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Myyntisaamiset

MYYNTISAAMISET
Myyntisaamiset listaa asiakkaiden maksamattomat laskut ja suorittamat käyttämättömät
ennakkomaksut.
Opastusvideo:https://youtu.be/IIJGu5MrGUA

Raportin kentät:
Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä

Laskulla:
Asiakas- Liitä toimittaja jos tahdot nähdä tietyn asiakkaan myyntisaamiset.
Alasvetovalikko- Valitse vaihtoehto valikosta ja liitä ehto viereiseen kenttään Ctrl+Enter, hiiren
oikealla tai kaksoisklikkaamalla. Asiakasryhmä- Valitse ryhmä jos tahdot nähdä tietyn ryhmän
myyntisaamiset. D tili- aseta debet tili- rajaa raporttia tilin mukaan. Aika- rajaa raporttia päivämäärän
mukaan. Asiakkaan lisätiedot-alasvetovalikko- valitse valikosta sopivavaihtoehto. Tyhjään kenttään
vieressä voit merkitä tarkemman ehdon. tyhjä- valitsemalla edellisestä alasvetovalikosta jonkin
kohdan muuttuu tyhjä kenttä alasvetovalikoksi. valitse sopiva vaihtoehto jolla tahdot rajata raporttia.
jos alasvetovalikkoa ei tule voit kirjoittaa ehdon. Kohde- Voit määritellä raportin tiedot kohteen
mukaan. EM tili- rajaa raportia ennakkomaksutilin mukaan. Väli- aseta kausi, jonka sisällä olevat
myyntisaamiset haluat raportille. Asiakkaan lisätiedot-alasvetovalikko- valitse valikosta
sopivavaihtoehto. Tyhjään kenttään vieressä voit merkitä tarkemman ehdon. tyhjä- valitsemalla
edellisestä alasvetovalikosta jonkin kohdan muuttuu tyhjä kenttä alasvetovalikoksi. valitse sopiva
vaihtoehto jolla tahdot rajata raporttia. jos alasvetovalikkoa ei tule voit kirjoittaa ehdon. Näytä: Uusi
vahvistettu toimitusaika- näyttää uuden toimitusajan. Myyjä- näyttää myyjän tiedot raportilla. Myyjä
asiakkaalle- lisää myyjän raportille. Myyjä laskulla- lisää laskun tekijän tiedot raportille.
Asiakaspäällikö- lisää asiakaspäällikön raportille. Jaa- x- päivää - saadaan ajallinen jakauma
saamisista Yhteensä- alasvetovalikko- valitse vaihtoehdon mukaan tiedot raportille. Näyttää
pelkistetymmät tiedot valinnan mukaan. Lajiteltu- alasvetovalikko x2 -Valitse raportin
lajitteluperusteet. Valintaruudut. Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat
raportilla näkyvän. Suorituksen mukaan- antaa raportin suorituksten mukaan. Valuutta- näyttää
raportilla valuutat ja kurssit. Asiakkaan tiedot- lisää asiakkaan tiedot raportille. Tulosta- tulostaa
raportin. Raportti- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti.
Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista myyntisaamisista.
Voit tarkastella myyntisaamisten sisältöä yksityiskohtaisemmin
valitsemalla numeron. Linkistä avautuu asiakaskohtaiset myyntisaamiset.
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