahtuu Etusivu > Palvelut > Laskutuspalvelut > Muokkaa
laskurekisteriä –kohdassa.

6.3.1. SEPA-maksujen saajat

SEPA-maksujen saajarekisterin yläosassa näkyvät kaikki yrityksen SEPA-maksujen
saajarekisteriin tallennetut saajat. Valittuna olevan saajan tarkemmat tiedot näet näytön
alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla saajaa. Saajarekisterissä
ylläpidetään toistuvasti samalle saajalle menevien SEPA-maksujen saajatietoja. Voit lisätä

uusia maksujen saajia maksujen syöttämisen yhteydessä tai Käyttäjä > SEPA-maksujen
saajat kautta.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Uusia näyttöjä
sarakelistaan saat valitsemalla hiiren oikealla nimi kentän päällä "Avaa sarakelista".
SEPA-maksujen saajarekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi
muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla
hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden saajan lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden saajan tiedot kopioimalla olemassa
olevan saajan tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi saajan tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin saajiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat saajat maalaamalla
ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi saajien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
SEPA-maksun saajan tietojen lisäys, kopiointi ja muokkaus

Saajan IBAN-tilinumero -kenttään tallennat SEPA-maksun saajan tilinumeron.
Pankin BIC -kenttään tallennat saajan pankin BIC-koodin.
Saajan nimi on pakollinen tallennettava tieto.
Saajan maakoodi on pakollinen, jos saajan osoitetietoja on annettu. Valitse maakoodi
alasvetovalikosta.
Maksun lopullinen saaja -kenttään tallennat mahdollisen maksun lopullisen saajan
nimen. Nimeä käytetään esimerkiksi silloin, kun lopullinen saaja ei ole sama kuin maksulla
olevan tilin omistaja.
Maksajan tunnisteen tyyppi -valikosta valitset millainen maksajan tunniste on käytössä.
Jos valitset y-tunnuksen tai vapaamuotoisen tunnisteen, syötä tunniste avautuvaan
kenttään. Tunnistetieto välittyy saajalle maksajan tunnistetietona.
Oletuksena on, että maksut tallennetaan viitteellisinä. Jos kuitenkin jollekin saajarekisteriin
tallennetulle saajalle maksettavat maksut ovat yleensä viestillisiä, valitse kohta Saajalle
maksetaan yleensä viestillisiä maksuja.

Jos saajarekisteriin tallennetulle saajalle maksettavien maksujen tiedot toistuvat samoina,
voit valita kohdan Käytetään edellistä maksua uuden maksun pohjana, jolloin valittuasi
saajan maksun tallennus -lomakkeella tuo ohjelma lomakkeelle edellisen kyseiselle
saajalle tallennetun maksun tiedot.
Lisätieto-kenttää voit käyttää apuna esimerkiksi saajarekisterin järjestämisessä
kirjoittamalla Lisätieto-kenttään saajan lajitteluavaimen ja järjestämällä saajarekisterin
Lisätieto-kentän mukaan.
Hakulyhenteen tallentaminen ei ole pakollista. Mikäli tallennat saajalle hakulyhenteen ja
kirjoitat saajan hakulyhenteen maksun tallennus -lomakkeelle, hakee ohjelma saajan tiedot
näytölle.
Jos tallennat saajarekisteriin kerralla useamman saajan tiedot, tallentamista helpottaa, kun
valitset kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi saaja. Näin saajan tietojen
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän saajatietojen tallennus –näytön.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
SEPA-maksujen saajan poisto

6.3.2. Toistuvaissuoritusten saajat

Toistuvaissuoritusten saajarekisterissä ylläpidetään palkkojen ja muiden toistuvasti
maksettavien maksujen saajien tietoja. Rekisterin yläosassa näkyvät kaikki yrityksen
saajarekisteriin tallennetut saajat. Valittuna olevan saajan tarkemmat tiedot näet näytön
alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla saajaa.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Uusia näyttöjä
sarakelistaan saat valitsemalla hiiren oikealla nimi kentän päällä "Avaa sarakelista".
Toistuvaissuoritusten saajarekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi
muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla
hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden saajan lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden saajan tiedot kopioimalla olemassa
olevan saajan tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi saajan tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin saajiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat saajat maalaamalla
ne.

Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi saajien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Toistuvaissuoritusten saajan tietojen lisäys, kopiointi ja muokkaus

Saajan IBAN-tilinumero –kenttään syötät toistuvaissuorituksen saajan IBAN-tilinumero.
Pankin BIC-kenttään syötät toistuvaissuorituksen saajan pankin BIC-koodin.
Saajan nimi -kenttään tallennat toistuvaissuorituksen saajan nimen.
Oletussumma € -kenttään tallennat saajalle maksettavan rahamäärän. Summaa voit
muuttaa toistuvaissuorituserän muodostuksessa.
Lisätieto-kenttää voit käyttää apuna esimerkiksi saajarekisterin järjestämisessä
kirjoittamalla Lisätieto-kenttään saajan lajitteluavaimen ja järjestämällä saajarekisterin
Lisätieto-kentän mukaan. Kenttää voit hyödyntää esim. eri palkansaajaryhmien
ryhmittelyyn (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset).
Jos tallennat saajarekisteriin kerralla useamman saajan tiedot, tallentamista helpottaa, kun
valitset kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi saaja. Näin saajan tietojen
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän saajatietojen tallennus -näytön.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Toistuvaissuoritusten saajan poisto

6.3.3. Ulkomaan maksujen saajat

Ulkomaan maksujen saajarekisterin yläosassa näkyvät kaikki yrityksen saajarekisteriin
tallennetut saajat. Saajarekisterissä ylläpidetään toistuvasti samalle saajalle menevien
ulkomaan maksujen saajatietoja.
Saajan tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa Näytä-painikkeella. Saajatietojen ylläpitonäytöllä Enter-näppäimen painaminen tai saajan kaksoisnapauttaminen tuovat valitun
saajan tiedot näytön alaosaan.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Uusia näyttöjä
sarakelistaan saat valitsemalla hiiren oikealla nimi kentän päällä "Avaa sarakelista".
Saajarekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden saajan lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden saajan tiedot kopioimalla olemassa
olevan saajan tiedot.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi saajan tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin saajiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat saajat maalaamalla
ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi saajien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Ulkomaan maksujen saajan tietojen lisäys, kopiointi ja muokkaus

Valitse Maksutapa -kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta saajan maksuilla
yleensä oleva maksutapa.
Valitse Saajan pankin maakoodi -kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta saajan
pankin maa. Ohjelma tuo näytölle maan ja sitä vastaavan maakoodin. Voit tehdä valinnan
myös kirjoittamalla kenttään maan ensimmäisen kirjaimen, esim. H, jolloin ohjelma tuo
näytölle aakkosjärjestyksessä ensimmäisen H-kirjaimella alkavan maan. Napauttamalla
kirjainta toisen kerran saat näytölle aakkosissa seuraavan maan jne.
Saajan IBAN tai tili -kenttään tallennat maksun saajan IBAN-tilinumeron tai tilinumeron.
Käytä saajan IBAN-tilinumeroa aina kun se on mahdollista. Jos maksutapana on Shekki tai
SWIFT-shekki, ei kenttää näytetä.
Tallenna Saajan pankin BIC (SWIFT-osoite) -kenttään saajan pankin BIC-koodi tai
pankin kanssa sovittu välittävän pankin BIC-koodi.

Tallenna Saajan nimi ja osoite (4*35 mrk) -kenttään saajan nimi, osoite, paikkakunta ja
maa täydellisinä.
Jos saajan pankin maassa on käytössä sisäinen clearing-järjestelmä, kirjoita Saajan
pankki (4*35 mrk) –kentän ensimmäiselle riville ISO-standardin mukainen clearing-koodi
(5 merkkiä pitkä) ja numerotieto. Kirjoita seuraaville riveille pankin täydellinen nimi ja
osoite. Lisätietoa clearing koodeista saat F1 näppäimellä ulkomaan maksun saajan lisäys
sivulla.
Jos maksutapana on SWIFT-shekki, ei Saaja pankki -kenttää näytetä.
Hakulyhenteen tallentaminen ei ole pakollista. Mikäli tallennat saajalle hakulyhenteen ja
kirjoitat saajan hakulyhenteen maksun tallennus -lomakkeelle, hakee ohjelma saajan tiedot
näytölle.
Lisätieto-kenttää voit käyttää apuna esimerkiksi saajarekisterin järjestämisessä
kirjoittamalla Lisätieto-kenttään saajan lajitteluavaimen ja järjestämällä saajarekisterin
Lisätieto-kentän mukaan.
Jos saajarekisteriin tallennetulle saajalle maksettavien maksujen tiedot toistuvat samoina,
voit valita kohdan Käytetään edellistä maksua uuden maksun pohjana, jolloin valittuasi
maksun tallennus -lomakkeella saajan tuo ohjelma lomakkeelle edellisen kyseiselle
saajalle tallennetun maksun tiedot.
Jos tallennat saajarekisteriin kerralla useamman saajan tiedot, tallentamista helpottaa, kun
valitset kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi saaja. Näin saajan tietojen
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän saajatietojen tallennus -näytön
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Ulkomaanmaksun saajan poisto

6.3.4. Laskutuspalvelujen perustiedot
Etusivu > Käyttäjä > Laskutuspalvelujen perustiedot kohdassa voit määritellä laskujen
tekemiseen tarvittavat perustietosi. Varsinainen laskutus tapahtuu Etusivu > Palvelut >
Laskutuspalvelut > Muokkaa laskurekisteriä kohdassa.
Voit syöttää haluamasi tiedot kaikille Laskutuspalvelujen perustiedot sivuille (Laskuttaja,
Laskut, Saatavarahoitus, Internet ja Laskujen tulostus) ja tehdä vasta lopuksi tallennuksen
OK-painikkeella. OK-painike tallentaa tiedot ja siirryt automaattisesti Kultalinkin etusivulle.
Laskuttaja (Nimi, osoite, tilinumero)

Tilinumero (EpiAccountId)
Tallenna kenttään laskuttajan laskulle tulostuva tilinumero. Tilinumeron voit valita kentän
lopusta avautuvasta alasvetovalikosta. Valikossa näkyvät ne tilit, jotka on tallennettu
ohjelman tilirekisteriin ja joita käyttäjällä on valtuudet käyttää laskutustileinä.
Laskuttajan nimi (SellerOrganisationName)
Tallenna kenttään laskuttajan nimi. Nimi näkyy laskulla laskuttajan nimenä.
Lähiosoite
Lähiosoite-kenttään tallennat laskulla näkyvän laskuttajan lähiosoitteen.
Postiosoite
Postiosoite-kenttään tallennat laskulla näkyvän laskuttajan postiosoitteen.
E-laskujen lähetysosoite (kehyksen tietoja)
E-laskujen lähettäminen maksun saajille edellyttää sopimusta oman Osuuspankkisi
kanssa. Tallenna kenttään sopimuksessa oleva lähetysaineiston osoitetieto.
Y-tunnus (SellerPartyIdentifier)
Tallenna kenttään laskuttajan virallinen y-tunnus.

Organisaatioyksikkö (SellerOrganisationUnitNumber)
Organisaatioyksikkö-kenttään voit tallettaa tarvittaessa laskuttajan organisaatioyksikön,
joka tarkentaa virallista y-tunnusta.
Yhteyshenkilö
Tallenna kenttään laskuttajan yhteyshenkilön nimi.
Puhelinnumero
Tallenna kenttään yhteyshenkilön puhelinnumero.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tallenna kenttään yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Lisätiedot-painikkeella pääset tallentamaan laskuttajan yleiset yhteystiedot, jotka näkyvät
paperilaskun alaosassa.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Laskut (Laskunnumero, viitenumero, alv-luokat, laskukopion määrittely)

Laskujen perustietoihin tallennat laskujen yleiset oletusarvot. Maksaja- ja tuotekohtaiset
oletukset korvaavat laskujen perustietoihin tallennetut oletukset.
Seuraavan laskun numero
Tallenna kenttään seuraava laskun numero. Ohjelma antaa laskulle automaattisesti
seuraavan vapaan laskun numeron.
Seuraava viite (ilman tarkistetta)
Tallenna kenttään seuraava viitenumero ilman tarkistetta. Ohjelma antaa laskulle
automaattisesti seuraavan viitenumeron ja laskee sille tarkisteen. Viitenumeron
vähimmäispituus ilman tarkistetta on neljä numeroa.
Maksuehto (PaymentTermsFreeText)
Tallenna kenttään laskuille tulostettavan maksuehdon oletusarvo esimerkiksi 14 pv netto.
Maksuaika
Tallenna kenttään maksuajan oletusarvo (päivinä), jonka perusteella ohjelma laskee
laskulle eräpäivän.
Viivästyskorko, % ja vapaa teksti (PaymentOverDueFineFreeText,
PaymentOverDueFineFreePercent)
Tallenna kenttään viivästyskoron oletusarvo. Arvo tulostetaan laskulle, mutta sitä ei
käytetä laskentaan. Vapaaseen tekstiin voit tallentaa esimerkiksi viivästyskoron
minimieuromäärän.
Tuoterekisterin alv-luokat
Voit tallentaa ohjelmaan useita alv-luokkia. Luokat ovat käytettävissä, kun lisäät
laskurivejä.
Oletusluokka
Valitse alv-luokka, jota laskuilla käytetään oletuksena.
Valitse kohta Oleta, että hintoihin sisältyy alv, jos tuotteen/palvelun hintaan sisältyy alv
eikä ohjelman tarvitse sitä erikseen laskea.
Valitse Laske verollisilla yksikköhinnoilla, jos haluat, että laskun loppusummaan
lasketaan yhteen verolliset yksikköhinnat. Muussa tapauksessa alv lasketaan verottomalle
loppusummalle.
Oletuksena käytettävä laskutusaiheen kohdistustieto
Kirjoita tai valitse Hae-painikkeella e-laskujen laskutusaiheen kohdistustieto. Sitä
käytetään laskuilla oletuksena sellaisille maksajille, joille ei ole tallennettu
maksajakohtaista laskutusaihekoodia.
Oletuksena käytettävä laskun kieli ja lähetystapa
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta oletuksena käytettävä laskun kieli ja
lähetystapa.
Kpl
Tallenna kenttään kirjoittimella tulostettavien laskujen kappalemäärä.

Laskukopioiden kieli ja lähetystapa
Mikäli lähetät laskuista aina kopiot jollekin osapuolelle, esimerkiksi kirjanpitäjälle, valitsen
kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta kopioiden kieli ja lähetystapa.
Laskukopioiden saajan e-laskujen osoitetiedot
Jos lähetät laskukopiot e-laskuina, tallenna kenttiin kopion saajan vastaanotto-osoite ja
välittäjän tunnus. Kopion saaja saa tiedot omasta pankistaan.
Kpl
Jos valitsit kopioiden lähetystavaksi kirjoitin, voit valita, kuinka monta kopiota laskusta
tulostetaan.
Varsinaisen laskukopion lähettäminen tapahtuu Etusivu > Palvelut > Laskutuspalvelut >
Muokkaa laskurekisteriä kohdassa. Katso tarkemmat ohjeet ohjeen kohdasta
Laskutuspalvelut.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Saatavarahoitus

Jos olet tehnyt Pohjola Pankin kanssa sopimuksen laskusaatavarahoituksesta ja siirrät
laskut Pohjola Pankkiin e-laskuina, voit tällä näytöllä tallentaa aineistossa käytettävät
tiedot myyjänumerostasi ja sopimustunnuksestasi.
Myyjänumeron ja sopimustunnuksen löydät laskusaatavarahoitussopimuksestasi.
Rahoitusyhtiön muut oletustiedot ovat valmiina.
Palauta oletukset -painikkeella saat palautettua rahoitusyhtiön tietoihin oletusarvot.
OK –painikkeella tallennat syöttämäsi myyjänumeron ja sopimustunnuksen.
Tehdessäsi uutta laskua (Etusivua > Palvelut > Laskutuspalvelut > Muokkaa
laskurekisteriä > Uusi) teet määrittelyn siirrätkö e-laskun saatavarahoitukseen. Katso
tarkemmat ohjeet kohdasta Laskutuspalvelut.
Internet

Pankkiyhteyksille avattava Internet-yhteys
Mikäli käytössäsi on kiinteä yhteys, esimerkiksi ADSL, ei Kultalinkin tarvitse avata erikseen
yhteyttä ja voit valita kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta kohdan Kultalinkin ei
tarvitse avata Internet-yhteyttä.
Muussa tapauksessa, jos Windowsin puhelinverkkoyhteydet (Dial-Up Networking) ovat
asennettuina, näkyy valintalistalla puhelinverkkoyhteydelle asennusvaiheessa annettu
nimi. Valitse se, jos haluat, että Kultalinkki avaa yhteyden Internetin kautta. Mikäli nimeä ei

ole listalla, ei Windowsin puhelinverkkoyhteyksiä ole asennettu oikein. Asennusohjeet saat
Internet-palvelun tarjoajaltasi.
Osuuspankin Yrityksen pankkiyhteys -palvelun osoite (Web Services -kanava)
Oletuksena valikossa on Yrityksen pankkiyhteys –palvelu, jota sinun ei yleensä tarvitse
muuttaa. Mikäli tarkoituksesi on käyttää Kultalinkki asiakastestiympäristössä, tällöin valitse
kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastesti/Yrityksen pankkiyhteys –
palvelu. Tarvittaessa +/- -painikkeella voit lisätä valikkoon uuden osoitteen. Voit myös
poistaa tai muuttaa sellaisen osoitteen tiedot, jonka olet itse lisännyt. Jos haluat poistaa tai
muuttaa osoitteen tiedot, valitse ensin poistettava/muutettava osoite ja sen jälkeen +/- painike.
Osuuspankin varmennepalvelun osoite
Oletuksena valikossa on Osuuspankin varmennepalvelu, jota sinun ei yleensä tarvitse
muuttaa. Mikäli tarkoituksesi on käyttää Kultalinkkiä asiakastestiympäristössä, tällöin
valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastesti/Osuuspankin
varmennepalvelu. Tarvittaessa +/- -painikkeella voit lisätä valikkoon uuden osoitteen. Voit
myös poistaa tai muuttaa sellaisen osoitteen tiedot, jonka olet itse lisännyt. Jos haluat
poistaa tai muuttaa osoitteen tiedot, valitse ensin poistettava/muutettava osoite ja sen
jälkeen +/- -painike.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin
etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.
Laskujen tulostus
Laskujen tulostus –valikossa voit määritellä laskutuspalveluun liittyvien laskujen
tulostamiseen liittyviä toimintoja. Varsinainen laskutus tapahtuu Etusivu > Palvelut >
Laskutuspalvelut > Muokkaa laskurekisteriä –kohdassa

Kirjoitin, jolla laskut tulostetaan
Ohjelma tarjoaa Windowsiin määriteltyä oletuskirjoitinta. Voit vaihtaa kirjoittimen kentän
perässä olevalla Vaihda-painikkeella.
Fontti, jolla laskujen yläosa tulostetaan
Voit vaihtaa laskujen yläosan tulostuksessa käytettävän fontin kentän perässä olevalla
Vaihda-painikkeella. Vaihto ei vaikuta tilisiirto-osan tulostukseen.
Mikäli paperilaskun alaosaan tulostetaan viivakoodi, valitse kohta Laskuille tulostetaan
viivakoodi. Valitse viivakoodin tulostus vain, jos kirjoittimesi pystyy tulostamaan sen
selkeästi.
Tulostetaan eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain -valinnalla tulostetaan laskuihin
eurosymbolin € tilalle pieni e-kirjain, mikäli kirjoitin ei pysty tulostamaan eurosymbolia.
Paperin ja tulostusalueen mitat kysytään kirjoittimelta -valinnalla ohjelma tarkistaa
millaiset tiedot kirjoittimelle on annettu paperin ja tulostusalueen mitoista ja käyttää niitä.
Laskurivin tulostuksessa käytettävät marginaalit -kohdassa määrittelet, kuinka paljon
ohjelma jättää tyhjää tilaa tulostettavien laskujen erittelyosan (yläosa) reunoihin.
Marginaalit eivät koske laskun tilisiirto-osaa (alaosa). Marginaalit annetaan millimetreinä ja
ne lisätään kirjoittimesi itse jättämiin marginaaleihin.

Tulosta testisivu-painikkeella voit tulostaa testisivun, jonka avulla voit mitata paperin ja
tulostusalueen koon.
Palauta oletukset -painikkeella voit palauttaa ohjelman alkuasetuksissa olevat oletusarvot.
Kun olet määritellyt kaikki tiedot, tallenna ne OK-painikkeella, jolloin palaat Kultalinkin
etusivulle.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja ja palaat Kultalinkin etusivulle.
6.3.5. Laskujen maksajat

Laskujen maksajien rekisterissä ylläpidät toistuvasti samalle maksajalle menevien laskujen
perustietoja. Osa tiedoista voidaan jättää tyhjäksi, jolloin käytetään Laskutuspalvelujen
perustiedoissa olevia tietoja. Rekisterin yläosassa näkyvät kaikki rekisteriin tallennetut
maksajat. Valittuna olevan maksajan tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla
Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla maksajaa.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Maksajarekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden maksajan lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden maksajan tiedot kopioimalla olemassa
olevan maksajan tiedot.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi maksajan tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin maksajiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat maksajat
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi maksajien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Laskujen maksajan lisäys, kopiointi ja muokkaus
Voit lisätä maksajia (=laskutettavia) Etusivu > Laskujen maksajat > Uusi valinnassa. Voit
tehdä lisäyksen myös laskun teon yhteydessä. Katso Laskutuspalvelut kohta.

Maksajakohtaiset oletusarvot korvaavat laskun perustietoihin tallennetut oletusarvot ko.
maksajan kohdalla.
Asiakasnumero
Tallenna kenttään maksajan asiakasnumero. Kentän laidassa olevasta alasvetovalikosta

löydät ohjelman päättelemän seuraavan vapaan asiakasnumeron. Voit valita sen, tai
kirjoittaa jonkin toisen.
Hakulyhenne
Hakulyhenne-kenttään tallennetun lyhenteen avulla saat helposti haettua maksajan tiedot
maksajarekisteristä laskulomakkeelle.
Nimi (BuyerOrganisationName)
Tallenna kenttään maksajan nimi.
Nimen lisärivit
Tallenna kenttiin maksajan nimeä tarkentavat tiedot (esim. yritys ja osasto / kerros).
Lähiosoite
Tallenna kenttään maksajan lähiosoite.
Postiosoite
Tallenna kenttään maksajan postiosoite.
Y-tunnus (BuyerPartyIdentifier)
Tallenna kenttään maksajan virallinen y-tunnus.
Organisaatioyksikkö (BuyerOrganisationUnitNumber)
Organisaatioyksikkö-kenttään voit tallettaa tarvittaessa maksajan organisaatioyksikön, joka
tarkentaa virallista y-tunnusta.
Yhteyshenkilö
Tallenna kenttään maksajan yhteyshenkilön nimi.
Puhelinnumero
Tallenna kenttään maksajan yhteyshenkilön puhelinnumero.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tallenna kenttään maksajan yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Laskujen vastaanottaja, jos ei lähetetä suoraan maksajalle
Mikäli maksajalle lähetettävät laskut lähetetään jonkun muun vastaanottajan kautta, valitse
vastaanottaja Hae-painikkeella avautuvasta vastaanottaja-rekisteristä.
Mikäli maksajan laskuja ei lähetetä vastaanottajan kautta, valitse laskun kieli ja
lähetystapa. Oletuksena käytetään laskutuspalvelujen perustiedoissa olevia valintoja.
E-laskun vastaanotto-osoite ja välittäjän tunnus
Jos lähetät laskut maksajalle e-laskuina, tallenna kenttiin maksajan vastaanotto-osoite ja
välittäjän tunnus. Laskun maksaja saa tiedot omasta pankistaan.
Merkitse e-laskut luottamuksellisiksi
E-laskuille lisätään luottamuksellisuustieto.
Maksuehto (PaymentTermsFreeText)
Kenttään voit tallentaa laskuille tulostettavan maksuehdon oletusarvon esimerkiksi 14 pv
netto.

Maksuaika
Kenttään voit tallentaa maksuajan oletusarvon (päivinä), jonka perusteella ohjelma laskee
laskulle eräpäivän.
Viivästyskorko, % ja vapaa teksti (PaymentOverDueFineFreeText,
PaymentOverDueFinePercent)
Tallenna kenttään viivästyskoron oletusarvo. Arvo tulostetaan laskulle, mutta sitä ei
käytetä laskentaan. Vapaaseen tekstiin voit tallentaa esimerkiksi viivästyskoron
minimieuromäärän.
Lisätieto (vain laskuttajan sisäiseen käyttöön)
Voit tallentaa kenttään maksajakohtaista tietoa, joka ei välity laskun saajalle.
Ostajan kustannuspaikka (AccountDimensionText)
Voit tallentaa kenttään maksajan kirjanpidossaan käyttämän kustannuspaikan tai muun
vastaavan tiedon.
Tiliöintiehdotukset (ShortProposedAccountIdentifier, NormalProposedAccountIdentifier)
mahdollistavat maksajan kirjanpidon automatisoinnin ostotapahtumien osalta. Valitsepainikkeella voit tehdä ostajan kirjanpitoa varten kirjanpitomerkinnät.
Laskutusaiheen kohdistustieto
Kirjoita tai valitse Hae-painikkeella maksajalle käytettävä e-laskujen laskutusaiheen
kohdistustieto. Jos maksajalle ei tallenneta omaa laskutusaihetta, käytetään laskuttajan
perustiedoissa olevaa.
Käännetty arvonlisävelvollisuus -valinnalla teet maksajalle oletuksena laskuja, joiden
arvonlisäveroista huolehtii maksaja. Laskuriveillä ei silloin voi olla arvonlisäveroa. Laskuille
lisätään teksti, joka on tallennettu Käyttäjä-valikon kautta laskutuspalvelujen perustietoihin
Laskut-välilehdelle.
Jos tallennat kerralla useamman maksajan, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi maksaja. Näin maksajan tallennuksen jälkeen
ohjelma palauttaa tyhjän maksajan tallennus -näytön.
Tallenna-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Laskujen maksajan poisto

6.3.6. Laskujen vastaanottajat

Laskujen vastaanottaja -rekisteriä käytät, kun laskun vastaanottaja on muu kuin ostaja,
esimerkiksi tilitoimisto tai muu ostajan puolesta toimiva taho. Rekisterin yläosassa näkyvät
kaikki rekisteriin tallennetut vastaanottajat. Valittuna olevan vastaanottajan tarkemmat
tiedot näet näytön alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla
vastaanottajaa.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Vastaanottajarekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden vastaanottajan lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden vastaanottajan tiedot kopioimalla
olemassa olevan vastaanottajan tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi vastaanottajan tietoja. Mikäli
muutos tulee tehdä useampiin vastaanottajiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat
vastaanottajat maalaamalla ne.

Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi vastaanottajien tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Laskujen vastaanottajan lisäys, kopiointi ja muokkaus

Nimi (InvoiceRecipientOrganisationName)
Tallenna kenttään laskun vastaanottajan nimi.
Nimen lisärivit
Tallenna kenttiin vastaanottajan nimeä tarkentavat tiedot (esim. yritys ja osasto / kerros).
Lähiosoite
Tallenna kenttään laskun vastaanottajan lähiosoite.
Postiosoite
Tallenna kenttään laskun vastaanottajan postiosoite.
Y-tunnus tai muu tunniste (InvoiceRecipientPartyIdentifier)
Tallenna kenttään laskun vastaanottajan virallinen y-tunnus.
Organisaatioyksikkö (InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber)
Organisaatioyksikkö-kenttään voit tallettaa tarvittaessa laskun vastaanottajan
organisaatioyksikön, joka tarkentaa virallista y-tunnusta.
Laskun kieli ja lähetystapa
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta laskun kieli ja lähetystapa.
Oletuksena käytetään laskutuspalvelujen perustiedoissa olevia valintoja.

Sähköpostiosoite
Tallenna kenttään laskun vastaanottajan sähköpostiosoite.
E-laskun vastaanotto-osoite ja välittäjän tunnus
Jos lähetät laskut vastaanottajalle e-laskuina, tallenna kenttiin vastaanottajan vastaanottoosoite ja välittäjän tunnus. Laskun vastaanottaja saa tiedot omasta pankistaan.
Lisätieto
Lisätieto-kenttään voit tallentaa laskun vastaanottajaa koskevaa lisätietoa.
Jos tallennat kerralla useamman laskun vastaanottajan, tallentamista helpottaa, kun
valitset kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi vastaanottaja. Näin
vastaanottajan tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän laskun vastaanottajan
tallennus -näytön.
Tallenna vastaanottaja Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Laskujen vastaanottajan poisto

6.3.7. Laskutuksen tuoterekisteri
Voit lisätä laskutustasi varten tuotteita Etusivu > Laskutuksen tuoterekisteri > Uusi kautta
tai laskujen teon yhteydessä Laskutuspalvelussa.

Tuoterekisterissä ylläpidetyistä tuotteista muodostuu laskun laskurivit. Rekisterin
yläosassa näkyvät kaikki rekisteriin tallennetut tuotteet. Valittuna olevan tuotteen
tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla tuotetietoa.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Tuoterekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden tuotteen lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden tuotteen tiedot kopioimalla olemassa
olevan tuotteen tiedot.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi tuotteen tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin tuotteisiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat tuotteet
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi tuotteiden tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Tuotetietojen lisäys, kopiointi ja muokkaus

Tuotekohtaiset oletusarvot korvaavat laskun perustietoihin tallennetut oletusarvot ko.
tuotteen kohdalla.
Tuotenumero (ArticleIdentifier)
Tallenna kenttään tuotteen tai palvelun tuotenumero.
Tuote / palvelu (ArticleName)
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun nimi.
Maksajien käyttämä tuotenumero (BuyerArticleIdentifier)
Tallenna kenttään maksajien käyttämä tuotteen tai palvelun tuotenumero.

Tuotteen / palvelun lisätietojen Internet-osoite (ArticleInfoUrlText)
Tallenna kenttään Internet-osoite, josta löytyy lisää tietoa tuotteesta.
Kustannuspaikka (RowAccountDimensionText)
Voit tallentaa kenttään tuotekohtaisesti maksajan kirjanpidossa käytetyn kustannuspaikan
tai muun vastaavan tiedon.
Tiliöintiehdotukset (RowShortProposedAccountIdentifier,
RowNormalProposedAccountIdentifier) mahdollistavat maksajan kirjanpidon
automatisoinnin tuote-/palvelukohtaisesti. Valitse-painikkeella voit tehdä tuote/palvelukohtaiset kirjanpitomerkinnät.
Voit tallentaa laskulle tuotekohtaiset tiliöintitiedot valitsemalla Myyjän tiliöinti -kentän
lopussa olevan Valitse-painikkeen.
Vapaat viestit (RowFreeText)
Tallenna kenttään tuotteeseen tai palveluun liittyvä vapaa viesti.
Oletusmäärä
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun oletusmäärä esim. 10.
Yksikkö
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun yksikkö esim. kpl.
Yksikköhinta (UnitPriceAmount)
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun yksikköhinta. Hinta voi olla myös
negatiivinen, jos kyseessä on esim. hyvityslasku.
Valitse kohta Sisältää alv:n, jos yksikköhintaan sisältyy arvonlisävero.
Valitse Laske verollisena, jos haluat, että laskun loppusummaan lasketaan yhteen
verolliset yksikköhinnat. Muussa tapauksessa alv lasketaan verottomalle loppusummalle.
Alv-luokka (RowVatRatePercent)
Tallenna kenttään tuotteelle tai palvelulle määriteltävä alv-luokka. Tiedot haetaan
Laskutuspalvelujen perustiedoista.
Lisätieto, joka ei tulostu laskulle
Tallenna kenttään tuote- tai palvelukohtainen lisätieto. Lisätietoa voit käyttää myös apuna
tuoterivien järjestämisessä.
Jos tallennat kerralla useamman tuoterivin, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi tuoterivi. Näin tuoterivin tallennuksen jälkeen
ohjelma palauttaa tyhjän tuoterivin tallennus -näytön.
Tallenna tuoterivi Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Tuotetietojen poisto

6.3.8. Huolla rekisterit
Huolla rekisterit on toiminto, mitä kannattaa aina kokeilla ensimmäiseksi, mikäli Kultalinkin
toiminnossa esiintyy hitautta tai esim. jos jokin noudettu raportti ei enää näykään etkä ole
sitä itse poistanut. Rekisterien huoltoa voi verrata selaimen välimuistin tyhjennykseen.
Kultalinkin rekisterien huolto ei poista mitään raportteja tai rekisterejä, vaan tekee ns.
siivouksen.

Valitse rekisterit, jotka haluat huoltaa. Maksu- ja laskurekistereiden huolto poistaa niiden
lähetysvalinnat.
Valitse kaikki
Painike merkitsee kaikki rekisterit huollettaviksi.
Tyhjennä valinnat
Painike tyhjentää kaikki rekisterivalinnat.
Huolla
Painike käynnistää valittujen rekistereiden huollon.
Peruuta
Painike peruuttaa rekistereiden huollon.

6.3.9. Kopioi tietoja vanhasta Kultalinkistä 6.x

Kultalinkki 6.x-yritysten kansio
Kenttään tallennat sen kansion, jossa vanha Kultalinkki-version 6.x yritysten
tunnustiedostot (KL32PATU.n) ovat. Vaihda-painikkeella pääset vaihtamaan kansiota.
Valitse yritys tai yritykset, joilta tietoja kopioidaan
Valitse luettelosta yritys/yritykset, joiden tiedot haluat vanhasta ohjelmasta kopioida.
Tallenna tiedot OK-painikkeella ja kirjoita Käyttäjän valinta –sivulla vanhassa Kultalinkissä
käytössä ollut yrityksen salasana. Jatka ohjetta alla olevasta kohdata Käyttäjän valinta.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Käyttäjän valinta

Valitsemaasi toimintoon tarvitaan käyttövaltuudet. Kirjaudu käyttäjänä, jolla on toimintoon
riittävät valtuudet.
Mikäli yrityksellä on useampia käyttäjiä, käyttäjän voi valita kentän lopusta avautuvasta
alasvetovalikosta. Anna käyttäjän salasana.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Vanhasta Kultalinkistä 6.x kopioitavat tiedot

Valitse ne tiedot, jotka haluat kopioida vanhasta Kultalinkistä (versio 6.x). Oletuksena
kaikki tiedot ovat valittuina. Jotkut valinnat kirjoittavat tietoja nykyisten päälle, eli korvaavat
ne. Sellaiset eivät ole valmiiksi valittuina, jos nykyisiä tietoja on olemassa.
Tyhjennä-painikkeella voit tyhjentää kaikki valinnat.
Aloita tietojen kopiointi OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä kopioimatta tietoja.

6.3.10.

Kopioi tietoja vanhasta Kultalinkistä 5.0 - 5.5

Vanhan Kultalinkin yritysten kansio
Kenttään tallennat sen kansion, jossa vanha Kultalinkki-ohjelma on. Oletuksena on
C:\WKLINKKI -kansio. Vaihda-painikkeella pääset vaihtamaan kansiota.
Valitse yritys tai yritykset, joilta tietoja kopioidaan
Valitse luettelosta yritys/yritykset, joiden tiedot haluat vanhasta ohjelmasta kopioida.
Tallenna tiedot OK-painikkeella, ja kirjoita vanhassa Kultalinkissä käytössä ollut yrityksen
salasana.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Vanhan Kultalinkin yrityksen salasana

Kirjoita kenttään kopioitavaksi valitsemasi yrityksen vanhassa Kultalinkissä oleva
salasana.
Hyväksy salasana OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Vanhasta Kultalinkistä (5.0-5.5) kopioitavien tietojen valinta

Valitse ne tiedot, jotka haluat kopioida vanhasta Kultalinkistä. Oletuksena kaikki tiedot ovat
valittuina. Tyhjennä-painikkeella voit tyhjentää valinnat.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

6.4.

Palvelut-valikko (raporttien noutaminen, maksaminen ja laskujen tekeminen)

6.4.1. Valitse noudettavat raportit
Voit noutaa haluamiasi raportteja Palvelut valikon kautta, tai voit määritellä itsellesi
Kultalinkin etusivun pikavalintariviin valintaan 1 (tarvittaessa voit luoda useamman
pikavalintapainikkeen hiiren oikealla), usein noutamasi raportit. Tällöin sinun ei tarvitse
painaa muuta kuin pikakuvake 1 ja ottaa pankkiyhteys niin saat haluamasi raportit.
Pikavalinta napin määrittely tapahtuu siten, että määrittelet ensin seuraavan ohjeen
mukaan mitä raportteja haluat noutaa napin 1 avulla. Tämän jälkeen ennen kuin otat
normaalisti pankkiyhteyden toteuttaaksesi noudon, paina etusivulta löytyvää pikakuvaketta
1. Kultalinkki ilmoittaa, että Kuvakkeeseen 1 ei ole vielä tallennettu palveluja, haluatko
tallentaa?. Vastaa Kyllä. Näet mitä raporttinoutoja olet tallentamassa. Hyväksy Kylläpainikkeella. Kuvakkeen 1 ohjetekstiin voit määritellä haluamasi tekstin, mikä näkyy, kun
pidät hiirtä hetken kuvakkeen 1 päällä. Hyväksyt nimen OK-painikkeella. Jatkossa
halutessasi noutaa ko. raportteja, sinun tarvitsee painaa vain valinta 1 ja ottaa
pankkiyhteys.
Tiliraportit (tiliotteet, viitteet ja saldot)

Tiliotteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat tiliotteet.
Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Tiliotteita säilytetään noudettavana kolme kuukautta. Mikäli tarvitset kolme kuukautta
vanhempaa tiliotetta, voit tehdä tiliotteesta uusintatilauksen Tilaukset-painikkeella.
Tilaamasi uusintatiliotteen voit noutaa tilausta seuraavana pankkipäivänä. Kaikki
noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat uusintatiliotteet. Valitutpainikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Ulkomaiset tiliotteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat ulkomaiset
tiliotteet. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Saapuneet viitemaksut
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat
viitemaksuluettelot. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Tilien saldoyhteenveto
Saldoyhteenvedolla saat noudettua ajantasaisen saldoyhteenvedon kaikista omista
tileistäsi ja niistä tileistä, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Konsernin päivän otot, panot ja saldot
Tämä valinta on näkyvissä vain, jos tilirekisterissä on konsernitilejä. Silloin voit noutaa
konsernitileistä päivän otot, panot ja saldot.
Valuuttatilien saldot
Valitsemalla kohdan Valuuttatilien saldot, saat kaikista valuuttatileistäsi saldotiedot.
Saapuvien ulkomaanmaksujen ennakkotiedot
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat saapuvien
ulkomaanmaksujen ennakkotiedot. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin
noudettuja.
Viimeisimmät tapahtumat (10 kpl) tai tapahtumaote päivän tapahtumista
Valitsemalla tilin edessä olevan ensimmäisen sarakkeen (1) tai toisen sarakkeen (2) saat
noudettua tilistä joko kymmenen viimeisintä tilitapahtumaa (1) tai tapahtumaotteen tilin
kuluvan päivän tapahtumista (2).
Viimeisimmät tapahtumat (10 kpl) näyttää tapahtumista ainoastaan päivämäärän, selitteen
ja summan. Tapahtumien erittelytietoja ei näytetä.
Tapahtumaote tilin kuluvan päivän tapahtumista on tiliotemuotoinen. Tapahtumat ovat
raportilla eriteltyinä kuten tiliotteella. Tapahtumaote ei kuitenkaan korvaa tiliotetta, eikä sitä
talleteta automaattisesti myöhempää käyttöä varten. Raportti on päiväkohtainen, joten
uuden päivän tapahtumat menevät edellisen päivän päälle.
Tallenna valitut noutopyynnöt OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

Palautteet ja tietopalvelut (maksujen palautteet ja pankin tiedotteet)
Käyttäessäsi Kultalinkkiä maksusuoritusten tekemiseen, tulee sinun aina muistaa käydä
hakemassa maksuille palautteet, jotta varmistut, ovatko maksut veloittuneet tai mikäli eivät
ole, niin miksi eivät.

C2B-maksujen palautteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat C2B-maksujen
palautteet. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Maksettujen C2B-maksujen palautteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat maksettujen C2Bmaksujen palautteet. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
C2B-poistopyyntöjen palautteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat C2Bpoistopyyntöjen palautteet. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin
noudettuja.
Pankin lähettämät tiedotteet
Kaikki noutamattomat -haulla voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat pankin lähettämät
tiedotteet. Valitut-painikkeella pääset noutamaan myös aiemmin noudettuja.
Valuuttakurssit
Voit noutaa tuoreimmat valuuttakurssit.
Lista aineistoista ja raporteista
Voit noutaa listan kaikista pankissa olevista aineistoista. Listalla näkyvät lähetetyt ja
noudettavissa olevat aineistot. Tätä kannattaa käyttää, etenkin, jos olet epävarma
onnistuiko aineiston lähetys pankkiin vai ei.

Tallenna valitut noutopyynnöt OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Laskutus (ostolaskut ja liitteet, e-laskujen virhepalautteet, vastaanottoilmoitukset)

Valitse noudettavat laskut, virhepalautteet ja e-laskujen vastaanottoilmoitukset
Saapuneet lasku- ja liiteaineistot
Voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat ostolasku- ja liiteaineistot valitsemalla Kaikki
noutamattomat tai jo noudetut aineistot valitsemalla Valitut-painikkeen.
Lähetettyjen laskujen virhepalautteet
Voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat lähetettyjen laskujen virhepalautteet
valitsemalla Kaikki noutamattomat tai jo noudetut aineistot valitsemalla Valitut-painikkeen.
E-laskujen vastaanottoilmoitukset
Voit noutaa kaikki aiemmin noutamattomat e-laskujen vastaanottoilmoitukset valitsemalla
Kaikki noutamattomat tai jo noudetut aineistot valitsemalla Valitut-painikkeen.
Noudetut laskut, virhepalautteet ja e-laskujen vastaanottoilmoitukset käsitellään
Kultalinkissä
Jos haluat käsitellä noudettuja laskuja, virhepalautteita ja e-laskujen vastaanottoilmoituksia

vain Kultalinkissä, valitse tämä kohta. Jos siirrät noudetut aineistot erilliseen
laskutusjärjestelmään, ota valinta pois tästä kohdasta.
Kansio, johon laskut, virhepalautteet ja e-laskujen vastaanottoilmoitukset tallennetaan,
aktivoituu vain, jos valitset haluavasi käsitellä edellä mainitut muualla kuin Kultalinkissä.
Kentässä näytetään kansio, johon saapuneet laskuaineistot, lähetettyjen laskuaineistojen
virhepalautteet sekä e-laskujen vastaanottoilmoitukset tallennetaan. Vaihda-painikkeella
pääset vaihtamaan kansiota. Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Ohjelma, joka käynnistetään noudon jälkeen
Tallenna tai hae Selaa-painikkeen avulla kenttään sen ohjelman sijaintipolku ja ohjelman
nimi, jolla voit selata noudettuja laskuja, virhepalautteita sekä e-laskujen
vastaanottoilmoituksia ja jonka haluat automaattisesti käynnistyvän noudon jälkeen.
Internet-sivustolta www.finvoice.fi löytyy lisätietoja e-laskuista
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.4.2. Laskujen maksu
Muokkaa laskurekisteriä

SEPA-maksurekisterissä ylläpidetään yrityksen SEPA-maksuja. Maksurekisterin yläosassa
näkyvät valinnan mukaiset maksut. Valinnan voit tehdä näytön keskiosassa olevasta
alasvetovalikosta. Valikosta voit valita näytölle:
•

Näytä kaikki maksut, jolloin näytöllä näkyvät kaikki maksut. Sinun
kannattaa käyttää tätä valintaa, jolloin näet kerralla kaikki maksut,
riippumatta maksun tilasta. Tarvittaessa voit käyttää myös seuraavia
valintoja.

•

Lähettämättömät ja epävarmat maksut, jolloin näytöllä näkyvät maksut,
joita ei ole lähetetty pankkiin ja myös sellaiset maksut, joita on yritetty
lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet vastaanottokuittausta pankista
(maksujen tila on epävarma). Epävarmat maksut näkyvät raportilla osittain
punaisella värillä.

•

Lähetetyt ja epävarmat maksut, jolloin näytöllä näkyvät maksut, jotka on
lähetetty pankkiin ja jotka ovat saaneet pankista vastaanottokuittauksen ja
myös sellaiset maksut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole
saaneet vastaanottokuittausta pankista (maksujen tila on epävarma).
Epävarmat maksut näkyvät raportilla osittain punaisella värillä.

•

Epävarmat maksut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet
vastaanottokuittausta pankista (maksujen tila on epävarma).

Maksujen edessä olevalla valintasarakkeella on kaksi eri merkitystä. Sarakkeen merkitys
näkyy kulloinkin näytön keskivaiheilla olevasta merkistä selityksineen. Napauttamalla
merkkiä ja selitettä hiirellä vaihtuu sarakkeen merkitys.
Osuuspankin logo tarkoittaa, että maksu on valittu lähetettäväksi seuraavalla
pankkiyhteydellä. P-kirjain tarkoittaa, että kyseiselle maksulle lähetetään poistopyyntö
seuraavalla pankkiyhteydellä.
Maksun tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla maksua.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Voit muokata ja lisätä
sarakkeita hiiren oikealla sarakelistan päällä (esim. eräpäivä) > Avaa sarakelista.
Käyttäessäsi hiiren kakkospainiketta maksun kohdalla voit esimerkiksi vaihtaa eräpäiviä ja
lähetystiloja.
SEPA-maksurekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Raportti-painikkeella pääset maksuraportin tulostusvalintaan.
Uuden maksun lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden maksun tiedot kopioimalla olemassa
olevan maksun tiedot.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi maksun tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin maksuihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat maksut
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi maksujen tiedot.
SEPA-maksun lisäys, kopiointi ja muokkaus

Saajat-painikkeella pääset valitsemaan maksunsaajan saajarekisteristä. Saat siirrettyä
saajan tiedot saajarekisteristä maksulomakkeelle painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla saajatietoa. Mikäli saajan tiedot eivät ole rekisterissä, tallenna tiedot
maksulomakkeelle. Maksun tallennettuasi ohjelma ehdottaa saajan tietojen tallentamista
saajarekisteriin, jos kyseistä saajaa ei saajarekisterissä vielä ole.
Saajan IBAN-tili, hakulyhenne tai viivakoodi
Saajan tili -kenttään tallennat SEPA-maksun saajan tilinumeron. Saajarekisteriin
tallentamallasi hakulyhenteellä saat myös saajan tiedot lomakkeelle.
Mikäli käytät viivakoodinlukijaa, tulee kohdistimen olla viivakoodia luettaessa tyhjässä
Saajan IBAN-tili, hakulyhenne tai viivakoodi -kentässä.
Saajan tiedot tälle maksulle
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan maksun saajan tietoja. Tiedot tallentuvat vain
maksulle. Saajarekisteriä pääsee muokkaamaan Saajat-painikkeen kautta.

Maksajan viite
Maksajan viitteeksi tallennat tapahtuman yksilöivän tunnisteen, joka välitetään saajalle.
Maksajan tiliotteelle se välitetään vain yksittäin veloitettavista maksuista.
Maksajan tilinumero
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta veloitettavan tilin numero. Valikossa
näkyvät tilit, joihin kyseisellä käyttäjällä on SEPA-maksun tallennus -oikeus. Kentässä on
oletuksena viimeksi tallennetussa maksussa ollut tilinumero. Oletuksen voi vaihtaa
Oletustili-painikkeella.
Maksajan nimi
Kirjoita maksajan nimi, tai valitse se kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta.
Valikossa ovat tilirekisteriin tallentamasi useimmin käytettävät maksajan nimet. Tähän
kenttään laitettu nimi välittyy maksun saajalle "Alkuperäinen maksaja"-tietona. Mikäli
kenttä on tyhjä, välittyy maksun saajalle vain C2B-Maksaminen-sopimuksessa oleva
maksajan nimi.
Oletustili-painike
Voit valita, mitä maksajan tiliä käytetään oletuksena uusille maksuille.
Maksun tyyppi
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta, onko kyseessä viitteellinen vai
viestillinen maksu. Ohjelmassa on verotilitaulukko, joten jos maksu on vero, muuttaa
ohjelma lomakkeen veroviitteelliseksi tai veroviitteelliseksi ja veroviestilliseksi saajan
tilinumeron perusteella.
Eräpäivä
Valitse maksun eräpäivä kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tai syötä kenttään
maksun eräpäivä. Eräpäivä annetaan muodossa PPKKVV tai PP.KK.VVVV. Maksun
eräpäivä voi olla enintään 365 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
Laskun euromäärä
Tallenna laskulomakkeella oleva maksun kokonaissumma ilman vähennyksiä.
Alennusprosentti tai euromäärä
Tallenna alennus joko prosentti- tai euromääräisenä. Jos syöttämäsi luku on enintään 50,
olettaa ohjelma sen olevan prosentteja. Suuremmat luvut ohjelma olettaa euroiksi.
Alennustyypin voit itse määrätä tallentamalla luvun perään % tai p prosenteille ja € tai e
euroille. Ohjelma vähentää alennuksen automaattisesti.
Maksetaan
Maksun summa, josta on vähennetty mahdollinen alennus.
Sisäinen tieto
Sisäinen tieto kentän pituus on 20 merkkiä. Se välittyy maksajan tiliotteelle. Se ei välity
maksun saajalle. Sisäinen tieto voi olla esimerkiksi sähkö, vuokra, puhelin tms. Voit
järjestää ja tulostaa maksuja sisäisen tiedon mukaan.
Kustannuspaikka
Kustannuspaikka-kentän pituus on 15 merkkiä. Se välittyy maksajan tiliotteelle. Se ei välity
maksun saajalle. Kustannuspaikkaa voit käyttää esimerkiksi kirjanpidon apuvälineenä

tallentamalla kenttään esimerkiksi kirjanpidon kulutilin. Voit järjestää ja tulostaa maksuja
kustannuspaikan mukaan.
Järjestä-painike
Sisäinen tieto- ja Kustannuspaikka-kenttiin tallentamiasi tietoja voit järjestää Järjestäpainikkeella.
Valitse maksu lähetettäväksi -valinnalla voit valita maksun lähetettäväksi tällä
maksulomakkeella, jos lähetät maksut seuraavalla pankkiyhteydellä pankkiin. Voit myös
valita maksut lähetettäväksi Maksurekisteri-näytöllä.
Maksulomakkeella näkyy Näytä lasku -painike, jos maksu on tehty noudetusta
ostolaskusta. Valitsemalla painikkeen saat kyseisen laskun avautumaan selaimelle.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Laskun poisto

Etsi ostolaskuille liitteet
(Palvelut > Laskujen maksu > Etsi ostolaskuille liitteet)
Etsii saapuneiden ostolaskujen liitteiden rekisteristä ostolaskuille kuuluvat liitteet.
Ostolasku ja sen liitteet yhdistetään toisiinsa, jolloin ostolaskun avaamalla näkee myös sen
liitteet.
Tämä yhdistely tehdään automaattisesti aina ostolaskujen ja liitteiden noudon jälkeen.
Joskus häiriötilanteiden jälkeen saattaa olla tarpeen käynnistää yhdistely tämän valikon
kautta.
Avaa ostolaskujen liiterekisteri
(Palvelut > Laskujen maksu > Avaa ostolaskujen liiterekisteri)
Liiterekisterissä näytetään kaikki ostolaskuihin liittyvät liitteet.

Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi liiteaineiston saat katseltavaksi kaksoisnapauttamalla sitä tai maalaamalla ja
Näytä-painikkeella.
Valintasarake on vain Kopioi-painikkeen käytössä. Sillä voit kopioida liiteaineistoja muille
ohjelmille.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi liiteaineistot. Jos olet tehnyt erilaisia valintoja
valintasarakkeesta ja maalaamalla, ohjelma kysyy, millä valintamenetelmällä valitut haluat
poistaa.

Lue myös ohje hiiren kakkospainikkeen käytöstä.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Näytä ostolaskun liitteet

Näytöllä on saapuneen ostolaskun liiteaineiston sisältö. Mukana on myös ostolasku, jos
näytölle tullaan ostolaskurekisterin kautta.
Näytön yläosassa näkyvät liiteaineiston lähetystiedot. Alaosan listalla ovat ostolasku ja sen
liitteet. Listalta voit valita näytettäväksi ostolaskun tai liitteen, hiirellä kaksoisnapauttamalla
tai Näytä-painikkeella.
Ostolaskun ja liitteitä voit kopioida muille ohjelmille yhden kerrallaan Kopioi-painikkeella.
Liitelistan rivien järjestystä et voi muuttaa. Ostolasku on aina ensimmäisenä, ja liitteet
liiteaineiston määräämässä järjestyksessä. Sarakevalikoimaa ja -järjestystä voit muokata.
Sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit palauttaa
sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla jotakin sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Ostolaskujen liiteaineistojen ja liitteen kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.4.3. Toistuvaissuoritukset
Muokkaa lähetettäviä toistuvaissuorituksia

Anna ensin toistuvaissuorituksen yhteiset tiedot ja syötä sen jälkeen toistuvaissuorituksen
saajille summat.
Maksun aihe
Maksun aihe -kentän oletuksena on Palkka. Voit valita toisen maksun aiheen kentän
lopusta avautuvasta alasvetovalikosta. Maksun aihe näkyy toistuvaissuorituksen saajan
tiliotteella.
Eräpäivä
Valitse maksun eräpäivä. Eräpäivän tulee olla pankkipäivä.
Maksupäivä
Toistuvaissuorituserät veloitetaan tililtä eräpäivänä ja hyvitetään saajalle eräpäivää
seuraavana pankkipäivänä. Kultalinkki laskee maksupäivän automaattisesti.
Maksajan tili
Valitse alasvetovalikosta maksajan tili.
Maksajan nimi
Kirjoita tai valitse alasvetovalikosta maksajan nimi.

Maksun tyyppi
Maksun tyyppi -kentässä voit valita, onko maksu viitteellinen tai viestillinen. Jos valitset
näistä toisen, anna viite tai viesti avautuvaan kenttään. Viitenumeron vähimmäispituus on
neljä numeroa.
Rekisteri-osassa näkyvät toistuvaissuoritusten saajarekisteriin tallennetut saajat.
Saajarekisteriä pääset muokkaamaan Saajarekisteri-painikkeella. Voit valita erään
kuuluvat saajat ja tallentaa summat kaksoisnapauttamalla saajan riviä tai valitsemalla rivin
ja napauttamalla Anna summat -painiketta.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Anna summat

Saaja-kentässä on valitun saajan nimi.
Maksetaan €
Tallenna Maksetaan € -kenttään toistuvaissuorituksen saajalle maksettava rahamäärä.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.

Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Muokkaa toistuvaissuorituksen saajan tietoja

Saajan IBAN-tilinumero
Syötä kenttään toistuvaissuorituksen saajan IBAN-tilinumero.
Pankin BIC
Pankin BIC-kenttään syötät toistuvaissuorituksen saajan pankin BIC-koodin.
Saajan nimi
Saajan nimi -kenttään tallennat toistuvaissuorituksen saajan nimen.
Oletussumma €
Oletussumma-kenttään tallennat saajalle maksettavan rahamäärän. Summaa voit muuttaa
toistuvaissuorituserän muodostuksessa.
Lisätieto
Lisätieto-kenttää voit käyttää apuna esimerkiksi saajarekisterin järjestämisessä
kirjoittamalla Lisätieto-kenttään saajan lajitteluavaimen ja järjestämällä saajarekisterin
Lisätieto-kentän mukaan. Kenttää voit hyödyntää esim. eri palkansaajaryhmien
ryhmittelyyn (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset).

Jos tallennat saajarekisteriin kerralla useamman saajan tiedot, tallentamista helpottaa, kun
valitset kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi saaja. Näin saajan tietojen
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän saajatietojen tallennus -näytön
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Poista

Lähetetyt toistuvaissuoritukset

Luettelossa näkyvät toistuvaissuorituserät, jotka on lähetetty pankkiin.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Lähetettyjen aineistojen säilytysaika -kenttään voit määritellä, miten monta päivää
lähetettyjä aineistoja säilytetään. Oletuksena on 130 päivää.
Valitse kohta Ennen poistoa kysytään lupa käyttäjältä, jos haluat, että ohjelma pyytää
vahvistuksen aineistojen poistoon.
Raportti-painikkeella saat tulostettua raportin valituista aineistoista.
Poista-painikkeella saat poistettua valitut aineistotiedostot.
Poistopyynnöt-painikkeella näet aineistossa olevat maksut ja voit tehdä niille
poistopyyntöjä.
Lähetä-painikkeella voit lähettää valitut aineistot uudestaan.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
6.4.4. Ulkomaanmaksut
Muokkaa maksurekisteriä

Ulkomaan maksurekisterissä ylläpidetään yrityksen ulkomaan maksuja. Maksurekisterin
yläosassa näkyvät valinnan mukaiset maksut. Valinnan voit tehdä näytön keskiosassa
olevasta alasvetovalikosta. Valikosta voit valita näytölle:
•

kaikki maksut, jolloin näytöllä näkyvät kaikki maksut. Sinun kannattaa
käyttää tätä valintaa, jolloin näet kerralla kaikki maksut, riippumatta
maksun tilasta. Tarvittaessa voit käyttää myös seuraavia valintoja.

•

lähettämättömät ja epävarmat maksut, jolloin näytöllä näkyvät maksut,
joita ei ole lähetetty pankkiin ja myös sellaiset maksut, joita on yritetty
lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet vastaanottokuittausta pankista
(maksujen tila on epävarma). Epävarmat maksut näkyvät raportilla osittain
punaisella värillä.

•

lähetetyt ja epävarmat maksut, jolloin näytöllä näkyvät maksut, jotka on
lähetetty pankkiin ja jotka ovat saaneet pankista vastaanottokuittauksen ja
myös sellaiset maksut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole
saaneet vastaanottokuittausta pankista (maksujen tila on epävarma).
Epävarmat maksut näkyvät raportilla osittain punaisella värillä.

•

epävarmat maksut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet
vastaanottokuittausta pankista (maksujen tila on epävarma).

Maksujen edessä olevalla valintasarakkeella on kaksi eri merkitystä. Sarakkeen merkitys
näkyy kulloinkin näytön keskivaiheilla olevasta merkistä selityksineen. Napauttamalla
merkkiä ja selitettä hiirellä vaihtuu sarakkeen merkitys.
Osuuspankin logo tarkoittaa, että maksu on valittu lähetettäväksi seuraavalla
pankkiyhteydellä. P-kirjain tarkoittaa, että kyseiselle maksulle lähetetään poistopyyntö
seuraavalla pankkiyhteydellä.
Maksun tarkemmat tiedot näet näytön alaosassa painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla maksua.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Voit muokata ja lisätä
sarakkeita hiiren oikealla sarakelistan päällä (esim. eräpäivä) > Avaa sarakelista.
Käyttäessäsi hiiren kakkospainiketta maksun kohdalla voit esimerkiksi vaihtaa eräpäiviä ja
lähetystiloja.
Maksurekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Raportti-painikkeella pääset maksuraportin tulostusvalintaan.
Uuden maksun lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden maksun tiedot kopioimalla olemassa
olevan maksun tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi maksun tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin maksuihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat maksut
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi maksujen tiedot.
Ulkomaanmaksun lisäys ja kopiointi

Saajat-painikkeella pääset valitsemaan maksun saajan saajarekisteristä. Saat siirrettyä
saajan tiedot saajarekisteristä maksulomakkeelle painamalla Enter-näppäintä tai
kaksoisnapauttamalla saajatietoa Mikäli saajan tiedot eivät ole rekisterissä, tallenna tiedot
maksulomakkeelle. Maksun tallennettuasi ohjelma ehdottaa saajan tietojen tallentamista
saajarekisteriin, jos kyseistä saajaa ei saajarekisterissä vielä ole.
Maksutapa
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta maksun maksutapa. Ohjelma
muokkaa maksulomakkeen valitun maksutavan vaatimien tietojen mukaiseksi.
Saajan IBAN, tili tai hakulyhenne
Kenttään tallennat maksun saajan IBAN-tilinumeron tai tilinumeron. Saajarekisteriin
tallentamallasi hakulyhenteellä saat myös etukäteen tallennetut saajan tiedot lomakkeelle.
Käytä saajan IBAN-tilinumeroa aina, kun se on mahdollista.
Saajan nimi ja osoite (4*35 mrk)
Tallenna kenttään saajan nimi, osoite, paikkakunta ja maa täydellisinä.
Saajan pankin maakoodi
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta saajan pankin maa. Ohjelma tuo
näytölle maan ja sitä vastaavan maakoodin. Voit tehdä valinnan myös kirjoittamalla
kenttään maan ensimmäisen kirjaimen, esim. H, jolloin ohjelma tuo näytölle

aakkosjärjestyksessä ensimmäisen H-kirjaimella alkavan maan. Napauttamalla kirjainta
toisen kerran saat näytölle aakkosissa seuraavan maan jne.
Saajan pankin BIC (SWIFT-osoite)
Tallenna kenttään saajan pankin BIC eli SWIFT-osoite.
Saajan pankki (4*35 mrk)
Jos saajan pankin maassa on käytössä sisäinen clearing-järjestelmä, kirjoita
ensimmäiselle riville ISO-standardin mukainen clearing-koodi (5 merkkiä pitkä) ja
numerotieto. Kirjoita seuraaville riveille pankin täydellinen nimi ja osoite. Lisätietoa clearing
koodeista saat F1 näppäimellä.
Jos maksutapana on SWIFT-shekki, ei Saajan pankki -kenttää näytetä.
Maksettava valuutta ja määrä
Tallenna Valuutta-kenttään valuutan ISO-koodi (esim. EUR, USD, SEK) ja Määräkenttään valuutan määrä.
Kurssiviite
Tallenna kenttään valuutalle Pohjola Pankin kanssa sovitun markkinakurssin sopimusviite.
Markkinakurssiraja on 50 000 EUR.
Maksupäivä
Valitse maksun eräpäivä kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta. Voit myös
kirjoittaa eräpäivän kenttään muodossa ppkkvv. Maksun eräpäivä voi olla enintään 365
päivää eteenpäin kuluvasta päivästä.
Maksun kulut
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta, keneltä maksusta aiheutuvat kulut
veloitetaan. Vaihtoehtoja ovat: maksaja maksaa vain oman pankkinsa kulut, maksaja
maksaa kaikki kulut ja saaja maksaa kaikki kulut.
Maksajan tili
Maksajan tili Suomessa
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta maksajan tili Suomessa. Valikossa
näkyvät kaikki tilirekisteriin tallennetut tilit, joille käyttäjällä on oikeus tallentaa ulkomaan
maksuja.
Maksajan tili ulkomailla
Kun olet maksamassa maksua ulkomaiselta tililtä, kentän lopusta avautuvaan
alasvetovalikkoon tulevat näkyviin kaikki ne tilirekisteriin tallennetut tilit, joissa tilin tyyppinä
on Ulkomaisen pankin tili ja joihin käyttäjällä on oikeus tallentaa ulkomaan maksuja.
Tilin valuutta
Tilin valuutta tulee näkyviin automaattisesti valittuasi maksajan tilin.
Maksun aihe (4*35 mrk)
Tallenna kenttään maksun saajalle välittyvää tietoa maksusta, esim. laskun numero,
asiakasnumero yms, esim. INVOICE NO. 12345/5.11.2007.

Toimeksiannon viite
Kenttä näytetään ainoastaan, kun maksutavaksi on valittu Maksu ulkomaiselta tililtä.
Kenttään tallennettu viite välittyy toimeksiannon mukana ulkomaiselle pankille.
Maksuohje maksajan pankille
Ensimmäisen kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta valitaan maksuohje-koodi:
- OTHR
- INTC
- RTGS
- URGP
- PHON
- CHQB
- CORT
- NETS

= erikseen ulkomaisen pankin kanssa sovittu tieto
= yrityksen sisäinen maksu
= maksu RTGS-järjestelmän kautta
= erikoispika
= maksusta ilmoitetaan puhelimitse saajalle (puhelinnumero lisätietokenttään)
= sekkimaksu saajalle
= maksajan ja ulkomaisen pankin välinen kauppa (FX, arvopaperi jne.)
= Netotus-järjestelmän kautta maksettava maksu

Toiseen kenttään tallennetaan mahdollinen koodin vaatima lisätieto.
Valitse maksu lähetettäväksi -valinnalla
Voit valita maksun lähetettäväksi tällä maksulomakkeella, jos lähetät maksut seuraavalla
pankkiyhteydellä pankkiin. Voit myös valita maksut lähetettäväksi Maksurekisteri-näytöllä.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

6.4.5. Tilisiirrot omien tilien välillä

Ajantasaisia tilisiirtoja voit tehdä omien tiliesi lisäksi myös sellaisten tilien välillä, joihin
sinulla on käyttöoikeus. Tilien tulee olla tallennettuina ohjelman tilirekisteriin.
Tili, jolta rahat otetaan
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jolta tilisiirto tehdään. Valikossa
ovat ne tilirekisteriin tallennetut tilit, joilta käyttäjällä on valtuus tehdä tilisiirtoja.

Tili, jolle rahat siirretään
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jolle tilisiirto tehdään. Valikossa
ovat ne tilirekisteriin tallennetut tilit, joille käyttäjällä on valtuus tehdä tilisiirtoja.
Siirrettävä summa
Kenttään tallennat siirrettävän rahamäärän.
Viesti tiliotteelle
Tallenna kenttään tiliotteelle tuleva viesti. Viesti näkyy molempien tilien tiliotteella.
Jos tallennat kerralla useamman tilisiirron, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi tilisiirto. Näin tietojen tallennuksen jälkeen
ohjelma palauttaa näytölle tyhjän tilisiirtolomakkeen.
Tallennetut tilisiirrot (omien tilien välillä)

Näytöllä näkyvät kaikki tallennetut tilisiirrot. Valittuna olevan tilisiirron tiedot näet
kaksoisnapauttamalla tilisiirtoa.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden tilisiirron lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden tilisiirron tiedot kopioimalla olemassa
olevan tilisiirron tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi tilisiirron tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin tilisiirtoihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat tilisiirrot
maalaamalla ne.

Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi tilisiirtojen tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

6.4.6. Pikamaksut
Pikamaksu valinnalla tulet ensin uuden pikamaksun syöttöön. Syötettyäsi ensimmäisen
pikamaksun tulet pikamaksujen yhteenveto sivulle, josta pääset syöttämään mahdolliset
seuraavat pikasanomat.

Pikamaksulla siirrät rahaa ajantasaisesti osuuspankin tililtäsi muiden osuuspankkien tai
muiden rahalaitosten tilille. Pikamaksut ovat erikseen hinnoiteltuja. Pikamaksuja voi
tehdä pankkipäivinä klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.
Saajan tili
Tallenna kenttään pikamaksun saajan tilinumero, joka voi olla myös muussa
rahalaitoksessa.
Saajan nimi
Tallenna kenttään pikamaksun saajan nimi.
Maksettava summa €
Tallenna kenttään pikamaksun rahamäärä.
Maksajan tili
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jolta pikamaksu maksetaan.

Valikossa ovat ne tilirekisteriin tallennetut tilit, joilta käyttäjällä on valtuus maksaa
pikamaksuja.
Maksajan nimi
Tallenna kenttään maksajan nimi tai valitse se kentän lopusta avautuvasta
alasvetovalikosta. Valikossa ovat tilirekisteriin valitulle tilille tallennetut maksajan nimet.
Maksajan viite
Maksajan viitteeksi tallennat tapahtuman yksilöivän tunnisteen, joka välitetään saajalle.
Valitse viite tai vapaa viesti (140 merkkiä)
Valitse, maksetaanko pikamaksu viitteellisenä vai viestillisenä. Viitenumeron
vähimmäispituus on neljä numeroa. Viestiä voit kirjoittaa 140 merkkiä.
Jos haluat, että pikamaksu lähetetään seuraavalla pankkiyhteydellä, valitse kohta Lähetä
pikamaksu seuraavalla pankkiyhteydellä.
Jos tallennat kerralla useamman pikamaksun, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi pikamaksu. Näin tietojen tallennuksen jälkeen
ohjelma palauttaa näytölle tyhjän pikamaksulomakkeen.
Tallennetut pikamaksut

Näytöllä näkyvät kaikki tallennetut pikamaksut. Valittuna olevan pikamaksun tiedot näet
kaksoisnapauttamalla pikamaksua.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden pikamaksun lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.

Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden pikamaksun tiedot kopioimalla
olemassa olevan pikamaksun tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi pikamaksun tietoja. Mikäli
muutos tulee tehdä useampiin pikamaksuihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat
pikamaksut maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi pikamaksujen tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
6.4.7. Poista lähetettyjä aineistoja pankista

Listalta poimit aineistot valitsemalla aineiston edessä olevan sarakkeen.
Nouda lista -painikkeella saat noudettua uusimman listan valittavissa olevista aineistoista.
OK -painikkeella tallennat valinnat.
Peruuta -painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

6.4.8. Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja

Voit lähettää Kultalinkillä pankkiin muissa ohjelmissa (reskontra, palkanlaskenta, jne.)
muodostettuja aineistoja. Kultalinkissä ja ohjelmassa, jossa aineisto muodostetaan, tulee
tällöin olla tallennettuina samat aineistojen sijaintipolut.
Lähetettävän aineiston laji
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta aineisto, jota lähetät pankkiin. +/- painikkeella voit tarvittaessa lisätä valikkoon uuden aineistolajin.
Lähetettävien aineistojen kansio
Kentässä näytetään kansio, jossa lähetettävät aineistot ovat. Vaihda-painikkeella pääset
vaihtamaan kansiota. Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Ohjelma muistaa lähetettävien aineistojen kansiot aineistolajikohtaisesti. Kopioipainikkeella saat kopioitua jonkin aineistolajin kansion kaikille lajeille.
Aineistotiedostojen nimien hakuehto
Tallenna kenttään sen ohjelmiston, jossa aineisto muodostetaan, aineistolle antama nimi
tai nimen alkuosa, esim. C2B*.*, jolloin Löytyneet aineistot -listalla näkyvät ne valitussa
kansiossa olevat aineistonimet, joiden alussa on C2B.
Löytyneet aineistot
Listalla näkyvät määritellystä kansiosta löytyneet hakuehtojen mukaiset aineistonimet.

Poista tiedosto, jos sen lähetys onnistuu -valinnalla ohjelma poistaa aineiston
onnistuneen lähetyksen jälkeen.
OK-painikkeella valitset aineiston lähetettäväksi ja tulet Aineiston lähetysnimi -sivulle.
Poista-painikkeella poistat listalla valitun aineiston.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

Tämän jälkeen tulet Muilla ohjelmilla tehdyt aineisto, jotka lähetetään –sivulle, josta
tarvittaessa pääsee lisäämään uusia lähetettäviä aineistoja.

Näytöllä näkyvät ne muissa ohjelmistoissa muodostetut aineistot, jotka olet valinnut
lähetettäväksi pankkiin seuraavalla pankkiyhteydellä.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden aineiston lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi aineistojen tiedot.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

6.4.9. Nouda aineistoja muille ohjelmille
Noutaessasi aineistoja muille ohjelmille, nämä aineistot eivät tule lainkaan katseltavaksi
Kultalinkkiin.

Voit noutaa Kultalinkillä myös sellaisia aineistoja, joille ei ohjelmassa ole valmiiksi
määritelty noutopyyntöä ja joita ei Kultalinkillä pääse katsomaan.
Noudettavan aineiston valintatapa
Vaihtoehto "Valitaan uudet, noutamattomat" tarkoittaa sellaisia aineistoja, joita ei vielä ole
kertaakaan noudettu. Vaihtoehdolla "Valitaan listalta" pääsee valitsemaan yksittäisiä
aineistoja. Ne voivat olla uusia tai aiemmin noudettuja.
Noudettavan aineiston laji
Aineistolajilista on näkyvissä vain uusien, noutamattomien aineistojen valinnassa. Jos
listalla ei ole haluamaasi aineistolajia, valitse vaihtoehto "Muut aineistot". Silloin näytölle
avautuu kenttä noudettavan aineiston lajikoodille.
Noudettavan aineiston lajikoodi
Lajikoodikenttä on näkyvissä vain silloin, kun aineistolajina on "Muut aineistot". Syötä
kenttään Yrityksen pankkiyhteys-palvelun tuntema aineistolajikoodi.
Kansio, johon noudettu aineisto tallennetaan
Kentässä näytetään kansio, johon noudettu aineisto tallennetaan. Vaihda-painikkeella
pääset vaihtamaan kansiota. Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Aineiston tallennusnimen kaava
Tallenna kenttään tallennusnimen kaava. Kaavakenttään voi kirjoittaa pelkän normaalin

tiedostonimen tai sisällyttää nimeen kaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät on lueteltu
nimikentän alapuolella.
Jos tallennat kerralla useamman noutopyynnön, tallentamista helpottaa, kun valitset
kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi noutopyyntö. Näin tietojen tallennuksen
jälkeen ohjelma palauttaa näytölle tyhjän noutopyyntölomakkeen.
Tallenna noutopyyntö OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Aineistojen valinta aineistolistalta

Listalta poimit aineistot valitsemalla aineiston edessä olevan sarakkeen.
Nouda lista -painikkeella saat noudettua uusimman listan valittavissa olevista aineistoista.
OK-painikkeella tallennat valinnat.
Peruuta -painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

6.4.10.

Noudettavien aineistojen jakelu

Noudettaville aineistoille voit määritellä vakiojakeluohjeen. Nämä aineistot näkyvät myös
Kultalinkin etusivulla, josta voit jakaa ne tarvittaessa haluamaasi kansioon.

Näytöllä näkyvät tallennetut jakeluohjeet.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden jakeluohjeen lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden jakeluohjeen tiedot kopioimalla
olemassa olevan jakeluohjeen tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemaasi jakeluohjetta. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin jakeluohjeisiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat jakeluohjeet
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi jakeluohjeet.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Jakeluohjeen lisäys, kopiointi ja muokkaus

Jakeluohjeita käytät pankista noudettujen aineistojen (tiliotteet, C2B-maksujen palautteet,
saapuneet viitemaksut) jakeluun esim. myyntireskontra- tai kirjanpito-ohjelmiin. Jakelu
tapahtuu automaattisesti jokaisen pankkiyhteyden jälkeen. Mikäli sinulla on Kultalinkissä
useita tilejä, voit määritellä jokaiselle tilille oman tallennuskansion.
Aineisto, joka jaellaan heti noudon jälkeen
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta aineisto, jolle jakeluohjeen teet.
Tiliotteista ja saapuneet viitemaksut -aineistoista jaellaan vain ne, joita ei ennestään löydy
Kultalinkin rekistereistä.
Tili, jonka aineistot jaellaan
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jonka aineistot jaellaan.
Jos jaeltavaksi aineistoksi on valittu Saapuneet viitemaksut -aineisto, on jakelu mahdollista
tehdä myös laskuttajakohtaisesti. Jos valitset sekä laskuttajatunnuksen että tilin, huomioi,
että tili kuuluu kyseiselle laskuttajatunnukselle. Jos tilin ja laskuttajatunnuksen välillä on
ristiriita, ei jakelua tehdä. Selkeintä on, jos tili-valinnan tehtyäsi jätät Laskuttaja-kentän
tyhjäksi ja laskuttaja-valinnan tehtyäsi valitset Tili-kentässä vaihtoehdon Kaikki tilit.
Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot jaellaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella. Voit
valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella. Kansion tulee olla sellainen, josta
vastaanottava ohjelma aineiston osaa hakea.
Tallennustiedoston nimen kaava
Syötä kaava tallennustiedoston nimelle.

Jos tallennat kerralla useamman jakeluohjeen, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi jakeluohje. Näin jakeluohjeen tallennuksen
jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän jakeluohjeen tallennus -näytön.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.4.11.

Laskutuspalvelut

Laskutuspalvelussa teet laskusi, jotka voit tulostaa tai lähettää e-laskuina maksajalle, tai
tulostuspalveluun. Laskuihin liittyvät perustiedot (laskuttajan nimi, maksuehdot, tilinumero
ja laskunnumero) määritellään Etusivu > Käyttäjä > Laskutuspalvelujen perustiedot –
valinnassa.
Muokkaa laskurekisteriä

Laskurekisterissä ylläpidetään yrityksen laskuja. Laskurekisterin yläosassa näkyvät
valinnan mukaiset laskut. Valinnan voit tehdä näytön keskiosassa olevasta
alasvetovalikosta. Valikosta voit valita näytölle:
•

Kaikki laskut, jolloin näytöllä näkyvät kaikki laskut. Sinun kannattaa käyttää tätä
valintaa, jolloin näet kerralla kaikki laskut, riippumatta laskun tilasta. Tarvittaessa
voit käyttää myös seuraavia valintoja.

•

Lähettämättömät ja epävarmat laskut, jolloin näytöllä näkyvät laskut, joita ei ole
lähetetty pankkiin ja myös sellaiset laskut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka
eivät ole saaneet vastaanottokuittausta pankista (laskujen tila on epävarma).
Epävarmat laskut näkyvät raportilla osittain punaisella värillä.

•

Lähetetyt ja epävarmat laskut, jolloin näytöllä näkyvät laskut, jotka on lähetetty
pankkiin ja jotka ovat saaneet pankista vastaanottokuittauksen ja myös sellaiset
laskut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet
vastaanottokuittausta pankista (laskujen tila on epävarma). Epävarmat laskut
näkyvät raportilla osittain punaisella värillä.

•

Epävarmat laskut, joita on yritetty lähettää, mutta jotka eivät ole saaneet
vastaanottokuittausta pankista (laskujen tila on epävarma).

Laskujen edessä olevalla valintasarakkeella on kaksi eri merkitystä. Sarakkeen merkitys
näkyy kulloinkin näytön keskivaiheilla olevasta merkistä selityksineen. Napauttamalla
merkkiä ja selitettä hiirellä vaihtuu sarakkeen merkitys. Osuuspankin logo tarkoittaa, että
lasku on valittu lähetettäväksi tai tulostettavaksi seuraavalla pankkiyhteydellä. K-kirjain
tarkoittaa, että kyseisen laskun kopio on valittu lähetettäväksi tai tulostettavaksi
seuraavalla pankkiyhteydellä. Kopion määrittely tehdään Käyttäjä > Laskutuspalvelujen
perustiedot -valikossa.
Laskun tai sen kopion voit valita lähetettäväksi tai tulostettavaksi napauttamalla laskurivin
edessä olevaa saraketta. Vastaavasti voit myös poistaa valinnan laskun kohdalta.
!-sarakkeeseen tulee punainen huutomerkki, kun laskuun eräpäivään mennessä
täsmäytettyjen saapuneiden suoritusten summa ei täsmää laskun summaan. Kentässä
oleva V-kirjain kertoo, että laskuun kohdistuu virhepalaute.
Saat laskun katselunäytölle painamalla Enter-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla laskua.
Katselunäytöllä ei voi tehdä laskuun muita kuin maksumerkintämuutoksia.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla. Saat lisää sarakkeita
näkyviin hiiren oikealla sarakerivin päällä > Avaa sarakelista.
Laskurekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Raportti-painikkeella pääset laskuraportin tulostusvalintaan.
Uuden laskun lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden laskun tiedot kopioimalla olemassa
olevan laskun tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi laskun tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin laskuihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat laskut maalaamalla
ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemiesi laskujen tiedot.
Sulje-painikkeella poistut näytöltä. Laskujen lähetyksen ja tulostuksen käynnistät
Pankkiyhteys-kuvakkeesta.
Laskun lisäys

Maksajan asiakasnumero tai hakulyhenne
Maksajan asiakasnumero -kenttään tallennat laskun maksajan asiakasnumeron.
Maksajarekisteriin tallentamallasi hakulyhenteellä saat myös maksajan tiedot lomakkeelle.
Hae-painikkeella voit myös hakea maksajan tiedot maksajarekisteristä.
Maksaja (BuyerOrganisationName)
Kentässä näytetään maksajan nimi. Muokkaa-painikkeella pääset tallentamaan tai
muokkaamaan maksajan tietoja.
Vastaanottaja, jos ei lähetetä maksajalle
Kentässä näytetään laskujen vastaanottajan nimi, jos laskuja ei lähetetä suoraan
maksajalle. Muokkaa-painikkeella pääset tallentamaan ja muokkaamaan vastaanottajan
tietoja.
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta laskun kieli ja lähetystapa.
Merkitse lasku luottamukselliseksi
E-laskulle lisätään luottamuksellisuustieto.

Lisätietoa laskusta maksajalle
Kenttään voit kirjoittaa maksajalle laskulla välitettävää lisätietoa laskusta (70 merkkiä).
Lisätieto näkyy laskulla laskurivien yläpuolella.
Laskutusaiheen kohdistustieto (EpiPaymentInstructionIdentifier)
Henkilöasiakkaiden e-laskuille tulee antaa laskutusaiheen kohdistustieto. Muillekin
laskuille voi tallentaa laskutusaiheen ja hyödyntää sitä esimerkiksi laskurekisterin
lajittelussa. Löydät lisätietoa laskutusaiheista kohdata Laskutusaiheet.
Laskun päiväys (InvoiceDate)
Laskun päiväyksen oletuksena on kuluva päivä. Laskulle tulostettavaksi laskun
päiväykseksi voit tallentaa myös menneisyydessä olevan päivän.
Laskun numero (InvoiceNumber)
Ohjelma ehdottaa laskulle seuraavaa laskun numeroa. Seuraavan laskun numero
lasketaan aina viimeksi tallennetusta laskusta. Jos siis muutat ohjelman ehdottamaa
laskunumeroa, lähtee numerointi juoksemaan siitä eteenpäin. Numerointia voi muuttaa
myös laskutuksen perustiedoissa.
Myyjän viite (SellerReferenceIdentifier)
Tallenna kenttään myyjän viite.
Ostajan tilausviite (OrderIdentifier)
Tallenna kenttään laskukohtainen tilaus- tai sopimusnumero.
Eräpäivä (EpiDateOptionDate)
Kenttään syötät laskun eräpäivän. Jos kenttä on tyhjä, laskee ohjelma eräpäivän laskun
perustiedoissa olevan maksuajan mukaan.
Viitenumero (EpiRemittanceInfoIdentifier)
Ohjelma ehdottaa laskulle seuraavaa viitenumeroa. Seuraavan viitenumero lasketaan aina
viimeksi tallennetusta laskusta. Jos siis muutat ohjelman ehdottamaa viitettä, lähtee
numerointi juoksemaan siitä eteenpäin. Numerointia voi muuttaa myös laskutuksen
perustiedoissa. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa.
Maksuehto (PaymentTermsFreeText)
Kenttään voit tallentaa laskuille tulostettavan maksuehdon oletusarvon esimerkiksi 14 pv
netto.
Viivästyskorko, % ja teksti (PaymentOverDueFineFreeText,
PaymentOverDueFinePercent)
Tallenna kenttään viivästyskoron oletusarvo. Arvo tulostetaan laskulle, mutta sitä ei
käytetä laskentaan.
Vapaaseen tekstiin voit tallentaa esimerkiksi viivästyskoron minimieuromäärän.
Kustannuspaikka (AccountDimensionText)
Voit tallentaa kenttään maksajan kirjanpidossa käytettävän kustannuspaikan tai muun
vastaavan tiedon.
Tiliöintiehdotukset (ShortProposedAccountIdentifier, NormalProposedAccountIdentifier)
mahdollistavat maksajan kirjanpidon automatisoinnin laskutapahtumien osalta. Valitsepainikkeella voit tehdä tarvittavat kirjanpitomerkinnät.

Voit tallentaa laskulle tiliöintitiedot valitsemalla Myyjän tiliöinti -kentän lopussa olevan
Valitse-painikkeen.
Käännetty arvonlisävelvollisuus -valinnalla teet laskun, jonka arvonlisäveroista huolehtii
maksaja. Laskuriveillä ei silloin voi olla arvonlisäveroa. Laskulle lisätään teksti, joka on
tallennettu Käyttäjä-valikon kautta laskutuspalvelujen perustietoihin Laskut-välilehdelle.
Laskurivit -painikkeella lisäät laskulle laskurivit.
Kopioi laskurivit seuraavalle laskulle -valinnalla kopioi ohjelma tallennetut laskurivit
myös seuraavalle lisättävälle laskulle.
Siirrä e-lasku saatavarahoitukseen -valinnalla lasku lähetetään maksajan lisäksi
rahoitusyhtiölle, jonka tiedot on annettu laskutuspalvelujen perustietojen Saatavarahoitusvälilehdellä. Tällöin laskun viitenumero muodostetaan automaattisesti myyjänumerosta,
sopimustunnuksesta ja laskun numerosta. Saatavarahoitukseen menevissä laskuissa ei
voi käyttää liitteitä. Siirrä e-lasku saatavarahoitukseen –valinta aktivoituu vain siinä
tapauksessa, kun laskutuspalvelujen perustiedoissa on annettu Saatavarahoitukseen
liittyvät tiedot.
Jos lähetät tai tulostat laskun seuraavalla pankkiyhteydellä, valitse kohta Valitse lasku
lähetettäväksi.
Linkit -painikkeella voit liittää laskuun linkkitiedot.
Liitteet -painikkeella voit lisätä laskuun liitteitä.
Maksumerkinnät -painikkeella pääset tallentamaan laskuun liittyviä maksumerkintöjä.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Laskurivit

Laskurivien käsittely -näytöllä ylläpidät laskuun liittyviä laskurivejä. Rivejä voit siirrellä
toiseen järjestykseen hiirellä. Sarakkeiden mukaan ei voi lajitella, mutta sarakkeiden
järjestystä ja leveyttä voi säädellä.
Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja
valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden laskurivin lisäykseen pääset Laskurivi-painikkeella.
Uuden ennakon lisäykseen pääset Ennakko-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden laskurivin tiedot kopioimalla olemassa
olevan laskurivin tiedot.
Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi laskurivin tietoja. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin laskuriveihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat laskurivit
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi laskurivit.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

Uusi laskurivi

Tuotteet-painikkeella saat haettua laskuriville tiedot suoraan tuoterekisteristä.
Tuotenumero (ArticleIdentifier)
Tallenna kenttään tuotteen tai palvelun tuotenumero.
Tuote / palvelu (ArticleName)
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun nimi.
Maksajien käyttämä tuotenumero (BuyerArticleIdentifier)
Tallenna kenttään maksajien käyttämä tuotteen tai palvelun tuotenumero.
Tuotteen / palvelun lisätietojen Internet-osoite (ArticleInfoUrlText)
Tallenna kenttään Internet-osoite, josta löytyy lisää tietoa tuotteesta tai palvelusta. Linkki
tulee laskuriville.
Toimitettu määrä (DeliveredQuantity)
Tallenna kenttään toimitettu tuotteen tai palvelun määrä.
Yksikkö
Tallenna kenttään tuotteen tai palvelun yksikön.

Toimituspäivä tai toimitusjakso (StartDate, EndDate)
Tallenna kenttään tai valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tuotteen tai
palvelun toimituspäivä tai toimitusjakso.
Näytä-painikkeella pääset tallentamaan tilaukseen liittyvät tiedot.
Kustannuspaikka (RowAccountDimensionText)
Voit tallentaa kenttään tuotekohtaisesti maksajan kirjanpidossa käytetyn kustannuspaikan
tai muun vastaavan tiedon.
Tiliöintiehdotukset (RowShortProposedAccountIdentifier,
RowNormalProposedAccountIdentifier) mahdollistavat maksajan kirjanpidon
automatisoinnin tuote-/palvelukohtaisesti. Valitse-painikkeella voit tehdä tuote/palvelukohtaiset kirjanpitomerkinnät.
Voit tallentaa laskulle rivikohtaiset tiliöintitiedot valitsemalla Myyjän tiliöinti -kentän
lopussa olevan Valitse-painikkeen.
Vapaat viestit (RowFreeText)
Tallenna kenttään tuotteeseen tai palveluun liittyvä vapaa viesti.
Yksikköhinta (UnitPriceAmount)
Tallenna kenttään laskutettavan tuotteen tai palvelun yksikköhinta. Hinta voi olla myös
negatiivinen, jos kyseessä on esim. hyvityslasku.
Valitse kohta Sisältää alv:n, jos yksikköhintaan sisältyy alv.
Valitse Laske verollisena, jos haluat, että laskun loppusummaan lasketaan yhteen
verolliset yksikköhinnat. Muussa tapauksessa alv lasketaan verottomalle loppusummalle.
Alv % (RowVatRatePercent)
Tallenna kenttään tai valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tuotteen tai
palvelun alv-prosentti.
Alennus % (RowDiscountPercent)
Tallenna kenttään laskurivikohtainen alennusprosentti.
Näytöllä näet sekä yksikkö- että laskurivikohtaiset hinnat.
Jos tallennat kerralla useamman laskurivin, tallentamista helpottaa, kun valitset kohdan
Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi laskurivi. Näin laskurivin tallennuksen jälkeen
ohjelma palauttaa tyhjän laskurivin tallennus -näytön.
Tallenna tiedot Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

Uusi ennakkomaksu

Vapaat viestit -kenttään voit kirjoittaa ennakkomaksuun liittyviä tietoja.
Maksettu summa
Tallenna kenttään ennakkomaksun määrä.
Jos tallennat kerralla useamman ennakkomaksun, tallentamista helpottaa, kun valitset
kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi ennakkomaksu. Näin ennakkomaksun
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän ennakkomaksun tallennus -näytön.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Tiliöintitilin valinta

Valitse tiliöintitilit tilikartoilta.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

Myyjän tiliöintitiedon valinta

Laskuille, laskuriveille ja tuoterekisterin tuotteille voit valita myyjän tiliöintitiedon. Tieto
kulkee e-laskujen mukana ja on tarkoitettu esimerkiksi laskuttajan tilitoimiston käyttöön.
Laskuttaja sopii tilitoimistonsa kanssa käytettävistä tiliöinneistä ja lähettää laskuistaan
kopiot e-laskuina.
Kultalinkki hakee tiliöintilistan käyttäjän tietojen tallennuskansiossa olevasta tiedostosta
KL32EL.TXT. Tiedosto täytyy laskuttajan tai tilitoimiston itse tehdä. Jos tiedostoa ei ole,
näkyy myyjän tiliöinnin valintanäytöllä ilmoitus, missä sen pitäisi olla ja minkä nimisenä.
KL32EL.TXT-tiedosto on helpointa tehdä Windowsin mukana tulevalla Muistio (Notepad) ohjelmalla. Se käynnistyy Muokkaa-painikkeella.
Tiliöintilistassa on yksi tiliöinti ja siihen liittyvä selite jokaisella rivillä. Seliteosa erotetaan
risuaitamerkillä (#). Välilyöntejä voidaan käyttää listalla sisentämiseen, mutta ne eivät tule
mukaan laskulle. Tiliöintitilin maksimipituus on 35 merkkiä (sisennyksiä ei lasketa
mukaan). Yhden rivin maksimipituus selitteineen on 120 merkkiä.
Esimerkki tiliöintilistasta:
123456 # Tämän rivin tiliöintitilissä on vain numeroita
Abc 789012 # Tämän rivin tilissä on kirjaimia ja numeroita
# Tällä rivillä on vain selite
100 # Satanen
101 # Satanen ja yksi
102 # Satanen ja kaksi
200 # Kaksisataa

201 # Kaksisataa ja yksi
202 # Kaksisataa ja kaksi

Laskutusaiheet

Rekisterin yläosassa näkyvät kaikki rekisteriin tallennetut e-laskujen laskutusaiheet ja
niiden kohdistustiedot. Maalattuna olevan laskutusaiheen voit valita kaksoisnapauttamalla,
Valitse-painikkeella tai painamalla Enter-näppäintä.
Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Laskutusaiherekisterin järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät
ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden laskutusaiheen lisäykseen pääset Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden laskutusaiheen tiedot kopioimalla
pohjatiedoiksi olemassa olevan laskutusaiheen.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemasi laskutusaiheen tietoja. Mikäli
muutos tulee tehdä useampiin laskutusaiheisiin, voit kerralla valita kaikki muokattavat
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi laskutusaiheet.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Uusi laskutusaihe

Laskutusaiheen kohdistustieto
Tallenna kenttään laskutusaiheen kohdistustieto. Kohdistustiedon täytyy olla sellainen,
jolla olet lähettänyt pankkiin laskuttajailmoituksen.
Laskutusaiheen teksti
Tallenna kenttään laskutusaiheen kohdistustietoon liittyvä laskutusaiheen teksti, jonka olet
antanut laskuttajailmoituksella tai muu vapaavalintainen teksti. Tekstiä ei lähetetä laskun
mukana.
Jos tallennat kerralla useamman laskutusaiheen, helpottaa tallentamista kohdan
"Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi laskutusaihe" valitseminen. Näin laskutusaiheen
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa tyhjän tallennusnäytön.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Linkit

Voit liittää e-laskuun ja sähköpostilaskuun linkkitiedot, jolloin laskulta on mahdollista linkin
avulla päästä Internet-sivulle, josta saa laskua koskevaa lisätietoa.
Internet-osoite laskun liitteisiin, tarjouksiin, laskuhotelliin tms. (InvoiceUrlText)
Kirjoita tai kopioi kenttään Internet-osoite, josta pääsee esimerkiksi laskuun liittyviin
liitteisiin tms.
Yllä olevan osoitteen selite (InvoiceUrlNameText)
Kirjoita kenttään linkkiä koskeva seliteteksti.
Myyjän viitteeseen liittyvä Internet-osoite (SellerReferenceIdentifierUrlText)
Voit kirjoittaa tai kopioida kenttään myyjän viitteeseen liittyvän Internet-osoitteen.
Tilaukseen tai sopimukseen liittyvä Internet-osoite (OrderIdentifierUrlText)
Voit kirjoittaa tai kopioida kenttään tilaukseen tai sopimukseen liittyvän Internet-osoitteen.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Liitteet

Valitse "Näytettävät tiedostolajit" kentän avautuvasta alasvetovalikosta, minkä tyyppisiä
tiedostoja etsitään.
Tiedostojen kansio-kentässä näkyy, mistä tiedostoja etsitään. Toisen kansion voit valita
Vaihda-painikkeella.
Tiedoston nimien hakuehdon kenttään voit laittaa rajauksen, jolla tiedostoja etsitään.
Esimerkiksi A* etsii vain kaikki a-kirjaimella alkavat tiedostonimet. Tiedostolista
päivitetään, kun hakuehtokentästä poistutaan. Päivityksen voit tehdä myös "Päivitä lista"painikkeella.
Löytyneiden tiedostojen listalta voit valita yhden tiedoston kaksoisnapauttamalla tai
maalaamalla ja OK-painikkeella. Näytä-painikkeella valittu tiedosto annetaan Windowsille
avattavaksi ja näytettäväksi. Tiedostoja voit poistaa levyltä Poista-painikkeella ja deletenäppäimellä.
Tiedostolistan järjestystä ja sarakkeita voit muokata. Järjestykseen ja sarakkeiden
asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat
alkutilaan napauttamalla jotakin sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Laskulle valitut liitetiedostot

Näytöllä on lista e-laskulle valituista liitetiedostoista. Listan alapuolella näkyy liitteiden
määrä ja yhteiskoko. Lisäksi näkyy, kuinka monta liitettä vielä voi lisätä.
Uusi-painikkeella pääset valitsemaan laskulle uuden liitteen.
Muokkaa-painikkeella ja liiteriviä kaksoisnapauttamalla pääset muokkaamaan liitteen
luottamuksellisuustietoa. Liitteen merkitseminen luottamukselliseksi ei takaa, että laskun
vastaanottaja käsittelee laskua ja liitettä luottamuksellisena.
Näytä-painikkeella valittu liitetiedosto annetaan Windowsille avattavaksi ja näytettäväksi.
Poista-painikkeella poistat liitetiedoston laskun liitelistalta, mutta alkuperäinen tiedosto jää
levylle.
Liitetiedostolistan järjestystä ja sarakkeita voit muokata. Järjestykseen ja sarakkeiden
asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit palauttaa sarakevalinnat
alkutilaan napauttamalla jotakin sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikeella ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Maksumerkinnät

Laskun maksumerkinnöissä näet ohjelman laskulle kohdistamia saapuneita suorituksia.
maksumerkinnöissä voit myös itse tallentaa laskulle maksumerkintöjä ja kommentteja.
Ohjelma näyttää laskun päiväyksen, eräpäivän, numeron, viitenumeron ja maksajan.
Lisäksi maksumerkinnöissä näkyy laskun summa ja maksetut suoritukset sekä vielä
maksettavana oleva määrä.
Laskun maksumerkinnöissä näet laskulle kohdistuneet maksumerkinnät. Voit muokata
maksumerkintöjen järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Valintasarakkeesta valitaan ne maksumerkinnät, jotka lasketaan mukaan maksettuun
summaan. Jos jokin maksutapahtuma ei oikeasti kuulu laskulle (esim. maksettu väärällä
viitteellä), sitä ei saa valita mukaan. Jos maksumerkinnän poistaa, se löydetään uudelleen,
mikäli sen tiliote tai viitemaksujen luettelo on mukana etsinnässä.
Voit palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja
valitsemalla Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Uuden maksumerkinnän pääset tekemään Uusi-painikkeella.
Kopioi-painikkeella voit halutessasi tallentaa uuden maksumerkinnän kopioimalla
olemassa olevan merkinnän tiedot.

Muokkaa-painikkeella pääset muokkaamaan valitsemaasi maksumerkintää. Mikäli muutos
tulee tehdä useampiin merkintöihin, voit kerralla valita kaikki muokattavat merkinnät
maalaamalla ne.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi maksumerkinnät.
Omiin kommentteihin voit kirjoittaa laskun maksamista koskevaa tietoa, jota ei lähetetä
laskun mukana.
Valitse kohta Lasku on kuitattu käsitellyksi, jos laskun maksu on hoidettu esimerkiksi
käteisellä.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Maksumerkinnän lisäys

Tili, jolle maksettiin
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta tili, jolle maksu on maksettu.
Maksettu summa €
Tallenna kenttään maksettu summa.
Maksupäivä
Tallenna kenttään maksumerkinnän maksupäivä.
Kirjauspäivä
Tallenna kenttään maksumerkinnän kirjauspäivä.
Maksajan nimi
Tallenna kenttään maksajan nimi.
Arkistointitunnus tai selite
Tallenna kenttään maksuun liittyvä arkistointitunnus tai selite.
Valitse kohta Maksumerkintä lasketaan mukaan maksettuun summaan, jos maksu
lasketaan mukaan laskuun liittyviin saapuviin suorituksiin.

Jos tallennat kerralla useamman maksumerkinnän, tallentamista helpottaa, kun valitset
kohdan Tallennuksen jälkeen aloitetaan uusi maksumerkintä. Näin maksumerkinnän
tallennuksen jälkeen ohjelma palauttaa uuden maksumerkinnän tallennus -näytön.
Tallenna maksumerkintä Tallenna-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Etsi laskuille maksutapahtumia

Valitse tilit, joilta maksutapahtumia etsitään
Valitse rekisteristä tili tai tilit, joilta saapuneita maksusuorituksia etsitään.
Voit muokata tilirekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Jos haluat, että ohjelma ehdottaa aina saapuneiden viitemaksujen noudon jälkeen, että se
automaattisesti alkaa etsiä saapuneita maksusuorituksia, valitse kohta Ehdota etsintää
pankkiyhteyden jälkeen. Voit myös itse manuaalisesti aloittaa etsinnän Etsi-painikkeella.
Hyväksy maksutapahtuma, jos viite, summa ja maksupäivä täsmäävät (maksupäivä
täsmää, jos se on aikaisintaan laskun päiväys ja myöhäisintään eräpäivä) -valinnalla
maksutapahtuma hyväksytään valmiiksi, jos mainitut kriteerit täyttyvät.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.4.12.

Huolla rekisterit

Katso kohta 6.3.8. Huolla rekisterit.

6.5.

Pankkiyhteys

Voit ottaa pankkiyhteyden aineistojen lähettämistä ja noutamista varten joko Pankkiyhteys
–valikon kautta, tai pikavalintarivistä löytyvällä osuuspankin logolla. Huomioithan että
aineistojen nouto ja lähettäminen vaatii aina pankkiyhteyden.

6.5.1. Käsittele kaikki palvelupyynnöt

Ohjelma näyttää pankkiyhteyden aikana yhteyden etenemisen.
Jos yhteys katkeaa kesken aineistojen lähetyksen, varmista aineistojen tila ennen
aineistojen uutta lähetystä noutamalla pankista Lista aineistoista ja raporteista. Listan
valitset noudettavaksi valitsemalla Palvelut-valikosta Valitse noudettavat raportit. Listan
aineistoista ja raporteista saat valituksi kohdasta Palautteet ja tietopalvelut. Listalla on
tiedot kaikista pankkiin lähettämistäsi ja noudettavissa olevista aineistoista.

6.5.2. Näytä edellisen yhteyden raportti

6.5.3. Näytä yhteyspäiväkirja

6.5.4. Poista edellisen yhteyden raportti

6.5.5. Poista vanhoja tapahtumia yhteyspäiväkirjasta

Päivämäärän voit valita alasvetovalikosta, jossa on valittavina seuraavat 30 pankkipäivää.
Voit myös itse tallentaa päivämäärän esimerkiksi muodossa ppkkvv.
6.6.

Noudetut aineistot (etusivulla näkyvät aineistot)

6.6.1. Tiliotteet

Valitse tiliotetili -kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta voit valita tilin, jonka
tiliotteita haluat selata.
Näytä raportilla pelkät tapahtumat -valinnalla saat tiliotteesta tiiviimmän raportin, jossa
ei näytetä välisummia eikä pankin lähettämiä tili- tai asiakastiedotteita.
Yhdistä maksetut laskut palaute -valinnalla näkyvät maksetut laskut eriteltynä maksujen
yhteissumman alla.
Luettelossa näet valitun tilin/tilien noudetut tiliotteet.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Valitun tilin tilioteraportin näet kaksoisnapauttamalla valittua tiliotetta. Voit myös valita
raportille tulevat tiliotteet tekemällä valinnan yhden tai useamman tiliotteen edessä
olevaan sarakkeeseen ja valitsemalla Raportti -painikkeen. Painikkeen alapuolella olevat
numerot kertovat, kuinka monta tiliotetta raportille on valittu. Valittuna voi olla myös
muiden kuin näytölle valitun tilin tiliotteita.

Vastaavasti voit kopioida valitut tiliotteet haluamaasi hakemistoon Kopioi-painikkeella.
Painikkeen alapuolella olevat numerot kertovat, kuinka monta tiliotetta on valittu.
Voit myös kopioida valittujen tiliotteiden tapahtumia ASCII-muodossa esim. Excelohjelman käyttöön Kopioi tapahtumia -painikkeella. Jos et ole valinnut yhtään tiliotetta,
olettaa ohjelma kaikki tiliotteet valituiksi. Kopioi tapahtumia -painikkeen alapuolella olevat
numerot kertovat, kuinka monta tiliotetta on valittu.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi tiliotteet. Ennen poistamista ohjelma kysyy,
millä valintamenetelmällä valitut tiliotteet haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat tiliotteet, jotka
on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai tiliotteet, jotka on valittu maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Tiliotteiden kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
Tiliotetapahtumien kopiointi

Yhdistetään tapahtumat maksettujen laskujen palautteilta -valinnalla ohjelma yhdistää
palautteiden tiedot tiliotteisiin, jolloin kopiointiin saadaan mukaan yksittäiset maksut
yhteissummien sijaan.
Anna kriteerit, joiden mukaiset tapahtumat valitaan kopioitaviksi.
Aikaisin ja/tai myöhäisin arvopäivä
Kirjoita kenttiin arvopäiväväli, jolta tapahtumat kopioidaan. Voit myös antaa arvopäivän,
josta alkaen olevat tapahtumat kopioidaan tai arvopäivän, johon asti olevat tapahtumat
kopioidaan. Päivät voit kirjoittaa muodossa ppkkvv tai ppkkvvvv.
Tilioteselitteet
Valitse kopioitavien tapahtumien tilioteselitteet.
Tyyppi
Valitse kopioitavien tapahtumien tyyppi kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta.
Oletuksena on, että valitaan sekä otto- että pano-tapahtumat.
Saajan tili tai lyhenne
Jos haluat kopioida tapahtumat, joissa on tietty saajan tilinumero, kirjoita kenttään saajan
tilinumero tai hakulyhenne. Voit myös hakea tiedon saajarekisteristä Hae-painikkeen
avulla.

Saajan tai maksajan nimen alku
Jos haluat kopioida tapahtumat, joissa on tietty saajan tai maksajan nimen alku, kirjoita se
kenttään.
Viite tai viitesarja
Jos haluat kopioida tapahtumat, joissa on tietty viitenumero tai jokin viitesarja, kirjoita
viitenumero tai viitesarjaan kuuluva ensimmäinen ja viimeinen viite kenttiin.
Kopioitavat tietokentät
Valitse tietokentät, jotka tapahtumista kopioidaan.
Tietokenttien väliin laitettava erotinmerkki
Valitse kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi erotinmerkki tietokenttien
väliin. Oletuksena on Sarkain.
Kirjoita alkuun otsikkorivi
Valitse Kirjoita alkuun otsikkorivi -valinta, jos haluat, että tietokenttien nimet tulevat
vastaavien sarakkeiden otsikoiksi.
OK-painikkeella tallennat tiedot.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.6.2. C2B-maksujen palautteet

Luettelossa näkyvät noudetut C2B-maksujen palautteet. Palauterekisterissä ovat kaikkien
C2B-muotoisten maksujen palautteet. Maksuaineisto-sarakkeesta voi päätellä
maksuaineiston tyypin, jos aineisto on tehty Kultalinkillä. XM on SEPA-maksu, TS on
toistuvaissuoritus ja LU on ulkomaanmaksu.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi palautteen saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata palautteita
tekemällä valinnan yhden tai useamman palautteen edessä olevaan valintasarakkeeseen
ja valitsemalla Näytä raportti -painikkeen.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut palautteet haluamaasi
hakemistoon.
Näytä raportti- ja Kopioi-painikkeiden yläpuolella näet, miten monta palautetta on valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi palautteet. Ennen poistamista ohjelma kysyy,
millä valintamenetelmällä valitut palautteet haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat palautteet,
jotka on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai palautteet, jotka on valittu
maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
C2B-maksujen palautteiden kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.

Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.6.3. Kotimaan maksujen (LMP) palautteet
Mikäli olet kopioinut Kultalinkki 7.x versioon tietoja Kultalinkki versiosta 5.x tai 6.x, voi
sinulla näkyä etusivulla Kotimaan maksujen (LMP) palautteet otsikko. Täältä löydät vanhat
LMP:nä maksettujen maksujen palautteet. Uusia palautteita tänne ei enää tule, sillä
nykyisin maksut eivät ole enää LMP-muotoisia. Uusien maksujen palautteet löytyvät C2Bmaksujen palautteet otsikon alta.

6.6.4. Saapuneet viitemaksut

Luettelossa näkyvät noudetut saapuneet viitemaksu -aineistot.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Näytä raportilla maksut -valinnalla raportilla näytetään maksut ilman yhteenvetotietoja.
Näytä raportilla yhteenveto -valinnalla raportilla näytetään vain yhteenvetotieto.

Haluamasi raportin saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata raportteja
tekemällä valinnan yhden tai useamman raportin edessä olevaan valintasarakkeeseen ja
valitsemalla Näytä raportti -painikkeen.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut raportit haluamaasi
hakemistoon.
Näytä raportti- ja Kopioi-painikkeiden yläpuolella näet, miten monta raporttia on valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi raportit. Ennen poistamista ohjelma kysyy,
millä valintamenetelmällä valitut raportit haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat raportit, jotka
on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai raportit, jotka on valittu maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
Saapuneiden viitemaksujen kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.6.5. Ulkomaan maksujen (LUM) palautteet
Mikäli olet maksanut ulkomaanmaksuja vanhalla Kultalinkki 5.x tai 6.x versiolla näkyy
sinulla noiden ulkomaanmaksujen palautteet tämän otsikon alla. Uusia ulkomaanmaksujen
palautteita ei tänne enää tule, sillä uudet ulkomaanmaksut ovat C2B-muotoisia ja löytyvät
C2B-maksujen palautteet otsikon alta.

6.6.6. Saapuvien ulkomaanmaksujen ennakkotiedot

Luettelossa näkyvät noudetut saapuvien ulkomaan maksujen ennakkotiedot.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi ennakkotiedon saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata
ennakkotietoja tekemällä valinnan yhden tai useamman ennakkotiedon edessä olevaan
valintasarakkeeseen ja valitsemalla Näytä raportti -painikkeen.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut ennakkotiedot haluamaasi
hakemistoon.
Näytä raportti- ja Kopioi-painikkeiden yläpuolella näet, miten monta ennakkotietoa on
valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi ennakkotiedot. Ennen poistamista ohjelma
kysyy, millä valintamenetelmällä valitut ennakkotiedot haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat
ennakkotiedot, jotka on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai ennakkotiedot,
jotka on valittu maalaamalla.

Sulje-painikkeella suljet näytön.
Saapuvien ulkomaanmaksujen ennakkotietojen kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

6.6.7. Ulkomaiset tiliotteet

Valitse tili -kentän lopusta avautuvasta alasvetovalikosta voit valita tilin, jonka tiliotteita
haluat selata.
Voit muokata järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi tiliotteen saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata tiliotteita
tekemällä valinnan yhden tai useamman tiliotteen edessä olevaan valintasarakkeeseen ja
valitsemalla Näytä raportti -painikkeen.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut tiliotteet haluamaasi
hakemistoon.
Näytä raportti- ja Kopioi-painikkeiden yläpuolella näet, miten monta tiliotetta on valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi tiliotteet. Ennen poistamista ohjelma kysyy,
millä valintamenetelmällä valitut tiliotteet haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat tiliotteet, jotka
on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai tiliotteet, jotka on valittu maalaamalla.

Sulje-painikkeella suljet näytön.
6.6.8. Ostolaskut ja liitteet

Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi ostolaskun saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata ostolaskuja
myös Kultalinkin tekemällä suppeammalla raportilla tekemällä valinnan yhden tai
useamman ostolaskun edessä olevaan valintasarakkeeseen ja valitsemalla Näytä raportti
-painikkeen.
Maksa-painikkeella pääset maksulomakkeeseen, jossa näkyvät valitsemasi ostolaskun
täytetyt tiedot. Kun olet tallentanut ostolaskun maksurekisteriin, tulee ostolaskulle tieto
maksun tallentajasta ja tallennusajasta. Hiiren kakkospainikkeella pääset tarvittaessa
poistamaan nämä tiedot, jos haluat esimerkiksi valita ostolaskun uudestaan maksuun.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut ostolaskut xml-muotoisina
haluamaasi hakemistoon.
Näytä raportti- ja Maksa-painikkeiden yläpuolella näet, miten monta ostolaskua on
valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi ostolaskut. Ennen poistamista ohjelma kysyy,
millä valintamenetelmällä valitut ostolaskut haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat ostolaskut,
jotka on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai ostolaskut, jotka on valittu
maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.

Ostolaskun maksaminen
Katso kohta 6.4.2. Laskujen maksu.
Ostolaskujen kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.6.9. E-laskutuksen virhepalautteet

Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi virhepalautteen saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit selata
virhepalautteita myös tekemällä valinnan yhden tai useamman virhepalautteen edessä
olevaan valintasarakkeeseen ja valitsemalla Näytä raportti -painikkeen.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi virhepalautteet. Ennen poistamista ohjelma
kysyy, millä valintamenetelmällä valitut virhepalautteet haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat
virhepalautteet, jotka on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai virhepalautteet,
jotka on valittu maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
E-laskutuksen virhepalautteiden kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.

6.6.10.

E-laskujen vastaanottoilmoitukset

Voit muokata rekisterin järjestystä ja sarakkeita haluamallasi tavalla.
Järjestykseen ja sarakkeiden asetteluun tekemäsi muutokset jäävät ohjelman muistiin. Voit
palauttaa sarakevalinnat alkutilaan napauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla
Palauta sarakevalinnat alkutilaan -vaihtoehdon.
Haluamasi vastaanottoilmoituksen saat selattavaksi kaksoisnapauttamalla sitä. Ilmoitus
annetaan selaimelle näytettäväksi.
Kopioi-painikkeella voit kopioida valintasarakkeessa valitut vastaanottoilmoitukset xmlmuotoisina haluamaasi hakemistoon.
Kopioi-painikkeen yläpuolella näet, kuinka monta vastaanottoilmoitusta on valittuna.
Poista-painikkeella voit poistaa valitsemasi vastaanottoilmoitukset. Ennen poistamista
ohjelma kysyy, millä valintamenetelmällä valitut haluat poistaa. Vaihtoehtoina ovat
vastaanottoilmoitukset, jotka on valittu valintasarakkeessa olevalla valinnalla tai
vastaanottoilmoitukset, jotka on valittu maalaamalla.
Sulje-painikkeella suljet näytön.
E-laskujen vastaanottoilmoituksen kopiointi

Kansio, johon tallennetaan
Kansio, johon valitut aineistot tallennetaan. Oletuskansion voi vaihtaa Vaihda-painikkeella.
Voit valita kansion myös C:\KLDATA-painikkeella.
Tallennustiedoston nimi
Nimi, jolla valitut aineistot tallennetaan.
Tallenna tiedot OK-painikkeella.
Peruuta-painikkeella poistut näytöltä tallentamatta tietoja.
6.6.11.

Viimeisimmät tilitapahtumat

6.6.12.

Saldoyhteenvedot

