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Tehden-ohjelmiston keskeistä sanastoa
Tehden Kassa

suomi kuvaus englanti ruotsi

Integraatio Kahden ohjelmiston välinen yhteys, jossa tietoja liikkuu järjestelmästä
toiseen. Esimerkiksi tietojen siirtymisen Tehdenin ja verkkokaupan välillä
mahdollistaa integraatio.

integration integration

Kassalipas Yrityksen tekemä myynti ohjataan aina johonkin kassalippaaseen.
Kassalipas voi ottaa vastaan käteistä, maksupäätemaksuja ja
virikeseteleitä yrityksen hyväksymistä maksutavoista riippuen. Kassalipas
voi olla joko tavallinen tai pankkitilitettävä. Tavallisesta kassalippaasta
rahat tilitetään kassakaappiin, pankkitilitettäväsät kassalippaasta suoraan
pankkiin.

cashbox kassaskrin

Kierrätystuote Kierrätystuote on esimerkiksi panttipullo tai muu sellainen tuote, jonka
yritys palauttaa toimittajalle ja saa siitä hyvityksen. Kierrätystuote
voidaan lisätä esim. varastotuotteen lisäkuluksi, jolloin se tulee
automaattisesti mukana aina kun kyseinen varastotuote haetaan
kassakuitille.

recyclable product återvinningsprodukt

Kulutuote Myytävän tuotteen yhteydessä veloitettava kulu, esim. pullopantti.
Toisaalta käytetään myös rahtikulun lisäämiseen tietylle maksuehdolle tai
toimitustavalle. Pääasiassa Tehdenissä puhutaan kulutuotteesta, mutta
tuotteelle lisättyjen kulutuotteiden otsikkona on Lisäkulu.

expense product kostnadsprodukt

Myyntituote Myyntituote on yksi Tehdenin tuotetyypeistä. Myyntituotteen sale product försäljningsprodukt
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varastosaldoa ei syötetä ohjelmaan vaan ohjelma seuraa ainoastaan
tuotteen myyntimäärää. Myyntituotteen tuotekortille lisätään esim.
kuvaus myytävästä tuotteesta, myyntihinta, sijainti tuotepuussa,
tuotekuvat.

Rahasäilö Tehdenissä rahasäilöjä on kolmea perustyyppiä: kassalipas
(pankkitilitettävä tai ei-pankkitilitettävä), kassakaappi ja pankkitili.
Käteisen rahan liikkeet on tärkeää kirjata Tehdeniin juuri siten, kuin ne
todellisuudessakin tapahtuvat, eli Tehdeniin luodaan ne rahasäilöt, joita
yritys todellisuudessa käyttää. Oletuksena Tehdenin pankkitilitettävän
kassalippaan nimi on Yhteiskassa, ja nimen voi muuttaa.

money storage penningförvaring

Saldoraja Tuotteen tilausohjeissa määritellyt minimi- ja maksimisaldo.
Täydennysehdotusraportti käyttää saldorajoja ja ehdottaa niiden
perusteella tilattavaksi tuotteita, joiden määrä varastossa ei ole minimi- ja
maksimisaldon mukainen.

limit balansgränser

Tilausohjeet Tuotteen Tilausohjeet-välilehdellä määritellään tuotteelle minimi- ja
maksimisaldo, joita Tehden käyttää täydennysehdotusraportin
perusteena.

ordering
instructions

beställnings-
instruktioner

Tilitys Tilityksellä viitataan Tehdenissä pääasiassa rahasäilöjen välillä
tapahtuviin rahansiirtoihin ja niiden Tehdeniin kirjaamiseen. Rahaa
voidaan siis tilittää kassalippasta kassakaappiin, kassakaapista pankkiin
jne.

settlement redovisning

Toimipiste Jokaisella Tehden-yrityksellä on oltava ainakin yksi toimipiste. Jos
toimipisteitä on useita, käyttäjillä voi olla oikeudet vain tiettyyn

branch verksamhetsställe
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toimipisteeseen.

Täydennysehdotusra
portti

Raportti, jolla helpotetaan myymälän täydennystilauksen tekemistä.
Raportin ehdotukset perustuvat joko tuotteen tilausohjeessa määriteyille
saldorajoille tai toteutuneelle myynnille ja raportin luontivaiheessa
annetulle tavoitevarastolle.

replenishment
planning report

beställnings-
förslagsrapport

Valikoimaryhmä Jos samaa tuotetta on useaa kokoa, väriä jne, on tuotteiden luominen ja
hallinointi helpompaa nk. valikoimaryhmän kautta. Tällöin luodaan
valikoimaryhmä ja sen alle oma varianttinsa jokaiselle koolle, värille jne.

assortment group urvalsgrupp

Vapaahintainen Esimerkiksi vapaahintainen myyntituote, vapaahintainen varastotuote tai
vapaahintainen kierrätystuote. Tuote, jonka hinnan voi jättää tyhjäksi ja
syöttää vasta kassalla.

free-priced fritt pris

Varasto Toimipisteessä voi olla useita varastoja (esim. itsepalveluvarasto ja
palveluvarasto) ja samaa varastoa voivat käyttää useat eri toimipisteet
(esim. verkkokauppa ja kivijalka). Yhden toimipisteen yritykselle voi
riittää yksi Myytävissä-tyyppinen varasto.

stock lager

Varastosaldo Varastotuotteen määrä varastossa. Tuotteen vapaa saldo ja varastosaldo
voivat erota toisistaan, jos tuotetta on esimerkiksi lisätty
myyntitilaukselle, mutta ei vielä kerätty varastosta.

stock balance lagersaldo

Varastotuote Varastotuote on yksi Tehdenin tuotetyypeistä. Jos haluat seurata
tuotteen saldoa Tehdenissä, tuotteen tyypiksi valitaan varastotuote.

stock product lager produkt


