OÜ KALA JA MEES
Eesmärk
Käesolev juhend on mõeldud selleks, et lahti seletada SAF WEB demo andmebaasis olevate andmete
sisu ja aidata orienteeruda tehtud dokumentide vahel ning leida kõige lihtsam tee uute dokumentide
lisamiseks.
OÜ-ga Kala ja Mees käime koos läbi põhiliste dokumentide (müügiarve, ostuarve, pank) sisestamise,
trükkimise, e-kirjaga saatmise ja vaatame tekkinud dokumente paralleelselt ka tavalises desktop
SAF’is. Olgu juba ette öeldud, et demoandmebaas, mida kasutavad nii SAF WEB demo kui ka SAF
demo, on ühine.

Ettevõtte kirjeldus ja tegevusalad
Osaühing Kala ja Mees on laia profiiliga tootmis - ja kaubandusettevõte, mis tegeleb lisaks oma
põhitegevusele ka kinnisvarahaldusega.
Ettevõtte põhitegevuseks on mitmesuguste kalatoodete tootmine ja nende hulgi turustamine. Lisaks
ladustatakse ja müüakse mitmesuguseid muid tooteid ja kaupu. OÜ Kala ja Mees majandustegevus
on kestnud ligikaudu 10 a.

Alustame
Olles käima klõpsinud SAF WEB demo ikooni või avanud selle meie kodulehe demo osakonnast,
avatakse teie internetilehitsejas uus leht, kus demoandmebaasi sisselogimiseks on kasutajanimi ja
parool juba ette täidetud. Tuleb vaid „Logi sisse“ nuppu vajutada, selle peale avatakse SAF web
rakenduse peaekraan ehk navigaator.
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Seal saame avada erinevaid registreid ja dokumente.

Müügiarved
Alustamegi kohe müügiarve tegemisest! Selleks tuleb navigaatoris klõpsata Müük kaustal ning seal
edasi Müügiarved kaustal. Avaneb müügiarvete loend, kus on kõik seni tehtud müügiarved kuupäeva
järjestuses, värskemad eespool ja vanemad allpool.

Uue müügiarve tegemiseks tuleb klõpsata
müügiarve sisestamiseks.

nuppu, mis avab dokumendi ekraani uue
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Kohustuslikud väljad on tähistatud tärnikesega. Kursor on jäänud vilkuma firma valiku lahtrisse, kuhu
saab hakata kohe firma nime sisse toksima. Vastavalt sisestatud tähekombinatsioonile otsitakse SAFi
firmade registrist sobivat vastet.

Kui sobivat vastet nimekirjas ei leidu, siis tehakse taustal kiire päring Äriregistrisse ning pakutakse
rippmenüüsse sobivaid vasteid sealt.
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Olles leidnud ja valinud sobiva firma Äriregistri nimistust, lisatakse see ka kohe SAFi firmade
registrisse. Kõrvallehel avatakse ka äsja loodud firma kaart, kuhu saab lisada need andmed, mida
Äriregistrist pole võimalik saada – või ka kohendada registrist leitud andmeid.

Kui sobivat firmat ei pakuta ette ei SAFi registrist ega ka Äriregistrist, siis hiire klikk välja lõpus olevale
nupule
ekraani.

või Enter klahvi vajutus avab firmade loendi
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Seal ülemisse kollasesse ritta, mida nimetame filtriribaks, saab kirjutada uuesti täpsema otsingu kõigi
nähaolevate väljade sisu järgi.

Kui otsitu on leitud, siis hiire klõps rea alguses oleval ikoonil toob valitud firma dokumendile kaasa
ning sulgeb loendi ekraani.
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Enter klahviga edasi liikudes jõuab kursor kuupäeva välja, kuhu on vaikimisi ette pakutud tänane
kuupäev. Muuta saab seda käsitsi üle kirjutades, kusjuures eraldajaid pole vaja sisestada (näiteks
150121).
mis Enteri vajutusel on

.

Teine võimalus kuupäeva muutmiseks on vajutada hiirega välja lõpus olevale ikoonile, mis avab
kalendri, kust saabki soovitud kuupäeva valida.

Edasi minnes saab sisestada dokumendi numbri, kuid selle võib ka tühjaks jätta, sellisel juhul täidab
SAF selle ise dokumendi salvestamisel. Järgmised väljad: maksetingimus, tähtaeg, käibemaks jne,
täidetakse SAFi vaikimisi andmetest, kuid vajadusel saab neid kõiki muuta sarnaselt juba eelnevalt
läbi käidud väljadele.
Olles päise andmed sisestanud, saab ridadesse kas hiirega klõpsides või siis F6 klahviga. Ridade
esimeseks väljaks, mis täita tuleb, on Kauba kood. Kauba ehk artikli valik toimub sarnaselt firma
valikuga dokumendi päises.
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Sisestades osa soovitud artikli koodist, leitakse registrist lähimad sobivad vasted, mille seast saab
juba valida. Kui Sobivat ei leidu, siis hiireklikk
nupul või Enteri vajutus viib edasi artiklite
loendisse. Loendi ülemises reas oleval filtriribal saab otsida artiklit kõigi nähaolevate väljade järgi.

Enteri vajutus rakendab filtri sisestatud otsingusõna järgi.
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Olles leidnud sobiva artikli, viib hiireklikk selle rea alguses oleval
reale.

ikoonil tagasi müügiarve

Vaikimisi pakutakse koguseks 1 ning vastav hind ja summa hinnakirjast. Nimetuse välja saab käsitsi
üle kirjutada, seda nimetust kuvatakse ka müügiarve trükisel kauba nimetusena. Samuti saab käsitsi
muuta koguse, allahindluse protsendi ja summa välju. Järgmistel ridadel sama tegevust korrates saab
sisestada kõik vajalikud kaubad , kogused ja summad.
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nupp salvestab dokumendi.

Arve trükise ekraanil vaatamiseks ja pdf-i saamiseks tuleb vajutada
Internetilehitseja järgmisel lehel avatakse vaikimisi trükise vorm:

PDF faili saab oma arvutisse alla laadida.
valida ka teisi trükisevorme:

nuppu.

nupu ääres olevale noolekesele klpõsides saab
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Sarnaselt saab valitud trükise printerile saata, vajutades nuppu
saab valida trükise, mida e-postiga kliendile saata .

. Nupust

Olles paigaldanud SAFi desktop versiooni vastavalt juhistele siit https://www.sysdec.ee/demo.htm,
saab tehtud dokumente ka seal kohe üle vaadata. Desktopi SAFi avamiseks tuleb oma arvuti Start
menüüst üles leida ikoon SAF Demo, see käivitada ning OK nupu vajutusega sisse logida. Avades
müügiarvete viite, avaneb just WEB SAFis sisestatud müügiarve teile sellisena:

Ostuarved
Ostuarved on oma väljanägemiselt ja ka üldiselt käitumiselt müügiarvetega üsnagi sarnased, vahe vaid
selles, et nõude asemel tekib kohustus; käime siiski lühidalt ka selle dokumendi sisestamise läbi.
Leiame navigaatorist ostuarvete kausta ning klõpsame selle lahti.
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Avatakse ostuarvete loend.

Uue tegemiseks võib vajutada kohe Lisa nuppu, kuid on võimalus minna ka mõne olemasoleva
dokumendi peale ja tekitada uus ost juba olemasoleva alusel. Selleks tuleb loendis klõpsata sobival
arvel. Sobiva leidmiseks saab loendi ülaservas kasutada filtririba, kuhu tuleb otsinguks vajalikud
tingimused sisestada.

11

Hiireklõps valitud arvel avab selle dokumendina.

Leitud dokumendi alusel uue tegemiseks tuleb Lisa nupp avada noolekesest ja valida Lisa vana põhjal.

Valik tekitab uue dokumendi ja täidab kõik andmed alusdokumendi andmetega, kuupäev pakutakse
tänane.
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Vajadusel saab kõiki andmeid dokumendil muuta, seda nii päises, kui ka ridades. Nupp
salvestab dokumendi. Kui on tegu pikema dokumendiga ning ridu rohkem, siis
nende mugavamaks sisestamiseks on dokumendi päises nupp
päise väljad ning jätab ekraanile rohkem ruumi ridade jaoks.

, mis peidab kõik dokumendi

Nupust
näita päist tuuakse päise väljad jälle nähtavale. Nupud töötavad nii salvestatud, kui ka
muutmise režiimis samaväärselt.
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Seega oleme suhteliselt lihtsalt saanud ka ostuarve sisestatud. Desktopi SAFis vaadatuna on see
dokument selline:

Arveldused
Olemegi oma järjega arvelduste juurde jõudnud. Leiame need ikka navigaatorist Arvelduste kasti peal
klikkides.

Nagu eelnevatel dokumentidelgi avaneb ka arveldustel kõigepealt loendi ekraan.
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nupu vajutus avab uue arvelduse dokumendi sisestamise ekraani. Täpselt nagu desktop
SAFis on siingi nii sissetulekud kui ka väljaminekud sama dokumendi peal.
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Esimese tegevusena tuleb valida makse liik (tasumine - kas sissetulek või väljaminek), mida soovite läbi

kanda; valime siinkohal väljamineku.
Järgmiseks väljaks on kuupäev, mille saab sisestada samamoodi nagu juba kirjeldatud müügiarve
juures; dokumendi numbri võib tühjaks jätta, see täidetakse dokumendi salvestamisel. Edasi on
partner, mille valides filtreeritakse alla ridadesse juba ainult tema vastavad maksmata arved. Samas
võib partneri ka valimata jätta, sellisel juhul makstavatele arvetele firma järgi filtrit ei panda. Valime
firmaks Kaupmees ja klõpsame pangaarvelduse ridades Dok.nr. väljas loendi avamise nuppu.

Avatakse loend firma Kaupmees tasumata arvetest.

16

Hiireklõps makstava arve rea alguses oleval
tasumise reale.

ikoonil toob valitud arve koos andmetega

Kui tasutava arve number eelnevalt teada, võib selle ka kohe Dok.nr. välja sisestada ning Enteri vajutus
täidab rea samuti valitud dokumendi andmetega. Vajadusel võib ette pakutud summa ka üle kirjutada.
Nupp

Salvestab dokumendi.

Kui tasumine salvestatud, siis Tegevuste menüüst saab ettevalmistatud maksekorralduse SEPA xml
failina välja eksportida.

Ekspordi valikul küsitakse faili nime.
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OK nupu vajutus laeb alla genereeritud SEPA xml faili teie arvuti vaikimisi Alla laaditud(Downloads)
kataloogi, mille saate juba oma panka sisse importida.
Desktop SAFis leiate tehtud tasumise dokumendi Arvelduste kaustast Pangaarvelduste viite alt.
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