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Sissejuhatus 

Arvekeskusest on võimalik müügiarveid edastada nelja erinevasse kanalisse, e-arvena, e-mailile, pankadesse või paberkandjal. 

Antud juhend kirjeldab erinevaid seadistusi ja võimalusi arvete importimiseks Arvekeskusesse ning nende välja saatmise protsesse. 

Juhend on jaotatud kolmeks suuremaks peatükiks, esimeses käsitleme arvete saatmist, kui on võimalik luua liides 

raamatupidamistarkvaraga, teises müügiarvete käsitsi koostamist ja edastamist ning kolmandas toome välja erinevad arvete 

Arvekeskusesse importimise viisid.
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1. MÜÜGIARVETE SAATMINE OTSE RAAMATUPIDAMISTARKVARAST 

 

Arvete saatmiseks otse raamatupidamistarkvarast tuleb tarkvara ja Arvekeskus kõigepealt omavahel liidestada. Liidese loomiseks 

tuleb raamatupidamistarkvarasse kopeerida andmevahetuse URL ning autentimiskood. Seda, kus täpselt raamatupidamistarkvaras 

sellised seadistused asuvad, peate küsima oma tarkvara konsultandilt. 

Mõlemad parameetrid, mida kopeerida, leiate Arvekeskusest, valides Üldinfo -> Seaded -> Andmevahetus ERP-ga. Märgistage 

kastike ERP-i juurdepääs lubatud ning vajutage Salvesta. 

 

  

 

Kui liides on loodud, saate müügiarve koostada tavapäraselt oma raamatupidamistarkvaras. Kõik arvega seotud seadistused tuleb 

samuti teha seal. Arve liigub Arvekeskusesse otse tarkvarast XML failina. Kindlasti soovitame üle vaadata seadistused, mis 

puudutavad arve olekut Arvekeskusesse saabumisel. Selleks on kaks võimalust: 

1. Arve olek Saadetud – see tähendab, et arve saabumisel tarkvarast Arvekeskusesse on see koheselt välja saadetud. 

2. Arve olek Imporditud – see tähendab, et arvel saab enne välja saatmist veel muudatusi teha (näiteks lisada juurde 

manuseid). Arved tuleb sellisel juhul käsitsi Arvekeskusest välja saata. 

 

Arve PDF fail on võimalik samuti kaasa panna raamatupidamistarkvarast, sellisel juhul saate kasutada endale sobivat kujundust. Kui 

arvega PDF faili kaasa ei panda, siis luuakse arve PDF fail Arvekeskuse põhjale. Erinevaid põhju on kaks ja võimalik on lisada ka 

oma logo. Nende seadistuste tegemiseks tuleb valida Üldinfo -> Arve seaded -> Müügiarve seaded. 

 

 

Logo lisamiseks tuleb vajutada Vali fail. 

Müügiarve PDF malle on kaks erinevat, näidised on juhendi lõpus ka välja toodud. 
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Samuti soovitame lisada e-posti aadress, kuhu hakkavad tulema teavitused ebaõnnestunud edastuste kohta. Valikus on Kohene 

üksikteavitus ehk iga ebaõnnestunud edastuse kohta tuleb eraldi e-mail ja Koondteavitus kord päevas ehk kõik päeva jooksul 

ebaõnnestunud edastused saabuvad ühe e-mailiga. 

Lisaks on võimalus valida seadistus Keela arve saajal müügiarvete tagastamine e-teenindusse, mis tähendab, et Teie 

kliendid, kes kasutavad Arvekeskust ja kellele saadate e-arveid, ei saa Teile otse arveid tagastada.  

Kui klientidel on võimalus arveid tagastada, siis saate neid jälgida müügiarvete nimekirjast. Süsteem annab müügiarvete nimekirjas 

ka koheselt teada, et keegi on Teile arve tagastanud. Lisaks on kirjeldatud ka seda, kuidas tagastatud arveid otsida. 

 

Kui soovite edastada arveid e-maili teel, on võimalik lisada ka Vaikimisi E-posti kanali kirja tekst. Näide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluline on märkida ka soovitud Müügiarvete kanalid (Müüjate halduse all Tegevused -> Muuda). Siin saate märkida soovitud 

kanalid, mille kaudu plaanid müügiarveid väljastada. 

 

Vaikimisi on täidetud E-arve ja E-post. 
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Siin on Teil võimalik valida erinevaid kanaleid. Paberarve kanal hakkab toimima koheselt, kuid pangakanali aktiveerimine võtab aega 

2 tööpäeva alates aktiveerimise hetkest. Pangakanalite aktiveerimise hetk saabub siis, kui saanud seda kinnitava e-maili. 

Et pangakanalid aktiveerida on toimingud järgmised: valite sobivad pangakanalid ja salvestate ning kinnitate, et soovite 

pangakanalid aktiveerida. Seejärel saame meie teada Teie soovist aktiveerida pangakanalid ja Teie saate e-maili teel küsimustiku, 

milles saate valida eelistused pangas. Kui saame kätte Teie täidetud küsimustiku ning saadame panka teate soovist aktiveerida 

pangakanalid vastavate eelistustega, saadame Teile kinnitava e-maili, et pangakanalid aktiveeritakse 2 tööpäeva jooksul. 

NB! Kui Teil ei ole Swedbankiga sõlmitud e-arve lepingut, siis ilmnevad mõningad kitsendused. Teie klientidel ei ole panga 

keskkonnast võimalik arvet panka tellida. Tellimused saate sisestada ainult Arvekeskuses, valides E-arve tellimused -> Klientide 

tellimused all. Klientidel ei ole panga keskkonnas võimalik e-arve püsimakse lepingut sõlmida enne esimese arve saabumist. Teie 

ettevõttele saavad nad e-arve püsimakselepingu sõlmida alles peale esimese arve panka jõudmist. Arve pealt saab klient valida, et 

sõlmib püsimakselepingu. 

Kui Teie klientidel internetipanka ei ole, siis saavad nad püsimakselepingu sõlmida pangakontoris peale seda, kui olete esimese arve 

neile e-arvena panga keskkonda saatnud. Kui kliendil internetipank puudub, tuleks talle saata piiratud e-arve. 

Koostatud ja saadetud arved säilitatakse müügiarvete nimekirjas. Müügiarvete nimekirjast on võimalik läbi erinevate filtrite (arve 
number, arve kuupäev, arve saaja jne) arveid otsida. Lisaks on võimalik arveid eksportida raamatupidamisprogrammi. 

Tegevused nupule minnes saate võimaluse arve detailvaate avamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, uuesti saatmiseks, 
eksporditud märkimiseks ning arvele kreeditarve tegemiseks. Arveid on võimalik nimekirjast ka kustutada. 

NB! Saadetud olekus arvet ei ole võimalik muuta. Kui soovid saadetud arvet korrigeerida, tuleb arve kas kustutada ja uuesti 
sisestada või koostada kreeditarve ja seejärel uus arve sisestada. 

Kõik veerud on sorteeritavad arve numbri, arve kuupäeva, arve summa või arve saaja järgi. Tehes linnukese Vali kõik kasti, saab 

valida korraga kõik ekraanil kuvatud arved kas saatmiseks, eksportimiseks või laekunuks märkimiseks. 
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Koostatud müügiarveid on võimalik eksportida erinevate raamatupidamisprogrammide formaatidesse ning seejärel vastavasse 

programmi. Selleks tuleb teha nende arvete juurde linnuke, mida soovite eksportida. Eksportida saab arveid 

HansaRaama/HansaWorld-i, VERP, Merit Aktiva, PDF ja Eesti e-arvete standardile vastavasse XML formaati. Arve töötlemiseks 

Excelis saate arve eksportida CSV formaati. 

 

Peale eksportimist saavad arved tunnuse „EXP“, mida on ka käsitsi arve menüüs Tegevused alt võimalik juurde märkida ja 
eemaldada. 
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Arvete nimekirja jaluses olev number näitab, kui palju on arveid kokku. Korraga kuvatakse ühel lehel 10 arvet. Järgmise kümne arve 
nägemiseks tuleb vajutada järgmisel leheküljenumbril või valikul Näita kõiki. Selle valikuga kuvatakse korraga 500 müügiarvet. 
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2. MÜÜGIARVETE KOOSTAMINE ARVEKESKUSES 

 

Arveid on võimalik koostada ka otse Arvekeskuses. Selleks tuleks kõigepealt määrata seadistused. Nende tegemiseks tuleb valida 

Üldinfo -> Arve seaded -> Müügiarve  seaded. 

 

Soovi korral saab arvele lisada oma logo, selleks tuleb vajutada Vali fail. Müügiarve PDF malle (kuhu logo lisatakse) on kaks 

erinevat, näidised on juhendi lõpus ka välja toodud. 

Selleks, et siduda omavahel laekumine ja laekumise aluseks olev arve on võimalik kasutada arvepõhist viitenumbrit. Lisaks saab 

määrata müügiarve koostamisel vaikimisi seaded – näiteks automaatselt arvele kuvatav järgmise arve number, maksetähtaeg 

päevades ja viivise määr aastas. Arve numbreid saab panna jooksma vaid ühe seeria järgi. 

Soovi korral on võimalik lisada arve numbrile lisatunnus. See tuleb seadistada arve numbri prefiks lahtrisse. 
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Kui soovite edastada arveid e-maili teel, on võimalik lisada ka Vaikimisi E-posti kanali kirja tekst. Näide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks on võimalik määrata arvele lisatav reklaamtekst (lisatakse PDF-ile). Malli LEGACY_ITEXT puhul kuvatakse reklaamteksti 

PDF-il selliselt: 

 

 

 

 

Lisaks on võimalus valida seadistus Keela arve saajal müügiarvete tagastamine e-teenindusse, mis tähendab, et Teie 

kliendid, kes kasutavad Arvekeskust ja kellele saadate e-arveid, ei saa Teile otse arveid tagastada.  

Kui klientidel on võimalus arveid tagastada, siis saate neid jälgida müügiarvete nimekirjast. Süsteem annab müügiarvete nimekirjas 

ka koheselt teada, et keegi on Teile arve tagastanud. Lisaks on kirjeldatud ka seda, kuidas tagastatud arveid otsida. 
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Oluline on märkida ka soovitud Müügiarvete kanalid (Müüjate halduse all Tegevused -> Muuda). Siin saate märkida soovitud 

kanalid, mille kaudu plaanid müügiarveid väljastada. 

 

Vaikimisi on täidetud E-arve ja E-post. 

 

Siin on Teil võimalik valida erinevaid kanaleid. Paberarve kanal hakkab toimima koheselt, kuid pangakanali aktiveerimine võtab aega 

2 tööpäeva alates aktiveerimise hetkest. Pangakanalite aktiveerimise hetk saabub siis, kui saanud seda kinnitava e-maili. 

Et pangakanalid aktiveerida on toimingud järgmised: valite sobivad pangakanalid ja salvestate ning kinnitate, et soovite 

pangakanalid aktiveerida. Seejärel saame meie teada Teie soovist aktiveerida pangakanalid ja Teie saate e-maili teel küsimustiku, 

milles saate valida eelistused pangas. Kui saame kätte Teie täidetud küsimustiku ning saadame panka teate soovist aktiveerida 

pangakanalid vastavate eelistustega, saadame Teile kinnitava e-maili, et pangakanalid aktiveeritakse 2 tööpäeva jooksul. 

NB! Kui Teil ei ole Swedbankiga sõlmitud e-arve lepingut, siis ilmnevad mõningad kitsendused. Teie klientidel ei ole panga 

keskkonnast võimalik arvet panka tellida. Tellimused saate sisestada ainult Arvekeskuses, valides E-arve tellimused -> Klientide 

tellimused all. Klientidel ei ole panga keskkonnas võimalik e-arve püsimakse lepingut sõlmida enne esimese arve saabumist. Teie 

ettevõttele saavad nad e-arve püsimakselepingu sõlmida alles peale esimese arve panka jõudmist. Arve pealt saab klient valida, et 

sõlmib püsimakselepingu. 

Kui Teie klientidel internetipanka ei ole, siis saavad nad püsimakselepingu sõlmida pangakontoris peale seda, kui olete esimese arve 

neile e-arvena panga keskkonda saatnud. Kui kliendil internetipank puudub, tuleks talle saata piiratud e-arve. 
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Kui kõik seadistused on tehtud, saate hakata arveid koostama. Uue müügiarve koostamiseks tuleb valida menüüst Müük -> Uus 

müügiarve. 

 

 

 

 

 

Müügiarve koostamiseks sisesta Arve saaja. Sisestades arve saaja juriidilise nime esimesed tähed, pakutakse Krediidiinfo andmete 
põhjal ettevõtte korrektne juriidiline nimetus. Valides loetelust arve saaja juriidilise nime, täidetakse automaatselt arve saaja 
juriidiline aadress (avaneb lingi alt Aadressid), registrikood ja käibemaksukohuslase number (KMKR). Kui ettevõttel on Krediidiinfos 
olemas ka e-posti aadress, lisatakse arvele ka see. Automaatselt täidetakse arve number ning maksetähtaeg vastavalt ettevõtte 
seadete menüüs tehtud määrangutele. 

 

Müügiarve üldinfole järgneb arve ridade lisamine. Iga arverea juures on menüü Tegevused, mille alt on võimalik lisada 
mitmesugust lisainfot. Enne lisainfo lisamist tuleb arve salvestada. 

Tehes märke kasti Ettemaks/võlg/trahv, saab lisada ettemaksude ja laekumistega seotud infot. 
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Arvele on võimalik lisada lisainfot ja manuseid (aktid, saatelehed). Selleks tuleb eelnevalt arve salvestada ning siis ilmuvad ülesse 
menüüsse vastavad vahelehe valikud – ARVE, Lisaandmed, Arve manused. 

 

Kui arve koostamiseks vajalikud väljad on täidetud, siis on võimalik vaadata kuidas arve PDF-vaates välja näeb. Kasuta selleks 
nuppu Vaata arve PDF vaadet arve allosas. 

 

Arve saatmiseks saab kasutada erinevaid saatmisviise: E-arve; E-post; Internetipank ning Paberarve. 

Kui e-arve valik on roheline, siis on arve saajal e-arve konto ning on võimalik saata e-arve. Juhul kui arve saajal ei ole e-arve 
vastuvõtmise võimekust, siis on e-arve valik punane. 

Arvet on võimalik saata e-postiga (korraga on võimalik saata ka mitmele e-posti aadressile), internetipanka e-arvena (selleks tuleb 
sisestada saaja pangakonto number) ning paberarvena. Paberarve saadetakse Omnivasse väljatrükkimiseks, ümbrikustamiseks ning 
kohaletoimetamiseks. 

 

 
 

Koostatud ja saadetud arved säilitatakse müügiarvete nimekirjas. Müügiarvete nimekirjast on võimalik läbi erinevate filtrite (arve 
number, arve kuupäev, arve saaja jne) arveid otsida. Lisaks on võimalik arveid eksportida raamatupidamisprogrammi. 

Tegevused nupule minnes saate võimaluse arve detailvaate avamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, uuesti saatmiseks, 
eksporditud märkimiseks ning arvele kreeditarve tegemiseks. Arveid on võimalik nimekirjast ka kustutada. 

NB! Saadetud olekus arvet ei ole võimalik muuta. Kui soovid saadetud arvet korrigeerida, tuleb arve kas kustutada ja uuesti 
sisestada või koostada kreeditarve ja seejärel uus arve sisestada. 
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Kõik veerud on sorteeritavad arve numbri, arve kuupäeva, arve summa või arve saaja järgi. Tehes linnukese Vali kõik kasti, saab 

valida korraga kõik ekraanil kuvatud arved kas saatmiseks, eksportimiseks või laekunuks märkimiseks. 

 

Koostatud müügiarveid on võimalik eksportida erinevate raamatupidamisprogrammide formaatidesse ning seejärel vastavasse 

programmi. Selleks tuleb teha nende arvete juurde linnuke, mida soovite eksportida. Eksportida saab arveid 

HansaRaama/HansaWorld-i, VERP, Merit Aktiva, PDF ja Eesti e-arvete standardile vastavasse XML formaati. Arve töötlemiseks 

Excelis saate arve eksportida CSV formaati. 

 

Peale eksportimist saavad arved tunnuse „EXP“, mida on ka käsitsi arve menüüs Tegevused alt võimalik juurde märkida ja 
eemaldada. 
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Arvete nimekirja jaluses olev number näitab, kui palju on arveid kokku. Korraga kuvatakse ühel lehel 10 arvet. Järgmise kümne arve 
nägemiseks tuleb vajutada järgmisel leheküljenumbril või valikul Näita kõiki. Selle valikuga kuvatakse korraga 500 müügiarvet. 

 
 
Saadetud müügiarvet on võimalik seadistada nii, et Omniva keskkond koostab ja saadab etteantud kuupäeval ja ajavahemikul 

automaatselt müügiarve valitud saatmisviisil valitud aadressile. Automaatse müügiarve koostamise eelduseks on müügiarvete 

nimekirjas Saadetud staatuses müügiarve. Arve automaatseks koostamiseks ja saatmiseks tuleb minna arvele, mida soovite 

automaatselt saatma hakata ning valida Tegevused -> Tee automaatseks. 

 

Tee automaatseks valiku järel avaneb aken, kus määratakse arvete automaatse koostamise ja saatmise seaded. 
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Kehtivuse periood – määra periood, kui kaua samale kliendile arvet korduvalt koostatakse. 

Koostamise/saatmise kuupäev – märgi, millal tuleb koostada ja välja saata igakuine arve. 

Teenuse periood – märgi ära, kas soovid, et teenuse periood, mida arvel kuvatakse, oleks sama, mis alusarvel, oleks koostamise 
kuu või oleks koostamise kuule eelnev kuu. Koostamise kuule eelnev kuu tähendab, et kui koostate arve märtsis, siis arvele 
kuvatakse perioodiks veebruar. 

Automaatne arve saatmine – märkides linnukese Automaatse arve saatmise juurde koostatakse ja saadetakse arve 
automaatselt. Vastasel juhul arve ainult koostatakse automaatselt, kuid ei saadeta kliendile automaatselt. Etteantud kuupäeval 
ilmuvad arved müügiarvete nimekirja vastavalt valikule kas koostatud või saadetud staatuses. 

Arve saatmisviisid vastavalt e-arve tellimusele – kui siia märkida linnuke, siis e-arve tellimuste kasutamise puhul kasutatakse 
automaatse arve loomise hetkel saatmisviisidena kliendi poolt määratud kanaleid (juhul kui need on olemas). Kui e-arve tellimusi ei 
kasutata ja antud valik on märkimata, siis saab saatmisviisid käsitsi määrata. 

Saatmisviiside juures valitakse linnukesega kanal, kuhu koostatud arve saadetakse (e-arve, e-post, internetipank või paberarve). 
Samaaegselt on võimalik saata ka mitmesse kanalisse. 

Arved, mis on tehtud automaatseks kuvatakse Automaatsed müügiarved nimekirjas. 

 

Automaatsed müügiarved nimekirjas on võimalik automaatsete arvete seadeid muuta, eemaldada automaatsus ning vaadata 
alusarvet, mida koostatakse ja saadetakse automaatselt. 
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3. MÜÜGIARVETE IMPORTIMINE 

Müügiarveid on võimalik importida kolmes formaadis: E-arve formaadis (XML), HansaWorldi majandustarkvara formaadis 
või Excelist. 

Müügiarvete importimiseks vali Müük > Arved failist ning vali sobiv imporditav fail ja käivitage import. 

 

 

Üherealisi arveid on võimalik importida ka Excelist. Enne arvete importimist veendu, et Sinu asutusele on aktiveeritud E-arve 
tellimused ja oled ära täitnud arve saajate eelistused arve tellimiseks. Kui Sa ei soovi E-arve tellimusi kasutada, siis tuleb igale 
arvele peale importi käsitsi juurde lisada saatmise kanali info (pangakonto number, kuhu klient on arve tellinud). 

Omniva keskkond toetab üherealiste arvete importi Exceli failist, mille näidise leiad valiku Müük > Arved failist alt. 

 

Excelis tuleb iga arve info sisestada failis üksteise alla alates kolmandast reast. Korraga saab importida maksimaalselt 200 
üherealist müügiarvet. Kõik failis toodud lahtrid peavad iga arve kohta olema täidetud. Kui failis on info puudu, siis importimine 
ebaõnnestub. 

Lahtrid, mis tuleb failis järjest ära täita on järgmised: 

o Makse laekumise kontonr – Sinu ettevõtte konto number, millele soovid, et klient raha kannaks; 

o Arve saaja nimi; 

o Saaja isikukood/reg number; 

o Postiaadress – sisestada tänava nimi, maja number ja vajadusel korteri number; 

o Postiaadress-linn – sisestada linna/maakonna nimetus; 

o Postiindeks; 

o Maksetunnus – siia tuleb sisestada kliendi unikaalne tunnus Sinu juures, näiteks viitenumber, kliendikood vms; 

o Arve rea kirjeldus. 

Arve number, Arve kuupäev, Maksetähtaeg, Arve summa kokku (brutosumma) – sisestada arve summa koos 
käibemaksuga, Arve km % – sisestada arvel kasutatud käibemaksu protsent numbrilise väärtusena, ilma % märgita. 

Arvete importimisel tuleb valida, kas peale importi on lisatud arved imporditud olekus või saadetud olekus. Imporditud olek 

tähendab, et arve on veel välja saatmata ja saate peale importi seda veel vajadusel muuta ning seejärel välja saata. Saadetud olek 

tähendab, et arve on automaatselt peale impordi lõppu kliendile ka välja saadetud. 
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Peale arve impordi alustamist kuvatakse järgnev info. 

 

Peale impordi lõppu kuvatakse info imporditud arvete tulemusest. Kui fail oli korrektne, siis näidatakse, mitu arvet müügiarvete alla 
juurde tehti. 

Kui failis oli viga, siis impordi käigus ei lisata ühtegi arvet. Seejärel kuvatakse e-teeninduse teade, et importimise tulemusena leiti 
vigane arve. 

 

Kontrolli üle koostatud fail ja tee parandused ning seejärel proovi fail uuesti importida. 

NB! Jälgi, et imporditav fail oleks .xls laiendiga. Omniva arvete halduse keskkond ei toeta .xlsx formaati. 
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Klienditugi 

 

Küsimuste korral saate  pöörduda abi@arvekeskus.ee või finance.help@omniva.ee. Samuti soovitame tutvuda meie korduma 

kippuvate küsimustega: www.arvekeskus.ee/kkk  

 

mailto:abi@arvekeskus.ee
mailto:finance.help@omniva.ee
http://www.arvekeskus.ee/kkk

