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1. Teenuseosutaja aruande koostamine
Selleks, et teenuseosutaja saaks kohalikule omavalitsusele edastada koondinfo osutatud teenuste
kohta, tuleb luua nn teenuseosutaja aruanne ning see omavalitsusele esitada.
See sisaldab endas valitud perioodis tekkinud kulukirjeid kohalike omavalitsuste jaoks (teenuse
nimetus, teenust saav isik, osutatud teenuse maht ja maksumus kohaliku omavalitsuse jaoks).
Aruande loomiseks on vajalik määratleda aruandeperiood ning omavalitsus, kellele aruanne
esitatakse.
1. Teenuseosutaja aruande koostamiseks klõpsa vasakul menüüs nupule „Arveldused“ ja
avanenud vaates nupule „Teenuseosutaja aruannete haldamine“.

2. Uue aruande koostamiseks klõpsa nupule „Lisa uus teenuseosutaja aruanne“.

3. Järgmises aknas tuleb valida haldusasutus, kelle suunatud teenuste kohta aruande koostad,
selleks klõpsa nupule „Vali“.
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4. Avanenud aknas täida vajalikud otsingulahtrid ja otsi üles haldusasutus, kellele aruande
koostad ja klõpsa nupule „Otsi haldusasutust“. Kõiki välju ei pea täitma!

5. Järgmiseks aknas klõpsa soovitud omavalitsuse järel oleval nupul „Vali“.

6. Avanenud aknas klõpsa nupule „Edasi“.

7. Avaneb tegeliku kulu kirjete aken.
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8. Teenuseosutaja, kes osutab erinevaid teenuseid ning soovib näiteks aruannet koostada ühe
konkreetse teenuse põhiselt, võib kasutada lehe ülaosas tegeliku kulu kirjete filtreerimise
lahendust. Selleks vali rippmenüüst teenus, mille soovid aruandele lisada ja/või täida loomise
perioodi lahtrid ja klõpsa nupule „Filter“.

9. Kui soovid kõikidest kuvatavatest registreeritud teenustest koostada aruande, klõpsa nupule
„Salvesta ja sulge aken“.
10. Kui sa mõnda üksikut registreeritud teenust aruandele lisada ei taha, eemalda selle järelt
„Vali“ kastist linnuke. Salvestamisel lisatakse aruandesse ainult märgistatud kirjed.
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11. Kui kõik vajalikud tegeliku kulu kirjed on aruandele lisatud, klõpsa nupule „Salvesta ja sulge
aken“.
12. Avaneb teenuseosutaja aruande detailandmete vaade.

Selles vaates saad:
a) aruande välja trükkida, klõpsates nupule „Lae alla“;
b) vaadata tegelike kulude detailandmeid, klõpsates nupule „Tegelike kulude detailandmed“;
c) aruandele lisatud tegeliku kulu kirjeid eemaldada või juurde lisada.
13. Aruande salvestamiseks klõpsa nupule „Salvesta“. Sellega suunatakse aruanne
omavalitsusele kinnitamiseks. Peale salvestamist aruannet enam muuta ei saa!

2. Teenuseosutaja aruande muutmine
Kui aruanne on veel salvestamata, saab sellelt kulu kirjeid eemaldada või juurde lisada.
1. Aruande muutmiseks klõpsa teenuseosutaja aruande detailandmete vaates pliiatsimärgile.
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2. Avaneb vanade tegeliku kulu kirjete aken. Nendelt kirjetelt, mida sa aruandele ei soovi,
eemalda „Vali“ kastist linnuke ja klõpsa nupule „Järgmine“.

3. Järgmises aknas kuvatakse uued tegeliku kulu kirjed, kui neid on. Nende puudumisel,
kuvatakse vastav teade. Kui soovid aruandele uusi kulu kirjeid juurde lisada, tee kulu kirje
järel „Vali“ kasti linnuke ja klõpsa nupule „Salvesta ja sulge aken“. Kui sa uusi kulukirjeid
juurde lisada ei soovi, klõpsa selles aknas kohe nupule „Salvesta ja sulge aken“.

4. Avaneb uuesti teenuseosutaja aruande detailandmete vaade.
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5. Koostatud aruande kustutamiseks klõpsa prügikastimärgile. Peale kustutamist saab aruande
uuesti lisada.

6. Kui vajalikud muudatused on tehtud, klõpsa nupule „Salvesta“.

3. Koostatud aruannete otsimine
1. Koostatud aruannete otsimiseks klõpsa vasakul menüüs nupule „Arveldused“ ja avanenud
vaates nupule „Teenuseosutaja aruannete haldamine“.
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2. Avaneb aruannete otsimise vaade.

3. Täida soovitud otsingulahtrid ja klõpsa nupule „Otsi“. Kõiki lahtreid ei pea täitma!
4. Kui aruanne on leitud, siis klõpsa selle avamiseks detailvaate nupule.
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5. Avaneb teenuseosutaja aruande detailandmete vaade.

6. Aruande väljatrükkimiseks klõpsa nupule „Lae alla“.
7. Aruandele kantud kulukirjete vaatamiseks klõpsa nupule „Tegelike kulude detailandmed“.
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