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Tikon – eTasku integraatio 

1 Liittymäaineisto 

Tikon Kirjanpitoon ja Tikon Arkistoon voidaan siirtää eTasku-järjestelmästä kirjanpidon tositteiden 
tapahtumarivit xml-tiedostossa ja sen liitteenä tositteiden kuvat. 

 

2 Lisenssit 

Tikon ohjelmistossa on oltava Kirjanpito, Arkisto ja Ostolaskujen esikäsittely lisenssit. Reskontran lisenssi ei ole 
pakollinen. 

 

3 Toiminnon kuvaus 

Tositeaineiston nouto käynnistetään joko ajastettuna määrittelemällä noudon parametrit ja ajastustapa tai 
manuaalisesti Kausi – Tapahtumien nouto - Ostolaskujen xml-tiedostoista (ei resk) -toiminnolla. 

Noudon parametrillä määritellään aineiston noutotapa ja mistä xml-tiedoston tiedoista tiliöintitiedot ja 
selitetiedot muodostetaan. Lisäksi määritellään Siirtotiedostot asetuksissa noudettavan tositeaineiston 
oletushakemisto.  

 

Ohjelma siirtää hakemistosta tapahtumat kaikille yrityksille, mihin käyttäjällä on oikeus. Yritys tunnistetaan 
xml-tiedoston Receiver-osasta. Nouto muodostaa määrityksien mukaan tiliöinnit, tekee alv-laskennan tilien 
perusteella, vie tapahtumat laskureskontraan tilin määritysten mukaan ja jos noudolle on valittu 
automaattisiirto, päivittää kirjanpidon tapahtumat tositepäivän mukaan kirjanpidon kausille.  

 

Automaattisiirrot tehdään oletusarvoisesti pienimmälle tapahtumakaudelle. Mikäli samalle ajanjaksolle on 
useita N-tapahtumakausia ja halutaan tehdä siirrot jollekin muulle kuin pienimmälle N-kaudelle, voidaan 
kausitilastoon määritellä oletuskausi siirtoja varten. Tapahtumat muodostuvat automaattisiirrolla yrityksille 
yrityksen avauksessa. Jos noudolle ei ole automaattisiirtoa valittu tai sopivaa kautta tapahtumalle ei löydy, 
noudetaan aineisto yrityksittäin toiminnolla Kausi – Tapahtumien nouto – Kp:n ascii/ja laskujen xml-noudoista. 

 

Aineisto, mihin käyttäjällä ei ole oikeutta ja virheelliset tositteet ohjataan yksittäiskäsittelyyn. 
Yksittäiskäsittelyyn siirtyvät tositteet tallennetaan alihakemistoon, joka nimetään yrityksen nimen mukaan ja 
nimi otetaan xml-tiedoston Receiver-osasta.Tositteiden yksittäin tiliöinti kirjanpitoon ja siirto arkistoon 
tehdään Yksitt.käs... –painikkeella avautuvassa toiminnossa. 

 

Siirrosta muodostuu lokitiedosto,joka tulostuu manuaalisessa noudossa ruudulle noudon lopuksi ja tallentuu 
tiko.ini-tiedoston [ReTiko]-osion MassanoutoLokihakem rivillä kerrottuun kansioon tai tuon määrityksen 
puuttuessa noudettavan aineiston kansion alle muodostuvaan logs-kansioon. 
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Ajastetussa noudossa lokitiedoston tallennushakemisto määritellään eräajolle. Lokista näkee noudettujen 
tapahtumien määrät ja virheelliset sekä puutteellisena yksittäiskäsittelyyn siirtyneet tapahtumat. Lokitiedosto 
muodostuu päivittäin siirtoasetuksittain ja käyttäjittäin. Lokitiedoston nimi on xml_nouto_O-
siirtoasetus_käyttäjä_vvvv-kk-pv.log . Nouto poistaa vanhoja lokitiedostoja ja siirtoasetuksissa kerrotaan 
montako päivää vanhat lokitiedostot säilytetään.  

Noudettu aineisto kopioidaan varmistuskansioon jos tiko.ini-tiedoston [ReTiko]-osion Pilke_Backup_Path -
riville on määritelty varmistuskansio. 

4 Käyttöönotto 

4.1 SFTP-tunnukset 

eTaskun ja Tikon pilven välisessä tiedonsiirrossa käytetään SFTP-siirtoa.  

Tikon pilvipalvelussa oleva asiakas tilaa SFTP-tunnuksen ja salasanan Tikon asiakassivujen kautta (esim. ”Tilaan 
Tikon Pilvipalvelusta SFTP-tunnuksen eTasku integraatiota varten”) . 

Asiakas asettaa SFTP-tunnukset eTaskun tilitoimistoasetuksiin eTaskulta saamansa ohjeen mukaisesti. 

 

4.2 Hakemisto 

Noudettavaa aineistoa varten on palvelimella oltava oma kansio. Tikon pilvipalvelu luo asiakkaalle eTasku-
nimisen kansion. Käyttäjä määrittelee hakemiston Ylläpito – Siirtotiedostot -Hakemistot -toiminnolla. 

Hakemisto on Tikon pilvipalvelussa muotoa \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\eTasku. 
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4.3 Siirtoasetus 

Noudon käynnistyksessä annetaan siirrettävälle aineistolle parametrit, mihin noudetaan ja mistä xml-tiedoston 
tiedoista tiliöintitiedot ja selitetiedot muodostetaan. Parametrit määritellään valmiiksi noutotyyliksi Ylläpito- 
Siirtotiedostot - Siirtoasetukset -toiminnolla tyypille KP65. 

 

 

 

Ohjelma on KP ja tyyppi 65. Numero ja selite on käyttäjän vapaasti määriteltävissä. Jatketaan Asetukset -
painikkeella. 
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Siirtoasetuksen parametrit on määriteltävä edellä olevan kuvaruudun mukaisesti. 

Laajuus Nouto kirjanpitoon 

 Nouto myös arkistoon 

Tikonin laskunumeron lähde 

Laskun tositenumero 

Noudetaan eTaskun aineistosta. Aineistossa käytetty tositelaji perustetaan Tositelaji-tauluun (Ylläpito – 
Tositelajit 

Tositenumeron lähde 

Laskun tositenumero 

Tositepäivän lähde 

Laskun tositepäivä 

Tositepäivä noudetaan eTaskun aineistossa 

Ostojen tiliöinnit 

Laskurivin tiliöinnit 
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Tositteiden tiliöinnit noudetaan eTaskun aineistosta. Alv-kirjaukset tehdään noudon yhteydessä Tikonin alv-
automatiikan mukaisesti. 

Ostojen vientiselite 

Laskurivin tuotenimi 

Tositteiden vientiselitteet noudetaan eTaskun aineistosta. 

Ostovelan tiliöinnit 

Laskun tiedoista/vakiotilille 

Tositteiden tiliöinnit noudetaan eTaskun aineistosta. Mikäli aineistosta puuttuu vastakirjaus, niin se kirjataan 
vakiotilille-kentässä ilmoitetulle tilille. 

Ostovelan vientiselite 

Toimittajan nimi 

Tositteiden vientiselitteet noudetaan eTaskun aineistosta. 

____ päivää vanhemmat lokitiedosto poistetaan noudon yhteydessä 

Nouto muodostaa lokitiedoston päivittäin noutotyyleittäin ja käyttäjittäin. 

Noudon käynnistys poistaa tässä kentässä annettua päivämäärää vanhemmat valittua noutoasetusta koskevat 
ko käyttäjän lokitiedostot. 
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4.4 Siirtotiedosto 

Tositeaineiston noutoa varten perustetaan yleinen siirtotiedosto (Ylläpito – Siirtotiedostot- Siirtotiedostot 
yleiset). 

 

 

 

Ohjelma KP 

Tyyppi  65 

Noutotyyli Siirtoasetuksen numero 

Selite Siirtotiedoston kuvaus 

Hakemisto Hakemistoihin perustetun kansion numero 

Tiedostonimi Annetaan eTaskusta noudettavien tiedostojen nimet. Nimeksi annetaan *.zip tai *.* jos 
 eTasku- hakemistossa ei ole muita kuin noudettavia tositetiedostoja. 

Siirtoasetus 1 

Siirtoasetuksissa perustetun siirtoasetuksen numero 

Automaattisiirto 
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 Tapahtumat noudetaan automaattisesti yrityksen avauksen yhteydessä yrityksen 
 kirjanpitoon. Automaattisiirto on määriteltävä kaikille 65-tyyppisille siirtotiedostoille. 

4.5 Tiko.ini 

Käyttäjien ja Tikon Worker Service -palvelun Tiko.ini-tiedostossa kerrotaan hakemisto, jonne noudossa 
tallentuvat yrityskohtaisiin alikansioihin tositteet, joiden yritystä ei tunnisteta. Workerini-tiedostoa voidaan 
tarvittaessa muokata avaamalla tiko.ini -tiedosto \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\\winapu\workerini-kansiosta. 

[ReTiko] 
ReInvoice_EndPath=\\TIKON\Jako\x\xxxxxx \Verkkolaskut\Ostot\VLend 

Normaalisti tuohon hakemistoon ei päädy yhtään tositetta. Määritys on yhteinen ostoverkkolaskujen noudon 
kanssa. 

 

4.6 Eräajo ja ajastus 

Ajastus määritellään tiko-käyttäjänä yritys suljettuna kohdasta Asetukset – Eräajot –Verkkolaskujen noudon 
parametrit. 

 

 

 

Tunnus Muodostetaan automaattisesti 

Kuvaus Parametrin kuvaus 

Käyttäjätunnus 

Ajastettujen eräajojen käyttäjätunnus on TIKO, kenttä on lukutilassa  

Tyyppi O – Osto (ostolaskut) 

Siirron tyyppi Siirtotiedostot yleiset -näytössä tyypille KP65 määritelty noutotyyli, jota tämä parametri 
 käyttää. Kentässä on valintalista. Valintalistalla näytetään noutotyylin perässä siirtoasetuksen 
 numero, joka on yhdistetty ko. noutotyyliin siirtotiedostojen ylläpidossa Siirtotiedostot yleiset 
 -näytössä. 
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Siirtoasetus Näytetään sen siirtoasetuksen numero, joka on yhdistetty Siirron tyyppi -kentästä valittuun 
 noutotyyliin siirtotiedostojen ylläpidossa. Kenttä on lukutilassa. 
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Lokihakemisto 

Annetaan hakemisto, johon tositteiden massanouto kirjoittaa lokia. Loki-tiedostoja varten kannataa perustaa 
oma kansio eTasku-kansion alle esim. \\TIKON\Jako\x\xxxxxx\eTasku\lokit. 

Tiko.ini hakemisto 

Hakemisto, jossa eräajon Tiko.ini tiedosto sijaitsee. Tikon pilvipalvelussa hakemisto on 
\\TIKON\Jako\x\xxxxxx\WINAPU\workerini. 

Ajastustapa Varsinainen ajastus tehdään Luo uusi työ –painikkeella (työkalurivillä -painike). Eräajon 
 ylläpidossa otetaan kantaa eräajon nimeämiseen ja ajastustapaan. Ajastustapa voi olla toistuva 
 tai kertaluonteinen.  
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5 Ajastettu massanouto 

Ajastettu massanouto käynnistyy eräajo-tiedoissa määriteltynä ajankohtana ja siitä muodostuu loki-tiedosto 
massanoudon eräajon parametreissä määriteltyyn hakemistoon. 

Tapahtumat noutuvat kirjanpidon tapahtumakaudelle, kun yritys avataan seuraavan kerran kirjanpitoon. 

Yksittäiskäsittelyyn päätyvät tositteet kirjataan kohdassa 6.2  kuvatulla tavalla yrityksittäin kirjanpitoon. 

 

6 Virhetilanteet 

6.1 Manuaalinen massanouto 

Jos tositeaineiston ajastettu nouto ei jostain syystä toimi tai sisäänluku halutaan tehdä normaalista 
ajastusrytmistä poikkeavasti, voidaan massanouto käynnistää tarvittaessa myös manuaalisesti. 

Manuaalinen massanouto käynnitetään yritys avoinnan Kausi – Tapahtumien nouto - Ostolaskujen xml-
tiedostoista (ei resk) -toiminnolla. 
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6.2 Yksittäiskäsittely 

Mikäli aineisto noudetaan manuaalisesti ja käyttäjällä ei ole oikeutta kaikkiin yrityksiin, tositteet ohjataan 
yksittäiskäsittelyyn. Aineisto ohjataan yksittäiskäsittelyyn myös silloin jos kirjanpidosta löytyy ennestään 
tapahtuma samalla tositenumerolla. 

Virheelliset tositteet käsitellään Kausi – Tapahtumien nouto – Ostolaskujen xml-tiedostosta (ei resk) -
toiminnolla valitsemalla Yksitt.käs … 

 

 

 

Ohjelma antaa mahdollisesti huomautuksen puuttuvasta verkkopalvelutunnuksesta. eTaskun tositteiden 
käsittelyä varten yrityksen perustietoihin ei tarvita verkkopalvelutunnusta. Yksittäiskäsittelyyn päätyneet 
tositteet ovat yrityksen nimen mukaisessa kansiossa. 
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Jatketaan OK-painikkeella 

 

 

 

Valitaan Y-painikkeen kautta avoinna olevan yrityksen yksittäiskäsiteltävien tositteiden kansio. 
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Valitaan luettelosta käsiteltävä tosite.  

Tiliöintirivillä on valmiina aineistosta tuleva tositepäivämäärä,valitaan käytettävä tositelaji ja tilinumerot, 
eurokentän arvo tulee oletuksena aineistosta. Kun tosite on tiliöity loppuun painetaan T valmis-painiketta, 
jolloin tosite arkistoituu Tikon arkistoon.  

Tämän jälkeen voidaan valita seuraava yksittäiskäsiteltävä tosite. 
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6.3 Noutumatta jääneet tapahtumat 

Jos siirtotiedostolle KP65 ei ole valittu automaattisiirtoa tai tapahtumalle ei löydy sopivaa kirjauskautta, 
tapahtumat jäävät kirjanpidon noutotauluun. 

Kun käyttäjä on perustanut puuttuvan tapahtumakauden ja automaattisiirto on käytössä, niin tapahtumat 
noutuvat automaattisesti kun yritys avataan seuraavan kerran  

Mikäli ei käytetä automaattisiirto, noutumatta jääneet tapahtumat noudetaan kirjanpitoon Kausi – 
Tapahtumien nouto - Kp:n ascii- ja laskujen xml-noudoista -toiminnolla.  
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Noudettava aineisto voidaan rajata tai noutaa koko aineisto. Ohjelma ilmoittaa montako tositetta 
noutotaulussa on ja montako tositetta noudettiin avoinna olevalle kaudella. 

 


