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SISSELOGIMINE 

 

Kui süsteemi luuakse kasutaja, saadetakse kasutajaga seotud e-posti aadressile kiri, kus kasutaja peab endale 

ise määrama parooli. 

 

Parool peab vastama järgnevatele tingimustele: 

• Sisaldama suur- ja väiketähte 

• Sisaldama vähemalt ühte numbrit 

• Olema vähemalt 8 tähemärki pikk 

 
 

• Kasutajal tuleb valida müügipunkt enne sisselogimist. 

• Kui kasutajal on üks müügipunkt, siis eelnev müügipunkti valik pole vajalik ja süsteem logib 

automaatselt sisse. 

• Kui kasutajal on vähem kui 3 müügipunkti, siis on valikud kohe nähtaval, aga kui rohkem, siis on 

müügipunktide valik rippmenüüna.  
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AVALEHT 
 

Pärast sisselogimist avaneb kasutajale kassamüügi vaade, kus kuvatakse kõik vastava kasutaja üritused. 

 

Üritusi on võimalik filtreerida järgmiselt: 

 

1. Ürituse nimi 

2. Kalendri vaade 

 
3. Toimumiskoht 

4. Korraldaja 

5. Ürituse ID 

6. Ürituse staatus 

• Otsingureale tuleb sisestada vähemalt kolm tähemärki. 

• Otsingu saab käivitada vajutades enter või nuppu “Otsi”. 

• Otsingu välja lõpus on nupp “Tühjenda kõik”, mis puhastab kõik väljad korraga. 

 

Otsingu tulemusi saab filtreerida: 

 

• Toimumise järgi: 

➢ Toimuvad varem: kuvatakase lähema toimumisajaga üritused eespool. Vaikimisi valik. 

➢ Toimuvad hiljem: kuvatakse hilisema toimumisajaga üritused eespool. 

• Ürituste arv, mis otsingu tulemustes korraga kuvatakse: 10, 20 või 30 üritust. 

• Vaateid, kuidas üritusi otsingu tulemustena kuvatakse on kolm: 

➢ Piltidega vaade 

➢ Piltidega nimekirja vaade 

➢ Piltideta nimekirja vaade 
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Kui sobiv üritus on leitud, siis ürituse kastil on kuvatud kolm valikut: 

 

• Osta kohe – võimalik minna pileteid valima 

• Loe rohkem – tutvustus üritusest ehk hinnainfo, eraldi info kassapidajale, ürituse kirjeldus, korraldaja 

projektijuhid 

➢ Nupp “Ürituse lehele” – suunab kasutaja ürituse vaatesse, kus saab pileteid valida. 

• Broneeringud – konkreetse ürituse broneeringud 
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Kliendi ekraan 

Kui müügipunktil on olemas ka kliendi ekraan, siis tuleb kliendi ekraan avada nupust “Kliendi ekraan” ning 
kliendi ekraan avatakse teisel ekraanil. 
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ÜRITUSE VAADE 
 

Ürituse vaatesse jõudes on kuvatud: 

 

• Ürituse asukoht 

• Toimumise kuupäev ja kellaaeg 

• Ürituse staatus 

• Ürituse info, kus omakorda hinnainfo, info kassapidajale, kirjeldus, korraldaja projektijuhid 

• Ürituse broneeringud 

• Ürituse saaliplaan / piletite valimine: piletite valimine ostukorvi erineb olenevalt kas saaliplaanist või 

vabade ehk saaliplaanita kohtadega üritusest. 

• Ürituse sektor(id) ja hinnagrupid 

 

 
 

Piletite valimine saaliplaanilt 
 

Istekohtadega üritusel kuvatakse müügisolevate sektorite nimistu koos saaliplaani pildiga.  
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• Pileti(te) valimiseks tuleb valida sektor, kuhu soovitakse pileteid osta. 

• Kuvatud on valitud sektori kõik piletitüübid ning saaliplaan.  

• Saaliplaanilt saab kohti valida vajutades kindlale kohale või lohistades sobiv arv kohti otse ostukorvi.  
➢ Istekohtade lohistamisel näitab programm, mitu kohta on valitud. Kui kohad on valitud, siis 

need lähevad automaatselt ostukorvi. 
➢ Piletite lohistamiseks peab kasutajal olema hinnagrupi muutmise õigus. 

 

 

• Valitud koht / kohad lisatakse automaatselt ostukorvi ja see on kuvatud ekraanil paremal.  

• Lehe all paremal on näha vastavale üritusele valitud piletite arv ja summa. 

 

 
 

• Kui soovitud piletid on valitud, siis need on kuvatud paremal grupeerituna sektori ja hinnatsooni järgi. 
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• Valitud piletite all saab muuta ka pileti hinnatüüpi. 

• Valitud piletite alt on võimalik pileteid eemaldada ühekaupa vajutades vastava pileti taga olevale 

prügikasti ikoonile või eemaldades kõik piletid korraga üleval prügikasti ikoonile vajutades 

 
 

• Kui piletid lisatakse ostukorvi, ilmub kõigi korvis olevate piletite kogus lehe paremasse ülaossa 
kasutaja nime kõrvale.  

• Kui ühe ürituse piletid lisatakse korvi, siis ilmuvad need ka ürituse vaates lehekülje alumisse nurka. 
Ürituse vaates ilmuvad lehekülje alaossa ainult valitud ürituse piletid. Kui korvis on teiste ürituste 
pileteid, siis need on nähtaval lehekülje ülaosas ostukorvi ikooni all. 
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Kohtade kuvamine saaliplaanil 
 

Väljastatud piletite kuvamine: 

 

• Väljastatud piletite kuvamine on saaliplaanil kuvatud halliga ja tekstiga Müüdud:  

  
 

Broneeritud kohtade kuvamine: 

 

• Broneeritud kohad on saaliplaanil eraldi triibuliselt tähistatud. 

• Kui kasutaja liigub saaliplaanil mõne broneeritud koha peale, tõstetakse saaliplaanil esile kõik samasse 
broneeringusse kuuluvad kohad. 

• Kui kasutaja liigub hiirega mõne saaliplaanil broneeritud kohale, kuvatakse kiirinfo aknas olek 
"Broneeritud". 

• Kui liikuda hiirega saaliplaanil broneeringu kohal, siis kuvatakse kliendi ehk broneerija nimi. 

➢ Broneerija nimi kuvatakse ainult kasutajale, kellel on õigus “Broneeringute otsimine ja info”. 

➢ Kasutaja näeb ainult oma keskuse klientide broneeringuid. 
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Vabade kohtade ehk saaliplaanita üritusel kohtade valimine 
 

Kui üritusel puudub saaliplaan, siis selle asemel on kuvatud pilt koos selgitava tekstiga. 

• Kõik piletitüübid on vaikimisi avatud. 

• Vabade kohtade ehk saaliplaanita ürituse puhul saab piletite kogust määrata “+” ja “-” abil ning 
vajutades nuppu “Lisa ostukorvi”. 

 
 

• Kui piletid lisatakse ostukorvi, ilmub kõigi korvis olevate piletid lehe paremas küljes.  

• Kui ühe ürituse piletid lisatakse korvi, siis ilmuvad need ka ürituse vaates lehekülje alaossa. Ürituse 
vaates ilmuvad lehekülje alaossa ainult valitud ürituse piletid. Kui korvis on ka teiste ürituste pileteid, 
siis need on nähtaval lehekülje ülaosas ostukorvi ikooni all. 
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Tagasiostu staatusega üritus 
 

Kui üritus on tagasiostu staatusega, siis on kuvatud pilt, kuhu on lisatud selgitav tekst, kuidas alustada piletite 

tagasiostu:  

Üritus on tagasiostu staatusega. Tagasiostu alustamiseks vajuta „Alusta tagasiostu“ nuppu. 
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OSTUKORV 

 

Ostukorvi sisu on võimalik näha nii kiirvaatena kui ka detailvaatena. 

 

Ostukorvi kiirvaade 
 

• Nupp “Lisa ostukorvi” viib ostukorvi detailvaatesse, kus on võimalik muuta hinnatüüpe ja vastavalt 

õigusele kirjutada üle hindasid. 

• Nupp “Broneeri piletid” suunab kasutaja otse broneeringut tegema. 

• Nupp “Tühista ostukorv” tühjendab kogu ostukorvi. Vajutades vastavale nupule, küsib süsteem 

ostukorvi tühistamise kinnitust.  
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Ostukorvi detailvaade 
 

Pärast nuppu “Lisa ostukorvi” vajutamist suunatakse kasutaja ostukorvi detailvaatesse, kus on kogu ülevaade 

ostukorvist. 

• Ostukorvi detailvaatesse suunamine toimub nii lehe ülevalt kui ka lehe alt vajutades nuppu “Lisa 

ostukorvi”. 
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Ostukorvi detailvaates on võimalik järgmised tegevused: 

 

• Vajutades ürituse nimele suunab süsteem sama ürituse vaatesse, kus on võimalik pileteid ostukorvi 

juurde lisada. 

 
 

• Pileteid on võimalik grupeerida pileti hinnatüübi või pileti rea järgi. 

 
 

• Piletite hinnagrupi muutmisel on võimalik muuta piletite hindasid kas hinnatüübi või ainult piletihinna 

järgi.  

➢ Piletihinna ülekirjutamiseks on kasutajal tarvis vastavat õigust. 
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➢ Pärast muudatuste tegemist tuleks vajutada nuppu “Muudatused tehtud”. 

 
 

Piletite eemaldamine ostukorvist 
 

Pileteid on võimalik eemaldada ostukorvist mitmel viisil: 

 

• Iga pileti rea lõpus on prügikasti ikoon, millele vajutades on võimalik konkreetne pilet ostukorvist 

kustutada. 

• Vajutades “Eemalda piletid” on kaks valikut:  

1. “Eemalda valitud piletid”: vaid eelnevalt valitud piletid eemaldatakse ostukorvist. 

2. “Tühista ostukorv”: kustutakse kogu ostukorvis olevad piletid. 

 
 

• Sooduskoodi sisestades rakendatakse see vastavalt piirangutele kogu ostukorvile. 

• Kinkepileti koodi sisestades võetakse ostukorvi summast maha kinkepileti väärtuses olev summa. 

• Allahindluse % rakendub kogu ostukorvi summale. 
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• Klienditeavituse e-posti välja kasutades on võimalik koguda piletiomaniku e-posti aadresse, et 

võimalike muudatuste korral kliente kiirelt teavitada. 

➢ Klientide e-posti aadressid kogutakse aruandesse 550. Kui üritusega on probleeme, siis on 

võimalik muudatustest teavitada ka neid kliente, kes on piletid ostnud müügipunktist.  

➢ Klienditeavituse väli täidetakse automaatselt broneerija e-posti aadressiga. 

➢ Kliendi e-posti aadressi on võimalik tehingutes muuta või kustutada. Kustutamiseks 

eemaldage e-posti aadress ja vajutage “Salvesta muudatused” 

➢ Klienditeavituse e-posti aadress on lisatud isikustamise aruandesse. 

 
 

Piletite eest tasumine ostukorvis 
 

Makseviisid, kogu ostukorvi piletite arv ja kokku summa asuvad lehe paremal pool. 

 

• Lisaks asuvad lehe paremal pool eelnevalt mainitud soodustuste rakendamise väljad: sooduskood, 

kinkepileti kood, allahindluse %. 

 
 

• Pärast makseviisi valimist suunatakse kasutaja edasi pileti formaadi valimisele. 

➢ Tavapilet tähistab füüsilist piletit, mida piletiprinteri olemasolul on võimalik füüsiliselt välja printida. 

➢ Sebrapilet ehk PDF-piletit on võimalik arvutisse alla laadida või kliendile otse e-posti aadressile 

saata. 

• Pileteid on võimalik väljastada koos hinnaga, sõnaga KUTSE või hinnata (hinna asemele jääb tühi ala).  
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Maksmine Piletilevi kinkepiletiga aliaskassas 
 

• Aliaskassa alt on võimalik otsida oma keskuste broneeringuid. 

• Oma keskuste broneeringute eest on võimalik tasuda Piletilevi kinkepiletiga aliaskassa alt. 

• Müük, mis toimus Piletilevi kinkepiletiga, kuvatakse aruannetes Piletilevi müügina. 
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BRONEERINGUD 
 

Piletite broneerimine 
 

Pileteid on võimalik broneerida erakliendile, juriidilisele isikule ja korraldajal, seda nii ostukorvi kiirvaatest kui ka 

ostukorvi detailvaatest. 

 

Piletite broneerimine ostukorvi kiirvalikust 

 

• Broneeringu loomine ostukorvi kiirvaatest toimub ostukorvi ikooni alt. 

• Vajutades nuppu “Broneeri piletid” suunatakse kasutaja broneeringu loomise aknasse. 

 
 

Piletite broneerimine ostukorvi detailvaatest 

 

• Broneeringu loomine ostukorvi detailvaatest toimub lehe üleval paremal vajutades nuppu “Broneeri”. 
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Broneeringu loomine 

 

Valikus on kolme tüüpi broneeringuid: erakliendi, juriidilise isiku ja korraldaja broneering. 

 

• Hakates broneerija väljale nime trükkima, pakub süsteem varem sisestatud kliente, mis sarnanevad 

trükitavaga. 

• Broneeringu loomisel on võimalik määrata broneeringu kehtivuse perioodi. 

• Lisaks on võimalik määrata makseviis, märkus (sh ka sisemine kommentaar) ja kättetoimetusviis. 

➢ Broneeringuid saab luua ka makseviisi valimata, kuid makseviisita pole võimalik ostu 

vormistada. 

 
 

Uue kliendi loomine (broneeringu loomisel) 

 

Broneeringu loomisel on võimalik samas aknas luua ka uus klient.  

 

• Kasutaja saab alustada uue kliendi loomist otse broneeringu loomise vaates. Luua on võimalik nii era- 

kui ka juriidilist klienti. 

• Kui luua uut juriidilist isikut ja teda esindavat klienti, siis kliendi loomisel ühendab süsteem nad 

automaatselt. 

• Juriidilise isiku otsing on muudetud broneeringute loendi vaates rippmenüüst automaatse soovitamise 

otsinguks. 
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Piletite broneerimine enne müügi algust 
 

• Kasutaja, kellel on privileeg "Õigus pileteid enne müügi algust korvi lisada", saab enne piletimüügi 

alguskuupäeva pileteid ostukorvi lisada ja omaniku keskuses pileteid broneerida või osta. 

• See tähendab, et sündmus on eelmüügis, kuid tegelik müügikuupäev on tulevikus. 

 

Piletite broneerimine "Ettevalmistamisel" staatusega üritusel 
 

• Kasutaja, kellel on privileeg „Õigus ettevalmistamisel üritusi leida”, on võimalik pileteid broneerida 

“Ettevalmistamisel” staatusega üritustel. 

• Ettevalmistuse olekus oleva sündmuse leidmiseks peab kasutaja valima staatuse „Ettevalmistamisel”. 

Seejärel saab kasutaja ürituse leida ja broneeringuid luua.  

• “Ettevalmistamisel” staatusega ürituste pileteid ei saa müüa. 

• “Ettevalmistamisel” staatusega broneeringusse ei saa lisada mõne muu staatusega ürituse pileteid ega 

mõne teise “Ettevalmistamisel” staatusega ürituse pileteid. 

 

 

 

Broneeringute listi vaade 
 

Broneeringute listis on kuvatud kõik vastava korraldaja broneeringud.  

 

• Broneeringuid on võimalik otsida erinevate andmete järgi ja seda ka kasutades mitu otsinguvälja 

korraga. 

• Nupp “Tühjenda” kustutab kõik eelnevalt valitud väljad. 

• Broneeringu listi vaates on kliendi nime kohal kuvatud juriidilise isiku nimi, kui vastava ettevõtte jaoks 

on broneering tehtud. 
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• Kui broneeringule on lisatud märkus, siis see kuvatakse broneeringute listi vaates eraldi ikoonina. 

• Märkuste ikoonile liikudes kuvatakse märkuse esimene pool. Pikema märkuse korral tuleks edasi 

liikuda broneeringu detailvaatesse. 

 
 

Broneeringu sisu 
 

Broneeringu detailvaade on jaotatud kolmeks suuremaks blokiks:  

 

1. Kliendi andmed + broneeringu kehtivuse periood 

2. Broneeringus olevad piletid 

3. Broneeringu detailandmed + piletite eest tasumine 
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Ürituse info ja piletid broneeringu detailvaates 
 

Ürituse info 
 

• Sündmuse kirjeldust on võimalik näha vajutades sündmuse pealkirja kõrval olevale info nupule (i). 

 
 

Piletite grupeerimine 
 

• Pileteid on võimalik grupeerida hinna ja rea järgi. 

 
 

Piletihinna muutmine broneeringus 
 

• Kliendibroneeringutel pole piletihinna muutmise piirangut. Kõik kasutajad, kellel on õigus piletitele 

kohandatud hindu teha, saavad muuta igat tüüpi broneeringute hindu. 
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Broneeringusse piletite lisamine 
 

• Sündmuse nimele vajutades suunatakse kasutaja sündmuse avalehele, aga see ei võimalda pileteid 

lisada samasse broneeringusse 

 
 

• Samasse broneeringusse on võimalik lisada uue sündmuse pileteid kui ka sama sündmuse pileteid. 

Lisaks on kolme punkti alt võimalik luua samale sündmusele uus broneering 

 
 

• Lisades pileteid samasse broneeringusse kuvatakse lehe all teade, kuhu broneeringusse ja mitu piletit 

ollakse lisamas. 
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Broneeringu tükeldamine 
 

• Broneeringu tükeldamisel jagab programm broneeringu osadeks ja loob uue broneeringu piletitega, mis 

olid eelnevalt valitud. 

 
 

• Uus broneering jääb seotuks eelmise broneeringuga ja seda näeb broneeringu numbris kaldkriipsu 

järgi. 

• Uue broneeringu vaatesse on lisatud nupp „Tagasi esialgse broneeringu juurde“, mis suunab kasutaja 

tagasi algse broneeringu juurde ja seda ka juhul, kui broneeringut on mitu korda tükeldatud.   

• „Tagasi esialgse broneeringu juurde“ nupp on nähtav vaid tükeldatud broneeringu korral. 

 
 

Piletilevi kinkepileti aegumise meeldetuletuse seadistamine 
 

• Kinkepiletite müümisel, mille aegumise meeldetuletus on sisse lülitatud, on võimalik sisestada igale 
kinkepiletile meeldetuletuse saaja e-posti aadress. 

• Meeldetuletuse e-posti aadressi sisestamine on valikuline. 

• Aegumise meeldetuletust saab seadistada ostukorvi, broneeringu kui ka tehingu vaates. 
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• Meeldetuletuse ikoonile liikudes kuvatakse meeldetuletuse saaja e-maili aadress, kui see on eelnevalt 
seadistatud. 

• Kinkepileti aegumise meeldetuletuse saaja e-maili aadressi on võimalik korduvalt muuta nii 
broneeringute kui ka tehingute vaates klikkides meeldetuletuse ikoonile. 

 

 
 

• Kinkepiletile, mis kehtib vähem kui 30 päeva, ei ole võimalik aegumise meeldetuletust seadistada. 

• Kinkepiletile, mis on juba ära kasutatud, ei ole võimalik aegumise meeldetuletust seadistada. 
 

Broneeringu detailid 
 

Avades konkreetne broneering asuvad lehe paremal pool broneeringu detailid, kus on võimalik kliendile saata 

tellimuse kinnitus ning lisaks on võimalik rakendada soodustusi ja kinkepileti koodi. 
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Broneeringu kinnituse number 

 

• Tellimuse kinnitust on võimalik saata kliendile otse programmist e-posti teel.  

 

 
 

• Valides “Tellimuse kinnitus e-posti teel” on võimalik näha ka vastava kinnituse saatmise ajalugu. 

 

 
 

• Sooduskoodi sisestades rakendatakse see vastavalt piirangutele kogu ostukorvile. 

• Kinkepileti koodi sisestades võetakse ostukorvi summast maha kinkepileti väärtuses olev summa. 

• Allahindluse % rakendub kogu ostukorvi summale. 

 
 

Klienditeavituse e-posti välja kasutades on võimalik koguda piletiomaniku e-posti aadresse, et võimalike 

muudatuste korral kliente kiirelt teavitada. 
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• Klientide e-posti aadressid kogutakse aruandesse 550. Kui üritusega on probleeme, siis on võimalik 

muudatustest teavitada ka neid kliente, kes on piletid ostnud müügipunktist.  

• Klienditeavituse väli täidetakse automaatselt broneerija e-posti aadressiga. 

• Kliendi e-posti aadressi on võimalik tehingutes muuta või kustutada. Kustutamiseks eemaldage e-posti 

aadress ja vajutage “Salvesta muudatused” 

• Klienditeavituse e-posti aadress on lisatud isikustamise aruandesse. 

 
 

Broneeringu muutmine 
 

Broneeringu detailvaates kliendi muutmine / lisamine: 

 

• Broneeringu klienti on võimalik muuta otse broneeringu detailvaates. Lisaks on võimalik seal luua uus 

klient. 

 
• Uue kliendi loomine broneeringu detailvaates 
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• Kui muuta broneeringu klienti, siis tuleb vastavad muudatused eraldi salvestada nupuga “Salvesta 

muudatused” 

 
 

• Broneerimise tähtaega on võimalik muuta broneeringu loomise vaates ja broneeringu detailises vaates. 
 

 
 
 

• Broneeringu märkuste latherisse on võimalik lisada lisainfot. 

• Sisemise kommentaari lathrisse on võimalik lisada infot, mida hiljem on võimalik konkreetse tunnuse 

abi sorteerida päevamüügi aruandes. 
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Broneeringust väljumine 
 

• Süsteem jätab meelde eelnevalt valitud otsingufiltri, kui kasutaja liigub broneeringu detailvaatelt tagasi 

broneeringu listi vaatesse. 

• Vajutades brauseri back-nuppu liigub kasutaja tagasi eelmisesse vaatesse. 

 

Broneeringu väljastamine 
 

Makseviisid ja kättetoimetusviisid asuvad paremal pool koos kokku summaga. 

 

• Kui muuta makseviisi või kättetoimetusviisi, siis vastavad muudatused salvestatakse automaatselt. 

• Kui makseviisi pole valitud enne broneeringu väljastamist, siis süsteem annab selle kohta teate: 

 
 

• Pärast makseviisi valimist tuleb valida nupp “Väljasta broneering”, mis viib edasi piletite formaadi 

valimiseni ja piletite printimisele / saatmisele. 
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Broneeringu tühistamine 
 

Pileteid on võimalik vabastada broneeringust üksikuna või tühistades kogu broneering. Broneeringu 

tühistamise jaoks asub nupp „Tühista“ nupu „Väljasta broneering“ all: 

 

 
 

Klikkides „Tühista“ on vajalik kinnitada broneeringu tühistamine. 

 

• Valides „Tühista broneering ja lisa piletid korvi“ ei lähe piletid tagasi müüki, vaid liiguvad ostukorvi, kus 

on võimalik nendega edasi tegutseda. 

• Valides „Jah, soovin“ broneering tühistatakse ja piletid lähevad tagasi müüki. 
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• Üksikute piletite tühistamiseks tuleks jätta alles tühistamiseks sobivad piletid ja siis vajutada nupule 

„Vabasta valitud piletid“. 

 
 

  



 

AS Piletilevi Group 

Telliskivi 60a, Tallinn | Tel. +372 6248 032 | info@piletilevi.ee | www.piletilevi.ee 

KMKR nr EE100562668 | Reg nr 10568581 | LHV EE437700771001183954 

TEHINGUD 
 
Tehingute listi vaates saavad kasutajad otsida sündmuste tehinguid erinevate filtrite abil, sh ka kuupäeva 
filtrita. 
 

• Tehinguotsingu filtrid asuvad üleval otsingutulemuste kohal. 

• Automaatne otsing pole lubatud ehk kasutaja peab tehingute otsimise alustamiseks määrama 

vähemalt ühe filtri. 

 
 

• Valides konkreetse perioodi, kuvatakse vaid vastava perioodi tehingud. 

 
 

• Tehingute listi vaates on võimalik muuta tehingu arvet klikkides “Muuda arvet” ikoonile. 

 
 

Tehingute detailvaade 
 

Avades tegingute listist konkreetse tehingu on võimalik näha vastava tehingu detailadmeid, kus kasutaja saab 

soovi korral neid andmeid muuta või lisada.  

 

• Tehingute detailvaates on võimalik muuta arve andmeid ja tehingu makseviisi.  
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➢ Kui kasutaja muudab tehingute detailvaates makseviisi, siis see muutub ka tehingute listi 

vaates. 

• Lisaks on võimalik muuta või lisada sisemist kommentaari ning klienditeavituse- ja kinkepileti 

meeldetuletuse e-posti aadresse. 

• Kui tehingute detailvaates on tehtud muudatusi ja pole vajutatud salvesta, siis süsteem küsib üle, kas 

soovite lahkuda muudatusi salvestamata. 

 
 

• Vajutades “Prindi piletid” on võimalik piletid uuesti printida või salvestada PDF-failina. 

• Tehingute detailvaates on võimalik teostada ka piletite tagasiost, kuid sellest täpsemalt peatükis 

“Piletite tagasiost”.  

 
 

Piletite tagasiost 
 

Pileteid on võimalik tagasi osta nii tehingu detailvaates kui ka otse vastava ürituse vaates. 

 

Piletite tagasiost tehingu detailvaates 
 

Pileteid on võimalik tagasi osta konkreetse tehingu detailvaates valides “Tagasiost”. 

 

• Piletite tagasiostuks peavad olema valitud vastavad piletid, mida hakatakse tagasi ostma. 
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• Klikkides nupule “Tagasiost” suunatakse edasi tagasiostu teostamisele, kus on välja toodud piletid, 

millele tagasiost rakendatakse, kui vajutada “Teosta tagasiost” 

 
 

• Kui tagasiost on teostatud, siis süsteem küsib, kas soovitakse piletid tagasi müüki panna või mitte.  

➢ Samas vaates on võimalik tagasiostust loobuda vajutades “Tühista tagasiost”. 

 
 

Piletite tagasiost ürituse vaates 
 

• Tagasiostu saab alustada vajutades nupule „Alusta tagasiostu“. 

➢ Kui kasutajal on privileeg „Alusta tagasiostu saaliplaanilt“, siis on kaks tagasiostu võimalust: 

„Tagasiost piletite ID järgi“ või „Alusta tagasiostu saaliplaanilt“.  
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Tagasiost piletite ID järgi 

 

Kui kasutajal ei ole õigust osta pileteid saaliplaanilt, siis on tagasiost võimalik piletite ID järgi. 

 

 
 

• Kui kliendil on 1 pilet, siis sisestada pileti ID number vasakusse pileti ID lahtrisse.  

• Kui kliendil on 2 või rohkem piletit, siis tuleks jälgida piletite ID numbreid, et need jookseks 

numeratsiooni alusel järjest. Sisestada tuleks väiksem pileti ID number vasakusse ja suurem ID number 

paremasse lahtrisse. 

• Kui ID numbrid ei jookse numeratsiooni alusel järjest, siis tuleb teha tagasiostud eraldi tehingutena. 

 

 

Piletite tagasiost saaliplaanilt 

 

Kasutaja, kellel on privileeg “Õigus alustada tagasiostu saaliplaanilt”, saab piletid tagastada otse saaliplaanilt 

valides “Alusta tagasiostu saaliplaanilt”.  
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• Piletite tagasi ostmiseks on võimalik pileteid valida ükshaaval või hulgi.  

• Kui tagastusele kuuluvad piletid on saaliplaanilt valitud, siis saab kasutaja vajutada “Valmis” ja algab 

tavapärane tagasimakse.  

• Nupp “Loobu” tühistab kogu valiku, aga kasutaja jääb samasse vaatesse edasi. 

• Kui vajutada nuppu „Valmis” ilma, et eelnevalt oleks valitud ühtegi kohta, siis kastutaja lahkub 

tagasiostu vaatest tagasi ürituse algsesse vaatesse. 

  



 

AS Piletilevi Group 

Telliskivi 60a, Tallinn | Tel. +372 6248 032 | info@piletilevi.ee | www.piletilevi.ee 

KMKR nr EE100562668 | Reg nr 10568581 | LHV EE437700771001183954 

ADMIN 
 

Admin mooduli all on kasutajal võimalik lisada või muuta kliente ja juriidilisi isikuid. 

 

• Muuta on võimalik vaid kasutaja enda poolt sisestatud kliente ja juriidilisi isikuid. 

 
 

Kasutajad 
 

Kasutajate all on uute kasutajate loomine ning sidumine müügipunktide ja juriidiliste isikutega. Lisaks on 

võimalik kasutaja info muutmine. 

 

 
 

Kliendid 
 

Klientide all asuvad kõik kliendid, kes on vastava kasutaja müügipunkti alt loodud. 

• Võimalik on luua ja muuta kliente.  

 
 

Juriidilised isikud 
 

Juriidilisi isikute all on nende sidumine müügipunktidega. Lisaks on võimalik luua uusi juriidilisi isikuid või 

muuta olemasolevaid. 
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ARUANDED 
 

Aruannete all on kuvatud operatiivsed aruanded, kus on võimalik näha andmeid ülevaatlikult kui ka detailsemalt 

konkreetse perioodi ja/või ürituse kaupa. 

 

 
 

Päevamüügi aruanne 
 

Päevamüügi aruanne annab detailse ülevaate müügist konkreetsel perioodil. 

 

 
 

• Päevamüügi aruandes on võimalik ekraanile välja filtreerida sobivad andmed seitsme päeva kaupa. 

Pikema kui 7 päeva perioodi jaoks on võimalik aruanne saata e-postile. 

 
 

• Perioodi valikus on kiirvalikud “Täna”, “Jooksev nädal”, “Jooksev kuu”. Lisaks saab aruandeperioodi 

valida ka konkreetsete kuupäevade lõikes. Kui on soov valida mõni periood, mis ekraanil koheselt 

kuvatud ei ole, saab kalendri väljal olevale kuule või aastale klikkides valida omale sobiva aruande 

periood. 

• Aruande perioodi summaarne osa asub aruande päises, et soodustada oluliste andmete nähtavust 

ilma lehekülje alla kerimata.  

➢ Summaarne osa sisaldab sularaha, kaardimakse ning ülekannete käivet. Kui klikkida erinevate 

makseviiside plokkidel, avaneb detailne vaade. Makseviiside plokke saab avada ning sulgeda 

nii eraldi kui koos.  
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Müügi võrdlus perioodi lõikes 
 

Tegemist on ülevaatliku aruandega korraldaja ürituste müügist, kuhu on koondatud põhiline jooksev 

info. 

 

 

 

Müüki kokku ja müügikanalite ülevaadet on võimalik vaadata kolme erineva perioodi järgi: täna, 

jooksev nädal ja jooksev kuu. 

• Kui „Müük kokku“ graafikul valida konkreetne periood, siis graafiku all on võimalik võrrelda 

seda mineviku sama perioodiga. Näiteks valides täna, siis võrreldatakse seda eilsega või 

valides jooksev nädal, siis võrreldakse seda eelmise nädalaga. 
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Müügikanalite võrdluses eristatakse korraldaja enda müüki ja piletifirma müüki. 

• Müüki on võimalik võrrelda nii summade kui ka piletite arvu kaupa. 

• Kui graafiku joonel liikuda konkreetsele punktile, siis kuvatakse täpne piletite arv. 

 

 

Eelseisvate ürituste nimekirjas on korraldaja enda üritused, kus on lihtne ülevaade piletite väljastuse 

kohta tänase seisuga ning ka kokku vs kõik müügis olevad piletid. 

• Nimekiri algab üritusega, mille algusaeg on kõige lähemal. 

• Nimekirjas kuvatakse piletite seisu vastavalt perioodile, mis eelnevalt on valitud. 
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Viimase 30 päeva piletimüügitempo (heatmap) annab hea visuaalse ülevaate piletite väljastusest 

müügiaja vältel. 

• Graafiku üleval paremas nurgas on kuvatud legend, mis kirjeldab visuaalselt müügitempo 

liikumist. 

➢ Näiteks alltoodud graafikul on näha, et 17. oktoobril on müük oluliselt aktiviseerunud 

ja müüdi üle 500 pileti. 

 

 

Minu üritused 
 

Aruanne, mis annab ülevaate korraldaja üritusest nii show kui ka ürituse enda tasemel. 

 

• Üritusi on võimalik otsida ürituse nime, kuupäeva kui ka toimumiskoha järgi. 

• Üritusi on võimalik filtreerida ürituse staatuse järgi. 

➢ Staatusel „Müügis“ on lehe paremal pool ka alamstaatused, mille järgi on võimalik 

üritusi filtreerida. 
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Vajutades konkreetsele üritusele suunatakse kasutaja ürituse aruande vaatesse, kus on ülevaade 

vastava ürituse müügist ja seda kolme perioodi kaupa: täna, jooksev nädal, jooksev kuu 

• Valides konkreetse perioodi on graafiku all võimalik võrrelda seda mineviku sama perioodiga. 

Näiteks valides täna, siis võrreldatakse seda eilsega või valides jooksev nädal, siis 

võrreldakse seda eelmise nädalaga. 

 

 

Müügi ülevaade müügi alguset on ürituse müügi ülevaade kogu müügiperioodi vältel. 

• Eraldi on välja toodud ka korraldaja müük tema kodulehelt (widget) kui ka tema kassast 

kohapeal. 
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Müügiseisu graafikul kuvatakse ürituse või show müügitrendi valitud perioodil.  

• Iga andmepunkt väljendab müüdud, broneeritud või väljastatud piletite hulka sellel ajahetkel.  

• Ajaperioodi saab muuta üleval paremal nuppude abil. Periood muutub vastavalt sellele, kui 

kaua üritus on müügis olnud. 

 

 

Müüdud piletid on ülevaade müüdud piletitest hinnatsooni- ja tüübi kaupa. 

 

 

Müügi piirkond on ülevaade piirkonna kohta, kus kohast piletid on ostetud. 
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Ürituse detailaruanne 
 

Tegemist on aruandega, kus saab varasemast detailsemalt ürituste müüke analüüsida konkreetse perioodi 

lõikes.  

 

PS! Aruanne on arendamisel ja jõuab kasutajateni 2023. aasta alguses. 

 


