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PANGALIIDESTUSED 
 

• Muudetud tasumise ekspordiformaati Luminori pangasiseste maksete puhul. Parandatud on 

pangasiseste maksete tasumine kui täidetud on nii selgitus kui viitenumber. 

 

• Aruandesse „KMD INF“ on lisatud link „Saada panka“. Vajutades lingile, saadetakse 

Käibemaksu tasumise maksekorraldus automaatselt panka. Funktsionaalsus on kasutatav 

Swedbanki ja LHV panga liidese kasutajatele. 

 

• Muutunud SEB Baltic Gateway lepingu sõlmimine. Nüüd saavad SEB kliendid teenuselepingu 

sõlmida otse SEB internetipangas ning sisestada internetipangast saadud token’i teenuse 

registreerimisel Standard Booksi, ilma Excellenti poolse sekkumiseta. 

 

• Muudetud tasumiste saatmist välispankadesse. Kui tasumise panka saatmisel on Saaja 

pangaks välispank, siis kasutatakse automaatselt inglise keelset selgitust „Invoice no.:“. 

 

• Seadistus Pangakannete vastavused on muudetud eraldi registriks. See võimaldab sisestada 

vajadusel rohkem vastavuste kirjeid ja vastavuste leidmine kannete koostamisel on kiirem. 

 

• Finantskannete ridadele lisatud panga selgitus. Koostades pangakannetest finantskandeid on 

võimalik Standard Books’is koostada üks finantskanne mitme sarnase pangakande kohta.  

Kuna varem toodi üle ainult ühe pangakande selgituse väljal olev tekst finantskande päisesse, 

siis kasutajatel oli keeruline eristada, milline rida finantskandest kuulub millisele 

pangakandele. Nüüd on võimalik tuua pangakandel olev selgitus igale reale eraldi. 

 

• Käibemaksudeklaratsiooni ja selle lisade automaatne edastamine Maksu- ja Tolliametile on 

muudetud kiiremaks. Kui varem sõltus KMD INF-i aruande edastamine pangaliidesess 

määratud saatmisintervallist, siis nüüd edastatakse aruanne täiendava viivituseta. 

 

• Muudetud SEPA pangafaili impordi seadistust. Lisatud uus valik „Iga kanne eraldi kaardil“. 

Märkides selle valiku, koostab Standard Books iga pangakande kohta uue kirje Kannete 

registrisse. 

 

• Lisatud võimalus siduda laekumised arve Ametliku seerianumbriga. Kui arved luuakse välises 

süsteemis ja imporditakse Standard Booksi, siis salvestatakse välise süsteemi arve number 

Arve kaardil Ametliku seerianumbri väljale. Nüüd on võimalik seadistada programm nii, et 

laekumise loomisel pangaväljavõttest, otsitakse arvet lisaks Arve numbrile ka Ametliku 

seerianumbri järgi. 

 

• Muudetud valuutatoimingutest finantskannete koostamisi. Valuutatehingutest koostatakse 

nüüd finantskanded vastavalt sisestatud keskpanga kursile. Kommertspanga kursi 
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erinevusest tulenev kursikasum või -kahjum konteeritakse vastavalt lausendamise 

määrangutele. 

 

• Lisatud võimalus luua panga väljavõtte alusel Kulutuse väljamakse. Sarnaselt Tasumiste, 

Laekumiste ja Kannete loomisele on nüüd võimalik lisada automaatselt ka Kulutuse 

väljamakse juhul kui väljamakse saajaks on aruandev isik. 

E-TEENUSED 
 

• Lisatud DPD pakiautomaatide ja kulleriteenuse liides. Lahendus võimaldab saada infot DPD 

pakiautomaatide kohta, trükkida saadetavatele pakkidele kleebitavaid etikette, aga ka kutsuda 

kullerit saadetavatele pakkidele järele. Nii on võimalik korraldada kogu logistikaprotsess otse 

Standard Booksist. 

 

• Muudetud algandmete saatmist e-arve operaatorite keskkondadesse. Enam ei saadeta 

automaatselt e-arve operaatorite keskkondadesse suletud Objekte, Kontosid ja Kontakte. 

Tarnija tüüpi kontakti edastamisel lisatakse kontakti kood ka Hankija koodi väljale. 

 

• Muudetud e-arve XML-formaadi loomist juhul kui arvel olevad ühikuhinnad sisaldavad 

käibemaksu. Nüüd on võimalik edastada korrektselt e-arveid ka juhul kui Standard Books on 

seadistatud nii, et Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 

• Lisatud Kulutuse numbri edastamine Omniva iseteeninduskeskkonda. Kinnitades Omniva 

Kuluaruandest loodud Kulutuse, saadetakse loodud Kulutuse number nüüd ka Omniva 

keskkonda tagasi. 

 

• Muudetud e-arvete pdf-faili koostamist. Pdf fail koostatakse nüüd kinnitatud arvest, nii on 

võimalik kasutada erinevaid dokumendimalle kinnitatud ja kinnitamata arvete puhul. 

 

• Muudetud ettevõtte kontaktandmete päringut äriregistrist.  

- Aadressi koostamise järjekorral kasutatakse uut struktuuri. 

- Kontaktandmete (sh. E-arve vastuvõtja info) päringut on võimalik käivitada automaatselt 

perioodilise toiminguna. 

- Lisatud riigi koodi täitmine, kõikidele Eesti ettevõtetele lisatakse riigikood „EE“. 

FINANTS 
 

• Lisatud uus funktsionaalsus Tasaarvelduste koostamiseks. Kui ettevõttel on partnereid, kes on 

samaaegselt nii kliendi kui tarnijad, siis on võimalik nüüd omavahelisi arveid kinni kanda 
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Tasaarvelduste registris. Määrates Tasaarvelduse kaardile Kontakti, lisatakse tabelisse 

automaatselt kõik täielikult laekumata Müügiarved ja täielikult tasumata Ostuarved.  

Kinnitades Tasaarvelduse, koostatakse finantskanne, millega kantakse automaatselt nii Ostu- 

kui Müügireskontro summad kinni vastavalt tasaarveldusele. 

 

• Lisatud uus aruanne „Kasumiaruanne objekti lõikes“. Aruandes kuvatakse kasumiaruande 

põhjale määratud objektitüüpi kuuluvad objektid veergudena, nii on võimalik saada lihtsalt 

võrdlus erinevate objektide kasumlikkuse kohta. 

 

• Lisatud uus aruanne „Pearaamatu objekti tulemus“. Aruanne võimaldab näha pearaamatu 

kandeid objektide lõikes. 

 

• Muudetud aruannet "Kasumiaruande ja eelarve võrdlus kuude lõikes”. Lisatud võimalus 

välistada aruandest suletud kontod. 

 

• Muudetud aruannet "Bilanss kuude lõikes“. Lisatud võimalus näha iga kuu kohta eraldi 

saldot. 

 

• Muudetud aruannet „Objekt/kogus statistika“. Aruande määramisaknasse lisatud keele filter. 

Nii on aruannet võimalik võtta kõikides keeltes, millesse kontod on tõlgitud. 

 

• Muudetud arvestusaastate arvu. Lisatud võimalus seadistada arvestusaastate seadistusse 

rohkem kui 30 arvestusaastat. 

 

• Muudetud aruannet KMD INF. Kontakti kaardile on lisatud uus märkeruut, mis võimaldab jätta 

antud kontakti tehingud KMD INF aruande lisadest välja. 

OSTUARVED 
 

• Lisatud uus register „Koond-ostuarved“. Uude registrisse on võimalik koondada erinevad 

Laosissetulekud või Ostutellimused, mille alusel soovitakse koostada Ostuarvet. Nii on võimalik 

Tarnijalt saadud koondarvest lihtsamini koostada Ostuarve ja siduda see Ostuarve aluseks 

olevate Ostutellimuste ja Laosissetulekutega. 

  

• Muudetud Tarnija e-arve registri funktsionaalsust: 

- „Sirvi“ aknasse lisatud Meie esindaja 

- Lisatud ümardamise rea töötlemine 

- Tarnija e-arve päisesse lisatud e-arve operaatorile viitav väli 

- Ostuarve koostamisel muudetud Tasumistingimuse lisamist täpsemaks 

- Kui saabuval Tarnija e-arvel on tingimus Kreedit ja korrektne viide alusarvele, leitakse 

Standard Booksis olev alusarve ja Ostuarve koostamisel seotakse Kreeditarve alusarvega 
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- Muudetud koguse töötlemist e-arve impordil 

- Muudetud Tarnija artikli töötlemist e-arve impordil. Nüüd leitakse ka arve saaja poolne 

artikkel kui vastav seos on Ostuartiklil märgitud 

 

• Muudetud Ostuarvete „Sirvi“ akent. Ostuarvete register on muudetud sarnaselt 

Müügiarvetega värviliseks vastavalt Ostuarve tasumise hetkeseisule. 

- Värvitu – Ostuarve on täielikult tasumata ja tasumistähtaeg on tulevikus 

- Roheline – Ostuarve on täielikult tasutud 

- Punane - Ostuarve on täielikult tasumata ja tasumistähtaeg on minevikus 

 
• Muudetud Ostuarve kaardi päist. Ostuarve päisesse on lisatud e-arve operaator. 

 

• Muudetud Ettemaksude kontrolli Tarnija e-arvest koostatud ostuarvel. Ostuarve kinnitamisel 

kontrollitakse täiendavalt, kas Tarnijal on kinnikandmata ettemakse ning vajadusel kuvatakse 

vastav teade. Nii ei jää Ettemaksud tähelepanuta ka siis kui kasutatakse võimalust Tarnija e-

arvete automaatseks kinnitamiseks ja nendest ostuarvete koostamiseks. 

 

• Muudetud aruannet Tarnija väljavõte, perioodiline. Aruande Määra-aknasse lisatud uus 

märkeruut „Tasumiste kokkuvõte“. Nii ei pea ostja arvutama kui palju on ühe tasumise lõikes 

Tarnijale tasutud, vaid seda on lihtsasti näha aruandest. 

 

• Muudetud Tarnija pangakontode asetamist ostuarvele. Kontode asetamisel on esimeseks 

prioriteediks väli IBAN, siis Arveldusarve ning seejärel Arveldusarve 2. 

LOGISTIKA 
 

• Muudetud aruannet „Laoseis“. Määranguaknasse lisatud valik Tootja/Importija. Nii on 

võimalik näha mingi konkreetse tootjaga või importijaga seotud artiklite laoseisu. 

 

• Muudetud Tellimusest lähetamise koostamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus lülitada sisse 

hoiatus kui Tellimusest koostatud Lähetusel on kogused väiksemad kui tellitud.  

 

• Muudetud registri Ostuartiklid „Sirvi“ akent:  

- Lisatud väli Tarnija nimi 

- Lisatud väli Ostuhind 

- Muudetud artikli koodi väli laiemaks 

 

• Muudetud registrit Ostutellimused. Muudetud Ostutellimuse päise väljade järjekordi ja 

pikkusi. 
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• Muudetud registrit Laosissetulekud. Registri maatriksisse on nüüd võimalik lisada kuni 250 

rida. 

 

• Muudetud aruannet Müüdud artiklid lähetusaadressile. Aruanne kuvab nüüd Lähetusaadressi 

kommentaari, kui see on tühi, siis Lähetusaadressi nime. 

 

• Muudetud aruannet Tellitud artiklid lähetusaadressile. Aruanne kuvab nüüd Lähetusaadressi 

kommentaari, kui see on tühi, siis Lähetusaadressi nime. 

 

• Muudetud hooldust Lao konverteerimine. Hoolduse määramisaknas olevaid selgitusi 

muudetud täpsemaks. 

MÜÜGIARVED 
 

• Muudetud aruannet „Arvete nimekiri“.  

- Aruande detailsesse vaatesse lisatud võimalus kuvada müüdud artiklite seerianumbreid. 

- Lisatud valikud Ettevõte ja Eraisik. Vastavalt kontakti kaardile märgitud Tüübile on nüüd 

võimalik eraldi võtta aruannet Ettevõtete ja Eraisikute arvete kohta. 

 

• Muudetud aruannet „Laekumisajalugu“. Aruande detailsesse vaatesse lisatud laekunud Arve 

number ja kuupäev. 

 

• Muudetud aruannet „Artikli otsing“. Aruande määramisaknasse lisatud uus valik EKN kood. 

 

• Muudetud aruannet „Artiklite nimekiri“.  

- Aruande määramisaknasse lisatud uus valik „Kuva EKN“ koodi. 

- Aruande määramisaknasse lisatud uus valik „Kuva vaid ilma EKN koodita artiklid“. 

- Muudetud aruandekuva kui on märgitud valik „Näita vöötkoodi“. Vöötkood kuvatakse 

nüüd Nime ja Klassi vahele. 

 

• Muudetud aruannet „Arvete meedia hetkeseis“. Aruandele lisatud Kliendiklassi filter ja 

võimalus kuvada arveid, mida ei ole E-mailiga välja saadetud. 

 

• Lisatud uus aruanne „Klientidele müüdud artiklid kuude lõikes“. Aruandes kuvatakse kliendile 

müüdud artikleid perioodiks määratud kuude lõikes. 

 

• Lisatud uus aruanne „E-arvete vastuvõtjate info“. Aruandes kuvatakse info klientide kohta, kes 

võtavad Äriregistri info alusel vastu e-arveid, aga kellele ei ole arve kanaliks määratud e-arve. 
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• Muudetud aruannet Klient/artikkel statistika. Aruandele lisatud võimalus kuvada müüdud 

artiklite seerianumbreid. 

 

• Muudetud Artikli hetkeseisu akent: 

- Lisatud Reserveeritud koguste kuvamine 

- Artikli väli muudetud laiemaks 

 

• Muudetud hooldust „Koosta e-mailid arvetest“. Lisatud võimalus jätta hooldusega e-mailid 

koostamata e-arve vastuvõtjaks määratud klientidele. 

 

• Muudetud Kliendi pangakontode asetamist Müügiarvele. Kontode asetamisel on esimeseks 

prioriteediks väli IBAN, siis Arveldusarve ning seejärel Arveldusarve 2. 

MÜÜGIHALDUS 
 

• Muudetud registrit Tellimused. 

- Tellimuste registri „Sirvi“ aknale lisatud võimalus kuvada Tellimusi värviliselt vastavalt 

Tellimuse staatusele. Näiteks kuvatakse juba lähetatud, aga arveldamata Tellimusi 

punaselt, lõpetatud Tellimusi roheliselt ja osaliselt lähetatud Tellimusi kollaselt. 

- Tellimuste registri „Sirvi“ aknale lisatud Lähetusaadressi kommentaari veerg. 

 

• Muudetud Tellimuse kaarti. Tellimuse Operatsioonide menüüsse lisatud võimalus avada otse 

Artikli ajaloo aruanne. 

 

• Muudetud Pakkumise kaarti. Pakkumise Operatsioonide menüüsse lisatud võimalus avada 

otse Artikli ajaloo aruanne. 

KLIENDIHALDUS 
 

• Lisatud uued kasutajaõigused, mis võimaldavad sulgeda ja kustutada Kontaktikaarte. Samuti 

on võimalik erinevatel kasutajatel neid tegevusi piirata. 

 

• Muudetud dokumentidest e-mailide koostamist. Koostades e-maili dokumendist, millel 

oleval Kontaktil ei ole määratud e-posti aadressi, koostatakse kiri ilma e-posti saaja 

aadressita. 
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PALK 
 

• Muudetud hooldust „Koosta palgaväljamaksete kaardid“. Täiendatud kohtutäituri 

kinnipidamiste funktsionaalsust haigusrahadelt ja muudelt puudumistelt. 

 

• Muudetud minimaalse sotsiaalmaksu proportsionaalse arvestamise funktsionaalsust. Juhul kui 

töötajal on samas perioodis mitu arvestust ning esimesel arvestatakse minimaalset 

sotsiaalmaksu proportsionaalselt, siis järgneva arvestuse puhul võetakse seda arvesse ning ei 

teki olukorda, kus ettevõte arvestab sotsiaalmaksu liiga suures summas. 

 

• Lisatud aruanne „Koondamishüvitise aruanne“. Aruanne annab ülevaate koondamishüvitise 

arvestusel kajastatavate summade kohta. 

 

• Lisatud aruanne „Keskmise töötasu aruanne“. Aruandes kajastub keskmine kuu-, päeva- ja 

tunnitasu suurus ning päevade arv, mis on vastava arvestusmeetodi puhul arvesse võetud. 

 

• Muudetud registrit Tööajatabel. Lisades Tööajatabeli päisesse objekti, kopeeritakse see ka 

ridadele. 

 

• Muudetud registrit Tükitööd. Lisades Tükitööde päisesse objekti, kopeeritakse see ka ridadele. 

 

• Täiendatud Kogumispensioni liitumispäringut. Nii Isiku kaardi operatsioonide menüüd kui 

Kogumispensioni liitumiskontrolli päringu hooldust kasutades märgitakse nüüd 

Kogumispensioni liitmispäring automaatselt lõpetatuks alates kuupäevast, mille isik on 

kogumispensioni lõpetamise avaldusele märkinud. 

TELEMA LIIDES 
 

• Muudetud Tagastustellimuste registrit. Lisatud on algse Tellimuse rea veerg, mille alusel 

kontrollitakse, kas Tagastustellimusel olev artikkel oli ka reaalselt tagastataval Tellimusel. 

 

• Muudetud Tellimuste funktsionaalsust. Lisaks Ostjale ja kauba saajale on nüüd Tellimuste 

impordil ja edasisel töötlemisel eraldi käsitletav ka Tellija. 

 

• Muudetud Tarnekinnituse funktsionaalsust. Lisatud Partiinumbri ja Parim enne kuupäeva 

import. Muudetud Kinnitatud koguse väljade töötlemist Partiinumbrite alusel. 

 

• Muudetud arve funktsionaalsust. Arve kaardile lisatud Parim enne kuupäeva veerg.  

Täiendatud Partiinumbri ja Parim enne kuupäevade edastamist ekspordil. Lisatud võimalus 

koostada Arve ühe või mitme tarnekinnituse alusel. 
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• Muudetud Saatelehe ja Koondsaatelehe eksportimise funktsionaalsust. Dokumentide eksporti 

lisatud Partiinumbrid ja Parim enne kuupäevad. 

 

• Muudetud automaatset kinnitatud dokumentide edastamist Telema süsteemi. Lisaks nelja 

dokumendi süsteemi kasutajatele on funktsionaalsus nüüd kasutatav ka kahe dokumendi 

süsteemi kasutajatel. 

 

• Artiklid on võimalik siduda Pakendiartiklitega ja edastada Pakendiartiklid Telema süsteemi. 

 

• Lisatud uus register Koondlähetused. Kui varasemalt sai koondlähetusi eksportida, kuid neid 

tehti Lähetuse registri alusel, siis nüüd on loodud Koondlähetused salvestatud eraldi 

registrisse, kuhu saab vajadusel lisada ka Koondlähetusel kasutatavad eritüübilised 

Pakendiartiklid. 

ETTEVÕTTE MÄRGUANDED 
 

• Lisatud uus moodul Ettevõtte märguanded. Moodul võimaldab lisada automaatsed 

märguanded kindlate parameetritega sündmuste toimumisel. Selleks võib olla nii serveri 

restart kui nt. pakkumine, mille müügikate on väiksem kui ette nähtud.  

Samuti saab Ettevõtte märguannete abil luua kinnitusringid nii ostuarvetele kui ka teistele 

registritele, mis nõuavad mitmetasemelist kinnitamist. 

PÕHIVARAD 
 

• Muudetud Amortisatsiooni aruannet. Lisatud võimalus kuvada aruannet summeerituna 

Põhivaraklasside kaupa. 

 

• Muudetud hooldust Koosta amortisatsioonikanded.  

- Kande kuupäev lisatakse vaikimisi. 

- Lisatud märkeruut „Kontrolli olemasolevaid kandeid.“ Antud valiku märkimisel 

kontrollitakse, kas antud perioodi kohta on juba amortisatsioonikanded koostatud. 

 

• Muudetud seadistust Lausendamine, Põhivarad. Lisatud võimalus koostada automaatselt 

Põhivarast ka finantsobjekt. 

KULUTUSED 
 

• Lisatud Kulutuse numbri edastamine Costpocketi kuluaruandele. 
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• Muudetud Kulutuse dokumendimalli. Lisatud võimalus tuua väljatrükile ka kulutuse 

Kommentaari välja info. 

KONSOLIDEERIMINE 
 

• Muudetud eksporti Saldoaruanne, konsolideeritud. Ekspordi määramisaknasse lisatud 

Perioodi valik ja võimalus muuta ekspordi esitust. 

 

ÜLDINE 
 

• Lisatud uus seadistus Automaatsed taustatoimingud. Seadistusse saavad kasutajad luua 

automaatseid toiminguid. Nii saab valitud ajastuse ja määrangute alusel: 

- Saata perioodiliselt aruandeid määratud e-postiaadressile 

- Käivitada perioodiliselt programmisiseseid hooldusi 

 

• Muudetud hooldust Koosta finantskanded. Lisatud võimalus koostada finantskanded 

Palgamooduli Arvestuste ja Väljamaksete registri kaartidele. 

TEHNIKA 
 

• Muudetud aruannet „Kasutaja kaartide ajalugu“ 

- Lisatud registrite nimed. 

- Dokumendid muudetud avatavaks otse aruandest nendele klõpsates. 

- Tehtud muudatusi saab kontrollida otse aruande valikust „Võrdle“. 

 

INTEGRATSIOON 
 

• Muudetud eksporti Arveread. Lisatud võimalus eksportida arveridadega koos ka Arve päises 

olevat objekti. 

MUUD TÄIENDUSED 
 

• Muudetud läbivalt registrite vaikimisi sorteerimist. Avades registri kuvatakse nüüd üleval kõige 

suurema numbriga kaarte, nt Arveid, Laekumisi jne. 
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• Lisatud e-mailiga saabunud kalendrikutsest tegevuse koostamise võimalus. Tegevuse 

koostamisel võetakse nüüd arvesse kasutaja poolt määratud ajatsooni. 

 

• Muudetud veateadet failide käsitsi importimise korral. Kui faili ei ole võimalik importida, sest 

mõnel kasutajal on avatud kaart salvestamata, siis kuvatakse teade: „On kasutajaid, kellel on 

salvestamata kaarte - importi ei teostata.“ 

 

• Muudetud dokumendimallide registrit. Lisatud võimalus kuvada dokumendimallidel pikki 

tekste. Niie ei ole vaja pikemaid tekstilõike jagada ridadeks ja dokumendimalli kujundamine 

on lihtsam. 
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