
Uuden projektin luonti



Tässä ohjeessa käymme läpi, 
miten luot uuden projektin ja sille 
maksuerätaulukon, sekä miten 
maksuerätaulukon erät 
laskutetaan. Viimeisessä osiossa 
käymme läpi, miten projektille 
luodaan työ, miksi se luodaan ja 
miten se liitetään projektiin.

Projektin luonti

1. Klikkaa ''Projektit''



2. Klikkaa ''Uusi projekti''



3. Täytä projektille halutut 
perustiedot. (Vain punaisella 
tähdellä merkityt kohdat 
pakollisia.)

✓ Nimi

✓ Aloituspäivä

✓ Arvioitu lopetuspäivä

✓ Myyntiarvio

✓ Kustannusarvio

✓ Tuntiarvio

✓ Kohde

✓ Asiakas

✓ Projektinjohtaja

✓ Tilaaja

✓ Viitteet

✓ Työmaanumero

✓ Selite jne.



4. Kun halutut perustiedot on 
lisätty, tallenna.



Nyt, kun uusi projekti on luotu, 
vapautui käyttöösi uusia välilehtiä, 
josta löytyy:

✓ Budjetti, josta voidaan seurata 
työn tuloja ja menoja

✓ Maksuerät, josta päästään 
luomaan ja laskuttamaan 
maksueriä

✓ Työt, josta löydät projektille 
kohdistetut työt

✓ Laskut, josta löydät lähetetyt 
laskut

✓ Ostolaskut, josta löydät 
projektille kohdistuneet 
ostolaskut

✓ Muistiot

✓ Tiedostot



Maksuerätaulukon luonti

1. Seuraavaksi luomme projektille 
maksuerätaulukon. Klikkaa 
''maksuerät''



2. Pääset luomaan uuden 
maksuerätaulukon 
klikkaamalla ''Luo uusi''



3. Ensin lisäämme 
maksuerätaulukolle perustiedot. 
Kirjaa maksuerätaulukolle nimi. 
Evelia ehdottaa tähän 
automaattisesti projektin 
numeroa. Olemme vaihtaneet sen 
tässä kohteeksi (Hämeenkatu 16).

Voit lisätä maksuerätaulukolle 
myös viitteet, työmaanumeron, 
selitteen, merkin, 
kustannuspaikan ja valita 
käytetäänkö verollisia vai 
verottomia arvoja.

4. Kun olet lisännyt halutut 
perustiedot, tallenna.



5. Seuraavaksi luomme 
maksuerätaulukkoon maksuerät. 
Klikkaa ''muokkaa''.



6. Klikkaa ''Lisää uusi''



7. Lisää maksuerät samalla, kuin 
lisäisit normaalit laskurivit työlle.

Maksuerät voidaan nimetä esim. 
Erä 1, Erä 2, Erä 3 jne.

Nimenjatko voi kertoa esim., 
milloin kyseisen maksuerän saa 
laskuttaa asiakkaalta.

Huom!

Ylhäältä (korostettu oranssilla) voit 
seurata, kuinka paljon kyseiseltä 
projektilta on vielä laskuttamatta.



Nyt maksuerätaulukko on luotu.



Maksuerien laskuttaminen

1. Valitse vasemmasta reunasta 
laskutettava erä.

2. Klikkaa ''Anna laskutuslupa''



3. Klikkaa ''Vie laskuksi''

Huom!

Maksuerät laskutetaan täysin 
samalla tavalla, kuin normaalitkin 
laskut.



4. Klikkaa ''Tallenna''



5. Valitse haluttu lähetystapa esim. 
Verkkolasku. Klikkaa 
''Verkkolasku'', jolloin lasku 
lähtee.



Maksuerä 1 on nyt laskutettu.



Projekteille luodaan aina myös 
työ, koska projekti on urakan 
seurantaa ja maksuerätaulukoiden 
tekoa, sekä niiden laskutusta 
varten. Työ taas on puhtaasti 
työntekijöiden työkalu, jonne he 
merkkaavat normaalisti tunnit ja 
tarvikkeet. Kun työ liitetään 
projektiin, keskustelevat ne
keskenään eli työlle merkityt 
tunnit siirtyvät automaattisesti 
projektin kuluihin.

Työn luonti ja liittäminen 
projektiin

1. Klikkaa ''Työt''



2. Klikkaa ''Uusi työ''



3. Täytä työlle perustiedot

✓ Asiakas

✓ Kohde

✓ Työtyyppi

✓ Työnjohtaja

✓ Aloituspäivämäärä

✓ Työn nimi

✓ Työn tilaaja jne.



4. Projekti saadaan liitettyä työlle 
hakemalla Projekti-kentästä 
haluttua projektia sen numerolla 
tai nimellä. Klikkaa projektia, 
jolloin se tallentuu työlle.



5. Klikkaa ''Tallenna''



Työ on nyt luotu ja liitetty 
projektiin, jonka ansiosta työlle 
merkatut tunnit ja tarvikkeet 
siirtyvät automaattisesti kuluina 
projektiseurantaan.



Mikäli jäi kysyttävää, ota yhteyttä tukeemme suoraan ohjelmiston 
tukichatistä, soittamalla tai sähköpostilla!

010 3377 255

tuki@evelia.fi

evelia.fi


