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1 Trumpetti 

Toimittajien informointijärjestelmä 

Apixin palveluihin kuuluu erillinen toimittajien informointi- ja seurantajärjestelmä 
’Trumpetti’. Järjestelmällä voidaan lähettää toimittajille kirje tai sähköposti uudesta 
verkkolaskuosoitteesta ja järjestelmä seuraa toimittajien laskujen toimituskanavaa. 

1.1 ¨Tilanne¨ - näkymä 

 

 

Tilanne – näkymä kertoo palvelun käyttäjälle kootusti lisättyjen toimittajien perustiedot 
(y-tunnus, nimi, katu, postikoodi ja yhteystiedot) sekä toimittajien statusta väri-
indikaattorein. Eri värit ilmaisevat onko toimittajaa informoitu tai millä tavalla toimittaja 
on lähettänyt viimeisen laskunsa: 

Uusia (Valkoinen) – Valkoinen väri indikoi, että järjestelmään on lisätty uusia toimittajia, 
joita ei ole vielä informoitu eikä heiltä ole vastaanotettu laskuja. 

Odottavia (Oranssi) – Oranssi väri indikoi, että toimittajaa on informoitu, mutta tältä ei 
ole vielä vastaanotettu laskuja. 

Virhetilassa (Punainen) – Punainen väri indikoi, että toimittajan lasku on toimitettu 
skannauspalvelun kautta paperilaskuina. 

Aktiivisia (Vihreä) – Vihreä väri indikoi, että toimittajalta on vastaanotettu verkkolasku. 
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1.2 ¨Kirje¨ - näkymä 

 

Kirjeet-välilehdellä voi tarkastella valmista toimittajakirjepohjaa tai luoda omia 
toimittajakirjeitä sekä tallentaa niitä valmiiksi järjestelmään. Trumpettiin on lisäksi 
mahdollista ladata omia toimittajakirjeitä, täysin sellaisenaan PDF – muodossa. Tuotu 
PDF-muotoinen kirje lähetetään joko sähköpostin kanssa liitteenä tai suoraan 
sellaisenaan mustavalkoisena kirjeenä. Tallennettuja kirjeitä voi lähettää eteenpäin 
halutuille toimittajille suoraan näkymästä, esikatsella sekä ladata PDF:nä omalle 
tietokoneelle. Kirjeestä tehdään eri kieliversiot, joista valitaan se versio joka vastaa 
vastaanottajan kieltä. Tuodusta PDF:stä ei saa eri kieliversioita. 

1.3 ¨Tuo toimittajia¨ - näkymä 
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Toimittajat-välilehden alta löytyvästä ¨tuo toimittajia¨- näkymästä, voi palvelun kautta 
tuoda toimittajien tietoja Trumpettiin. Mikäli palvelun käyttäjä on aikaisemmin toiminut 
Apixin asiakkaana, voi tämä noutaa tiedot Apixin omista järjestelmistä painamalla ¨Tuo 
toimittajat järjestelmästä¨ - painiketta. Muussa tapauksessa voi listan toimittajista tuoda 
¨Tuo toimittajat tiedostosta¨ painiketta painamalla.  

Trumpettiin lisättävät tiedot on oltava excel- tai csv-tiedostomuodossa. Y-tunnuksen 
perusteella jo löytyvät toimittajat jätetään lisäämättä järjestelmään. Palvelusta voi myös 
päivittää toimittajia y-tunnuksen perusteella valittujen sarakkeiden osalta. 

1.4 ¨Lisää toimittajia¨ - näkymä  
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Toimittajia voi myös tarvittaessa lisätä yksitellen, ¨Lisää toimittajia¨ välilehdeltä. 
Toimittajien tiedoista tarvitaan tällöin perustietoja, kuten y-tunnus, nimi, sähköposti, 
katuosoite, postitoimisto, postikoodi, maa sekä käytetty kieli. 

1.5 Toimittajakirjeiden ¨lähetys¨ - näkymä  

 

Toimittajakirjeitä on mahdollista lähettää kirjeenä tai sähköpostina suoraan Trumpetti-
järjestelmästä. Toimitustavan valinnan lisäksi Lähetä-näkymästä valitaan tallennettu 
toimittajakirje, jonka käyttäjä haluaa lähettää. 


