
Käyttö ohjeet kirpputorille 

”Asiakas kortisto” Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput)    
”Tuote kortit” Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet) 
”Tuote tulostus” Tulostetaan ean koodilla olevat viivakooditarrat. (Kirpputorin käyttöön) 
”Tapahtumat” Haetaan kirpputorin omia tapahtumia.                                                                   
”Myymälä kassa” Kaikki myyntitapahtumat tehdään viivakoodin avulla kassaan.       
”Kirjanpito” Kaikki tapahtumat menevät kirjanpitoon, (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet) 
”Laske Alv” Tekee kuukauden Alv: laskelman kirjanpitäjälle. (Esim. 10 % 14 % 24 % eritellen)                    
”Päivyri” Kirpputorin paikkavaraustaulukko.                                                                      
”Tietokanta” Erilaisia korjauksia tietokantaan ja ohjelmaan.                                            
”Asetukset” Näyttää hakemisto polun tietokantaan ja varakopio painikkeet.                                  

 

Aloitus ikkuna ”Päävalikko” 

 

 

 

 

Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto” luo ”Asiakasrekisteri kortti” asiakkaalle. 



 

Kun luot uuden asiakkaan klikkaa "lisää kortti" ohjelma lisää uuden tyhjän kortin. 

Täytä asiakkaan tiedot, nimi, sotu, puhelin, sähköposti, osoite, varauspäivä, aloituspäivä, lopetuspäivä. 

Klikkaamalla pistettä tulee esiin kalenteri ikkuna.                                                              

 

 



Valitse klikkaamalla ”Varauspäivä, Aloituspäivä, Tilityspäivä” 

 

   

 

Valittuna ”Varauspäivä, Aloituspäivä, Tilityspäivä” 

 

 

 

Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                               



Valitse kortista ”Hae pöytä numerolla” aukeaa uusi ikkuna 

 

 

 

”Etsi pöytä numero” ja anna haettava pöytä numero.   

 

Valitse kortista ”Pöydän haku” aukeaa uusi ikkuna  

Valitse x asiakkaan ”Varaus, Aloitus, Lopetus, Pöytä, Lisä” ohjelma lajittele näiden välillä.  

 

 

 

 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                               

 

           

 

Valitse Kortista ”Asiakkaan nimi haku” 

Klikkaa hiirellä etsi, uusi ikkuna ”Etsi teksti/numero” ja anna haettava Nimi tai numero 

Klikkaa ”Nimeä” menee asiakkaan kortille 

 

 

 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto” 

Valitse kortista " Asiakas tapahtumat" 

Mene "Hae tuote varastosta" kohtaan ja klikkaa  

 

Valitse tuoterekisteristä tuote sopimusta varten "esim. Myyntipaikka 1 vko"  

tupla klikkaamalla      

   

Valitse "Uusi lasku nro ja viitenumero", jolloin eräpäivä päivittyy riville. 



 

Valitse "tulosta merkityt rivit" 

Valitse lomaketyyppi tulostukseen "Kirpputori Asiakas Sopimus” 

                                       

 

 

"Tulostuksen esikatselu" ja "OK" 

Printataan 2 kpl yksi sopimus ”Asiakkaalle” ja toinen ”Kirpputorille”  



Asiakas/kirpputorin ”Myyntisopimus”  

 

 

Sopimukseen otetaan ”Allekirjoitus ja lisätään tarvittaessa sovittu ”Provisiosumma” 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto” 

 

Valitse painike kortista ”Hintatarra viivakoodi” 

 

Paina painiketta ”33”  

Tämän jälkeen paina painiketta ”Lisää tarra” yhden kerran. (lisää 33 kpl tarraa juoksevalla numerolla) 

 

Paina painiketta ”33” 

Tämän jälkeen paina painiketta ”Lisää tarra” yhden kerran.  (lisää 66 kpl tarraa juoksevalla numerolla) 

Tarvittaessa ”Vaihda Nro” Painiketta jolla tulee uusi ikkuna, johon annetaan uusi” Aloitus” numero 

Paina ”Tarra” alla olevia nuolia ja anna haluamasi määrä tarroja ja paina painiketta ”Lisää tarra”   

 

 

 



 

Tulosta lista painikkeella ”Tulosta lista” ja sen jälkeen ”kaikki” painiketta.   

 



Tulosta hintalaput painikkeella ”Tulosta tarrat” sen jälkeen ”kaikki” painiketta. 

 

Hintalapuissa on tulostettuna myyntipaikka ja kirpputorin nimi sekä juokseva numero.  

Asiakas lisää hintalappuihin  ”Hinnat ja tuotenimen” 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                               

Valitse kortista painike ”Hintatarra viivakoodi” 

Annetaan xx kenttään kappale määrä hintalappuille. 

”esim. 19 kappaletta 2 euroa 50 snt” tämän jälkeen klikkaa painiketta kerran ”Lisää tarra”.                            
”esim. 10 kappaletta 4 euroa 0 snt” tämän jälkeen klikkaa painiketta kerran”Lisää tarra”.                            
”esim. 4 kappaletta 1euroa 0 snt” tämän jälkeen klikkaa painiketta kerran”Lisää tarra”.                                                                                                                            

  

Tulosta lista painikkeella ”Tulosta lista” asiakkaalle.  

 

Asiakas lisää ”Tuotteen nimen” juoksevan numeron perään. 



Tulosta hintalaput painikkeella ”Tulosta tarrat” sen jälkeen ”kaikki” painiketta. 

   
Asiakas täyttää ”Tuote ” hintalappuihin. 



Mene nettiin   http://varaapaikka.com/kirpputorisi nimi/hinta.pl  

Täytä kentät lisää ”Asiakasnumero”, tuotenimi, hinta ”Tallenna hintalappu” joka tuotteen 
jälkeen. 

 

Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                              Valitse painikkeella 
”Hintatarra viivakoodi” ja sieltä painikkeella ”Netti tarrat” 

 



Aukeaa uusi ”Verkkotilaukset” ikkuna. 

 

 

 

 

Valitsee tupla klikkauksella ”Ruksaa koko pöytä” ja sen jälkeen ”Tuo x merkityt” tulostukseen.                                    

Jos haluat poistaa valitut niin ”Poista rivit” poistaa ruksatut rivit. 



                                                          

Painikkella ”Tulosta lista” lista asiakkaalle. 

Tuotelista asiakkaalle 

 

 

Tulosta hintalaput painikkeella ”Tulosta tarrat” sen jälkeen ”Kaikki” painiketta. 

 

 

 

 



Avaa päävalikosta painikkeella ”Myymälä kassa”  

 



 

Aloita ”Myymälä kassa” käyttö klikkamalla”Uusi lasku”” tulee alas uusi rivi jossa on ***** kelloaika    

 

                                                     
Lue viivakodilukialla ” Hintalappuja”  ”Alv” sisältävät ”Hintalappuja”                      

Kaikki tuotteiden yhteis-summa näkyy ”Päivitä laskelmat” ikkunassa tai erilisellä kassa-näytöllä.  

                                        



 

Valitse painikkella ”Tulosta kuitti” 

 

     

 

 

Valitse ”OK” painike 

 

 

 

Antamalla esim. 20 euroa laskee ohjelma paljonko annetaan takaisin.      



 

 

Esikatselu toiminto päällä  ”Kassa kuitista” 

 

 

 

Kassakuittiin voidaan muuttaa esim.”Avoinna ajat”  



 

Maksu ”pankkikortilla” valitse ”Tulostakuitti” 

 

  

Valitse ”Emv kortti maksu” 

 

     

Valitse ”Ok”  

 

 

 

 



Avaa päävalikosta ”Myymälä kassa” Valitse painikkella ”Paikka % alennukset”  

 

 

Anna ”Asiakkaan nimi, reskontra numero ja alennus %”  

Antaa automaattisesti asiakkaan alennus prosentin myymäläpääte ohjelmaan. 

  

Poistetaan käytöstä tyhjentämällä rivi ”Paikka % alennukset” ikkunassa. 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                                

Asiakas kortista ”Asiakas tapahtumat” 

 

Valitse ”Merkitse rivit” ja ohjelma ”Merkitse kaikki rivit x:lla”                                    

 

”Yhteensä 70.10”  näyttää asiakkaan saldon myydyistä tuotteista.  

 



Valitse ”Asiakas tilitys” aukeaa ikkuna.  

  

Ensinmäinen ikkuna ilman ”Provisio-%”  

Toinen 5 prosentilla joka syötetään ”Provisio-%” kentään. 

Valitsemalla painikella ”Siirrä kirjanpitoon” tulee ilmoitus ”Meni kirjanpitoon” 

Valitsemalla painikella ”Tee tilitys tulosta rivit” tulee ikkuna ”Valitse lomake” 

 

Valitse ”OK”.                                                                               

Valitse ”kaikki” tulostuu asiakkaalle tilitys lista tuotteista ja tilitys summa 70.10 



 

HUOM! palaa takaisin ”Tapatumat/reskotra” ikkunasta muista poistaa aina kaikki tilitetyt rivit                                
Valitse Kpl kentästä pieni piste klikkaa hiirellä aukeaa ”Anna haku” lisätään x             
”Poistetaan ruksatut rivit”   

  



Avaa päävalikosta ”Myymäläpääte”                                                                

Valitse ”Siirrä” ja ikkunasta ”Päivämyynti” sekä ”OK” 

 



Valitse painike ”Siirrä kirjanpitoon” tulee ilmoitus ”Meni kirjanpitoon”   

  

Valitse painike  ”Siirrä” ja ”Siirrä reskotraan”. 

Valitse painike ”Siirrä päivä” ja ”OK”                                

 

Tulee ilmoitus montako riviä meni ”Reskontraan” valitse ”OK”  

            

                                                     Tulee tämä ilmoitus jos päivä on siirretty!!!!  



Valitse painike ”Siirrä” ja ”Siirrä asiakas”                                                          

 Valitaan asiakkaan nimi, kaksos klikkaus siirtää asiakkaan tämän päivän rivit reskontraan tilitettäväksi.  
Tulee ilmoitus montako riviä meni ”Reskontraan” valitse ”OK”    

 

Avaa päävalikosta ”Tuote kortit” 

 

Lisää uusi kortti nuoli oikealle painikkella.                                                               

Anna tuoteen nimi ja klikkaamalla pistettä tulee esiin ean numero sarja.                                        
Lisää hinta sekä Alv prosentti.  



Avaa päävalikosta ”Tuote tulostus” 

 

 

 

Valitse  ”Tulosta” 

 

Valitse kappale määrä  ”Tulosta Ean/UPC koodit” 

 

 

 



Valitse ”Tulosta” kaikki 

 



Avaa päävalikosta ”Asetukset” 

 

Avaa ”Tee/hae varakopio”  Valitse ”Varakopio kirpputoristasi” 

         Tulee 
ikkuna ”Valitse yrityksesi” painikella ”OK”  

Tämän jälkeen ”OK” ja ”OK” tulee ilmoitus ”Valmis”  

  



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”  

 

Valitse kortista " Asiakas tapahtumat" ensinmäinen kortti on ”Yrityksen” 

 

Valitse Kpl kentästä pieni piste klikkaa hiirellä aukeaa ”Anna haku” lisätään kentään esim. ”Korttipalvelumaksu” ja ” OK” 



 

Näyttää ”Yhteensä 11.20” kirpputorin saldon myydyistä tuotteista.  

 

 

 

 



 

Valitse ”Yritys tilitys” aukeaa ”Siirrä kirjanpitoon” ikkuna. 

 

 

 



Valitse ”Hae yrityksen tilinumerot”  

 

Tupla klikkaa valitsemasi tilinumeroa esim. ”Myyntipaikka”  

Valitse ”Siirrä kirjanpitoon” ohjelma vastaa punaisella ”Meni kirjanpitoon” 

Valitse Kpl kentästä pieni piste klikkaa hiirellä aukeaa 

”Anna haku” lisätään x ”Poistetaan ruksatut rivit” ja ” OK”  

 

Kirjanpito näkymä 



Valitse ”Tuote ikkuna” tulee uusi ikkuna jossa on pikavalinnat omille tuotteille. 

 

 

 



Valitse ”Numero näppäimet ” tulee uusi ikkuna johon voi syöttää viivakoodi käsin 

Valitse tämän jälkeen ”OK” 

 

Valitse ”Numero näppäimet ” tulee uusi ikkuna johon voi syöttää asiakasnumeron tai  

lukea ”viivakoodi hintalappua” jossa asiakas on lisännyt hinnan ”viivakoodi hintalappuun” 

Valitse tämän jälkeen ”OK” 

 

Tulee uusi ikkuna johon annat tuotteen ”hinnan” ja valitse ”vihreä OK” painike. 

 



Kuukausiveroilmoitus   Valitse aikaväli   ”OK tulosta laskelma” 

 

 



Avaa päävalikosta valitse ”Tapahtumat”  

 

Valitse ”Tulosta sopivat malli 2”  ”OK printtaa laske” 

 

Valitse ”OK” 



Sähköposti lähetys kaikille  

 

Asiakkaalle tulee tiedosto ”sähköpostiin” 

 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                                

Asiakas kortista ”Asiakas tapahtumat” tulee uusi ikkuna  

 

 

 

 

 



 

Valitse ”Muunna Nimike”  (Muuntaa kaikki ”Tuote”-nimet siihen joka ovat tuotu netistä) 

Valitse ”Merkitse rivit” 

Valitse ”Tulosta merkityt rivit” 

 

 

 

 



Avaa päävalikosta ”Asiakas kortisto”                                                                

Asiakas kortista ”Asiakas tapahtumat”  

Valitse ”Katso varastosta” tulee uusi ikkuna mistä näkyy asiakkaan kaikki myynnit. 

Huom! Mikäli olet vahingossa poistanut  ”reskontrasta myynnit” voit palauttaa ne takaisin! 

Valitse ”rivit”joka haluat palauttaa takaisin ja valitse ”Siirrä” sekä ”Ok” painike 

 

 

 

 


