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Asiakastiedot (Versiosta 5.14.8 alkaen)
(laskukohteiset muutokset, verkkolaskun sähköpostitiedot ja muut asiakkaan lisätiedot
Asiakkaalle valittu laskulomake (voi olla verkkolasku, PDF tai paperituloste).
Merkki laskukohtaisista asiakastiedoista
Lisätiedot kentässä olevia tietoja ei vakiona tule verkkolaskuihin.
Näille riveille voi lisäillä asiakasta koskevia lisätietoja.
Nämäkin on tarvittaessa lisättävissä verkkolaskuihin tai muihin laskuihin.
Ne ovat siis lisätietoja, joita voi tarpeen mukaan hyödyntää.

Verkkolaskun osoite ja välittäjän tunnus on aina oltava, mikäli halutaan verkkolasku.
Verkkolaskuun ”tulostuu” tämä yhteystieto.
Jätä tämä tarvittaessa pois.
Vastaanottajan sähköpostiosoite ei tule verkkolaskuun, joten siirrä
tarvittaessa sähköpostiosoitteet tähän, jollon niitä voi käyttää tarvittaessa
sähköpostituksissa (sähköpostitse laskuja lähetettäessä tai muuta
sähköpostia lähetettäessä).

Laskukohtaisesti
muutettavat asiakastiedot

Asiakaskohtaisia Lisätietoja . . . [Ctrl+8]

Laskukohtaisesti muutettavat tiedot ovat kevyesti kehystettyinä
ja muutettuina kehystys on vahvempi. Muutettujen tietojen
pituusrajoitteet ovat samat, kuin asiakastiedoissa muutenkin.
Huomaa uutta laskua tehdessäsi, että asiakastiedot kopioidaan
vanhasta laskusta (myös laskukohtaiset), mikäli ei valita ”Vaihda
asiakas”.

Asiakkaalle lisätty muistutusviesti (tekstiikkunan ensimmäinen rivi), jonka tulee alkaa huutomerkillä (!),
jotta muistutusikkuna aukeaa automaattisesti laskun muokkauksen yhteydessä.

Muistutusviesti, joka tulee esiin laskua muokatessa.
Asiakastiedoissa olevasta tekstikommentista saadaan erillinen huomautus, mikäli rivin
alussa on huutomerkki (!). Merkkitiedon tekstitiedosta saadaan ilmoitus aivan
vastaavalla tavalla.
Mikäli molemmista teksteistä halutaan muistutus, ne näkyvät samassa ikkunassa.
Muistutukseen (huomautukseen) on mahdollista saada teksti vain ensimmäiseltä riviltä.
Huomautus tulee esille, kun laskua ryhdytään muokkaamaan.
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Asiakkaalle lisätty muistutusviesti (tekstiikkunan ensimmäinen rivi), jonka tulee alkaa huutomerkillä (!),
jotta muistutusikkuna aukeaa automaattisesti laskun muokkauksen yhteydessä.

Muistutusviesti, joka tulee esiin laskua muokatessa.
Asiakastiedoissa olevasta tekstikommentista saadaan erillinen huomautus, mikäli rivin
alussa on huutomerkki (!). Merkkitiedon tekstitiedosta saadaan ilmoitus aivan
vastaavalla tavalla.
Mikäli molemmista teksteistä halutaan muistutus, ne näkyvät samassa ikkunassa.
Muistutukseen (huomautukseen) on mahdollista saada teksti vain ensimmäiseltä riviltä.
Huomautus tulee esille, kun laskua ryhdytään muokkaamaan.

