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Aktiveerimine
Eelseadistused
NB! Scoro ja Standard Books’i vaheline liidestus ei ole mõeldud eelneva ajaloo (vanade arvete,
laekumiste jne.) ületoomiseks Standard Books’i.
Enne Scoro liidestuse aktiveerimist tuleb kontrollida, et järgnevad tingimused oleksid täidetud
Standard Books’is kui ka Scoro poolel:
Standard Books’i seadistused:
1) Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > vaheleht Reg. Nr. > Registreerimisnr. 1 –
Väljal peab olema sisestatud Teie ettevõtte registrikood.
2) NB! Selle jaoks, et riigi info korrektselt kontaktikaardile kuvataks, tuleb kontrollida Standard
Books’is järgnevat seadistust kasutusel olevate riikide kohta:
a. Moodul Üldine > Seadistused > Riigid > Riigi kaart > ISO kood –
Scoro kasutab erinevalt Standard Books’ist kolmekohalisi riigikoode. Selle jaoks, et
kontaktikaardile tuleks õige riigi kood pead olema riigi kaardile sisestatud väljale ISO
kood korrektne ISO standardile vastav kolmekohaline riigi kood. (Näiteks: Eesti = EST)
b. Moodul Üldine > Seadistused > Riigid > Riigi kaart > vaheleht Veebi registreering >
Käibemaksutsoon –
Välismaiste kontaktide puhul saab Standard Books automaatselt muuta ka
käibemaksutsooni. Selle jaoks, et välismaiste kontaktide peale tuleks korrektne
käibemaksutsoon automaatselt, peab selle seadistama riigi kaardil korrektseks.
Scoro keskkonna seadistused:
1) Scoro keskkonnas > Kontaktid > Kontaktkaart > Rg-kood –
Selle jaoks, et Standard Books’is toimuks korrektne sidumine kontaktide vahel, peab Scoro
keskkonnas kontaktikaardil olema registrikood või eraisiku puhul isikukood.
NB! Kui eraisiku puhul isikukoodi lisamine pole võimalik, siis on võimalik kasutada Standard
Books’i kontaktikaardi kood. Sellisel juhul peab Standard Books’is lisama sama koodi ka
kontaktikaardi väljale Reg. Nr 1.
Scoro keskkond
Järgmiseks tuleb Teil avada enda ettevõtte Scoro keskkond, kus tuleb navigeerida järgmise seadistuse
juurde:
1) Teie kasutajanimele vajutades avaneb lisamenüü, kust tuleb valida Profiili seaded.
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2) Profiili seadete vaates valige menüü Keskkonna seaded > Liidestused.

3) Liidestuste vaates leidke valik Scoro API ja vajutage sellele.
4) Seejärel kuvatakse Teile Scoro API informatsioon, millest on vaja kopeerida järgnev
informatsioon (Neid läheb aktiveerimisel Standard Books’is hiljem vaja):
a. API KEY
b. Company_account_id
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Standard Books’is aktiveerimine
Kui olete vajaliku informatsiooni Scoro keskkonnast üles leidnud, saate jätkata aktiveerimisega
Standard Books’is:
1) Avage Standard Books’is seadistus moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused >
vaheleht Muud teenused > Scoro > Aktiveeri.
2) Teile kuvatakse aktiveerimise lisaaken, kuhu tuleb sisestada Scoro keskkonnast eelnevalt
leitud informatsioon:

a. Scoro API URL – Sisestage väljale enda Scoro keskkonna URL aadress (Näide:
ettevote.scoro.ee)
b. Scoro konto ID – Kopeerige väljale Scoro keskkonnast leitud konto ID nimega
company_account_ID.
c. Scoro API võti – Kopeerige väljale Scoro keskkonnast leitud API võti nimega API KEY.
d. Keel – Kontrollige, et väljale oleks sisestatud keel est.
e. Port – Kontrollige, et väljale oleks sisestatud port 443.
f. Päringu tüüp – Valige, millisel suunal soovite arveid liigutada. (NB! Võimalik valida
ainult üks tüüp)
i. Arvete pärimine Standard Books’i – Scoro keskkonnas sisestatud arved
imporditakse Standard Books’i. (NB! Kui soovite importida ainult Scorost
välja saadetud arveid või soovite valida milline kirjeldus ostuarve reale
importimisel tuuakse, siis selle seadistamise kohta saate lugeda juhendi
lõpus olevast peatükist: Scoro liidestuse seadistus)
ii. Arvete saatmine Scorosse – Standard Books’is sisestatud arved saadetakse
Scoro keskkonda peale kinnitamist.
3) Peale väljade täitmist vajutage nupule Aktiveeri.
4) E-teenuste seadistuse aken suletakse ja selleks, et kontrollida, kas teenus aktiveerus
korrektselt, avage moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused
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uuesti ja kontrollige, et teenuse Scoro ette on tekkinud linnuke ja väljal Süsteemi teade on
kuvatud tekst: Registreerimine õnnestus!.

Arvete pärimine Standard Books’i
Kui olete aktiveerimise aknas valinud päringu tüübiks Arvete pärimine Standard Books’i, siis hakkab
Standard Books pärima müügiarveid ja ostuarveid, mis on Scoro keskkonnas sisestatud.
1) Peale edukat aktiveerimist, avage moodul Üldine > Seadistused > Scoro kirjed
kinnitamiseks.
2) Aktiveerimise järgselt teeb Standard Books päringu, mis pärib Scoros leiduvad arved ja
artiklid Standard Books’i. Antud seadistuses saate üle kontrollida, kas Standard Books on
tuvastanud korrektsed seosed Scoro andmete ja Standard Books’i andmete vahel. Vajadusel
saate teha korrektuure. (NB! Kui Teie Scoro keskkonda pole veel midagi sisestatud, siis võib
antud register olla tühi. Teisel juhul võib antud seadistus olla tühi, kuna Standard Books pole
veel päringut edukalt sooritanud. Andke selle jaoks mõni minut aega.)
3) Kui olete üle kontrollinud seadistuses kuvatud seosed, siis valige Operatsioonimenüü >
Kinnita ja aseta vastavuste registrisse. Programm paigutab Teie poolt kontrollitud seosed
seadistusse moodul Üldine > Seadistused > Scoro kirjete vastavused, kuhu luuakse
järgnevate päringutega uusi seoseid.
4) Järgmiseks on vaja siduda omavahel käibemaksukoodid, et arvetele kuvatav käibemaks oleks
korrektne.
5) Avage seadistus moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused.
6) Scoro väljade vastavused seadistuse aknas valige Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused.
7) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER register Käibemaksukoodid.
b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna käibemaksukood.
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c. Books kood – Sisestage Standard Books’i käibemaksukood, mida soovite Scoro
omaga siduda.

8) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule Salvesta.
9) Sisestage seadistusse kõik Teie poolt kasutuses olevad käibemaksukoodid punktide 7 ja 8
alusel.
10) Järgmiseks sisestage seadistusse kõik Isikud, kes Booksi kasutavad, valides Koosta > Uus
Scoro väljade vastavused.
11) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER register Isikud.
b. Scoro kood – Sisestage väljale kasutajanimi, millega sisenete Scoro keskkonda.
c. Books kood – Sisestage Standard Books’is oleva Isiku kood, mida soovite Scoro
kasutajaga siduda.

12) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule Salvesta
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13)
14)
15)

16)
17)

a. Kontrollige, et Standard Books’s kontaktidele oleks määratud Kontakti kaardi
vahelehele Hinnad väljale Müügimees isik, kellel on Scoros kasutaja ja vastavalt
punktidele 10. ja 11. seadistatud isiku sidumine. (NB! Võimalik on kasutada hooldust
moodul Andmebaasihooldus > Funktsioonid > Hooldus > Lisa müügimees, millega
määratakse kontaktidele, kellel puudub müügimees, Teie poolt defineeritud isik
müügimeheks.)
b. Kui kontaktikaardil puudub väljal Müügimees isik või on sisestatud isik, kellel, Scoros
puudub kasutaja või seadistuses Scoro väljade vastavused on seadistamata Scoro
kood, siis kontakt lisatakse Scoro keskkonda ilma Haldurita. See tähendab, et arvete
lisamine antud kontaktiga Scoro keskkonda ebaõnnestub. Sellisel juhul tuleb Scoro
keskkonnas lisada kontaktile käsitsi Haldur.
Kui käibemaksukoodid ja Isikud on kõik sisestatud, on Teil võimalus saata Standard Books’is
olevad kontaktid ja artiklid Scoro keskkonda, et seal arvete sisestamine mugavamaks teha.
Avage hooldus moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > Saada andmed Scorosse.
Avanenud aknas märkige linnukesed Ekspordi artiklid ja Ekspordi kontaktid.
a. Kui Te ei soovi saata kõiki, siis on võimalik sorteerida järgnevate tunnuste abil:
i. Artikkel/Kontakt – Võimalik valida konkreetne artikkel ja/või kontakt, mida
Scorosse edastada.
ii. Artikliklass/Kliendiklass – Võimalik valida teatud artikliklassi/kliendiklassiga
kaardid, mida Scorosse edastada.
iii. Klassifikaator – Võimalik valida teatud klassifikaatoriga kaardid, mida
Scorosse edastada.
Kui olete endale sobilikud eelistused valinud, vajutage nupule Käivita.
Kui olete kõik eelnevad sammud korrektselt läbinud, on Teie Scoro liidestus aktiveeritud ja
Scoros sisestatavad arved hakkavad liikuma Standard Books’i.

Arvete pärimisega seotud erisused
Arvete pärimisega Scoro keskkonnast Standard Books’i on seotud mõningad erisused, mis jagunevad
järgnevalt:
•
•
•
•

Projektid
Objektid
Valuutad
Tasumistingimused

Projektid
Scoro keskkonnas on arvetele võimalik lisada projekte. Kui kasutate antud funktsionaalsust, siis tuleb
meeles pidada järgnev osa:
-

Scoros olevad projektid on vaja sisestada Standard Books’i registrisse:
o Moodul Üldine > Registrid > Objektid
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o

Standard Books’is sisestatud objekt peab olema sama koodiga, mis on Scoro
keskkonnas projekti koodiks. (NB! Standard Books’is on objekti koodil pikkuse piirang
20)

Scoro keskkonnast päritavatele arvetele lisatakse projekti kood objektina:
-

Kui Scoros on lisatud projekti kood arve päisesse, lisatakse Standard Books’is loodud objekt
samuti arve päisesse
Kui Scoros on lisatud projekti kood arve ridadele, lisatakse Standard Books’is loodud objekt
samuti arve ridadele.

Objektid
Scoro keskkonnas on võimalik arvetele lisada objekte (Scoro mõistes arveldusobjektid). Kui kasutate
antud funktsionaalsust, siis tuleb meeles pidada järgnev osa:
-

Scoros olevad arveldusobjektid on vaja sisestada Standard Books’i registrisse:
o Moodul Üldine > Registrid > Objektid
o Standard Books’is sisestatud objekt peab olema sama koodiga, mis on Scoro
keskkonnas objekti (arveldusobjekt) koodiks.

Scoro keskkonnast päritavatele arvetele lisatakse objekti kood järgnevalt:
-

Kui Scoros on lisatud arvestusobjekti kood arve ridadele, lisatakse Standard Books’is loodud
objekt samuti arve ridadele.

Valuutad
Kui Scoro keskkonnas on kasutusel erinevad valuutad, siis tuleb kontrollida Standard Books’is, et
vastavalt kasutusel olevad valuutad oleksid olemas ka Standard Books’is ajakohase valuutakursiga.
Selle jaoks kontrollige, et valuuta oleks sisestatud registrisse:
•

Moodul Üldine > Registrid > Valuutad

Teiseks kontrollige, et vajaliku valuutaga seotud kursid oleksid olemas registris:
•

Moodul Üldine > Registrid > Valuutakursid

NB! Ajakohaste valuutakursside pärimiseks Standard Books’i on võimalik aktiveerida valuutakursside
päring, mille kohta saab lugeda siit:
•

https://www.excellent.ee/kasutajatugi/valuutakursside-paeringu-seadistamine/
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Tasumistingimused
Kui soovite kasutada Scoro keskkonnast imporditavate arvete puhul konkreetseid tasumistingimusi
(ilma seadistuseta arvutab Standard Books tasumistähtaja ja leiab selle alusel tasumistingimuse), siis
tuleb teha täiendavad seadistused:
1) Avage seadistus moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused.
2) Valige Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused.
3) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER register Tasumistingimused.
b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna makseviis:
i. Sularaha puhul sisestage: cash
ii. Kaardimakse puhul sisestage: cardpayment
iii. Tasaarvelduse puhul sisestage: barter
iv. Kreedit puhul sisestage: credit
v. Ülekanne puhul sisestage: banktransfer
c. Books kood – Sisestage Standard Books’i käibemaksukood, mida soovite Scoro
omaga siduda.
4) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule Salvesta.
5) Sisestage kõigi Scoro makseviiside kohta endale sobivad tasumistingimused punktide 1) kuni
4) alusel.
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Arvete saatmine Scorosse
Kui olete aktiveerimise aknas valinud päringu tüübiks Arvete saatmine Scorosse, siis hakkab Standard
Books saatma müügiarveid, ostuarveid, kontakte ja artikleid Scoro keskkonda.
1) Avage seadistus moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused.
2) Valige Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused.
3) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER register Käibemaksukoodid.
b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna käibemaksukood.
c. Books kood – Sisestage Standard Books’I käibemaksukood, mida soovite Scoro
omaga siduda.

4) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule Salvesta.
5) Sisestage seadistusse kõik Teie poolt kasutuses olevad käibemaksukoodid punktide 7 ja 8
alusel.
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6) Järgmiseks sisestage seadistusse kõik Isikud, kes Booksi kasutavad, valides Koosta > Uus
Scoro väljade vastavused.

7)

8)

9)
10)
11)
12)

Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER register Isikud.
b. Scoro kood – Sisestage väljale kasutajanimi, millega sisenete Scoro keskkonda.
c. Books kood – Sisestage Standard Books’is oleva Isiku kood, mida soovite Scoro
kasutajaga siduda.
Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule Salvesta
a. Kontrollige, et Standard Books’is Kontakti kaartidele oleks määratud vahelehele
Hinnad väljale Müügimees isik, kellel on Scoros kasutaja ja vastavalt punktidele 10. ja
11. seadistatud sidumine. (NB! Võimalik on kasutada hooldust moodul
Andmebaasihooldus > Funktsioonid > Hooldus > Lisa müügimees, millega
määratakse kontaktidele, kellel puudub müügimees, Teie poolt defineeritud isik
müügimeheks.)
b. Kui kontaktikaardil puudub väljal Müügimees isik või on sisestatud isik, kellel, Scoros
puudub kasutaja või seadistuses Scoro väljade vastavused on seadistamata Scoro
kood, siis kontakt lisatakse Scoro keskkonda ilma Haldurita. See tähendab, et arvete
lisamine antud kontaktiga Scoro keskkonda ebaõnnestub. Sellisel juhul tuleb Scoro
keskkonnas lisada kontaktile käsitsi Haldur.
Kui käibemaksukoodid ja Isikud on kõik sisestatud, on Teil võimalus saata Standard Books’is
olevad kontaktid ja artiklid Scoro keskkonda, et seal arvete sisestamine mugavamaks teha.
Koostades ja kinnitades uue müügiarve või ostuarve lisatakse arve järjekorda.
Vastavalt seadistusele moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine > Scoro
liidestus, sooritab Standard Books arvete saatmise Scoro keskkonda.
Selleks, et kontrollida, kas Teie poolt sisestatud andmed on edukalt Scoro keskkonda
jõudnud, tuleb kontrollida moodul Müügiarved > Seadistused > Scoro API ekspordi järjekord
seadistust:
a. Seadistus on kuvatud registri kujul ja sisaldab järgnevat informatsiooni:
i. Register – Registri tehniline nimetus, mille informatsioon on Scorosse
edastatud.
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ii.
iii.
iv.
v.

Kaardi nr. – Registris oleva kaardi (Näiteks müügiarve) number.
Kuupäev – Kuupäev, millal kaart on sisestatud järjekorda.
Hetkeseis – Saatmise staatus (Näiteks Viga või Saadetud)
Katsetusi – Saatmise katsetuste arv (Vea esinemisel proovitakse kaarti uuesti
saata)
vi. Kommentaar – Vea esinemisel kuvatakse antud lahtrisse täiendav
informatsioon, miks saatmine ebaõnnestus ja eduka saatmise korral
kuvatakse tekst Saadetud Scorosse.

Arvete saatmisega seotud erisused
Arvete saatmisega Standard Books’ist Scoro keskkonda on seotud mõningad erisused, mis jagunevad
järgnevalt:
•

Objektid

Objektid
Scoro keskkonda saadetavatele arvetele on võimalik lisada objekte (Scoro mõistes arveldusobjektid).
Kui kasutate antud funktsionaalsust, siis tuleb meeles pidada järgnev osa:
-

Standard Books’is olevad objektid on vaja sisestada Scoro keskkonna seadistusse:
o Müük ja finants › Arvestusobjektid
o Standard Books’is sisestatud objekt peab olema sama koodiga, mis on Scoro
keskkonnas objekti (arveldusobjekt) sümbol.

Scoro keskkonda saadetavatele arvetele lisatakse objekti kood järgnevalt:
-

-

Kui Standard Books’is on lisatud objekti kood arve ridadele, lisatakse Scoro keskkonda loodud
arvestusobjekt samuti arve ridadele. Scoros arvestusobjektide lisamise võimalus arve
päisesse puudub.
Kui olete Standard Books’is lisanud väljale objekt (ridadel) rohkem kui 1 objekti, siis Standard
Books edastab väljale sisestatud esimese objekti. (Scoro võimaldab ainult ühe arvestusobjekti
lisamist arve reale)

Laekumiste saatmine Scorosse
Lisaks arvetele, saab Standard Books’ist edastada Scoro keskkonda Laekumisi. Olenemata millise
päringu tüübi valisite teenuse aktiveerimisel (Arvete saatmine Scorosse või Arvete pärimine Standard
Books’i), edastab Standard Books laekumisi ainult ühesuunaliselt ehk Scoro keskkonda.
Saatmine toimib samamoodi nagu arvete puhul:
1) Sisestage laekumine moodul Müügiarved > Registrid > Laekumised
2) Kinnitage sisestatud laekumine.
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3) Laekumine lisatakse saatmise järjekorda moodul Müügiarved > Seadistused > Scoro API
ekspordi järjekord.
a. Saatmise staatust ja edukust saate kontrollida samast seadistusest.

Scoro liidestuse seadistus
Juhul kui on Scoro seadistuses vaja teha muudatusi või jälgida, kas teenus toimib, siis seda on
võimalik teha järgnevast kohast:
•

Moodul Üldine > Seadistused > Scoro liidestus

Esimesel vahelehel Aktiveerimine kuvatakse informatsioon, mida sisestasite aktiveerimise protsessi
ajal. Antud seadistusi on võimalik muuta.
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Teisel vahelehel Seadistused kuvatakse täiendavaid seadistusi:
•
•

•
•

•

Scoro vastuste keel – Antud väljal kuvatakse, mis keelt kasutatakse Scoro poolt Standard
Booksile vastuseid edastades.
Pagination (0-100), vaikimisi 20) – Kui andmeid, mida Scorost korraga Standard Books’i
suunal liigub, on palju, siis jagatakse need mitmeks päringuks. Antud väärtus näitab, mitu
sisestust ühes päringus küsitakse.
Impordi ainult Scorost välja saadetud arveid – Kui antud linnuke on märgitud, siis küsitakse
Scorost ainult need arved, mis on Scoros «Saadetud» staatuses.
Scoro artiklite import
o Kasuta artiklite vastavustabelit (esmane import) – Scorost imporditavatele
artiklitele otsitakse Standard Books’ist vasteid ja kasutaja peab kinnitama seadistuses
moodul Üldine > Seadistused > Scoro kirjed kinnitamiseks vastavused nagu juhendi
peatükis Arvete pärimine Standard Books’i kirjas on.
o Loo Scoro toodete alusel alati uus artikkel – Scorost imporditavatest artiklitest
koostatakse Standard Books’i uus artiklikaart.
Rea kirjeldus ostuarvele
o Konto nimetus – Scorost imporditavale ostuarve reale lisatakse Standard Books’i
konto nimetus.
o Scoro rea kirjeldus – Scorost imporditavale ostuarve reale lisatakse Scoro
keskkonnas kasutatud rea kirjeldus.
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Kolmandal vaheleht Debug on kuvatud informatsioon, kuhu salvestatakse serveris Scoro liidestuse
poolt päringute failid, juhul kui on aktiveeritud programmis Debug-režiim.
Lisaks on võimalik näha iga Standard Books’i registri kohta, millal toimus viimane edukas andmete
import Scoro keskkonnast, et kasutaja saaks veenduda teenuse toimimises.
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