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ÜLDINE MOODUL 

Seadistused 
 

Vajutades Seadistuste ikoonile, avaneb seadistuste nimekiri. Et muuta vajalikku 

seadistust, tehke vastaval real hiirega topeltklõps. 
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Aktiivsed kasutajad 

 

Siin näed, kes hetkel programmi kasutavad. 

 

Allsüsteemide kontrollkontod 

 

 

Selles seadistuses määratakse Allsüsteemide kontrollkontod. Allsüsteemide kontrolli 

saad käivitada Müügireskontro ja Ostureskontro jaoks märkides valiku Allsüsteemide 

kontroll seadistustes Lausendamine M/R ja Lausendamine O/R. 
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Selle funktsiooniga keelatakse teatud kontode otsene kasutamine Kannetel. See 

tähendab, et määratud kontosid (nagu nt Müügivõlgade konto) saab kasutada vaid 

allsüsteemidest (st Arvetest või Laekumistest) koostatud kannetel. Kui proovid 

sellisele kontole Finantsis käsitsi Kannet koostada, antakse ekraanile veateade: 

 

 

 

See funktsioon ei takista nt Finantsi Laekumisi ja Tasumisi sisestamast. Siiski ei lase 

see Sul Müügi- või Ostuvõlgade kontot kogemata valesti muudel Kannetel kasutada, 

mis võiks kontosaldo valeks muuta. Selle protsessi kohta loe palun lähemalt Kande 

kaardi E osa kirjeldavast juhendi osast Finantsmooduli juhendist. 

Seadistustes Lausendamine M/R ja Lausendamine O/R määratud Müügi- ja 

Ostuvõlgade kontod on selle funktsiooniga automaatselt kaitstud. Kõik teised kontod, 

mille puhul soovid allsüsteemide kontrolli kasutada (st kontod, mille puhul soovid 

otsese kasutamise Kannetel keelata) määratakse antud seadistuses. 

 

Sisesta igale reale Kood: 1 müügivõlad ja 2 ostuvõlad. Konto väljale sisesta konto 

number, mille otsese kasutamise Kannetel soovid keelata. Kasuta vajadusel Ctrl-

Enter klahvikombinatsiooni. Tüübi väljale sisestub tekst automaatselt vastavalt 

valitud koodile teises tulbas. Salvesta seadistus. 

 

Kui kasutad Allsüsteemide kontrolli ning soovid määrata igale Kliendiklassile eraldi 

Müügivõlgade konto, pead need kontod esmalt antud seadistusse sisestama. Sama 

kehtib ka Hankijate klassidele määratud Ostuvõlgade kontode kohta. 
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Aruannete perioodid 

 

 

 

Aruanded koostatakse teatud perioodi kohta. Erinevad perioodid, mida kasutad 

aruannete tellimisel, kirjelda Üldise mooduli Aruannete perioodide seadistuses: 

aruande määramisaknas Perioodi väljal Ctrl-Enteriga valides näed seal seadistuses 

kirjeldatud perioode. Kui soovid aruandeid tellida kuu kohta, sisesta iga kuu kohta 

vastav periood. 

Aruande tellimisel pakutakse vaikimisi perioodiks seadistuse esimesele reale 

sisestatud perioodi. Seetõttu on mõttekas seda perioodi aeg-ajalt muuta. Aruannete 

perioodide seadistusse ei pea perioode sisestama kronoloogilises järjestuses.  

Kui soovid esimest rida kustutada, osuta reanumbrile ja vajuta Backspace-klahvi 

klaviatuuril. Rea lisamiseks esikohale osuta reanumbrile ja vajuta Enterit. 
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Arvestusaastad 

 

 

 

 

Programmil Books on mitmeaastane andmebaas. Selles seadistuses kirjeldatakse 

erinevad arvestusaastad. Igale aastale tuleb anda kood ning aasta pikkuseks võib 

olla 6 kuni 18 kuud. Arvestusaasta koodi kasutatakse prefiksina Kannetel, mis 

sisestatakse otse Kannete registrisse. 

Arvestusaastad tuleb sisestada kronoloogilises järjekorras nagu näidatud pildil. 

Möödunud arvestusaastaid ei kustutata ega muudeta. 
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Automaatsed trükkimised 
 

 

 

Selles seadistuses pannakse paika automaatse trükkimise reeglid. 

Vaikimisi on märgitud kõik valikud, et dokumente automaatselt ei trükitaks. 

 

 

Baasvaluuta 
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Selles seadistuses saad määrata baasvaluutad. Kui soovid neid hiljem vahetada või 

muuta mingil põhjusel, siis tuleb läbi viia konverteerimine, mille jaoks on olemas 

eraldi juhend. 

 

Baasvaluuta kursid 

 

 

 

Siin seadistuses saad määrata baasvaluuta 1 ja 2 vahelise kursi ning kuupäeva, 

millest alates see progrsammis kehtib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

 

11 

Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

Dokumendimallide seadistused 

 

 

Selles seadistuses saad määrata, kas dokumendimallidele trükitakse tühje ridu ja 

organisatsiooni nime.  

 

 

Erilised päevad 
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Selles seadistuses on määratud kõik erilised päevad, mis on olulised palga 

arvestamisel. Vaata lähemalt Palgamooduli juhendist. 

 

 

Esitluse grupid 

 

Loe lähemalt Ressursiplameerimise juhendist. 

 

 

 

 

 

Ettevõtte andmed 
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Selles seadistuses registreeritakse firma nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, 

pank, arveldusarve jne. Siia sisestatud informatsioon trükitakse väljastatavatele 

dokumentidele. Firma nime näed ka ekraani ülaservas. 

 

 

 

 

 

E-arvete seadistused 
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Internetiteenus, mis võimaldab automaatselt saata ja vastu võtta arveid teistelt 

Booksi, HansaRaama ja Enterprise kasutajatelt. Teenuse aktiveerimiseks pöördu 

Excellendi üldliinile. 
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Erilised päevad 

 

 

Kasutatakse koos Palga mooduliga, et kirjeldada tähtpäevad. Selle alusel 

arvestatakse puudumisi. Erilised päevad saad valida seadistusse "Riiklikud pühad".  

 

 

 

 

Esitluse grupid 

 

Kasutatakse koos Ressursiplaneerimise mooduliga. Loe täpsemalt 

Ressursiplaneerimise juhendist. 

 

 

Hinnaalanduse seadistus 
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Müügidokumentidele on võimalik sisestada %. Vali, kas  soovid seda lahtrit kasutada 

allahindluse või juurdehindluse määramiseks. 

 

Internetivõtmed 

 

Sellest seadistusest loe lähemalt internetivõtme juhendist. 

 

Kasutajagrupid 

 

Kasutajagrupid on osa HansaWorldi turvasüsteemist. Võid kirjeldada erinevad 

Kasutajagrupid, kellel on erinevad õigused juurdepääsuks programmi osadele. Kõik 

töötajad, kelle sisestad programmi Isikute registrisse (kirjeldatud käesolevas 

peatükis edaspidi), saad jaotada Kasutajagruppidesse. 

 

Tee topeltklõps real „Kasutajagrupid“. Avaneb aken: 

 

 

 

 

Uue kasutajagrupi loomiseks vajuta [Uus]. Olemasoleva Kasutajagrupi muutmiseks 

tee soovitud real topeltklõps. 
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Avaneb järgmine aken: 

 

 

 

Siin saad Kasutajagrupi liikmete õigused väga detailselt määratleda. 

 

Anna igale Kasutajagrupile kood ning kirjeldus. 

Tabelis määratakse, millistele programmi osadele antud grupi liikmetel on õigus 

juurdepääsuks ning juurdepääsu tase. Juurdepääsu saad lubada või keelata tervele 

moodulile, selle teatud osadele (registritele või seadistustele) või toimingutele. 

 

Esmalt vali Tüüp kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Teises tulbas määra 

konkreetne programmi osa. Nimekirjas näed kõiki Booksi mooduleid, ka neid, mida 

Sa ei kasuta. 

Kui valisid Tüübiks „Toiming“, saad teise tulpa valida konkreetse toimingu, mille 

soovid võib-olla teatud töötajate jaoks keelata. Selleks võib olla nt dokumentide 

kinnitamine vms. 

Kui valisid Tüübiks „Aruanne“, saad teises tulbas määrata konkreetse aruande jne. 

 

Viimases tulbas määratakse õiguste tase. Ka siin saad kasutada Ctrl-Enter 

Klahvikombinatsiooni. Valikuid „Vaata“, „Vaata/Uus“, „Sirvi“ ja „Sirvi/Uus“ 

kasutatakse ainult registrite või seadistuste puhul. 
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Sirvi  

Võimaldab juurdepääsu ainult sirvimisaknale. Teostada saab otsinguid, kuid uusi 

kaarte ei saa sisestada ega olemasolevaid muuta. 

 

Sirvi/Uus  

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning sisestada uusi kaarte. Olemasolevaid 

kaarte ei saa vaadata, muuta ega kopeerida. 

 

Vaata 

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning kaarte avada ja vaadata. Uusi kaarte ei 

saa sisestada ega olemasolevaid muuta. Seda saad kasutada ka aruannete puhul, 

mis võimaldab aruandeid ekraanile tellida, kuid mitte printerile või tekstifaili saata. 

 

Vaata/Uus  

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning kaarte avada ja vaadata. Võimalik on 

sisestada uusi kaarte. Olemasolevaid kaarte ei saa muuta, kuid neid saab kopeerida. 

Kasutaja.igusi saad määrata kahte moodi valides ühe lähtepunkti. 

 

Puuduvad  

Selle valikuga ei ole Kasutajagrupil juurdepääsu ühelegi moodulile. Kõigepealt 

määra tabelis moodulid, millele soovid juurdepääsu lubada ning vali tasemeks 

Täielik. Seejärel võid järgmistel ridadel keelata juurdepääsu nende moodulite 

üksikutele osadele. 

 

Täielikud  

Selle valikuga on Kasutajagrupil täielik juurdepääs kõigile moodulitele. 

Tabelis saad teha vajalikud kitsendused. 

Kasutajaõigusi saad piirata vaid neil kasutajatel, kellele on määratud Kasutajagrupp. 

Teistel on vaba juurdepääs kõigile programmi osadele. 
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Piiratud kasutajad 

Piiratud kasutaja on selline, kellel on juurdepääs ainult ühele moodulile. 

Piiratud kasutajate seadistamiseks toimi järgnevalt: 

 

1.  Registreeri täielike ja piiratud kasutajate arv Üldise mooduli seadistuses 

„Süsteemi kasutamine“  (enne andmebaasivõtme küsimist). See on 

maksimaalne samaaegsete kasutajate arv. 

2. Sisesta Kasutajagrupp ja märgi valik „Õigused puuduvad“ ja vali tabelisse 

üks moodul, mida see grupp kasutab 

3. Määra see Kasutajagrupp neile Isikutele, kes on piiratud kasutajad. 

Oletame, et registreerisid 7 täielikku kasutajat ja 10 piiratud kasutajat. See 

tähendab, et programmi saavad samaaegselt kasutada 7 töötajat, kellel on 

juurdepääs kõigile moodulitele ning 10 töötajat, kellel on juurdepääs vaid 

ühele moodulile. Kui programmiga töötab vähem kui 7 täielikku kasutajat, 

saavad nende arvel siseneda täiendavad piiratud kasutajad. Seega 

saavad programmiga korraga töötada kuni 17 piiratud kasutajat, kui ükski 

täielik kasutaja hetkel sisse loginud ei ole. 

 

 

 

Süsteemiadministraator 

 

Mitmekasutaja-süsteemide puhul on soovitav määrata vähemalt üks töötaja 

süsteemiadministraatoriks, kes saab kasutada Tehnika moodulit klientarvutis, kui 

teised kasutajad programmiga töötavad. Selle töötaja Kasutajagrupile antakse 

Täielikud õigused ning lisaks sellele tuuakse tabelis eraldi välja juurdepääs Tehnika 

moodulile, tasemega „Täielik“. 
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Keeled 

 

 

 

Selles seadistuses kirjeldatakse kasutatavad keeled: Igale Kliendile ja Hankijale 

saad määrata tema puhul kasutatava Keele. Sellega tagad, et dokumentide 

trükkimisel kasutatakse õigeid dokumendimalle: nt soomekeelsed Arved Soome 

Klientidele, saksakeelsed Saksa Klientidele jne. 

Keelekoodidega saad dokumentidele trükkida ka Artiklite nimetuste, 

Tasumistingimuste, Lähetustingimuste jms vastavad tõlked. 

Uue Keele sisestamiseks sisesta esimesele vabel reale Keele kood ja nimetus ning 

salvesta. 
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KMKR numbrite formaadid 

 

 

 

 

Erinevate Riikide KMKR numbrid on erineva formaadiga. Nt Belgia KMKR numbrid 

algavad tähtedega BE, millele järgneb kuuekohaline number, sidekriips, veel kaks 

numbrit, kaks sümbolit ning lõpuks number 9. Selle seadistusega tagad, et kõik 

programmi sisestatud KMKR numbrid on riigile vastavas formaadis. 

Sisesta iga Riik eraldi reale. Kui Riigis on mitu erinevat KMKR numbri formaati, 

sisesta need eraldi ridadele ning lisa vastav kommentaar. KMKR numbri formaat 

kirjeldatakse Formaadi väljal. # tähistab numbrit ja ? suvalist sümbolit, numbrit või 

tähte. KMKR numbri kontrollimisel arvestatakse ka suur- ja väiketähti. 

Kliendile või Hankijale KMKR numbri sisestamisel kontrollib programm selle formaadi 

õigsust vastavalt Kliendi või Hankija Riigile. Kui Kliendile või Hankijale ei ole Riiki 

määratud, toimub kontroll vastavalt Ettevõtte andmete seadistuses märgitud Riigile. 

Kui ka seal ei ole Riiki märgitud, kontrolli ei toimu. Kontroll toimub ka KMKR numbri 

sisestamisel otse Arvele. 
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Konverteerimine, Konverteerimine - Master 

 

 

 

Nende seadistuste abil saad muuta vastavalt artikleid, hankijaid, isikuid, kontakte, 

kontakti klassifikaatoreid, kontosid, objekte, tegevuste tüüpe või valuutakoode. Kui 

soovid mõnda neist muuta, toimi järgmiselt: 

 

1. Tee andmebaasist tekstikoopia ja sulge programm. 

2. Eemalda Booksi andmebaasifail (Hansa.HDB) programmikataloogist. Jälgi, et 

failid DBDEF.txt ja Default.txt oleksid alles. 

3. Käivita programm uuesti. Kuna programmikataloogis ei ole andmebaasifaili 

Hansa.HDB, luuakse automaatselt uus tühi andmebaas ning saad luua uue 

ettevõtte vajutades Uus Installatsioon. 

4. Mine üldisesse moodulisse ja vali Seadistused – vastav Konverteerimine, 

sisesta vanad ja uued andmed (nt kontod/objektid/tegevuste tüübid vms) 

ükshaaval. Salvesta seadistus. 
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5. Vali seadistus Konverteerimine - Master ja märgi linnuke ette vastavalt sellele, 

mida konverteerida tahad. Salvesta seadistus. 

 

 

 

6. Vali Funktsioonid – Impordid – Automaatne, impordi sisse varem tehtud 

tekstikoopia. Välju programmist ja käivita see uuesti. 

7. Kontrolli vastavas registris, kas soovitud muudatused leidsid aset. 

8. Samuti kontrolli üle aruanded, milles need muudatused kajastuda võivad ning 

kõik aruannete kirjelduses, kus kasutati vanu andmeid (nt kontonumbreid), 

kuna tekstikoopia impordi käigus asendatakse kõik viited vanadele andmetele 

kõikides moodulites ning seadistustes. 

 

Kui andmebaasis on enam kui üks ettevõte, toimub konverteerimine kõigis 

ettevõtetes. 

 

Valuutasid puudutavaid valikuid Seadistuses Konverteerimine – Master on käsitletud 

Valuutade juhendis. 
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Kuu lukustamine 

 

 

 

Siin saad arvestusperioodi sulgeda, mis keelab toimingute lisamise või parandamise. 

Selleks määratakse kindel kuupäev. Kui kuupäev on määratud, ei saa antud või 

sellest varasema kuupäevaga toiminguid registreerida. Kuud ja perioodid tuleb 

sulgeda kronoloogilises järjekorras. 

Kuude ja perioodide sulgemine ei ole tingimata vajalik, kuid vajadusel saad seda 

teha. 

 

Lukusta kanded  

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Kandeid antud või 

sellest varasema kuupäevaga. See kehtib ainult otse Kannete registrisse 

sisestatavate Kannete kohta. 

Kui on vaja parandada Kannet, mis jääb lukustatud kuusse, saad seda teha vaid 

kasutades Parandusmärki (loe lähemalt selllest lõigust Kannete parandamine 

Finantsmooduli juhendist). 
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Lukusta ostuarved 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Ostuarveid, mille 

Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

Lukusta müügiarved 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Arveid, mille Kande 

kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

Lukusta tegevused 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Tegevusi, mille 

kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

 

Lukusta teised registrid 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada toiminguid, mille 

Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. See kehtib kõigi registrite kohta 

peale Arvete ja Ostuarvete registri, mida saad lukustada eraldi. 

 

Ära luba kaarte tuleviku kuupäevaga 

Kui see valik on märgitud, siis ei ole võimalik sisestada kaarte, mille kuupäev on 

antud kuupäevast hilisem. 

 

Hoiata kannetes  

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritad 

sisestada Kandeid antud või sellest varasema kuupäevaga. See kehtib ainult otse 

Kannete registrisse sisestatavate Kannete kohta. 

Kui üritad sisestada Kannet antud või sellest varasema kuupäevaga, antakse 

ekraanile hoiatus. 
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Hoiata ostuarvetes 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritad 

sisestada Ostuarveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

Hoiata müügiarvetes 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritad 

sisestada Arveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

Hoiata tegevustes 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritad 

sisestada Tegevusi, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem. 

 

 

Hoiata teistes registrites 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritad 

sisestada toiminguid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. See 

kehtib kõigi registrite kohta peale Arvete ja Ostuarvete registri. 

 

Hoiata registrites varasemate kuupäevade kasutamisel 

Märgi see valik, kui soovid, et programm hoiataks toimingu registreerimisel, kui on 

registreeritud hilisema kuupäevaga sama tüüpi toiminguid. Registreeritud kaart võib 

olla kinnitatud või kinnitamata. 

See hoiatus ei takista toimingute salvestamist ja kinnitamist. 

 

Hoiata registrites tuleviku kuupäevade kasutamisel 

Märgi see valik, kui soovid, et programm hoiataks toimingu registreerimisel, kui on 

registreeritud varasema kuupäevaga sama tüüpi toiminguid. Registreeritud kaart 

võib olla kinnitatud või kinnitamata. 

See hoiatus ei takista toimingute salvestamist ja kinnitamist. 
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Sule kinnitamata kande sisestus 

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, saad vabalt parandada vaid sellest 

kuupäevast hilisemaid Kandeid. Kandeid, mille Operatsioonikuupäev on sellest 

kuupäevast varasem või sama, muuta ei saa. 

Kui siia sisestatud kuupäev on hilisem kui kuupäev väljal „Lukusta kanded“, saad 

sisestada Kandeid kuupäevadega, mis jäävad nende kahe kuupäeva vahele. 

Selliseid Kandeid ei saa vabalt parandada. 

 

Kui oled perioodi lukustanud, ei saa Sa lukustamise kuupäeva varasemaks 

muuta. Sa ei saa sisestada ega parandada määratud kuupäevaga või sellest 

varasema kuupäevaga Kandeid. 

 

 

Luba kustutada kaarte enne kuupäeva 

Tavaliselt ei ole võimalik kustutada Kandeid ega kinnitatud kaarte teistes registrites. 

Teatud juhul võib see siiski vajalik olla. Selleks sisesta siia kuupäev. Kustutada on 

võimalik ainult neid Kandeid ja kaarte teistes registrites, mille Kande kuupäev on 

antud kuupäev või varasem. 

 

Kustutada saad üksikuid kaarte kasutades Kaart-menüü käsklust „Kustuta“ või palju 

kaarte korraga kasutades Üldise mooduli hooldusfunktsiooni „Kustuta vanad 

Toimingud“. 

 

Ole andmete kustutamisel ettevaatlik ja tee alati enne kustutamist oma 

andmebaasist tekstikoopia. 
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Kuupäeva- ja numbriformaat, ettevõte 

 

 

 

Selles seadistuses saad määrata programmis kasutatavad kuupäeva- ja 

numbriformaadid. 

Programmisiseselt salvestatakse kõik aastaarvud neljakohalistena (nt 2011). Kui 

valik „Sajandid“ on märgitud, on aastaarvud kõigis kuupõevades neljakohalised. Sa 

ei pea aastaarve neljakohalisena sisestama, need muudetakse automaatselt.  

Kui sisestad Kuupäeva väljale 100411, muudab programm selle automaatselt 10-04-

2011. 

Kui Sajandite valik on märgitud, sisestuvad aastaarvud tekstikoopia- jm 

eksportfailidesse neljakohalisena. Kui Sajandite valik on märkimata sisestuvad 

aastaarvud eksportfailidesse kahekohalisena. Meie soovitame kasutada alati 

neljakohalisi aastaarve. Sellega tagad, et programm toimib õigesti nii siseselt kui 

suheldes teiste programmidega. 

Kui teed selles seadistuses muudatusi, kajastuvad need koheselt kogu programmis 

v.a separaatoreid puudutavad muudatused: need ei kajastu Finantsi 

Automaatlausendite seadistuses. Seal pead muudatused käsitsi sisse viima. 
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Kuupäevad ja eksportfailid 

 

Ole tähelepanelik, kui avad Booksi eksportfaili Excelis eesmärgiga teha failis 

muudatusi ning see taas programmi importida. Teatud juhtudel teisendab Excel 

numbrikombinatsioonid, mida ta tõlgendab kuupäevadena oma kuupäeva formaati. 

Kuupäeva asemel võid leida nt numbrirea nagu 35475. Kui salvestad faili taas 

tekstifailiks, ei teisendata selliseid numbreid tagasi kuupäeva formaati. Kui impordid 

sellise faili Booksi, on tulemuseks rida valesid kuupäevi. Sellise probleemi 

vältimiseks määra faili avamisel Exceliga kõigi tulpade formaadiks Text (märgi iga 

tulp ja vali formaat Text). 

Funktsioonidega „Tekstikoopia, andmebaas“, „Tekstikoopia, ettevõte“ ja 

„Tekstikoopia, klient“ koostatud eksportfaile ei saa Exceliga avada, kuna need ei ole 

tavalised tekstifailid. 

 

 

Numbriseeriad, vaikimisi 
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Booksis saad Tellimustele, Arvetele jt dokumentidele kirjeldada mitmeid erinevaid 

numbriseeriaid. Automaatselt antakse uuele dokumendile järgmine vaba number 

esimesest numbriseeriast vastavalt dokumendi kuupäevale. 

Kui oled Numbriseeriate seadistuses kirjeldanud mitu erinevat numbriseeriat, saad 

siin määrata, millist neist vaikimisi kasutatakse. Kui kasutaja Isiku kaardi 2. osal on 

samuti vaikimisi kasutatav numbriseeria määratud, kasutatakse seda. 

Jälgi, et siia sisestatud number esineks ka mõnes antud registrile kirjeldatud 

numbriseerias. Kui sisestad siia numbri, mida numbriseeriates ei esine, ei saa 

programm anda antud registris uutele koostatavatele kaartidele numbreid. Nt ei 

koostata hooldusfunktsioonidega Arveid. Selline situatsioon võib esineda, kui 

numbriseeriale antud kehtivusperiood on lõppenud. 

Kui Sa ei ole numbriseeriaid kirjeldanud, alustab programm dokumentide 

nummerdamist numbrist 1. 

Salvesta seadistus või sule aken sulgemisruudust, kui Sa ei soovi muudatusi 

salvestada. 

 

Nädalad 

 

 

 

Selles seadistuses kirjeldatakse nädalanumbrid, mida näed poolaasta ja iga kuu 

Kalendris. Nädalanumbrid võivad Riigiti erineda.  
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Täida rida iga aasta kohta (aastad ei pea olema kronoloogilises järjekorras, kuid 

sisesta iga aasta vaid üks kord). Salvesta seadistus. 

Kalendrist on lähemalt juttu CRM juhendis. 

 

Osakonnad 
 

 

Kasutatakse Põhivara moodulis. Loe täpsemalt Põhivara juhendist. 
 

 

Printerid 

 

 

See seadistus on vajalik, kui kasutatakse lisaks Windowsi Control panelis või 

Macintoshi Chooseris valitud printerile veel teisei printereid. Siin saad suunata 

trükitava materjali testele printeritele. See on mugav, kui soovid saata nt aruanded 

laserprinterile ning dokumendid, nt Arved, maatriksprinterile, mis kasutab 

valmisblankette. 

Siin määratud printereid kasutatakse dokumentide trükkimisel. Aruanded saadetakse 

alati Control panelis (Windows) või Chooseris (Macintosh) valitud printerile. 

Windowsi kasutajad saavad saata aruandeid erinevatele printeritele valides 

aruannete nimekirjaaknas Operatsioonide-menüü käskluse „Vali printer“. 
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Uue printeri lisamiseks sisesta selle andmed esimesele vabale reale ja salvesta. Kui 

Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust. 

Kui siin ei ole printereid määratud, kasutab programm Control panelis (Windows) või 

Chooseris (Macintosh) valitud printerit. See on enamasti nii ühekasutaja süsteemide 

puhul. 

Esimesel real kirjelda vaikimisi kasutatav printer: seda kasutatakse alati, kui 

dokumendile ei ole määratud spetsiaalset printerit. Sellele reale on soovitav 

sisestada ainult printeri kood (nagu näidatud pildil), mis tähendab, et vaikimisi 

kasutatakse Control panelis (Windows) või Chooseris (Macintosh) valitud printerit. 

Teiste printerite kohta täida read nagu järgnevalt kirjeldatud: 

 

Kood  

Sisesta siia printerile antud kood. Seda koodi kasutatakse dokumentide kirjeldamisel 

neile printeri määramiseks. 

 

Printserveri IP & Port 

Sisesta siia selle arvuti IP aadress, mille küljes printer on. Kui printer on ühendatud 

printserveriga, peab see server olema sisse lülitatud ja programm peab töötama. 

Arvuti IP aadressi leiad Control panelist. 

 

Kui printer on ühendatud sama arvutiga, kus on programm (antud näites koodiga 

DEFAULT), siis ei ole vaja talle IP aadressi määrata. 

 

Riistvara port  

Sisesta siia eelmisel väljal määratud arvuti port. Port võib olla järgmine: 

 

Tühi - Kui Pordi väli on tühi, kasutatakse valitud arvutile vaikimisi määratud printerit 

(seadistatakse arvuti Control panelis või Chooseris). Sel juhul kasutatakse 

sisseehitatud printeri draivereid. 
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LPT1 - LPT5 - Kui soovid printida otse Printserveri väljal määratud Windows arvuti 

paralleelpordile, sisesta pordinumber siia (vahemikus LPT1 kuni LPT5). Windowsi 

sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda. 

 

COM1 - COM5 - Kui soovid printida otse Printserveri väljal määratud Windows arvuti 

jadapordile, sisesta pordinumber siia (vahemikus COM1 kuni COM5). Windowsi 

sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda. 

Mõnede Windows NT4 installatsioonide puhul võib jadaport olla suur- ja 

väiketähetundlik. Variant „com1“ võidakse lugeda õigeks, samas kui variant „COM1“ 

mitte. 

 

1 või 5 Kui soovid printida otse Printserveri väljal määratud Macintoshi printeri 

pordile, sisesta siia 1 või 5.  

1, kui printeri andmeside kiirus on 9.6 kbps (standard). 

5, kui see on 57 kbps. 

Macintoshi sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda. 

 

Kui Port on määratud, saadab programm infot alati selle Pordi kaudu. Info, mis välja 

saadetakse ei ole enam tekstiformaadis, kuid säilib lehe asetus. Seega tuleks 

kasutada eelnevalt valmistrükitud blankette. 

Pea meeles, kui Sul on printer installeeritud (draiver Control panelis või Chooseris), 

kuid prindid otse jada/paralleelpordile, võib draiver programmist otseprintimist 

segada. Sedalaadi probleemide tekkimisel installeeri printeri draiverid maha. 

 

Printerite kasutuse määramine 

Programmis kirjeldatavatele dokumentidele on võimalik määrata kindel printer. Võid 

näiteks teatud printeris hoida alati valmisblankette teatud dokumentide jaoks. Oma 

printeri võid määrata ükskõik millisele Programmis kirjeldatavale dokumendile. 

Kui oled Printerite seadistuses kirjeldanud kõik kasutatavad printerid, mine 

Müügireskontrosse ja ava kaust Dokumendid Põhiaknas või vali Dokumendid File-

menüüst. Märgi ära rida Arved ja vali Operatsioonide-menüüst käsklus Kirjelda 

dokument. Avaneb järgmine aken: 
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Meie näites trükitakse inglisekeelsed Arved dokumendimallile koodiga INVOICE ning 

need saadetakse trükkimiseks printerile koodiga ACCT. Printeri valimiseks võid 

kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. 

Dokumendimallid kirjeldatakse Üldise mooduli Dokumendimallide registris, mida 

kirjeldatakse käesoleva peatükis edaspidi. 

Kui dokumendi kirjeldamise aknas on Printeri väli tühi, kasutatakse printerit Printerite 

seadistuse esimeselt realt. 
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Päevad ja kuud 
 

 

 

 

Võimaldab kirjeldada nädalapäevad ja kuude nimed erinevates keeltes. 
 

Riigid 
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Selles seadistuses saad kirjeldada Riikide nimed erinevates keeltes. Riikide nimed 

saad trükkida erinevatele dokumentidele. 

 

Kaardi avamiseks tee soovitud real hiirega topeltklõps. Vali igale reale Keelekood 

kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ja sisesta Riigi nimi vastavas Keeles. 

Tollimaksu koodi kasutatakse Tolli deklaratsioonide mooduli jaoks: lähemalt küsi 

palun oma Booksi esindajalt. 

 

 

 

Riiklikud pühad 

 

 

 

Kasutatakse koos Palga mooduliga, et kirjeldada tähtpäevad. Selle alusel 

arvestatakse puudumisi. Erilised päevad saad valida seadistusest "Erilised päevad". 

Kasuta sama riigi koodi (näiteks EE) nagu seadistuses Ettevõtte andmed. 
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Salasõna seadistused 

 

 

 

Võimaldab täpsemalt ja turvalisemalt seadistada nõudeid kasutajate paroolidele. 

 

 

Stiilid 

 

 

 

Selles seadistuses saad kirjeldada Dokumendimallidel kasutatavad erinevad fondid. 

Kirjeldamiseks tee topeltklõps soovitud stiilil või vali Uus (kui vajalik stiil puudub 

nimekirjast). 
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Kõiki fonte saab valida Ctrl+Enter valikuga. Fondi Stiili ja Nimetuse saad ise 

kirjutada. 

 

Märkide vahe  

Seda kasutatakse pangadokumentide trükkimisel, kus täpne tähemärkide vahe on 

oluline. Määra tähemärkide vahe pikselites ühe tähemärgi algusest järgmise 

alguseni. Tavaliselt on see kuus pikselit või vähem. Stiile, millel on märkide vahe 

määratud, saad kasutada ainult vasakule või paremale joondatud Tekstide ja Väljade 

puhul. Keskele joondatud Tekstide ja Väljade puhul see ei toimi. 

See funktsioon on kasutatav ainult Macintosh-arvutite puhul. 
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Ära kasuta ANSI tähekoode 

Märgi see valik, kui antud Stiil kasutab mittestandardseid tähekoode (nt triipkoodid). 

Kui kasutad Booksi Windowsi ja Macintoshi segavõrgus, määra igale stiilile nii 

Windowsi kui Maci font. 

 

 

Summad sõnadega 

 

 

 

Paljudele dokumentidele on võimalik trükkida summad ka sõnadega. Selleks pead 

seadistuses Summad sõnadega kirjeldama kasutatavad sõnad ja reeglid iga Keele 

jaoks. 
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Ühe Keele kohta saad sisestada vaid ühe kaardi. Kasuta vajadusel Ctrl-Enter 

klahvikombinatsiooni. 

 

Sadade ja kümnete eraldaja 

Sisesta siia sõna, mida kasutatakse sadade ja kümnete vahel. Inglise keeles on 

selleks sõnaks „and“ (nt one hundred and twenty). 

 

Peenraha eraldaja 

Sisesta siia sõna, mida kasutatakse paberraha ja peenraha summa vahel. Inglise 

keeles ei ole selline sõna vajalik, seega võid selle välja tühjaks jätta (nt five pounds 

forty pence või five pounds and forty pence). 

 

Järgnev tekst  

Sisesta siia tekst, mida soovid näha peale summat. 
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Null 

Siia sisesta number 0 sõnadega. 

 

Valuuta tähis  

Määra nende valikutega, kas Valuuta tähis trükitakse enne või peale summat. 

Viimasel juhul trükitakse see enne peenraha summat. Nt £5.40 võib kirjutada kas 

pounds five forty pence või five pounds forty pence. Valuuta nimetus võetakse 

Valuuta kaardilt. 

 

Peenraha  

Peenrahaks on nt sendid, pennid jms. Määra nende valikutega, kas peenrahasumma 

esitatakse sõnade või numbritega. Peenraha nimetus võetakse samuti Valuuta 

kaardilt. 

 

Summad sõnadega dokumentidel 

Kui soovid trükkida dokumentidele summad sõnadega, toimi järgnevalt: 

1. Mine Üldisesse moodulisse ja ava Dokumendimallide register. 

2. Avaneb dokumendimallide nimekiri. Ava dokumendimall, millel soovid näha 

summat sõnadega. 

3. Osuta valikule Väli ja vea dokumendimallile kast kohta, kus soovid näha summat 

sõnadega. Avanenud dialoogiaknas vali Ctrl-Enterit kasutades väljale nimi Summad 

sõnadega. Salvesta. 

Ülejäänud dokumendimalli kirjeldamisest on lähemalt juttu käesoleva juhedi osas 

Dokumendimallide register). 

 

 

Summad sõnadega trükitakse vastavalt Kliendi või Hankija Keelele. Kui Kliendile või 

Hankijale ei ole Keelt määratud, võetakse see Ettevõtte andmete seadistusest. 

Kui Sul ei õnnestu dokumendile summat sõnadega trükkida (ehkki dokumendimallil 

on vastav väli olemas), on põhjuseks ilmselt see, et Kliendile või Hankijale ei ole 

Keelt määratud ning ka Ettevõtte andmete seadistuse Keele väli on tühi. 
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Süsteemi kasutamine 

 

 

 

Selles seadistuses märgitakse ostetud moodulid, kasutatavate Ettevõtete arv ning 

programmi kasutajate arv. Kui see on tehtud, koostab programm Kontrollkoodi, mille 

alusel väljastatakse Andmebaasi võti. Sellest seadistusest on lähemalt juttu 

Internetivõtme juhendis. 

 

 

Valikulised võimalused 
 

 

Küsi täpsemalt konsultandilt. 
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Valuutade ümardamine 
 

 

 

 

Määra erinevate valuutakoodide kaupa, kuidas toimub summade ümardamine 

müügiarvete peal. 

 

 

Valuutakursi seadistused 
 

Internetiteenus, mis võimaldab automaatselt laadida Booksi programmi keskpanga 

valuutakursid. Teenuse aktiveerimiseks pöördu Excellendi üldliinile. 

 

 

 

Kaugvarukoopia 

Varukoopia hetkeseis 

Varukoopia seadistus 
 

Internetiteenused, mis võimaldavad automaatselt Booksi varukoopiad salvestada üle 

Interneti turvatud serverisse. Teenuste aktiveerimiseks pöördu Excellendi üldliinile. 
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Ümardamine 

 

 

 

Selles seadistuses määrad summade ümardamise süsteemis. Siin paika pandud 

ümardamise reegleid kasutatakse Pakkumistel, Müügi- ja Ostutellimustel ning 

Müügi- ja Ostuarvetel. Ümardamisel tekkinud kasum ja kahjum kantakse seadistuses 

Lausendamine M/R määratud ümardamise kontole. Seda kontot kasutatakse nii 

Müügi- kui Ostureskontrost koostatud Kannetel. 
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Allahindluse arvutus 

Nende valikutega määratakse, kuidas Müügitellimustel ja Arvetel hinnaalandus 

arvutatakse. Teatud juhtudel (Kui ühikuhind on väga väike ja kogus suur), võivad 

need meetodid anda tänu ümardamisele erinevaid tulemusi. 
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REGISTRID 

 

 

 

Ettevõtete register 

 

Kui Sinu firmal on erinevad osakonnad või eraldi raamatupidamisega tütarfirmad, 

seadista need omaette Ettevõtetena. Need Ettevõtted on täiesti eraldiseisvad: 

Ettevõtete andmed ei ole ühised, kuid andmeid on võimalik Ettevõtete vahel 

eksportida ja importida. Igast Ettevõttest saad teha eraldi tekstikoopia. 

Seadista eraldi Ettevõtted vaid juhul, kui osakondade raamatupidamised on eraldi. 

Kui raamatupidamine on ühine, piisab ühest Ettevõttest. 
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Programmi esmakordsel käivitamisel pead kõigepealt looma vähemalt ühe 

Ettevõtte. 

 

Kasutatavate Ettevõtete arv määratakse Üldise mooduli seadistuses Süsteemi 

kasutamine. Uues andmebaasis on Ettevõtete arvuks alati üks. Kui soovid 

seadistada rohkem Ettevõtteid, tee seda enne andmebaasi võtme küsimist. Kuna 

andmebaasi võti sõltub ka Ettevõtete arvust, muutub see ettevõtete lisamisel. 

 

Ettevõtete loomine 

Uues andmebaasis tuleb kõigepealt luua Ettevõte.  

Kui soovid olemasolevasse andmebaasi Ettevõtteid lisada või neid muuta, mine 

Üldisesse moodulisse ja ava register Ettevõtted. Avaneb aken Ettevõtted: 

 

 

See on sama aken, kuhu sisestad Ettevõtted, kui alustad Booksi kasutamist. 

Ettevõtteid võid andmebaasi alati lisada, kuid uue Ettevõtte lisamisel muutub ka 

andmebaasi võti. 

Peale muudatusi Ettevõtete registris sulgub programm automaatselt. Käivita 

programm uuesti ja jätka tööd. 
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Ettevõtete sisestamisel peab programmi kataloogis olema fail nimega 

Default.txt. 

 

 

 

Ettevõtetega töötamine 

Kui oled seadistanud mitu Ettevõtet, pead programmi sisselogimisel valima 

Ettevõtte, millega soovid töötada. Booksi käivitamisel antakse alati ekraanile aken 

Vali ettevõte: 
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Märgi Ettevõte, millega soovid töötada ja osuta OK (või tee soovitud real hiirega 

topeltklõps). 

Mitmekasutaja süsteemi puhul vali serveri käivitamisel ükskõik milline Ettevõte. Nüüd 

saavad kasutajad sisse logida ning töötada kõigi andmebaasis olevate Ettevõtetega. 

 

 

 

Isikute register 

 

 

Selles registris salvestatakse informatsioon programmi kasutajate kohta. Isikute 

register on osa Booksi turvasüsteemist: igale Isikule saad anda oma salasõna 

programmi sisenemiseks. Kui oled registreerinud vähemalt ühe Isiku, nõuab 

programm sisenemisel alati allkirja ja ka parooli, kui oled selle määranud. Kui aga 

Isikute registris on registreeritud tühi Isiku kaart, ei küsi programm sisenemisel 

allkirja ega salasõna. 

Mine Üldisesse moodulisse ja vali Iregister Isikud. Avaneb aken Isikud, milles näed 

juba sisestatud Isikuid. 

 

 

Uue kaardi sisestamiseks osuta Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N 

(Windows) või ⌘-N (Macintosh). Võid ka valida juba olemasoleva Isiku kaardi, 

millesarnast soovid sisestada ning teha sellest koopia osutades Koopia. 

Avaneb aken Isik:  
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Uus, mis on tühi, kui osutasid Uus või koopia kaardist, mida kopeerisid. 

Kuna kogu Isiku kaardile sisestatav informatsioon ei mahu korraga ekraanile ära, on 

aken jaotatud osadeks. Igal osal on nähtav päis. 

 

Allkiri  

Töötaja initsiaalid, mida kasutatakse programmi sisselogimisel ning Isiku 

määramiseks kõikjal programmis. Kui andmebaasis on mitu Ettevõtet, tuleb Isikud 

määrata igas Ettevõttes eraldi. Kui kasutad HansaMaili, on Isikute Postkastid 

nähtavad kõigis Ettevõtetes. See võimaldab saata e-maile erinevate Ettevõtete 

vahel. Eelduseks on, et isikutele on antud erinevad Allkirjad. Kui erinevates 

Ettevõtetes on samasuguste Allkirjadega Isikud, ei saa neile luua eraldi Postkaste. 

 

Nimi  

Isiku nimi. 
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Õigused  

 

 

Kasutajagrupp  

Ctrl-Enter Kasutajagruppide seadistus. 

Isiku Kasutajagrupp nt vastavalt osakonnale, kus Isik töötab. Kasutajagrupiga saad 

piirata töötaja juurdepääsu programmi moodulitele või moodulite teatud osadele. 

Lähemalt loe palun Kasutajagruppe käsitlevast lõigust eespool. 

 

Alusta tasemest 

Täielikud õigused 

Õigused puuduvad 

 

Üksik funktsioon 

Siin saad piirata isiku õigusi ainult ühele funktsioonile, mille saad ise määrata Ctrl-

Enter valikuga. 
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Müügigrupp 

Isiku Müügigrupp nt vastavalt osakonnale, kus Isik töötab.  

 

Kasutuspiirangud 

Piiranguteta Nähtavad on registri kõik kaardid. Kasutaja saab nimekirja piiritleda 

Müügigrupiga. 

Müügigrupi piires 

Nähtavad on ainult antud Müügigrupile ette nähtud kaardid. Kasutaja saab nimekirja 

piiritleda enda kaartidega. 

Kasutaja piires 

Nähtavad on ainult antud Isikule ette nähtud kaardid. 

 

Keel  

Sisesta Ctrl-Enter valikut kasutades Keel, mida antud Isik kasutab: 

 

 

Kõik ekraanipildid, menüüd, väljanimed ja aruanded esitatakse vastavas keeles, kui 

kasutaja oma nimega programmi sisse logib. 
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Numbriseeriad 

 

 

Kui oled kirjeldanud dokumentidele (Tellimustele, Arvetele, Kannetele, jne) mitmeid 

erinevaid numbriseeriaid, saad siin määrata, milliseid neist antud Isiku puhul 

kasutatakse. Sisesta siia soovitud numbriseeria algusnumber. 

Numbriseeria peab olema kirjeldatud vastava mooduli seadistuses. Kui sisestad siia 

numbri, mida numbriseerias ei ole, ei anta dokumendile koostamisel numbrit. Nii ei 

koostata Arveid automaatselt ka teistest moodulitest (nt Müügitellimustest). Selline 

situatsioon on tõenäoline, kui numbriseeriale määratud kehtivusperiood on läbi 

saanud. Numbriseeriate sisestamine kõigile väljadele ei ole vajalik. Kasutajal võib 

olla määratud oma numbrivahemik nt ainult Arvete jaoks. 

Meie esindaja väljale sisestatud tekst kantakse kõigi antud Isiku poolt sisestatud 

dokumentide Meie esindaja väljale. 
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Preemia  

Igale Isikule saad määrata preemia protsendi. Seda protsenti kasutatakse aruandes 

Müügimehe preemia Müügireskontros. Siin määratud protsenti kasutatakse kõigi 

Artiklite müügil, millel ei ole määratud oma preemia protsenti. 

Ladu  

(Ctrl-Enter) Ladude register, Lao moodul Siin määratud Ladu kasutatakse antud isiku 

Tellimustel ja Arvetel. 

Konto  

Ctrl-Enter Kontoderegister  

Seda kontot kasutatakse Kulutuste moodulis. Seda krediteeritakse antud Isiku 

Kulutuste kinnitamisel ning debiteeritakse Väljamaksete kinnitamisel. 

Objekt  

Ctrl-Enter Objektideregister 

Seda Objekti kasutatakse Kulutuste moodulis. Antud Objekt kantakse Kulutustest 

koostatud Kannete kreeditpoolele. 

 

Tehtud muudatuste jõustumiseks pead programmile restarti tegema. 
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Projektiarvestus 

 

 

 

Seda osa kasutatakse koos Projektiarvestuse mooduliga. Lähemalt loe palun 

Projektiarvestuse peatükist juhendist. 
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Aja sisestus 

 

 

Siin saab kasutaja määrata endale meelepärase numbri- ja kuupäevaformaadi, kui ta 

soovib, et see erineks Kuupäeva- ja numbriformaadi seadistuses määratud 

seadistusest. 

 

 

Kui Isikute registrisse on sisestatud vähemalt üks Isiku kaart, ei saa 

programmi ilma allkirja ja salasõnata siseneda. 

 

Salasõna muutmine 

Kui kasutaja on Isikute registris registreeritud, saab ta oma nimega programmi sisse 

logida. Turvalisuse mõttes on soovitav kõigile kasutajatele anda oma salasõnad ning 

neid aeg-ajalt ka muuta. 
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Kasutajale salasõna andmiseks märgi valitud kasutaja aknas Isikud: Sirvi ja vali 

Operatsioonide-menüüst käsklus Muuda salasõna. Avaneb järgmine aken: 

 

 

 

Sisesta olemasolev salasõna (kui on) ning kaks korda uut salasõna, salvesta. Kui Sa 

ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust. Salasõna on suur- ja 

väiketähetundlik. 

Kasutajad saavad ka ise oma salasõna muuta isegi kui neil ei ole juurdepääsu 

Üldisele moodulile. Selleks ava Põhiaken ja vali Operatsioonide-menüüst käsklus 

Muuda salasõna ning toimi nagu eespool kirjeldatud. 
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Kontode register 

 

Siin on kirjeldatakse Kontoplaan. Igal kontol on number ja nimetus ning see kuulub 

mingisse Kontoklassi. 

Võid kasutada Booksi standardkontoplaani või importida oma.  

Kui kasutad oma Kontoplaani või oled teinud Booksi standardkontoplaani 

muudatusi, pead muutma kontonumbrid vastavalt ka kõigis seadistustes. 

Booksis saad kontosid alati valida kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. 

Kontode registris saad: 

• näha kontosid ekraanil 

• otsida konkreetset kontot 

• kontot vaadata või muuta 

• luua uusi kontosid 

• kontosid kustutada 

• trükkida kontoplaani 

 

Konto otsimine 

Kontode sirvimisaknas saad üles-alla liikuda nagu tavaliselt. Konkreetse konto 

otsimiseks sisesta selle number või nimetus otsimisväljale akna ülaservas.  
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Konto vaatamine või muutmine 

Konto kaardi avamiseks tee aknas soovitud konto nimetusel hiirega topeltklõps. 

 

Avaneb aken: 

 

 

Konto Kontonumbri pikkuseks võib olla 2-10 märki. 

Nimetus Konto nimetus või kirjeldus. 

 

Automaatlausend  

Ctrl-Enter Automaatlausendite seadistus, Finants moodulis. 

Sisestades siia Automaatlausendi koodi, saad selle konkreetse kontoga siduda. 

Konto valimisel Kandele sisestub vastav Automaatlausend. 

KM kood  

Ctrl-Enter KM koodide seadistus, Finants moodulis. 

Igale kontole saad määrata KM koodi. See sisestub automaatselt alati, kui kasutad 

kontot Ostuarvel või Kandel. 
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Valuuta  

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul. 

Kontole saad määrata Valuuta. Seda kasutatakse automaatselt alati, kui kontot 

Kannetel kasutatakse. Lubatud on konteerida ainult selles Valuutas. Kui kontole ei 

ole Valuutat määratud, on konteeringud ükskõik millises Valuutas lubatud. 

 

Kontoklass  

Konto võib kuuluda ühte järgmistest klassidest: Varad, Võlad, Omakapital, Tulud või 

Kulud. Kontoklass määrab, kas konto saldo registreeritakse positiivse või 

negatiivsena. Varad ja Kulud on positiivsed väärtused, Võlad, Omakapital ja Tulud 

on negatiivsed. Kui soovid seda aruandluse jaoks muuta, saad seda teha Finantsi 

seadistuses Saldoesitus. 

. 

Tavaline kirjendamine 

Näita nende valikutega, kas antud kontot tavaliselt krediteeritakse või debiteeritakse 

või on mõlemad variandid võimalikud. Programm hoiatab Sind, kui üritad nt 

debiteerida kontot, mille kirjendamiseks oled siin märkinud krediteerimise ja 

vastupidi. 

 

Suletud  

Märgi see valik, kui soovid konto sulgeda. Konto avamiseks lihtsalt eemalda linnuke. 
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Tekst 
 

 

 

Siia tabelisse saad sisestada konto nimetuse erinevates keeltes. Määra Keel 

esimeses tulbas kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ning sisesta 

vastav tõlge teise tulpa. Kohaliku keele jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada. 

Siia sisestatud tõlkeid kasutatakse Bilansis, Pearaamatus, Kasumiaruandes ja 

Päevaraamatus, mida on võimalik tellida erinevates keeltes. Aruannete pealkirjade ja 

alapealkirjade tõlgete kirjeldamiseks (Bilanss ja Kasumiaruanne) kasuta aruande 

kirjeldamise funktsiooni (lähemalt kirjeldatud Bilanssi käsitlevas lõigus 

Finantsmooduli juhendis) 
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Konto sisestamine 

Uue konto lisamiseks Kontoplaani on kaks võimalust: koosta uus kaart või tee koopia 

mõnest olemasolevast kaardist. 

 

Kontode kustutamine 

Kui kontot ei ole Kannetel kasutatud, saad selle Kontoplaanist kustutada. Ava konto, 

mida soovid kustutada. Vali Kaart-menüüst käsklus Kustuta. Konto kustutatakse ning 

ekraanil avaneb eelmise konto kaart. 

 

Konto kustutamist ei saa tühistada. 

Kasutatud kontosid ei saa kustutada. 

Kontoplaani trükkimine 

Kontoplaani trükkimiseks kasuta Üldise mooduli aruannet Baasandmed. Kui soovid 

trükkida Kontoplaani koos konsolideerimiskontode ja protsentidega, kasuta aruannet 

Konsolideerimise kontoplaan.  

 

 

 

Objektide register 

 

Objekte kasutatakse Books programmis kontode klassifitseerimiseks ja nende kohta 

aruannete koostamiseks. 



Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

 

63 

Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

Klientidele, artiklitele, hankijatele, arvetele ja finantskannetele saad määrata 

vaikimisi objektid. Kui näiteks kliendile on antud objekt, sisestub see automaatselt 

talle esitatavatele arvetele ning arvetest koostatud kannetele. See võimaldab 

koostada näiteks müügiaruandeid objektide kohta. 

Objektid võimaldavad koostada täpsemaid aruandeid kulude kohta. 

Objekte saab kasutada mitmete aruannete valikukriteeriumina. Kui sinu firmal on 

mitu tulukeskust ja kasutad objekte nendes tekkivate tulude ja kulude eristamiseks, 

saad koostada kasumiaruandeid iga tulukeskuse kohta.  

Sarnased objektid saad grupeerida objektitüüpide alla. 

 

Objektid ja Objektitüübid on vabalt kirjeldatavad. Need on Sinu vahendid 

kuluarvestuse lihtsustamiseks. 

Tänu programmi mitmeaastasele andmebaasile saad kõiki Objekte kasutada aastast 

asstasse - arvestusaasta on vaid kasutaja poolt kirjeldatav intervall aruandluse 

jaoks. Objektisaldod kantakse automaatselt uude aastasse. Nii saad Objekti (nt 

mingi pikema projekti) eelarvet ja tulemusi jälgida mitu aastat. 

Objekte on vajadusel võimalik kasutamiseks sulgeda. Kui Objekti kaart on ekraanil 

avatud, märgi valik Suletud. Kui soovid Objekti uuesti avada, lihtsalt eemalda linnuke 

ruudust. 

 

Kasuta kindlasti Objekte ja Objektitüüpe ning erinevaid aruandeid. See annab Sulle 

alati hea ülevaate firma hetkeseisust! 

 

Objektide kirjeldamine, vaatamine, muutmine ja kustutamine 

Mine Üldisesse moodulisse ja vali Objektide register. Avanenud aken on 

samasugune nagu kõik Booksi sirvimisaknad. Nimekirja saad ümber järjestada 

osutades erinevate veergude pealkirjadele. Objekti otsimiseks sisesta tekst 

otsimisväljale akna vasakus alanurgas. 

Ava Objekti kaart topeltklõpsuga soovitud real või sisesta uus Objekt osutades [Uus] 

või [Koopia]. 

Objekti kustutamiseks ava Objekti kaart ja vali Kaart-menüüst käsklus Kustuta. Pea 

meeles, et kustutamise käsklust ei saa tühistada.  
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Kannetel kasutatud Objekte ei ole võimalik kustutada. 

 

Mitu objekti 

Booksis saad toimingutele lisada mitmeid erinevaid Objekte. Kui oled nt määranud 

Objektid nii Klientidele kui Artiklitele, kantakse need kõik ka Arvetest koostatud 

Kannetele. Nii saad tellida väga üksikasjalikke aruandeid. 

Valuutade register 

Selle registri kohta loe palun Valuutasid käsitlevast juhendist. 

 

Valuutakursside register 

Selle registri kohta loe palun Valuutasid käsitlevast juhendist. 

 

 

Dokumendimallide register 

Selle registri kohta loe lähemalt Dokumendimalle käsitlevast juhendist. 

 

Tegevuste register 

 

Kliendihalduse moodulis sisestatud tegevused klientidega koondatakse siia 

registrisse. Täpsemalt loe Kliendihalduse juhendist. 
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Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

 

66 

Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

 

HOOLDUSED 
 

Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud mingite andmete uuendamiseks ning 

tavaliselt haaratakse registri kõik või paljud kaardid. Üldises moodulis on kaks sellist 

funktsiooni. Nende kasutamiseks vali Hooldused Failmenüüst. Avaneb järgmine 

aken: 

 

 

Tee soovitud valikul hiirega topeltklõps. Avaneb aken, milles saad määrata, kuidas 

antud funktsioon toimima peab. 

 

Koosta finantskanded 
 

 



Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

 

67 

Books by HansaWorld / www.excellent.ee, info@excellent.ee 

 

Integratsioon programmi erinevate moodulite vahel tähendab, et saad lasta 

automaatselt koostada Kanded Finantsi teistest moodulitest (Allsüsteemidest). Nt 

Arve kinnitamisel Müügireskontros saad lasta koostada Kande, millega 

debiteeritakse Müügivõlgade kontot ning krediteeritakse Müügikontot ning vajadusel 

ka KM kontot. Automaatne Kannete koostamine seadistatakse Finantsi seadistuses 

Allsüsteemid. 

Kui Sa seda funktsiooni ei kasuta, saad lasta Kanded koostada kasutades Üldise 

mooduli hooldusfunktsiooni Koosta finantskanded. 

 

Märgi register, mille Kanded soovid koostada. Enne seda pead ajutiselt sisse 

lülitama ka sama valiku Finantsi seadistuses Allsüsteemid. Kui soovid koostada 

Kanded teatud dokumentide vahemikule, sisesta Dokumendi numbri väljale vastav 

vahemik eraldades numbrid kooloniga. Pildil koostatakse Kanded Lao 

sissetulekutele 20 kuni 30. 

Kui mõnes allsüsteemi toimingus on viga, antakse ekraanile veateade ja funktsioon 

peatatakse. 

Kinnitamata toimingutest Kandeid ei koostata. 
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Kustuta vanad toimingud 
 

 

 

See funktsioon võimaldab kustutada andmebaasist vanad toimingud, mida 

raamatupidamises enam ei vajata. 

 

Vali üks või mitu registrit, mille toiminguid soovid kustutada. Kustutatakse ainult 

määratud perioodi ja/või numbrivahemikku langevad toimingud. 

Toiminguid, millel on hilisem kuupäev kui üldise mooduli seadistuses Kuu 

lukustamine väljal Kustuta enne kuupäeva ei kustutata. 

 

Ole selle funktsiooni kasutamisel väga ettevaatlik ja tee enne toimingute 

kustutamist kindlasti tekstikoopia. 
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DOKUMENDID 
Maili dokumendi kohta loe palun HansaMaili juhendist. 

 

 

ARUANDED 
 

Üldises moodulis on järgmised aruanded: 

 

 

Allsüsteemide kontroll 
 

Avanenud määramisaknas saate valida aruande perioodi ning koha, kuhu aruanne 

esitatakse. Vaikimisi esitatakse aruanne ekraanile. 
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Baasandmed 
 

 

 

Baasandmete aruandes näed erinevatesse seadistustesse ja registritesse sisestatud 

infot. Seda aruannet saad kasutada oma süsteemi sisu ja andmete kirjeldamisel ja 

kontrollimisel. Seda aruannet on mugav kasutada ka auditeerimisel, kuna see 

sisaldab tähtsat informatsiooni süsteemi kohta nagu Objektide ja Objektitüüpide 

nimekirjad ja Kontoplaan. 
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Enne aruande käivitamist märgi valikud, mida soovid aruandesse kaasata. 

 

 

Ettevõtte andmed 
 

 

Selles aruandes esitatakse andmed Ettevõtte andmete seadistusest. Lisaks sellele 

näed aruandes programmi Kontrollkoode. 
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Isiku tegevused 
 

 

 

Selles aruandes esitatakse Tegevuste registris registreeritud Tegevused töötajate 

kaupa. 

Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada drill-down funktsiooni. 

Topeltklõps Kliendi koodil avab selle Kliendi kohta aruande Tegevused, isikud. 
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Isikute nimekiri 
 

 

Selles aruandes esitatakse nimekiri Isikute registris registreeritud Isikutest. Iga Isiku 

kohta näidatakse tema initsiaalid ja nimi, Müügigrupp, Töötajate klass, 

Ametikirjeldus, Tunnikulu ja Tunnihind, Pangakonto ja e-maili aadress. 

 

Kasutaja ajalugu 
Selle aruandega saab vaadata kasutajaga seotud sündmusi ettevõtetes. 
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Kasutajaõiguste kontroll 
 

 

 

Selles aruandes esitatakse info isikute kaupa kasutajaõiguste määramise ja 

muutmise kohta. Määramisaknas saad valida, kas soovid infot kogu kasutajaõiguste 

kohta, ettevõtte kaupa, konverentside kasutajaõigusi isiku kaupa või kasutajagruppe 

ettevõtte kaupa. 

 

Kannete kontroll 
 

Selles aruandes esitatakse nimekiri kinnitamata allsüsteemide toimingutest (mille 

kohta ei ole Finantsi Kandeid koostatud). 
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Valuutakursid 
 

Selle aruande kohta loe palun Valuutade juhendist. 
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IMPORDID 
 

Impordifunktsioon võimaldab importida andmeid Booksi muudest Ettevõtetest või 

andmebaasidest eksporditud tekstifailidest või tabeltöötlusprogrammidest. Samuti 

võimaldab see importida Booksi ekspordifunktsioonidega Tekstikoopia, ettevõte ja 

Tekstikoopia, andmebaas loodud krüpteeritud faile.  

Vali programmi põhiaknast Funktsioonid, seejärel Impordid. Avaneb järgnev aken: 

 

 

Automaatne 
Impordifunktsiooni Automaatne kasutatakse Booksist eksporditud tekstifailide ja 

krüpteeritud failide importimiseks. See funktsioon teeb faili esimeses reas sisalduva 

informatsiooni põhjal kindlaks, mida fail sisaldab ning millisesse registrisse 

informatsioon salvestada tuleb. 

Seda funktsiooni kasutatakse andmebaasi taastamisel tekstikoopiast. Seda on 

kirjeldatud käesolevas peatükis edaspidi. Samuti kasutatakse seda funktsiooni 

konsolideerimisel tütarettevõtete andmete importimiseks emaettevõttesse. 

Automaatset importi kasutatakse veel andmebaasi ülesseadmisel, nt Kontoplaani ja 

baasandmete nagu Kliendid ja Hankijad importimisel. 

Seda funktsiooni võib kasutada ka muudest süsteemidest eksporditud andmete 

importimiseks, kui need on vastavas formaadis. Lähemalt küsi oma HansaWorldi 

esindajalt. 
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Manuaalne faili otsing 
See funktsioon sarnaneb eespool kirjeldatud funktsioonile Automaatne ning 

võimaldab samuti importida kõiki Booksist eksporditud faile. Ainsad erinevused on: 

1. Selle funktsiooniga saad otsida imporditavaid faile kogu kõvakettalt või 

arvutivõrgust, samas kui funktsiooniga Automaatne imporditavad failid peavad 

asuma kataloogis Backup või Setup, mis on omakorda programmi kataloogis. 

2. See funktsioon võimaldab importida ükskõik, millise nimega faili. 

Funktsiooniga Automaatne saad importida maksimaalselt kaheksast 

sümbolist koosneva nimega kolmekohalise laiendiga faile. 

3. Kasutades funktsiooni Manuaalne faili otsing, ei ole tekstikoopiafailidele 

lisatud kommentaarid nähtavad. Neid kommentaare näed valikuga  

Automaatne. 

 

Andmebaasi taastamiseks tekstikoopiast toimi nagu kirjeldatud allpool. 

Muudest süsteemidest või teistest Booksi Ettevõtetest eksporditud andmete 

importimiseks toimi nagu kirjeldatud allpool, kuid jäta vahele punkt 1. 

Kui Sinu andmebaasis on mitu Ettevõtet, jälgi, et impordid andmed õigesse 

Ettevõttesse. 

1. Nimeta ümber vana andmebaas (Hansa.HDB). Anna sellele selgitav nimi. 

Programmi käivitamisel luuakse automaatselt uus tühi andmebaas. 

Andmed tuleb kindlasti importida uude tühja andmebaasi, et vältida uute ja 

vanade andmete segiminekut. 

2.  Mine Üldisesse moodulisse ja vali Funktsioonid ja Impordid. 

3.  Vali Manuaalne faili otsing ja tee sellel topeltklõps. 

Avaneb dialoogiaken, kus saad valida soovitud tekstikoopiafaili. 

 

4.  Kui oled faili leidnud, tee failinimel hiirega topeltklõps. 

5.  Ekraanil näed impordiakent. 

6.  Kui import on lõpetatud, võib programm automaatselt sulguda turvalisuse 

põhjusel, juhul kui imporditav fail sisaldas isikuandmeid. 

 

Käivita programm uuesti ning jätka tööd. Kui importisid faili uude tühja andmebaasi, 

(st taastasid andmebaasi tekstikoopiast), pead võtma uuesti andmebaasivõtme. 
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Standardseadistuste import 
 

Enamus firmasid ei hakka ise kõike algusest peale seadistama, vaid impordivad nn. 

standardseadistused. Vähemalt võib need aluseks võtta ja teha muutusi vastavalt 

oma firma omapäradele. Kindlasti on nii palju lihtsam ja aegasäästvam. 

Standardseadistuste impordiga tulevad kontoplaan, KM-koodid, mõõtühikute 

register, aruannete kirjeldused, dokumendimallid jm. vajalikku. 

Standardseadistuste importimiseks: 

 

Mine moodulisse Üldine ja vali Funktsioonid ja Impordid; avanevas aknas tee 

topeltklõps valikul Automaatne järgnevalt avanevas aknas tee topeltklõps real 

Standardseadistustega tyhi tekstikoopia (STANDARD.TXT). 

Valitud fail imporditakse automaatselt programmi. Ekraanil näed protsessi 

edenemist. Niimoodi pead seadistused importima kõikidesse loodud ettevõtetesse. 

Pea meeles, et osad standardseadistused eeldavad, et kasutad 

standardkontoplaani. Vastasel korral pead kontode seadistused igal pool üle 

kontrollima! Juhul kui soovid importida ainult teatud seadistusi, näit. dokumendimalli 

kirjeldus, võta ühendust Books Klienditoega. 

NB! Importimise puhul jälgi, et oled kindlasti sisenenud ettevõttesse, millesse tahad 

standardseadistusi importida. Ettevõtte nimi, millesse Sa oled sisenenud, kuvatakse 

lühikoodide kasutamise korral ikooniriba ja aktiivse akna tiitelribal. Alati on mõistlik 

enne importide tegemist teha tekstikoopia! Nii on lihtsam taastada endine olukord 

juhul, kui Sa importisid näiteks kogemata valed asjad valesse ettevõttesse. 

Klient-server lahenduse korral tuleb importimised teha serverprogrammis server 

režiimist väljas olles. 
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EKSPORDID 
 

Ekspordifunktsioon võimaldab teatud informatsiooni andmebaasist välja eksportida. 

Eksporditud andmeid saad teksti- ning tabeltöötlusprogrammidega edasiseks 

analüüsiks avada ning töödelda. Kõik Booksist eksporditavad failid peale 

tekstikoopiafailide on tekstiformaadis.  

Vali Üldises moodulis põhiaknast Funktsioonid ja seejärel Ekspordid. Avaneb aken, 

milles näed Üldise mooduli võimalikke ekspordifunktsioone: 

 

 

Vali soovitud funktsioon tehes sellel hiirega topeltklõpsu. Avaneb määramisaken, 

milles saad määrata eksportfaili sisu. Osuta Käivita ning avaneb „Save as“ aken, 

milles saad failile nime anda ja valida, kuhu fail salvestatakse. 

 

 

Käivita serveris ajastatud tekstikoopia 
 

 

Booksis on ajastatud tekstikoopia funktsioon, mis võimaldab teha tekstikoopiat 

automaatselt iga päev samal ajal. Tekstikoopiafailide tegemise aja ja salvestamise 

koha saad määrata Tehnika moodulis Ajastatud tegevuste seadistuses. Lähemalt loe 

palun Tehnika mooduli juhendist. 
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Selle funktsiooniga koostatakse tekstikoopia koheselt. Failile antakse nimi ning see 

salvestatakse vastavalt Ajastatud tegevuste seadistuses tehtud määratlustele. 

 

Tekstikoopia, andmebaas/Tekstikoopia, ettevõte 
Nende funktsioonidega saad koostada oma andmebaasist turvakoopiaid. Kõik 

andmed kopeeritakse omaette faili.  

Kasuta tekstikoopia funktsiooni oma andmebaasi turvaliseks taastamiseks. 

 

Valikut Tekstikoopia, Ettevõte on soovitav kasutada, kui soovid kindla Ettevõtte 

ühest andmebaasist teise viia. 

 

Tekstikoopia failinimes peaks sisalduma tekstikoopia tegemise kuupäev (nt 010711). 

 

Tee oma andmebaasist tekstikoopia IGA PÄEV! Andmebaas võib saada 

kahjustada riistvara vigade, elektrikatkestuste või muude rikete tõttu. 

Tekstikoopiast saad kaotatud andmed kiiresti taastada. 

Erinevalt teistes Booksist eksporditavatest failidest on tekstikoopia failid turvalisuse 

põhjustel krüpteeritud, mitte tavalised tekstifailid. 

 

 

Tekstikoopia, klient 
 

Seda funktsiooni kasutatakse vaid klientprogrammis salvestatud andmetest 

tekstikoopia tegemiseks. Kuna klientprogrammis salvestatakse väga vähe 

informatsiooni (nt Ettevõtted), on see tekstikoopiafail väga väike. 

See funktsioon toimib samamoodi nagu eespool kirjeldatud valikud Tekstikoopia, 

andmebaas ja Tekstikoopia, ettevõte ning tulemuseks on samuti krüpteeritud fail. 

 

 

Toorandmed 
Seda eksporti kasutatakse programmi süsteemihoolduseks ning seda peaks tegema 

ainult programmi süsteemiadministraator.  


