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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.  
 

E-arve	vastuvõtu	staatuse	päring	
 

Liidestuse üheks osaks on Äriregistrist kontaktide e-arve vastuvõtu staatuse pärimine. 

Selleks, et Standard Books hakkaks kontrollima kontaktide registris olevate kontaktide e-arve 
vastuvõtu staatuseid, 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. Staatus on kuvatud kontakti kaardil 
ja arve kaardil.  

• Muuda e-arve vastuvõtu eelistust vastavalt vastuvõtu staatusele (NB! Valiku 
märkimiseks peab eelnevalt olema aktiveeritud e-arve vastuvõtu staatuse päring). 
 
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. 
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Peale päringu aktiveerimist hakkab Standard Books kontrollima nädalas korra kõigi 
kontaktide registris olevate sisestuste e-arve vastuvõtu staatuseid. Automaatne kontroll 
rakendub, kui seadistuse väljal Viimase uuendamise kuupäev olevast kuupäevast on 
möödunud 7 päeva. 
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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: 

 


