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Alkusanat
Kiitos kun valitsitte

SoleBill™

hallintajärjestel-

män.

SoleBill™

mutta toiminta oli epävarmaa: suosittelemme
ehdottomasti OO:n päivittämistä uusimpaan
versioon (vähintään versio 3.2.51) vahinkojen
välttämiseksi.

Tiedostot, joissa on viivakoodiominaisuus
on SoleCon Suunnittelun kehittämä

MS Office tai Open Office -ympäristöön soveltuva
monipuolinen taulukkolaskentaohjelmassa toimiva
laskupohja ja asiakas- ja tuotetietojen hallintajärjestelmä, joka edellyttää ainoastaan taulukkolaskentaohjelman peruskäytön tuntemusta.
Aiemmin myynnissä ollut SoleCon järjestelmän
versio 1.0 on uudistunut täydellisesti. Nyt julkaistulle versiolle 2.51 olemme antaneet tuotenimeksi

SoleBill™.
Teille on tämän tuotepakkauksen mukana toimitettu tilauksenne mukaisesti yksi valitsemastanne
kolmesta tuoteversiosta, jotka kaikki ovat saatavana sekä MS Office että Open Office ympäristöön:
SoleBill_1 - 1- ja 2-sivuinen lomake yhdelle toiminimelle
SoleBill_2 - 1- ja 2-sivuinen lomake toiminimelle +
yhdelle aputoiminimelle

Mikäli olette tilannut viivakoodiominaisuuden, tulee
Teidän itse vastata siitä, että koneessanne on
viivakoodin muodostamiseen tarvittava Code 128C
-fontti. Teidän on myös testautettava viivakoodin
toiminta Finanssialan keskusliitossa sen antamien
ohjeiden mukaisesti ennen käyttöönottoa.
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Mikäli olette tilannut myös viivakoodiominaisuuden,
tiedostoon on syötettävä suomalaisen pankkitilinumeron normaalimuodon lisäksi myös pankkitilin
konekielinen muoto ilman väliviivaa (Yritystiedotvälilehti). Konekielinen tilimuoto on käytettävissä
vain Pankkiyhteys 1 –kohdassa. Mikäli ette ole
tilannut viivakoodiominaisuutta, konekielisen tilinumeron kyselyä ei tiedostossanne ole.

Käyttö
Taulukkolaskentatiedosto on
toimitetulle cd-levylle nimellä

tallennettu

Teille

Excel 2007 käyttäjät:
Open Office 3 käyttäjät:

Lkp0810_Y.xlsx
LKp0810oo_Y.ods

SoleBill_3 - 1- ja 2-sivuinen lomake toiminimelle +
kahdelle aputoiminimelle

(Y = tilaamanne tiedostoversion tarkenne 1, 2 tai 3 –
tarkenteen perään saattaa olla lisätty myös Excel- tai
Open Officen minimiversion tarkenne).

SoleBill™ 2.51 tiedostoversiot 2 ja 3 ovat yhdis-

Tiedostossa liikutaan joko tabulaattorinäppäimellä
tai hiiren avulla.

telmätiedostoja, joiden avulla voi hoitaa sekä päätoiminimen että 1-2 aputoiminimen laskutuksen
sekä asiakas- ja tuotetietojen hallinnan. Tuote- ja
asiakastiedot poimitaan valikon avulla yhteisestä
Tuoteluettelosta ja Asiakasrekisteristä.
Toivotamme

Teille

valitsemanne

menestyksellisiä

SoleBill™

liiketoimia

hallintajärjestelmän

Alkutoimet
Kopioikaa tiedosto oman tietokoneenne kovalevylle
siihen hakemistoon, mistä haluatte sitä käyttää.
Tiedosto ei vaadi asennusta, vaan se on välittömästi käyttövalmis.
Edetkää tiedoston käyttöönotossa tämän oppaan
lukujen järjestyksessä.

version parissa.

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

Yritystiedot

Laitteistovaatimuksena on Windows mikrotietokone, joka täyttää MS Office tai Open Office ohjelmiston käyttöön tarvittavat vaatimukset.

Aloittakaa tiedoston käyttö tallentamalla yrityksenne tiedot Yritystiedot-välilehdelle.

Tiedoston käyttäjällä tulee itsellään olla hankittuna
sen käyttöön soveltuva taulukkolaskentaohjelman
versio.

Yritystiedot-välilehdelle tallennetut tiedot siirtyvät
automaattisesti tiedoston muihin tauluihin, mm.
laskulomakkeille ja kuitteihin.

MS Excelissä toimiva versio on rakennettu Excelversiossa 2007, eikä se toimi vanhemmissa Excelversioissa.

Y-tunnuksenne toimii lisenssin aktivoivana avaimena ja tiedosto toimii vain, jos syöttämänne y-tunnus
vastaa tilauksen yhteydessä annettua.

OO Calcissa toimiva versio on rakennettu Calcversiossa 3.2.51 [OOO320m12(Build:9483)] Testeissä se aukesi myös OO Calc versiossa 3.1,

Laskuasetukset
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Laskuasetukset asetetaan Laskuasetukset välilehdellä. Laskuasetukset-välilehdelle tehdyt
määritykset siirtyvät KAIKILLE laskulomakkeille muistakaa esim. karhulaskun jälkeen tyhjentää
asianomaiset kentät ennen kuin taas teette normaalin laskun. (Ks. myös luku Työskentelyvihjeitä.)

Valuutta
Voitte vapaasti valita käyttämänne valuutan. Tieto
kopioituu laskulomakkeisiin ja tilisiirtolomakkeelle.
Tiedoston oletusvaluutta on euro, joka näkyy tilisiirtolomakkeilla, mikäli mitään valuuttatietoa ei syötetä.
Jos siis käytössä on euro, valuuttatiedon syöttäminen ei ole välttämätöntä, mutta sen voi laskuasetusten tarkastelun selkeyden vuoksi tehdä.
Eurovaluutan merkkeinä voi käyttää: EUR, € tai
Euro - ne kopioituvat laskuun ja kuiteille sellaisenaan, mutta tilisiirtolomakkeelle tulostuu standardin
mukainen merkintä "Euro".
Muut valuutat kopioituvat laskulle ja tilisiirtolomakkeelle tähän kenttään kirjoittamassanne muodossa.
Mikäli käytätte muuta valuuttaa, selvittäkää sen
virallinen lyhenne esim. pankistanne.

Viivästyskorko
Suomen Pankki julkaisee puolivuosittain korkolain
perusteella vahvistetun viivästyskoron ajalle 1.1.–
30.6. ja 1.7.–31.12. Viivästyskorko on seitsemän
prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin
vahvistama
viitekorko
(Korkolaki
1982/633 4§).
Tarkistakaa viivästyskorko puolivuosittain ja merkitkää koron määrä sille varattuun kenttään. Karhulaskua tehdessänne viivästyskorko lasketaan automaattisesti antamastanne koronlaskun aloitus-

2 = Alenn. 2: Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvat, h:lökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja
viihdetilaisuudet (8%).
3 = Alenn. 3: (Varalla)
Verokannan muuttuessa Teidän tarvitsee vain
muuttaa veroprosentti ao. kentässä ja oikea verokanta päivittyy Tuoteluetteloon (ks. luku Tuoteluettelo).
Alv-laskenta ja laskulomakkeen alv-erittely mukautuu käytössä olevien verokantojen mukaisesti siten,
että voitte halutessanne määritellä Laskuasetuksissa vain ne alv-kannat, joita myynnissänne tarvitaan, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Mikäli
tuotevalikoimaanne tulee tuote, jonka alv-kantaa
ette ole alun perin määritellyt, Teidän tarvitsee vain
lisätä uusi alv-kanta muiden perään.
Mikäli yrityksenne ei ole arvonlisäverovelvollinen,
veron määrää tai verokantaa ei saa mainita laskussa (Arvonlisäverolaki 1993/1501 209b §) – Tällöin
ei laskuasetuksissa saa määritellä yhtään alvkantaa.
Kaikissa tapauksissa laskulomakkeen / kuitin ja
kirjanpidon tositteen alv-erittely asettuu siististi
ilman tyhjiä rivejä, mutta niitten järjestys noudattaa
Laskuasetukset-välilehdellä
antamaanne.
Eiarvonlisäverollisen myyjän laskulomakkeella alverittelyn alue jää tyhjäksi.

Maksuehdot
Antakaa maksuaika päivinä. Eräpäivä lasketaan
automaattisesti antamanne maksuajan perusteella
laskun tekopäivästä lukien.
Karhulaskun maksuehdot: ks. luku Karhulasku.

Täydellinen käsikirja toimitetaan tilaamanne
tuotteen mukana CD-levyllä. Lisenssin lunastanut voi saada käsikirjan halutessaan
myös paperitulosteena (ks. hinnasto).
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Sole Business Tables ™ (SoBT™) laskentasovellukset
Toteutamme yrityksenne näköiset lomakkeet ja laskentasovellukset yhteistyössä kanssanne. Erityisesti
pienyritykset, ammatinharjoittajat ja yhdistykset tarvitsevat käyttöönsä kevyitä ja edullisia toimistoratkaisutoimistoratkais
ja. SoleCon Suunnittelu auttaa Teitä kehittämään Excel 2007 ja Calc 3 -ympäristöön
ympäristöön soveltuvia helppohelpp
käyttöisiä laskentaratkaisuja, joiden käyttäminen edellyttää ainoastaan taulukkolaskentaohjelman peruskäytön tuntemusta. SoleConin tuotteitten myynnistä vastaa Solaris Toimistopalvelut.

Varustuksentie 11, 00940 Helsinki
Puh. 050 535 6594

http://www.solecon.paaoma.com/Solaris.html
http://www.solaris.paaoma.com/Solecon.html

