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Päivitä valuuttakurssit automaattisesti 
 

Sinulla on nyt mahdollisuus päivittää valuuttakurssisi manuaalisesti tai valita automaattinen 

päivitys joka tuo sinulle aina uusimmat valuuttakurssi. Aktivoi automaattinen valuuttakurssien 

päivitys valitsemalla rasti ruutuun ruudun alaosassa olevaan valintaan. 

Lisätietoa: 

Valuuttakurssit tulevat http://www.xe.com/ ja päivittyvät 24h välein. Euroa käytetään 

perusvaluuttana.  Kurssit ovat mid-marketilta, joka tarkoittaa että ne ovat suurten kauppojen osto- ja 

myyntikurssien keskiväliltä. Kaupat ovat globaaleilta valuuttamarkkinoilta. 

Missä: 

Asetukset -Kirjanpito - Yleistä -Valuuttakurssit  

Asetukset -Laskutus -Yleistä-Valuuttakurssit  

 

 

Tiliöintimallit (alv-automaattitiliöinti) 
 

Fortnox kirjanpidon ominaisuus jota voidaan käyttää apuna esim. tositteita kirjattaessa jolloin saat 

automaattisesti tehtyä alv-viennit. Näissä tiliöintimalleissa on etuliite FNX josta ne helposti tunnistaa. 

Voit poistaa mallit mikäli et tarvitse niitä. 

 

Lisätietoa: 

Tositteilla tiliöintimalleja on valmiiksi tehtynä eri ALV prosenteilla helpottamaan esimerkiksi 

kirjauksia.  

http://www.xe.com/
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Missä: 

Kirjanpito-Lisää uusi-Tiliöintimalli 

 

 

Tositteiden tuonti 

Nyt sinulla on mahdollisuus lukea sisään ohjelmaan tositteita 

Lisätietoa: 

Sinulla on mahdollisuus lukea sisään tekstitiedostoja .txt päätteellä tai CSV tiedostoja .csv päätteellä. 

Seuraavilla erottimilla: 

- TAB-erotin 

- Pilkkuerotin 

- Puolipiste-erotin 

Löydät ohjeen tositteiden tuontiin ohjeista kohdasta Fortnox kirjanpito-sovelluksen aloittaminen. 

Missä: 

Löydät toiminnot Kirjanpito – Kirjanpito –  Tuo Tositteet

 

Tositteiden vienti 

Nyt sinulla on mahdollisuus viedä tositteita  
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Lisätietoa: 

Sinulla on mahdollisuus viedä tositteesi CSV tiedostoon .csv päätteellä seuraavilla erottimilla: 

You have the possibility to export you journals to CVS files, with .cvs extension, with the following 

delimiters: 

- TAB-erotin 

- Pilkkuerotin  

- Puolipiste-erotin 

 

Löydät ohjeen tositteiden vientiin ohjeista kohdasta Fortnox kirjanpito-sovelluksen aloittaminen. 

Missä: 

Löydät toiminnot Kirjanpito – Kirjanpito –  Vie Tositteet 

 

Lataa tilikartta – Ohjeet ja lomakkeen pohja 
 
Nyt sinulla on mahdollisuus ladata ohjelmaan oma tilikarttasi kun avaat tilkautta Fortnox 
Kirjanpidossa. 
 
 

Lisätietoa: 

Uusi ohjeistus osio on tehty tätä varten.  Se löytyy Fortnox Kirjanpito –sovelluksen käytön 

aloittaminen, Tilikausi osion alla. 

Asetukset-Kirjanpito-Yleistä-Tilikausi valikosta löytyy linkit esimerkkeihin lomakepohjista jollaisia voi 

lukea ohjelmaan. Pohjaan voit asetella myös ALV ko 

Löydät Lataa oma tilikarttasi ohjeistuksen kohdasta Fortnox Kirjanpito –sovelluksen käytön 

aloittaminen.  

Missä: 

Voit ladata tilikarttasi valikosta Asetukset – Kirjanpito –Yleistä – Tilikausi. 
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Uusi taseraportti  
 

On kaksi erilaista tapaa esittää Taseraportti: 

1- Ensimmäinen vaihtoehto näyttää lasketun Tuloksen raportissa alhaalla 

2-  Toinen vaihtoehto on näyttää tulos tuloslaskelmalta, ryhmässä Oma pääoma.  Valiteksesi tämän 

vaihtoehdon laita rasti ruutuun.  Katso alta. 
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Viitemaksujen kohdistaminen 
 

Fortnox laskutuksessa voit nyt lukea sisään maksutiedostoja pankistasi SEPA formaatissa. 

 

 

Tiedostossa olevat maksutiedot voit sen jälkeen kohdistaa olemassa oleviin laskuihin. Kts. alla. 
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Kirjaa kohdistetut maksut tämän jälkeen automaattisesti maksutositteina kirjanpitoon. 

 

Lisätietoja: 

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. EU:n komissio on 

asettanut tavoitteeksi muodostaa Euroopan talousalueelle maksuliikettä koskevan kotimarkkina-

alueen. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Monaco, Norja ja Sveitsi.  

Käyttääksesi tätä toimintoa, valitse Asetukset - Laskutus - Maksut - Maksujen täsmäytys. 

 

Missä: 

Lataa tiedostosi kohdasta Laskutus – Myyntilaskut – Maksut  

 

E-Laskutus 
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Fortnox E-laskutuksella: 
- voit lähettää sähköisia laskuja 
- voit lähettää laskuja tulostuspalvelun kautta postitse 

 

Lisätietoa: 

Lähetä elektronisia laskuja 

Sähköisellä laskutuksella voit lähettää asiakkaillesi laskuja sähköisesti suoraan heidän pankkiinsa tai 

toiminnanohjausjärjestelmäänsä. 

Lähetä myyntilaskuja tulostuspalveluun 

Tulostuspalvelu helpottaa käytännön työtäsi paperilla olevien laskujen lähetykseen. Painat vain 

nappia ja laskut tulostetaan, kuoritetaan sekä lähetetään postitse 2.  luokan postissa. Erittäin 

helppoa. 

Fortnox e-laskutuksella helpotat omaa ja asiakkaidesi työskentelyä. Voit keskittyä muihin asioihin 

kuin laskujen lähettämiseen ja niiden käsittelyyn. E-laskulla asiakkaasi ei tarvitse enää käsitellä 

laskuja paperilla ja he voivat lukea ostolaskunsa suoraan järjestelmään.   

Löydät ohje-osion e-laskutukselle ohje teksteistä. Kohdasta Fortnox E-laskutusksen käytön 

aloittaminen. Ohje löytyy myös Dashboardilta Fortnox uutiset osiosta. 

 

Missä: 

Laskutus - Myyntilaskut 

 

Fortnox Mobilen aloitusopas  
 

Uusi Fortnox mobile sovellus on julkaistu.  

Kirjaudu sisään samoilla tunnuksilla kuin normaaliin sovellukseenkin ja pääset sisään puhelimellasi 

niihin sovelluksiin joita sinulla muutoinkin on käytössä. Fortnox mobile sisältyy lisenssihintaan eikä 

siitä siis tarvitse maksaa lisää. Fortnox Mobile pitää sisällään kevyennetyn version Kirjanpidosta, CRM 

ja Aikaraportti. 
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Fortnox Mobilelle löytyy ohjeistus kohdasta: Fortnox Mobile –sovelluksen käytön aloittaminen.  

 


