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Mediq Aitta-palvelun websovellus: https://aitta.mediq.fi

YLÄVALIKOSTA
• Tilaukset
• Valikoimat
• Raportit
• Salasanan vaihto -ikkuna avautuu käyttäjänimestä

YLÄVALIKOSTA Tilaukset

Valitse valikoima, josta haluat etsiä tuotteita.

Tuotteita voi valita tilaukselle
• Aittavalikoimasta (Aittavalikoimatuotteilla 
 on ennalta määritelty tilausmäärä)
• Asiakkuusvalikoimasta 
 (esim. ketjuvalikoima tai katalogi)
• TOP 30 
• Suosikeista (käyttäjäkohtainen 
 suosikkilista, suosikiksi merkintä  ) 

- Sarakkeiden järjestely otsikolta nouseva/laskeva
- Valitse tuotteet valintarastilla
- Laskuri näyttää kuinka monta tuotetta valittu

Valitut rivit lisätään tilaukseen tai pikatilaukseen.
Tilaukseen

Tilauksen hyllytys- ja sulkupäivä muodostuu 
määritellyn aikataulun mukaisesti. Tilaus sulkeutuu 
keräilyä ja toimitusta varten 2-3 pv ennen toimitusta. 
Tilausta ei erikseen lähetetä.

Pikatilaukseen

Pikatilauksesta veloitetaan pientoimituslisä ja 
toimitusmaksu sopimuksen mukaan. 
Lähetä tilaus. Tilaus siirtyy toimitettavaksi.

 VÄLILEHTI Uusi tilaus



• Vihreä, avoin tilaus, voi tehdä muutoksia sulkupäivään saakka
• Määrämuutos ja/tai poisto 
• Tuotteiden lisäys avoimelle tilaukselle Uusi tilaus -toiminnon kautta

  1  Etsi-toiminnoilla voi etsiä yksittäistä tuotetta tai tilausta

  2  ERP-tilausnumero

  3  Pikatilaussignaali

  4  Sisältö  i  tilausrivit

  5  Tila – värisignaalit

   Vihreä, avoin tilaus, voi tehdä muutoksia.

  Keltainen, keskeneräinen, ei tehdä muutoksia. 
  Tilaus on keräilyssä tai osa riveistä jälkitoimituksessa.

  Harmaa, kaikki rivit toimitettu.

  6  Hyllytyspäivä – muodostuu sopimuksen mukaisesti

  7  Korvaus  – näyttää tilausrivin historian

 VÄLILEHTI Avoin tilaus

 VÄLILEHTI Tilaushistoria
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YLÄVALIKOSTA Valikoimat

Valikoiman siirto exceliin Excel

Muodostuu ValikoimaTuotteet.csv joka avautuu Exceliin.

Esim ketjuvalikoima tai katalogi, jos sellainen on määritelty. 
Aittavalikoima-signaali tuotteilla jotka ovat Aittavalikoimassa.

YLÄVALIKOSTA Raportit

Kuukauden ensimmäisenä päivänä päivittyy edellisen kuukauden aineisto.

Raporteilla valinta 
• Aitta – Aittasovelluksen kautta tilatut 
• Kaikki – minkä tahansa tilauskanavan kautta tilatut, 
 määriteltyjen asiakasnumeroiden osalta.

 VÄLILEHTI Aittavalikoima

  1   2   3   4
  5

  6

  1  TP (kpl) – tilauspiste kappaleina

  2  TP – tilauspiste myyntiyksiköinä

  3  TM – tilausmäärä myyntiysiköinä

  4  Pvm – lisäys ja/tai muutospäivä

  5  Tilausvälin kulutus – määräytyy palvelusopimuksen mukaisesti 
 (esim. täydennysväli 2 viikkoa, tilausvälin kulutus 4 viikkoa)

  6  Korvaus  - näyttää valikoimatuotteen historian

 VÄLILEHTI Asiakkuusvalikoima
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Malliraportti Kuukausiostot määrä Kaikki

Toiminnallisuudet:
• Tuotehaku
• Sarakkeiden järjestely
• Tietojen siirto Exceliin

Malliraportti Kuukausiostot € Aitta

• Tietojen siirto Exceliin

Malliraportti Inventaario

Toiminnallisuudet:
• Tuotehaku
• Sarakkeiden järjestely
• Tietojen siirto Exceliin


