
Võlakontod Nõudekonto
Laokonto 

(Müük & Ostud)
Ostuarve 
kulukonto Müügiarve tulukonto

Maksumäärakonto 
ostuarvetel

Maksumäärakonto 
müügiarvetel Müüdud kaupade kulukonto Sularaha maksekonto Kaardimakse konto

Kinkekaardi 
maksekonto

Muud 
maksetüübid
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Hankija kreeditkonto- 
asendatakse "võlad 
tarnijatele" konto (Minge 
"Müük"/ "Ost" > 
"Kontaktid", leidke 
hankija, lisage 
kontaktikaardile 
kreeditkonto).

Kliendi 
deebetkonto - 
asendatakse 
nõuded ostjatele 
konto ("Müük"/ 
"Ost" > "Kontaktid" 
> avage 
kontaktikaart ja 
lisage 
deebetkonto)

ERPLY 
tootegrupid 
(ladu) ("Sätted" 
> "ERPLY Kassa 
ja Lao sätted" > 
"Lisa reeglid 
kontodele")

Hankija 
deebetkonto 
("Müük"/ "Ost" > 
"Kontaktid" > avage 
kontaktikaart ja 
lisage deebetkonto)

Kirjuta eelnev üle vastavalt riigi koodile (Trükkige 
pealehe otsingusse "Kirjuta arvel kasutatud konto üle 
kliendi/riigi reegliga")

Osakonna 
käibemaksukonto 
(Trükkige pealehe 
otsingusse "Ühenda 
osakonnaspetsiifilise
d kontod 
projektidega", valige 
tüüp "osakonna 
käibemaks" ja 
seejärel "Määra 
kontod")

Osakonna 
käibemaksukonto 
(Trükkige pealehe 
otsingusse "Ühenda 
osakonnaspetsiifilise
d kontod 
projektidega", valige 
tüüp "osakonna 
käibemaks" ja 
seejärel "Määra 
kontod")

Kirjuta eelnev üle vastavalt riigi 
koodile (Trükkige pealehe 
otsingusse "Kirjuta arvel kasutatud 
konto üle kliendi/riigi reegliga")

Osakonnale määratud 
sularaha konto 
(Trükkige pealehe 
otsingusse "Ühenda 
osakonnaspetsiifilised 
kontod projektidega", 
valige tüüp "osakonnale 
määratud sularahakonto")

Osakonnale määratud 
kaardimaksekonto 
(Trükkige pealehe 
otsingusse "Ühenda 
osakonnaspetsiifilised 
kontod projektidega", 
valige tüüp "Osakonnale 
määratud 
kaardimaksekonto" ja 
valige "määra kontod")

Osakonnale 
määratud kinkekaardi 
konto (Trükkige 
pealehe otsingusse 
"Ühenda 
osakonnaspetsiifilised 
kontod projektidega, 
valige konto ja seejärel 
vajutage "määra 
kontod").

Lisa reeglid 
kontodele (Minge 
"Sätted" > "ERPLY 
Kassa ja lao 
sätted " > "Lisa 
reeglid 
kontodele").

Kirjuta eelnev üle vastavalt kliendile (Trükkige 
pealehe otsingusse "Kirjuta arvel kasutatud konto üle 
kliendi/riigi reegliga")

Kirjuta eelnev üle vastavalt 
kliendile (Trükkige pealehe 
otsingusse "Kirjuta arvel kasutatud 
konto üle kliendi/riigi reegliga")

Tootegrupi maksumäära tulukonto (Trükkige pealehe 
otsingusse "Tootegruppidele määratud kontod 
käibemaksuliikide lõikes", "convert to this" lahtrisse 
määrake tulukonto)

ERPLY tootegrupid (COGS) 
("Sätted" > "ERPLY Kassa ja Lao 
sätted" > "Lisa reeglid kontodele")
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Osakonna maksmata 
ostuarved (Trükkige
pealehe otsingusse
"Ühenda
osakonnaspetsiifilised
kontod projektidega",
valige tüüp "Osakonna
maksmata ostuarved" ja 
valige "Määra kontod)

Osakonna 
laekumata 
müügiarved 
(Trükkige pealehe 
otsingusse 
"Ühenda 
osakonnaspetsiifili
sed kontod 
projektidega", 
valige tüüp 
"Laekumata 
müügiarved" ja 
valige "määra 
kontod")

Osakonna 
laokonto 
(Trükkige 
pealehe 
otsingusse 
"Ühenda 
osakonnaspetsiifi
lised kontod 
projektidega", 
valige tüüp 
"Osakonna 
laokonto")

Artikli kulukonto 
("Müük"/ "Ost" > 
"Ostumüügiartiklid" 
> valige artikkel ja 
lisage kulukonto)

Tootegrupi tulukonto 
(Minge "Sätted" > "ERPLY 
Kassa ja Lao sätted" > 
"Lisa reeglid kontodele")

Kliendigrupi tulukonto 
(Minge "Sätted" > "ERPLY 
Kassa ja lao sätted" > "Lisa 
reeglid kontodele")

Maksumäära 
deebetkonto 
("Sätted" > "KM 
Liigid" > lisage 
deebetkonto)

Maksumäära 
kreeditkonto 
("Sätted" > "KM 
Liigid" > lisage 
kreeditkonto)

Müüdud kaubakulu (COGS) 
vastavalt tulukontole (Kirjutage 
pealehe otsingusse "Määra 
tulukontole kulukonto")

Süsteemikonto: ERPLY 
Makseviis ühendatud 
sularahaga ("Sätted" > 
"ERPLY Kassa ja Lao 
sätted" > "Lisa reeglid 
kontodele")

Süsteemikonto: ERPLY 
Makseviis ühendatud 
kaardimaksega 
("Sätted" > "ERPLY 
Kassa ja Lao sätted" > 
"Lisa reeglid kontodele")

Süsteemikonto: 
kinkekaardi maksed 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Süsteemikonto: 
pank ("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")
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Süsteemikonto: Võlad 
tarnijatele ("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Süsteemikonto: 
Nõuded ostjatele 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Artikli 
varakonto 
("Müük"/ "Ost" > 
"Ostumüügiartikli
d", vajutage 
otsitud artiklile ja 
seejärel 
alamenüüst 
"Artikli kaart" ja 
lisage varakonto)

Süsteemikonto: 
Teenuste Kulud 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Kliendi Kreeditkonto ("Müük"/ "Ost" > "Kontaktid"> 
avage kontaktikaart ja lisage kreeditkonto)

Süsteemikonto: 
Käibemaksu võlg 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Süsteemikonto: 
Käibemaksu võlg 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod")

Osakonna kaubakulu (Trükkige 
pealehe otsingusse "Ühenda 
osakonnaspetsiifilised kontod 
projektidega", valige tüüp 
"osakonna kaubakulu")

Süsteemikonto: kassa 
("Sätted" > "Algandmed" 
> "Süsteemikontod")

Süsteemikonto: 
kaarditerminal ("Sätted" 
> "Algandmed" > 
"Süsteemikontod")
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Süsteemikonto: 
Kaup ja 
valmistoodang 
("Sätted" > 
"Algandmed" > 
"Süsteemikontod
")

Osakonna tulukonto (Trükkige pealehe otsingusse 
"Ühenda osakonnaspetsiifilised kontod projektidega", 
valige tüüp "Osakonna tulukonto", seejärel valige 
"Määra kontod")

Artikli kulukonto ("Müük"/ "Ost" > 
"Ostumüügiartiklid" > avage 
soovitud artikkel ja lisage 
kulukonto)
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Maksumäära tulukonto ("Sätted" > "KM Liigid" > lisage 
tulukonto)

Süsteemikonto: Kaubakulu 
("Sätted" > "Algandmed" > 
"Süsteemikontod")
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Artikli tulukonto ("Müük"/ "Ost" > "Ostumüügiartiklid" > 
leidke soovitud artikkel ja lisage tulukonto)

7
Süsteemikonto: Põhitulu konto ("Sätted" > 
"Algandmed" > "Süsteemikontod")


