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1. Palveluun rekisteröityminen 

OpusCapitan laskutusportaaliin pääsee oheisesta linkistä: 

Toimittajien verkkolaskutuskampanja (opuscapita.com)  

Tai syöttämällä olla olevan osoitteen: 

https://businessnetwork.opuscapita.com/onboarding/public/landingpage/b06d4b67-c4c1-4cf4-95e7-
281d220dbfb9 

Uusi ja vanha käyttäjä paina rekisteröidy 

 

Tuosta löytyy ohjelmantoimittajan ohjeet portaalin käytöstä. 

Vanha käyttäjä paina kirjaudu sisään ja voit syöttää käyttäjätunnukset palveluun. 
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Uusi käyttäjä: 

Täytä sähköpostiosoite 

Oma etunimi ja sukunimi sekä salasana palveluun. 

Huom! Salasanaa valitessa täyttyy salasanalaatikon alla olevat ehdot täyttyä.  

Täppä kohtaan en ole robotti ja rekisteöridy. 

Sähköpostiin tulee linkki jolla tili aktivoidaan. 
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Sähköpostiin tulee linkki jolla tili aktivoidaan. 

 

Aukeaa alla oleva ruutu: 

Paina vahvista 
sähköpostiosoite 



4 
 

Paina kirjaudu sisään 

 

Nyt on luotu käyttäjätunnukset palveluun. 

Kirjaudu sisään sähköpostilla ja valitsemallasi salasanalla. Näillä jatkossa kirjaudut palveluun. 

 

 

2. Yritystietojen perustaminen 

 

Seuraavaksi yrityksen tietojen perustaminen: 

Syötä yrityksen nimi 

Kotipaikka 

Rekisteröintimaa 

Oletusvaluuttaa 

ja yritystunnisteet 
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Y-tunnus: yrityksen y-tunnus esim 1069076-2 

OVT Code eli ovt-tunnus: ovt-tunnus muodostetaan y-tunnuksesta lisäämällä alkuun 0037 ja jättämällä y-
tunnuksen väliviivan pois. esim 003710690762 

Vaikka OVT code kenttä ei ole pakollinen ei päästä eteenpäin jos tätä ei ole täytetty. 

ALV-tunnus: on y-tunnuksen eteen lisätty FI ja y-tunnuksesta väliviiva pois esim FI10690762 

 

HUOM! Nämä kolme yritystunnistetietoa on palkollisia. Mikäli yrityksen rekisteröintivaiheessa nämä eivät 
näy pitää ne lisätä lisää tunniste kohdan alta. Vaikka päästäisi tässä kohti eteenpäin, herjaa laskun 
lähetysvaiheessa, jos joku näistä puuttuu. 

 

Kun tiedot on täytetty paina jatka. 

 

Avautuu portaalin sivu. 

 

Täytetään loput yrityksen tiedot menemällä yritys -profiili 
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Tarkista että yritysvälilehdellä on tiedot oikein. Täytetään osoite- ja pankkitili-välilehdet. 

 

 

Osoite: 

Osoitteen saa lisättyä painamalla lisää painikettä. 

 

Täytä tiedot ja paina tallenna. 
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Pankkitili: 

Lisätään pankkitili välilehdelle pankkitili 

 

 

 

Huom SWIFT-code on laitettava vaikkei ole pakollinen kenttä. Löytyy esim googlaamalla osuuspankki 
SWIFT-code 

Yleisimmät koodit: 

Osuuspankki: OKOYFIHH 

Nordea: NDEAFIHH 

Danske bank: DABAFIHH 

s-pankki: SBANFIHH 

Pop-pankki: POPFFI22 

säästöpankki: ITELFIHH 
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pankkitilejä voi lisätä halutessaan useamman. 

 

Laskujen teko: 

Laskut- laskuportaali 

Ensimmäisellä keralla tulee hyväksyä käyttäjäehdot. 

 

3. Käyttöönoton hyväksyminen 

 

 

 

 

4. Asiakkaiden kytkeminen 
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Laskun saajan valinta: 

Ensimmäisellä kerralla menet joko laskut ja laskuportaali – tulee herja laskun syöttöpohan konfiguraatio 
vaaditaan. Paina palveluasetukset. 

Samaan paikkaan pääsee kohdasta yritys- yhteydet kautta. 

Asiakasyhteydet on lista asiakkaista joille laskuja voidaan lähettää. Valitse kytke niiden 
asiakkaiden/osastojen kohdalle, joille lähetät laskuja.  

Asiakkaita voi käydä tarvittaessa lisäämässä myöhemmin.  

Mikäli oikeaa asiakasta ei löydy olethan yhteydessä kunnasta tilauksen tehneeseen.  

 

5. Laskun teko 

 

Laskun teko: 

Laskut- laskuportaali 

 

Lisää laskupäivä eräpäivä. Tilinumeron mikä tulee laskulle voi vaihtaa valikosta. 

Valitse 
asiakas 

listasta   

Vaati 
osoitteen. 
Voi laittaa 

kunnantalon 
osoitteen 

Jokisuuntie 
2, 91100 Ii 
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Ostajan viitteeseen voi kirjoittaa pyydetyn viitteen.  

Mikäli liitteitä halutaan lisätä laskulle, ne laitetaan asiakirjat kohtaan 

 

Laskurivit 

Nimike ID: tuote numero tai nimi 

Nimikkeen kuvaus: Tuotteen nimi 

Määrä: montako on myyty 

Yksikkö: alasvetovalikosta voi valita oikean yksikön, löytyy ainakin kappale, metri, tunti, päivä, kg, litra 

hinta yksikkö: montako yksikköä myytävää tuotetta hinta sisältää.  

Yksikköhinta net: Arvonlisäveroton tuotteen/palvelun yksikköhinta 

vero%: tuotteen/palvelun verokanta 

 

 

 

 
PDF-esikatselusta saa 
laskun kuvan minkä 
näköisenä lasku on 
lähdössä eteenpäin 

Kun lasku on valmis 
paina tallenna 
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Kun lasku on valmis paina tallenna 

Avautuu ikkuna ja paina tallenna & lähetä 

 

 

Laskut- yhteeveto kohdasta pääsee katsomaan listan lähetetyistä laskuista. 

 

OpusCapitan ohjeista, jotka löytyvät esimmäisen kirjautumissivun lisätietoja kohdasta. Ohjeessa neuvotaan 
hyvityslaskun teko, sekä laskun kopiointi pohjaksi. 
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Tästä löytyy ohjelman toimittajan tekemät ohjeet 


