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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 
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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 ja valitud koht / kohad 

lisatakse automaatselt ostukorvi ning 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. 

• 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 
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• 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. 

 
 

Kohtade kuvamine saaliplaanil 
 

Väljastatud piletite kuvamine on saaliplaanil kuvatud halliga ja tekstiga Müüdud:  

  
 

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. 
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• 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. 

 
 

Tagasiostu staatusega üritus 
 

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

tagasiostu:  
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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 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. 
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• 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. 

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

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

➢ 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. 
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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. 
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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 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.  

➢ 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. 
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Piletite tagasiost 
 

Piletite tagasiost ürituse vaates 

 

• Tagasiostu saab alustada vajutades nupule „Alusta tagasiostu“. 

➢ Kui kasutajal on privileeg „Tagasiost piletite ID järgi“, on võimalik alustada piletite tagasiostu. 

 
 

 
 

• 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. 
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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 
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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.  

 


