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PANGALIIDESTUSED
•

Standard Books klientidele on muutunud SEB Baltic Gateway lepingu sõlmimine. Pärast
teenuse aktiveerimist Standard Booksis, saab nüüd teenuselepingu sõlmida otse SEB
internetipangas.

•

Palga väljamaksete saatmisel pangaliidesega on muudetud selgituse välja käitumist.
Väljamakse selgitust vaadatakse esmalt väljamakse kaardi kommentaari väljalt, kui see on tühi,
siis kasutatakse vaikimisi sõnet „Töötasu“.

•

Kui mõni tasumisega seotud maksekorraldus kinnitatakse pangas hilisema kuupäevaga kui
Tasumise kaardi kuupäev, siis uuendatakse tasumise kaardi kuupäev pangast saabunud
kinnituse kuupäevaks.

•

Tehniliste tõrgete korral (näiteks puudub ühendus panga serveriga) saadab programm ise
korduvalt tasumist seni kuni see on edukalt saadetud. Juhul kui viga on andmetes, näiteks vale
IBAN vms, siis tuleb pärast paranduste tegemist Tasumine uuesti panka saata, kuid enam ei
pea järjekorrast vigaseid kaarte kustutama.

•

Pangaliideses lisatud võimalus saata tasumisest üks maksekorraldus Tarnija kohta. Juhul kui
samal tasumisel on mitu sama Tarnija ostuarvet, siis on võimalik koostada nende kohta üks
maksekorraldus.

•

Parandatud Laekumiste ja Tasumiste impordi käitumist mitme valuuta kontode puhul. Sama
pangakonto väljavõttel olevatest erinevate valuutadega laekumistest ja tasumistest
koostatakse eraldi Laekumised ja Tasumised.

E-TEENUSED
•

Lisatud EveryPay makselinkide lahendus arvetest koostatavatele e-mailidele ja veebipoodi.
Lahenduse kasutamise eelduseks on leping pangaga, kuhu maksed hakkavad laekuma ja
EveryPay AS-ga.
EveryPay LinkPay lahendust kasutades saab koostada Arvest e-maili, mille sisus on link arve
tasumiseks. Kui arve saaja klõpsab saadud lingile, avaneb tal veebileht, kus on võimalik valida,
kas arve tasutakse pangalingiga või pangakaardiga. Eeltäidetud on arve summa, saaja IBAN,
selgitus jne. Pärast arve tasumise kohta kinnituse saamist luuakse arve esitaja Standard Booksi
andmebaasi automaatselt laekumise kaart.
Nii saavad Standard Booksi kasutajad võimaldada enda klientidele lihtsa viisi arvete tasumiseks
ning endale kiirema ülevaate arvete laekumise kohta.
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Pangalingi puhul on praegu toetatud järgmised pangad:
Eestis:
-

LHV
SEB
Swedbank
Luminor
Citadele

Lätis:
-

SEB
Swedbank
Luminor
Citadele

Leedus:
- SEB
- Swedbank
- Luminor
- Citadele
- Šiaulių Bankas
Sarnaselt Linkpay lahendusele on EveryPay makselinke võimalik kasutada ka Standard Booksi
veebipoes maksete kogumiseks. Nii ei ole vaja enam teha eraldi lepinguid kõigi pankadega
pangalinkide kasutamiseks ning veebipoe kliendid saavad ostukorvi eest tasuda pangakaardiga
või endale sobivast pangast pangalingiga.
•

Muudetud E-arve operaatorite nimed kasutajaliideses.
- Omniva uus nimi on FINBITE
- FITEK’i uus nimi on UNIFIEDPOST

•

E-arve operaatorite Finbite (endine Omniva) ja Unifiedposti (endine FITEK) liidestele lisatud
kinnitusringi info päring. Nüüd on võimalik otse Standard Booksis näha infot selle kohta, kes ja
kuna on vastava ostuarve operaatori portaalis kinnitanud.

•

Muudetud e-arve dokumendimalli. Dokumendimallile on lisatud E-arvete uute väljade
"Lepingu number ja "Hanke viitenumber" lisamise võimalus.

•

Lihtsustatud e-arvete vastuvõtmist mittekäibemaksukohuslastele. Kui Standard Booksi
kasutaja ei ole käibemaksukohuslane, siis saab nüüd e-arvete vastuvõtmisel automaatselt ka
käibemaksu õigele kulukontole kanda.
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•

Muudetud algandmete edastamist operaatori portaali. Nüüd saab valida, milliseid registreid
edastatakse, eraldatud on Tarnijate ja Klientide osa kontaktide registris. Algandmete käsitsi
edastamiseks ei pea automaatne edastamine olema aktiveeritud.

•

Täiendatud Costpocketi liidest
- Lisatud kuluaruande pärimise võimalus. Kuluaruandest koostatakse automaatselt Kulutuse
kaart, nii ei ole enam vaja üksikutest Tarnija e-arvetest kulutusi koostada.
- Automaatselt digiteeritud ostuarvete puhul edastatakse nüüd Standard Booksi Tarnija earvete registrisse ka viitenumber. Viitenumber kantakse üle ostuarvele ja nii saab lihtsalt
koostada korrektse viitenumbriga tasumise.
- Eemaldatud nupp „Sisene“ teenuse aktiveerimise menüüst kui teenus on juba aktiivne.
- Costpocketi liidestus tehtud ühilduvaks Costpoketi uue API-ga.

•

Täiendatud Scoro liidest- Kasutaja saab nüüd eraldi märkida, kas liidestuse abil edastatakse:
- Müügiarveid (Saatmine/vastuvõtmine)
- Ostuarveid (Saatmine/vastuvõtmine)
- Laekumisi (Ainult saatmine)

•

Muudetud valuutakursside päringut
- Nüüd on võimalik kasutajal valida, kas kursse kuvatakse 1 euro või 1 valuutaühiku suhtes.

•

Täiendatud Äriregistrist kontaktandmete päringu funktsionaalsust
- Lisatud võimalus uuendada eraldi KMKR numbrit.
- Koos aadressi uuendamisega uuendatakse ka EHAK kood ja ADS ID.
- Moodulisse Müügiarved lisatud uus hooldus „Uuenda kontaktide andmeid Äriregistrist“.
- Eemaldatud Üldise mooduli hooldus „Uuenda e-arve vastuvõtjate staatuseid“.

•

Täiendatud e-arve vastuvõtja päringu funktsionaalsust
- Nüüd lisatakse kontaktikaardil e-arve kanali uuendamisel ka linnuke "E-arve pdf failiga“.

•

Muudetud Pakiautomaatide päringut
- Pakiautomaatide päringu aadressid sisestatakse nüüd järjekorras: Aadress, Linn,
Postikood.

•

Täiendatud liidestust Smaily e-mailiturunduskeskkonnaga
- Nüüd saab sama kontakti puhul edastada rohkem kui ühe klassifikaatori korraga.
- Kui kontakt on loobunud uudiskirja saamisest, siis kontakti andmete muutmisel Standard
Booksist saadetava päringuga ei lisata teda enam uuesti uudiskirja saajate hulka.
- Teenuse aktiveerimine ja kasutamine muudetud ettevõttepõhiseks. Nüüd saab Smaily
liidest vajadusel kasutada erinevates sama andmebaasi ettevõtetes erinevate
määrangutega.
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TELEMA LIIDES
•

Muudetud Telema aktiveerimise funktsionaalsust. Seoses lisandunud Telema teenustega on
muudetud Telema teenuste aktiveerimise loogikat. Sellega seoses võib olla mõningatel
kasutajatel pärast versiooniuuendust Telema teenus uuesti aktiveerida.

•

Lisatud ainult e-arvete vastuvõtmise funktsionaalsus. Lisaks eFlow teenusele on võimalik
ostuarveid vastu võtta ka teenusega Telema eInvoice Receiving.

•

Täiendatud Vigaste müügitellimuste funktsionaalsust. Vigasest müügitellimusest Tellimuse
koostamisel kontrollitakse, kas kasutaja on Tellimuse impordil leitud vead vahepeal
parandanud, nt lisanud puudu olnud artiklid või kliendi. Kui on, siis lisatakse artikli või kliendi
info registri alusel uuele tellimusele. Kui ei ole, siis võetakse olemasolev info Vigase
müügitellimuse kaardilt ja kasutaja saab selle anded Tellimusel korrigeerida.

•

Muudetud Tarnekinnituse importi. Tarnekinnitusel kuvatakse nüüd korrektselt kliendi
tellimuse number ja lähetuse number.

OSTUARVED
•

Lisatud võimalus avada Ostuarvelt e-arve pdf klahvikombinatsiooniga CTRL+A. Kasutades
klahvikombinatsiooni avatakse automaatselt ostuarvel olev e-arve pdf, enam ei pea manuseid
hiirega avama.

•

Lisatud aruanne Tarnija hetkeseis. Lisaks Tarnija kontaktikaardile on Tarnija hetkeseis nüüd
avatav ka Ostuarvete mooduli aruannete alt.

•

Lisatud Tellitud Tasumise rea tühistamine. Tellituks märgitud Tasumise rida saab nüüd
tühistada vajutades Backspace klahvi.

•

Muudetud Ostuarvest Tasumise koostamise funktsiooni. Parandatud Tasumise salvestamist ja
kuupäeva asetamist.

FINANTS
•

Muudetud aruannet "Kasumiaruanne koos eelarve võrdlusega kuude lõikes”. Lisatud võimalus
kaasata aruandesse Simulatsioonid.

•

Muudetud aruannet "Kasumiaruanne kuude lõikes”. Lisatud võimalus kaasata aruandesse
Simulatsioonid.
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•

Täiendatud Simulatsioonide registrit. Simulatsioonide registri päisesse lisatud vaikimisi
staatus. Kui Simulatsiooni ridadel olev staatus on „Vaikimisi“, siis kasutatakse sellel real päises
olevat staatust.

•

Lisatud aruanne „RiigiTarkvara makseandmik“. Riigiettevõtetel, kellel on kohustus esitada
makseandmiku aruannet, on võimalik kasutada nüüd vastavat aruannet ja eksporti.

•

Parandatud aruannete „Saldoaruanne“ ja „Käibeandmik“ pearaamatu avamise funktsioon.
Aruannetest drill-down funktsiooniga avatav Pearaamatu aruanne avanes teatud tingimustel
inglise keeles ja kõiki kandeid ei olnud võimalik otse lahti klõpsata.

•

Täiendatud aruannet " Kannete arv perioodis”. Lisatud võimalus kuvada lisaks sisestatud
Kannete ja Kulutuste arvule ka Kannete ridade ja Kulutuste ridade arv.

•

Muudetud aruannet "Käibeandmik”. Suletud kontosid ei kaasata enam aruandesse kui
aruande määramisaknas on märgitud linnuke „V.a. suletud“.

PALK
•

Lisatud võimalus esitada TSD otse programmist. Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni
aruandele on lisatud link, millest saab deklaratsiooni elektrooniliselt Maksuametile esitada.
Lahendus eeldab vastavate kasutajaõiguste lisamist Maksuameti portaalis.

•

Muudetud Palgasedelite e-mailiga saatmist. Lisatud on võimalus kasutada Palgasedelite
saatmisel eeldefineeritud standardtekste.

•

Muudetud Pensioni II samba liitumispäringut. Lisatud funktsionaalsus, mis kontrollib, kas
töötaja on esitanud avalduse pensionimaksete peatamiseks.

•

Muudetud hooldust „Koosta palgaväljamaksete kaardid“. Hoolduse määramisaknasse lisatud
võimalus koostada väljamaksekaardid kindla Töölepingu objekti lõikes.

•

Muudetud hooldust „Koosta lõpparve“. Hoolduse määramisaknasse lisatud võimalus koostada
väljamaksekaardid kindla Töölepingu objekti lõikes.

•

Muudetud töövõimetuspensionäri puhkuse saldode arvestust. Parandatud puhkusesaldode
arvestuste aegumisega seotud viga.
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MÜÜGIHALDUS
•

Täiendatud hooldust „Arvuta tellimused ümber“. Hoolduse määramisaknasse lisatud Artikli
filter.

•

Lisatud hooldus „Tellimuste sulgemine“. Hooldusega on võimalik sulgeda korraga mitu
Tellimust, sh. ka kinnitatud Tellimusi.

LOGISTIKA
•

Muudetud Dokumentide nimetusi selgemaks
- Dokumentide valikus dokument Saateleht on nüüd Saateleht (kinnitatud lähetus).
- Dokumentide valikus dokument Komplekteerimisleht on nüüd Komplekteerimisleht
(kinnitamata lähetus).

•

Lisatud hooldus „Ostutellimuste sulgemine“. Hooldusega on võimalik sulgeda korraga mitu
Ostutellimust, sh. ka kinnitatud Ostutellimusi.

•

Muudetud aruannet „Ostutellimuste hetkeseis“. Lisatud Kehtiv kuni kuupäeva filter ja lisatud
Kehtiv kuni kuupäev aruande väljundisse.

•

Lisatud võimalus muuta kinnitatud Lähetuste välju. Kinnitatud lähetustel on võimalik muuta
välju „Lähetusviis“, „Linnast“, „Linna“, „Sadamast“ ja „Sadamasse“.

•

Muudetud dokumendi „Lähetussedelid“ dokumendimalli. Dokumendi väljatrükile on võimalik
nüüd lisada Lähetusaadresside ja Pakiautomaatidega seotud väljasid ning Tellimusel oleva
kliendi esindaja telefoninumber ja e-posti aadress.

•

Lisatud uus aruanne „Ostutellimuste lähetuste statistika“. Aruanne kuvab kasutajatele
ostutellimuste statistikat, mis puudutab planeeritud lähetuste ja tegeliku lähetuse erinevusi.

•

Muudetud Laosissetuleku kaardi kasutajaliidest. „Parim enne“ väljale saab nüüd kuupäeva
valida kalendrist Ctrl+Enter valikuga.

MÜÜGIARVED
•

Muudetud registri Artiklid funktsionaalsust
- Suletud artikleid on võimalik kuvada Sirvi aknas punasel taustal.
- Vöötkoodi väli on Sirvi aknas tehtud sama laiaks kui Artiklikood.
- Artikli kaardi Koosta menüü alt on nüüd võimalik koostada Laosissetulek ja Inventuur.
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•

Muudetud registri Müügiarved funktsionaalsust
- Kommentaari välja kuvatakse nüüd esilehel ja Hinnakirjade leheküljel.
- Otse müügiarve Koosta menüüst saab koostada Laekumise.

•

Muudetud registri Laekumised funktsionaalsust. Parandatud ettemaksude laekumisele
asetamisega seotud vead.

•

Täiendatud aruannet „Artiklite nimekiri“. Aruande määramisaknasse on lisatud uus valik „Kuva
klassifikaatorid“. Nii on võimalik artiklite nimekirjas näha kõigile artiklitele lisatud
klassifikaatoreid.

•

Lisatud aruanne „Klientide müügi kuu ajalugu“. Aruanne kuvab konkreetse kliendi
müügikäibed kuude lõikes.

•

Täiendatud aruannet „Arvete
lähetusaadresside lõikes.

•

Muudetud seadistuse „Kontakti seadistused“ funktsionaalsust
- Välja „Nõua KMKR numbrit“ märkimisel ei nõuta KMKR numbrit enam juhul kui Kontakti
kaardi Ettevõtte osal on vastav kontakt märgitud kui Eraisik või
Mittekäibemaksukohuslane.
- Lisatud uus valik “Muuda praegune kasutaja vaikimisi müügimeheks“. Selle märkimisel
lisatakse müügidokumentidel müügimeheks sisenenud kasutaja. Juhul kui kasutaja on
Globaalne kasutaja ja tal ei ole antud ettevõttes isiku kaarti, siis teda vaikimisi
müügimeheks ei asetata.

•

Lisatud seadistus „Preemia“. Antud seadistusse on võimalik kasutajatele lisada Artiklite või
Artikliklasside lõikes preemia protsent. Vastavat protsenti saab aluseks võtta aruandes
„Müügimehe preemia“

nimekiri“.

Lisatud

võimalus

sorteerida

aruannet

KLIENDIHALDUS
•

Täiendatud aruannet Kliendi hetkeseis. Aruandesse kuvatakse „Hoiatus müügil“ välja sisu.

•

Lisatud aruanne Tarnija hetkeseis. Lisaks Tarnija kontaktikaardile on Tarnija hetkeseis nüüd
avatav ka Kliendihalduse mooduli aruannete alt.

•

Täiendatud Kliendikirjade funktsionaalsust. Kliendikirjadele on nüüd võimalik lisada
automaatselt sisestatava kliendi nime ja arve numbri väljad.
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•

Täiendatud müügitoru ülevaadet. Kaustades olevate kirjade kuvamisel müügitorul lisatakse
veerus olevate kirjade koguarv.

E-MAILID JA KAUSTAD
•

Lisatud Standardtekstide register. Eelmistes versioonides oli see ainult Kliendihalduse
moodulis.

•

Täiendatud e-mailiga saadetavate manuste suuruse kontrolli funktsionaalsust. E-maili
järjekorda lisamisel kontrollitakse manustatud failide suurust. Kui see on suurem kui
seadistuses määratud, kuvatakse vastav veateade ja kirja ei märgita saadetuks.

PÕHIVARAD
•

Muudetud „Amortisatsiooni aruannet“
- Amortisatsiooni lõppsumma kuvamisel võetakse arvesse Amortisatsioonimudelile
märgitud ümardamise reegel.
- Muudetud amortisatsiooni protsendi kuvamist 0 määraga amortisatsiooninormi puhul.
- Parandatud neto amortisatsiooni kuvamist aruandes kui Põhivarale on tehtud nii
ümberhindlus kui mahakandmine.

KULUTUSED
•

Muudetud aruannet „Töötaja väljavõte“. Lisatud lõppsaldode kuvamine valuutas kui
kasutatakse muud vääringut kui Baasvaluuta.

•

Täiendatud aruannet „Töötaja väljavõte - väljamaksmata kulutused“. Määramisaknasse lisatud
märkeruut "Summad valuutas“. Selle valimisel näeb aruandes kuvatavate kulutuste summasid
tehinguvaluutas.

LEPINGUD
•

Muudetud Lepingutest Müügitellimuste koostamise funktsionaalsust. Lepingust koostatavale
Müügitellimusele lisatakse maatriksi C osale artiklikaardi ostuhind, et müügikatte arvutus oleks
korrektne.

•

Lisatud aruanne „Lepingu artikli statistika“. Aruanne kuvab Lepingutel olevate artiklite kogust
klientide ja lepingute lõikes.
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KOMPLEKTEERIMINE
•

Muudetud Tootmisest Ostutellimuse koostamise funktsionaalsust. Ostutellimusele üleviidav
kogus võtab nüüd arvesse toodetavat kogust.

KORTERIÜHISTU
•

Muudetud Korteri andmetega arve saatmiste e-arvena. Saadetavale e-arvele lisatakse
manusesse pdf koos näitude andmetega.

ÜLDINE
•

Lisatud aruanne „Ligipääs serveritele“. Aruandes kuvatakse, millistele Teisestele serveritele on
kasutajatel ligipääs.

•

Eemaldatud seadistus „Minu pankade info“. Kasutuslood on lahendatud teiste vahenditega.

•

Seadistusest „Valikulised võimalused“ eemaldatud Sirvi akna filtreerimise võimalus.
Andmebaasiülene seadistus on eemaldatud. Registrite kaupa saab otsingueelistusi lisada
moodulis Tehnika > Seadistused > Registrite filtreerimine.

TEHNIKA
•

Muudetud aruannet „Globaalsete kasutajate nimekiri“. Lisatud drill-down funktsionaalsus,
nüüd saab Globaalse kasutaja kaarte avada otse aruandest.

•

Muudetud aruannet „Kasutaja kaartide ajalugu“
- Lisatud registrite nimed.
- Dokumendid muudetud avatavaks otse aruandest nendele klõpsates.
- Tehtud muudatusi saab kontrollida otse aruande valikust „Võrdle“.

MUUD TÄIENDUSED
•

Moodulis Kasutaja seadistused muudetud seadistust "Terminalikoha valikulised võimalused”.
Lisatud uus valik “Salvesta avatud aknad: Kliendi järgi/Väljas/Sees”. Nii saab kasutajakoha
põhiselt seadistada, kas avatud kaardid salvestatakse puhuks kui ühendus serveriga peaks
katkema.
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•

Moodulis Integratsioon muudetud Artiklite andmete eksporti. Lisatud valik „Ära ekspordi
suletud kaarte“, millega saab koostatavast failist välja jätta suletuks märgitud artiklid.

•

Täiendatud iOS klientprogrammi kasutajaliidest

•

Lisatud Mac OS Big Sur’i tugi

REST API
•
•

API POST meetodit kasutades tuleb nüüd vasusesse korrektne url-kodeeritud formaat.
API GET päringutel ei väljastata registritesse sisestatud XML failides mittetoetatud märke.
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