
Hinnoittelusäännöstön luonti



Tässä ohjeessa käydään läpi, 
kuinka Eveliassa luodaan uusia 
hinnoittelusääntöjä.

Hinnoittelusääntöjä voidaan 
hyödyntää asiakkaiden tai 
kohteiden takana, jolloin aina 
kyseisen asiakkaan/kohteen 
työlähetteellä käytetään 
automaattisesti kyseistä 
hinnoittelusääntöä.

Hinnoittelusäännön voi asettaa 
myös yksittäiselle työlähetteelle.



Hinnoittelusäännöstön 
luonti

1. Avaa Asetukset-osio oikeasta 
yläkulmasta hammasrattaan takaa

2. Avaa Yleiset asetukset



3. Avaa Tuoteasetukset-välilehti



4. Sivun alareunassa 
on Hinnoittelusäännöstöt-osio. 
Pääset luomaan uuden 
säännön klikkaamalla 
'Uusi hinnoittelusäännöstö'-
painiketta.



5. Uusi hinnoittelusäännöstö tulee 
listan alimmaiseksi. Pääset 
nimeämään hinnoittelusäännöstön 
klikkaamaalla 'Muokkaa nimeä' -
painiketta.

6. Lisää nimi ja tallenna.

7. Avaa hinnoittelusäännöstö 
klikkaamalla pientä nuolta 
vasemmassa laidassa



8. Klikkaa tuotelinja kerrallaan auki. 
Valitse listauksesta haluttu 
hinnoittelusääntö.

Hinnoittelusääntövaihtoehdot ovat:

–OVH-hinta

– Vakioalennus%

– Vakioalennus% + Hintakerroin

–Hintakerroin

–Nettohinta + Kate%

–Nettohinta + Kate%, näytä 
alennuksena



6.Valitse, käytetäänkö 
kalleinta hintaa, eli jos samaa 
tuotetta on useammalla käytössä 
olevalla toimittajalla, valitaanko 
tuote kalleimman hinnan mukaan

7. Lisää vakioale% / Hintakerroin / 
Kate%, mikäli sääntö sen vaatii

8. Tallenna vihreästä oikein-
merkistä. Toista sama kaikille 
tuotelinjoille.

9. Muista määritellä 
hinnoittelusäännölle myös 
ostolaskujen edelleenlaskutus-
sääntö.



Hinnoittelusäännöstön 
tuntihinnoittelu
Hinnoittelusäännöstölle voidaan 
kytkeä työtehtävätuotteisiin, kuten 
tuntityöhön, oma tuntiveloitus-
hinta. Mikäli hintaa ei määritellä 
erikseen, menee se oletushinnan 
mukaisesti.

1. Mene Tuotteet-osioon

2. Avaa Työtehtävätuotteet-välilehti

3. Avaa haluttu työtehtävätuote, 
esim. työveloitus



4. Avaa Hinnoittelu-välilehti

5. Klikkaa luodun 
hinnoittelusäännöstön kohdalta 
keltaista kynän kuvaa

6. Määrittele hinnoittelusäännön 
hinta

7. Tallenna oikein-merkistä rivin 
oikeasta laidasta

Toista sama kaikille halutuille 
hinnoittelusäännöille sekä 
työtehtävätuotteille.



Hinnoittelusäännön 
asettaminen asiakkaalle 
/ kohteelle

1. Mene asiakas-/kohderekisteriin ja 
valitse oikea asiakas/kohde

2. Lisää asiakkaan / kohteen taakse 
oikea hinnoittelusääntö ja tallenna



Hinnoittelusäännöstön 
määrittäminen 
työlähetteellä

Jos työlle valitulla asiakkaalla/ 
kohteella ei ole määriteltynä 
hinnoittelusääntöä, voit määritellä 
sen myös työlähetekohtaisesti, 
mikäli se poikkeaa oletus-
hinnoittelusäännöstä.

1. Mene Työt&Lähetteet-osioon ja 
avaa oikea työ

2. Avaa työn perustiedot

3. Lisää oikea hinnoittelusääntö ja 
tallenna



Mikäli jäi kysyttävää, ota yhteyttä tukeemme suoraan ohjelmiston 
tukichatistä, soittamalla tai sähköpostilla! Löydät myös lisää 
käyttöoppaita kotisivuiltamme osoitteesta evelia.fi/ohjeet

010 3377 255

tuki@evelia.fi

evelia.fi


