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Ohje uuden Kustantajaväylän käyttöön 

 
 

Kustantajaväylän etusivulta löytyvät toiminnot: 

1. Myyntitiedot 

o Kustantajan edellisen 12 kuukauden myynti vrt. edellinen vuosi (€) 

o Kuukauden myydyimmät tuotteet (kpl) 

 

2. Pikahaku 

o Toimii tuotteen nimellä, tekijällä, tuotenumerolla sekä painovuodella 

 

3. Tuotehaku 

o Tuotehaun tulosta voi suodattaa useilla eri kriteereillä, suodatuksen tuloksen voi 

järjestää. 

▪ Usein käytetyt tuotehaut ja suodatukset voi tallentaa 

 

4. Ostoskori (hankintapalvelun kustantajilla vain ilmaistilaukset eKirja-palvelu) 

o Kustantajaväylä on oletuksena ilmaistilaustilassa. 

▪ Ilmaistilauksen voi tehdä myös usealle asiakkaalle kerralla csv-tiedoston 

avulla. 

• Osoitteet sisältävä csv-tiedosto pitää olla tallennettuna csv 

(luetteloerotin) -muotoon, sarakkeet ilman otsikoita, sarakkeiden 

järjestys: Nimi1, Nimi2, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka 

o Myyntitilausta tehtäessä oletuksena ovat kustantajan määrittelemät myyntiehdot 

(hinta/alennus, maksuehto, rahtivapaus). Kustantaja voi näitä halutessaan muuttaa. 

1 

 

2 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 



 Pikaohje  2 (2) 

  

  

 17.3.2017 Luottamuksellinen  

 

Kirjavälitys Oy 
Hakakalliontie 10 

05460 Hyvinkää 

Vaihde 
010 345 100 

Asiakaspalvelu 

010 345 1570 

 

Internet 
www.kirjavalitys.fi 

sähköposti 

etunimi.sukunimi@kirjavalitys.fi 

vmkustantaja@kirjavalitys.fi 

Alv.rek 
Y-tunnus 0110031-0 

VAT FI0110031-0 

Kotipaikka Hyvinkää 

 

5. Tarkista tuotetiedot -listat 

o Varastotuote, saldoa 

▪ Tuotteet, joiden saatavuudeksi kustantaja on ilmoittanut ”varastotuote”, 

mutta tuotteella ei ole saldoa Kirjavälityksen varastossa 

o Painos loppu, tuleeko uusi painos 

▪ Tuotteet, joiden saatavuudeksi kustantaja on ilmoittanut ”painos loppu”, 

tilaukset jäävät voimaan, tuote tulisi päivittää joko saatavuudelle 

”loppuunmyyty” tai ”uusi painos tulossa” 

o Päivitä arvioitu ilmestymisaika 

▪ Tuotteet joiden saatavuus on joko ”uutuus, tulossa” tai ”uusi painos tulossa”, 

mutta tuotteelta puuttuu arvioitu ilmestymisaika, tai arvioitu ilmestymisaika 

on mennyt ohi 

o Kansikuva puuttuu 

o Referaatti puuttuu 

 

6. Ilmoita tuotetieto 

o Uusien tuotteiden ilmoittamiseen tarkoitettu Onix-lomake 

 

7. Tilaushistoria (hankintapalvelun kustantajilla ostotilaushistoria) 

o Tilaushistoriasta löytyvät kaikki kustantajan tuotteisiin kohdistuvat tilaukset, ei vain 

Kustantajaväylän kautta tehdyt. 

o Tilaushistoriasta voi hakea tilauksia mm. tuotteittain ja asiakkaittain. 

 

8. Myyntiehdot ja saldovaraukset (hankintapalvelun kustantajilla vain eKirja-palvelu) 

o Myyntiehdon ja saldovarauksen voi tehdä joko tuotehaun kautta tai Excelin avulla  

▪ Kun myyntiehdolle on valinnut asiakkaan/asiakasryhmän, Kustantajaväylä 

näyttää kustantajan oletusmaksuehdon sekä mahdollisen rahtivapauden. 

Kustantaja voi näitä halutessaan muuttaa. 

o Myyntiehto ja saldovaraus Excelin avulla toimii, mikäli Excelin ensimmäiseltä riviltä 

löytyy määritellyt otsikot: 

▪ Myyntiehto – Excelissä oltava otsikot: Tuotetunnus, Hinta ja Alennus 

▪ Saldovaraus – Excelissä oltava otsikot: Tuotetunnus, Saldovaraus 

▪ Myyntiehto ja Saldovaraus – Excelissä oltava otsikot: Tuotetunnus, Hinta, 

Alennus ja Saldovaraus 

 

o Kustantajaväylä tarkistaa onko asiakkaalle/asiakasryhmälle tuotteesta edullisempaa 

myyntiehtoa voimassa. 

▪ Mikäli tuotteella on tuotekohtainen edullisempi myyntiehto kyseiselle 

asiakkaalle/asiakasryhmälle, Kustantajaväylä ilmoittaa: ”Tuotteella on 

voimassa edullisempi myyntiehto x.xx €. Poistetaan voimassa oleva 

edullisempi myyntiehto.”   

• Kustantaja voi halutessaan poistaa edullisemman myyntiehdon 

▪ Mikäli olet tekemässä asiakaskohtaista myyntiehtoa ja edullisempi 

myyntiehto on asiakasryhmäkohtainen tai edullisempi myyntiehto on 

tuoteryhmäkohtainen (perusehto), Kustantajaväylä ilmoittaa: ”Tuotteella on 

voimassa edullisempi myyntiehto x.xx €. Hintaa pitää alentaa tai tuote pitää 

poistaa myyntiehdosta.” 

 

o Myyntiehtohaku ja Saldovaraushaku 

▪ Myyntiehto- ja saldovaraushausta voit hakea voimassa olevia myyntiehtoja 

tuotteittain ja asiakkaittain. 

 

9. Linkki Raportointipalveluun 


