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Üldine info 
 

Kui teenus ei ole aktiveeritud, ja kasutaja püüab neid funktsioone kasutada, siis ilmuvad 

ekraanile teated, mis ütlevad, kus saab teenust aktiveerida. 

Kui teenus ei ole aktiveeritud, ei takista see programmi teiste funktsioonide kasutamist. 

 

Vajalikud seadistused enne teenuse aktiveerimist 

 
1.1. Andmebaasivõti peab olema aktiveeritud. Kontrolli, et printimine toimib. Võib 

uuendada internetivõtit moodulis Üldine > Seadistused > Internetivõtmed, vajuta 

nupule „Võta uus andmebaasivõti“. 

1.2. Üldine moodul > Seadistused > Ettevõtte andmed > lahter “Registreerimisnr.1” 

peab olema täidetud. 

 

 

Äriregistri(RIK) teenuse aktiveerimine 

 

1.3. Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused 

1.4. Äriregistri (RIK) päringu teenust saab kasutada ka ilma äriregistri kontota. Mine 

moodulisse Üldine > Seadistused > “E-teenuste seadistused”.  

Lehel “Muud teenused” real “Äriregistri päring” ja vajuta nupule “Aktiveeri”. 
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“Aktiveeri” vajutamisel suletakse kõik aknad ja ilmub teade, et aktiveerimise soov on 

saadetud. 

 

1.5. Ava uuesti moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused.  
Lehel “Muud teenused” on lahter “Süsteemi teade”, kuhu peab ilmuma tekst 
“Registreerimine õnnestus !” koos kellaajaga. Kellaaeg peab olema ajakohane. 
 
Kui ilmub mingi teine teade, siis aktiveerimine ebaõnnestus. Sellisel juhul kontrolli 
uuesti üle punkt 1. 
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Kui aktiveerimine ei õnnestunud, siis ava Tehnika moodulis register „Programmiseadistus“, 

vali operatsioonide (“rattakese”) menüüst „Adminklient“. Tuleb teavitus, et olete admin 

vaates, vajuta sellele OK.  

Mine moodulisse Tehnika > Seadistused > Teenuste Cache.  

Äriregistri teenuse kasutamiseks peavad seadistuse nimekirjas olema read: 

 

REGFORESTEINVOICE 

Host: tx.excellent.ee 

Port: 8080 

Funktsioon: HTSRegForEstEInvoiceData.hal 

 

SENDESTADRLOOKUP 

Host: ariregxml.rik.ee 

Port: 443 

Funktsioon: /ariport/ 
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Kui vastavad kaardid on olemas, siis taaskäivita/restardi oma programm. 

Kui kaarte ei eksisteeri, siis võta ühendust Excellenti konsultandiga, kes annab juhised 

seadistuse täitmiseks.  

 

Uuendatavad kontaktide andmed 

 

Kui Teil on Standard Books’is aktiveeritud Äriregistri päring, siis see võimaldab uuendada enda 

andmebaasis olevate kontaktide andmeid.  

Andmed, mida Äriregistri päring on võimaldab uuendada on järgnevad: 

• Kontakti nimi – Äriregistri päringuga on võimalik uuendada kontakti nimi, et see oleks 

vastavuses Äriregistris sisestatuga. 

• KMKR nr. – Standard Books pärib Äriregistrist kontaktikaardil olevale Reg.nr vastavat KMKR 

nr.’i 

• Aadress – Standard Books pärib Äriregistrist, mis antud ettevõtte aadress Äriregistri 

andmetel on. 

• EHAK/ADS – Standard Books pärib Äriregistrist, mis antud ettevõtte EHAK kood ja ADS ID on. 

• Ettevõtte staatus – Standard Books pärib Äriregistrist, mis staatuses antud ettevõte on. 

(Näiteks „Likvideerimisel“) 

• E-arve vastuvõtja staatus – Standard Books pärib Äriregistrist, kas tegemist on e-arve 

vastuvõtjast ettevõttega. Et E-arve vastuvõtja staatuse märget uuendataks, peab Üldise 

mooduli seadistuses „RIK päringu seadistused“, olema märgitud valik E-arve vastuvõtu 

staatuse päring. 

 

Kontaktide uuendamine 

 

Kontakte on võimalik Äriregistri päringuga uuendada: 

• Uut kontakti luues 

• Olemasoleval kontaktil 

• Kasutades hooldust, et uuendada kogu kontaktide register 

• Automaatselt ajastatud tegevusega 
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Uut kontakti luues 

 

Luues Standard Books’is uut kontakti moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Koosta > Uus 

kontakt avab Standard Books lisaks uuele kontaktikaardile ka otsingu akna: 

 

Otsingut saate sooritada kasutades ettevõtte nime, nime osa või registrikoodi. 

Kui olete sisestanud ärinime või registrikoodi, siis vajutage nupule Otsi ettevõtet ja Standard Books 

kuvab Teile Äriregistri otsingu tulemused aruande kujul: 

Aruandes on võimalik valida, mida otsingu tulemusega teha: 

• Sisesta andmeid – Leitud ettevõtte andmed sisestatakse kontaktikaardile 

• Loo järgmine uus kontakt – Luuakse järgmine kontaktikaart antud ettevõtte andmetega. 

• Vaata kohustusi – Avatakse antud ettevõtte Äriregistri sissekanne. 
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Olemasoleval kontaktil 

 

Avades mõne olemasoleva kontakti registris Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid, on 

võimalik vajutada nupule Uuenda andmeid. 

Vajutades sellele nupule, teeb Standard Books antud kontakti registrinumbri alusel päringu 

Äriregistrisse ja kuvab Teile tulemuse aruande kujul: 

Aruandest on võimalik valida, kas soovite uuendada kõiki andmeid või valikulisi (nagu näiteks 

kontakti nime, KMKR numbrit, aadress, ettevõtte staatust äriregistris jne) 

Vastavalt tehtud valikule, uuendab Standard Books antud kontaktil andmed ära kasutades Äriregistris 

leiduvat informatsiooni. 

E-arve vastuvõtja staatuse uuendamiseks ei ole aruandes eraldi linki. Kui Üldise mooduli seadistuses 

„RIK päringu seadistused“, on märgitud valik E-arve vastuvõtu staatuse päring, siis uuendatakse E-

arve vastuvõtja infot igal korral kui kontaktikaardil tehtud muudatused salvestatakse. Seega ei pea 

selle uuendamiseks aruandes eraldi midagi tegema. 
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Kontaktide registri värskendamine Äriregistri päringuga 

 

Standard Books’is on võimalik värskendada (Äriregistri andmeid kasutades) kontaktide registris 

(Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid) olevaid kontakte kasutades hooldust: 

• Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > Uuenda kontaktide andmeid 

Valides selle hooldus avaneb määramisaken, kust kasutaja saab valida, mis andmeid täpsemalt 

soovitakse kontaktidel uuendada. 

 

 

Uuendatavate andmete vaikimisi määrangud võetakse Üldise mooduli seadistusest RIK päringu 

seadistused. Vaikimisi määranguid saab enne hoolduse käivitamist muuta. 

Kui olete teinud soovitud valikud, siis vajutage nupule Käivita.  

Standard Books sooritab seejärel päringu Äriregistri suunal, et uuendada Teie andmebaasis olevaid 

kontakte, millel on korrektselt sisestatud Reg.nr. 

Sõltuvalt andmebaasis olevate kontaktide hulgast, võib hooldus võtta aega. 

 

Kontaktide registri igaöine värskendamine 

 

Lisaks käsitsi käivitatavale hooldusele on võimalik antud hooldus käivitada ka automaatse 

toiminguna. Automaatse hoolduse käivitamiseks avage Üldise mooduli seadistus „RIK Päringu 

seadistused“ ning märkige seal valik „Uuenda kontaktide andmeid Äriregistrist igal öösel“. 
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Juhul kui antud valik on märgitud, käivitatakse päring igal ööl ajavahemikus 01:00-06:00.  

Päringus uuendatakse andmeid, mis on RIK päringu seadistuses linnukesega märgitud. 

 

Nime uuendamine võib põhjustada mõningaid ebamugavusi, kuna selle puhul kirjutatakse nimi üle 

Äriregistris oleva täieliku nimega, nii võib registris olnud Ettevõte AS asenduda nimega AS Ettevõte 

või aktsiaselts Ettevõte. Sellisel puhul võib olla ebamugav ettevõtete leidmine andmebaasist, kuna 

väga paljude ettevõtete nimed algavad ühesuguse prefiksiga. Samuti ei lähe siis juba sisestatud 

andmed näiteks arvete registris kokku Kontaktide registriga. 
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E-arve vastuvõtu staatuse päring 

 

Liidestuse üheks osaks on Äriregistrist kontaktide E-arve vastuvõtu staatuse pärimine käsitsi 

käivitatava hooldusega või automaatselt käivitatava perioodilise toiminguga. 

Kui olete seadistanud E-arve vastuvõtu staatuse päringu, siis uuendatakse perioodiliselt ka e-

arve vastuvõtjate infot. E-arve vastuvõtjate automaatse päringu käivitamise sagedus on 7 

päeva.  

Selleks tuleb teha järgnev seadistus: 

• Moodul Üldine > Seadistused > Äriregistri päringu seadistused 

 

 

 

Seadistuses on võimalik teha järgnevad valikud: 

• E-arve vastuvõtu staatuse päring (NB! Päringu aktiveerimiseks peab eelnevalt olema 

aktiveeritud Äriregistri liidestus). 

Antud valiku tegemisel hakkab Standard Books Äriregistrist pärima kontakti registris 

olevate kontaktide e-arve vastuvõtu staatuseid Kontakti salvestamisel, kontaktile 

arve koostamisel ja Äriregistri päringuga andmeid uuendades. Kui kontakt on E-arve 

vastuvõtja, märgitakse vastav märkeruut kontakti kaardil ja ka sellistele kontaktidele 

loodud arvetel.  

 

• Muuda e-arve vastuvõtu eelistust vastavalt vastuvõtu staatusele (NB! Valiku 

märkimiseks peab eelnevalt olema aktiveeritud e-arve vastuvõtu staatuse päring). 
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Antud valiku tegemisel muudab Standard Books kontakti kaardil olevat e-arve 

vastuvõtu eelistust vastavalt e-arve vastuvõtu staatusele. Näiteks kui kontakti kaardil 

oli e-arve vastuvõtu eelistuseks E-mail, siis muudetakse see ära ja uueks vastuvõtu 

eelistuseks on E-arve. 

Kui muudate kontakti kaardil vastuvõtu eelistuse käsitsi muuks kui E-arve, siis 

Standard Books muudab selle järgmise kontrolliga vastavalt tagasi. 

NB! Lisaks vastuvõtu eelistuse muutmisele, lisandub kontaktile ka linnuke E-arve pdf 

failiga, mis tagab selle, et antud kontaktile edastavale e-arvele lisatakse ka PDF kujul 

arve. 

 

E-arve vastuvõtjate info uuendamiseks on võimalik lisaks eeltoodud võimalustele, kasutada ka käsitsi 

käivitatavat hooldust. 

• Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > Uuenda kontaktide andmeid Äriregistrist 

 

 
Märkides antud hoolduses märkeruudud E-arve vastuvõtja staatus ja Muuda e-arvete 

vastuvõtu eelistust vastavalt vastuvõtu staatusele, uuendatakse kogu kliendibaasi e-arvete 

vastuvõtmise infot sarnase loogikaga automaatselt käivitatavale hooldusele.  
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E-arve vastuvõtu staatus kontaktil ja arvel 

 

E-arve vastuvõtu staatuse päringu aktiveerimisel kuvatakse kontaktide e-arve vastuvõtu 

staatust järgnevates registrites: 

• Moodul Müügiarved > Registrid > Arved 

• Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid 

Kontaktid 

Selleks, et kontaktide e-arve vastuvõtu staatuseid saaks Äriregistrist küsida, peab kontakti 

kaardil olema täidetud järgnev väli: 

• Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Reg. Nr. 

Kui avate mõne kontakti registris Kontaktid, kuvatakse antud kontakti e-arve vastuvõtu 

staatus kontakti kaardi päises järgneval kujul: 

 

Kui eelnevalt kujutatud väljal on määratud linnuke tähendab see seda, et antud kontakt on 

e-arvete vastuvõtja. 

Müügiarved 

Kui e-arvete vastuvõtu staatuse päring on aktiveeritud, siis kuvab Standard Books 

müügiarvele, kas tegemist on e-arve vastuvõtjast kontaktiga või mitte. 

E-arve vastuvõtu staatus müügiarvetel kuvatakse arve kaardi päises järgneval kujul: 
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