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HANSA – SCORO andmevahetuse seadistamise juhend 

Scoro ja Hansa sünkroniseerimine on toetatud alates Hansa versioonist 6.2. 

1. Esialgne seadistamine 

1.1 Integratsioonimooduli aktiveerimine 

Esmalt uuri, kas sinu kasutaja jaoks on Integratsioonimoodul Hansas juba aktiveeritud. Kontrollimiseks 

vajuta Hansas nupule Moodul.  Juhul kui avanevas aknas valik Integratsioon puudub, siis tähendab see, et 

see moodul ei ole sinu kasutajagrupile aktiveeritud. 

Integratsioonimooduli aktiveerimiseks loe lähemalt täpsemat juhendit: 

http://www.scoro.ee/tutorials/Hansa-integratsioonimooduli-aktiveerimine.pdf 

 

1.2 Kasutajakood 
Hansas on igal kasutajal oma unikaalne identifitseeriv kood. Andmevahetus Hansa failides kasutab 

kasutajate eristamiseks just nimelt neid samu koode. 

Kuna impordi-ekspordi failidesse ei lisata kasutajate kohta muud informatsiooni, siis on tarvilik igale Scoro 

kasutajale seadistada vastav Hansa kood. 

Selle koodi järgi seotakse hilisemalt ära nii kontakti haldurid kui ka arve koostajad. 

Hansa koodi seadistamiseks peab Scoro administraatori õigustega kasutaja vastava koodi sisestama igale 

Scoro kasutajale vaate Admin > Kasutajad ja grupid kaudu. 

 

1.3 Arvestusobjektid ja kontod 
Scoros on kontode ja arvestusobjektide kasutamiseks kaks erinevat lahendust. Valik "Scoro arvestusobjekte 

koheldakse Hansa kontodena" on seadistatav vaates Seaded > Liidestused > Hansa, ja kui see valik on 

tehtud, ühildatakse Scoro arvestusobjektid Hansa kontodega. 

Kui seda valikut ei ole tehtud, edastatakse mõlemal suunal nii arvestusobjektid kui ka finantskontod. 

Arvestusobjektid võetakse arve ridade küljest ja finantskontod arve reaga seotud toote tootegrupi küljest.  

Kontode kasutamisel Scoros võetakse finantskonto alati tootele lähima tootegrupi küljest. See tähendab, et 

kui tootegruppide struktuur on mitmetasandiline ja kontod on seadistatud igale tasemele, siis leitakse toote 

suhtes vaid kõige esimene seadistatud konto. 

Kontosid ja arvestusobjekte saad siduda Seaded > Tooted. Arvestusobjekte saad hallata vaates Seaded > 

Müük ja finants > Arvestusobjektid. 

 

1.4 Käibemaksukoodid 
Nii Scoros kui ka Hansas on käibemaksudel lisaks protsendile ja nimetusele kasutusel käibemaksukood. 

Müügi- ja ostuarve importimiseks/eksportimiseks on vajalik, et mõlemas süsteemis vastaksid samadele 

käibemaksukoodidele samad käibemaksu protsendid. 

Käibemaksumäärasid saad Scoros seadistada vaate Seaded > Müük ja finants > Käibemaksud kaudu. 

1.5 Ühikud 

Õigete seoste loomiseks on vaja siduda ka ühikud. Scoros on välja nimeks Hansa ID, Hansas Kood.  

Ühikuid saad Scoros seadistada vaate Seaded > Müük ja finants > Ühikud kaudu.  

Hansas on tee Moodul > Müügireskontro > Seadistused > Ühikud. 

  

http://www.scoro.ee/tutorials/Hansa-integratsioonimooduli-aktiveerimine.pdf
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1.6 Tasumistingimus 
Hansas tuleb müügiarveid koostades täita väli tasumistingimus. Antud väli lihtsustab raamatupidaja tööd. 

Kui sisestate arve kuupäeva ja tasumistingimuse, leiab Hansa arve tähtaja ise. 

Scoros sellised  tasumistingimused puuduvad. Arve koostamisel eeltäidetakse küll tähtaja väli, võttes 

arvesse seadistust "vaikimisi tähtaeg", kuid reaalset tähtaega on arve koostamisel siiski võimalik muuta. 

Seetõttu on arveid Scorost Hansasse eksportides vajalik, et Hansa tasumistähtajad oleksid seadistatud 

järgmise reegli järgi: tasumistingimuse kood peab olema sama, mis on tasumistingimuse päevade arv. 

Hansas saad tasumistingimusi muuta vaatest  

Moodul > Müügireskontro > Seadistused > Tasumistingimused. 

 

1.7 Numbriseeriad 

Selleks, et laekumisi ja ostuarveid Scorost Hansasse sisestada, on vaja sisestada vastavalt mõlema 

numbriseeriad. Selle numbriseeria põhjal luuakse Hansasse ostuarve või laekumiste numbrid. Probleemide 

vältimiseks tasub määrata vahemik, mis pole juba Hansas kasutusel. 

Seda saad teha Scoro vaates Seaded > Müük ja finants > Hansa. 

 

1.8 Kuupäeva ja numbri formaat ning baasvaluutad 
Hansa ja Scoro võimaldavad seadistada nii numbri- kui ka kuupäevaformaate. Samuti on mõlemas 

süsteemis kindel baasvaluuta. 

Selleks, et andmed oleksid korrektses formaadis, tuleb Scorosse sisestada vastavad Hansa seadistused. Seda 

saad teha Scoro vaates Seaded > Müük ja finants > Hansa. 

2. Andmevahetus suunal Hansa > Scoro 

2.1 Kontaktid 
Veendu enne kontaktide importi Hansast, et Scoros on seadistatud Hansa kasutajate koodid.  

Importides kontakte Hansast Scorosse, kontrollitakse Scoros kontakti olemasolu nime ja firma registrikoodi 

järgi. Juhul kui vastava registrikoodi ja nimega kontakt juba eksisteerib Scoros, siis sõltub selle kontakti 

andmete käsitlemine valikust "Uuenda andmeid Scoros". Kui see valik on märgitud, siis lisatakse või 

muudetakse Scoros oleva kontakti andmeid. Kui valik ei ole märgitud, siis eksportfailist tulevaid 

kontaktandmeid ignoreeritakse. 

Hansas on kontaktide eksportfaili võimalik genereerida vaatest 

Moodul > Integratsioon > Funktsioonid > Ekspordid > Baasregistrid.  

Antud vaates vali "Kliendid" ja kliki nupul "Käivita". 

 

2.2 Müügiarved 
Veendu enne müügiarvete importi, et kõik punktides 1.1–1.8 mainitud seadistused on tehtud. 

Müügiarvete eelnevat olemasolu Scoros kontrollitakse arve numbri järgi.  

Juhul kui sama numbriga arve juba eksisteerib Scoros, sõltub arve andmete käsitlemine valikust "Uuenda 

andmeid Scoros". Kui see valik on märgitud, siis lisatakse või muudetakse Scoros oleva arve andmeid. Kui 

valik ei ole märgitud, siis eksportfailist tulevaid arve andmeid ignoreeritakse. 

Hansas on müügiarvete eksportfaili võimalik genereerida vaatest  

Moodul > Integratsioon > Funktsioonid > Ekspordid > Toiminguregistrid. 

Avanevas vaates vali periood, märgi valik "Arved" ja kliki nupul "Käivita". 

 



4/5 

 

 

2.3 Ostuarved 
Ostuarvete importimine käib analoogselt müügiarvetega ning ostuarvete eksportfaili on samuti võimalik 

genereerida vaatest Moodul > Integratsioon > Funktsioonid > Ekspordid > Toiminguregistrid. 

Avanevas vaates vali periood, märgi valik "Ostuarved" ja kliki nupul "Käivita". 

 

2.4 Laekumised 
Scoro tunnistab kahte liiki laekumisi: 

– laekumised, mis on seotud Scoros olevate arvetega (need seostatakse Scoros vastavate arvetega) 

– laekumised, mida Scoro ei saa importimise hetkel arvetega seostada (sest vastavaid arveid ei leidu Scoros) 

Laekumisi importides tekib nähtavale valik "Ära impordi laekumisi, millele ei leidu seotud arvet", mis on 

vaikimisi valitud. 

Juhul kui see valik tühistada, siis teise gruppi kuuluvad laekumised imporditakse samuti, kuid seotakse vaid 

kontaktiga ning laekumiste summad lisatakse kontakti ettemaksusaldole.  

Juba ettemaksusaldole kantud laekumisi ei ole hiljem võimalik arvetega seostada (vähemalt mitte hetkel). 

Ostuarvete ja laekumiste numbriseeriate puhul on kohustuslik sisestada ka kuupäevavahemik ja 

numbriseeria lõppnumber. 

 

2.5 Tooted 
Toodete importimiseks puudub eraldi võimalus. Tooted imporditakse Scoro müügiarvete importimisel, 

juhul kui vastava nimetuse ja koodiga toodet Scoros ei leidu. 

Ostuarveid importides tooteid Scorosse ei sisestata - toote nimetus ilmub ostuarve rea kommentaarina. 

3. Andmevahetus suunal Scoro > Hansa 

 

3.1 Kontaktid 
Kontaktide eksportfaili genereerimine Scoros käib vaate Import/Eksport > Hansa kaudu. 

Kontakte eksportides on vajalik, et eksporditavate kontaktide halduritele oleks seadistatud Hansa koodid. 

 

3.2 Müügiarved 
Müügiarvete eksportfaili genereerimine Scoros käib vaate Import/Eksport > Hansa kaudu. 

 

3.3 Ostuarved 
Ostuarvete eksportfaili genereerimine Scoros käib vaate Import/Eksport > Hansa kaudu. 

 

3.4 Tooted 
Eraldi toodete ekspordi võimalus puudub. Müügiarvetega seotud toodete andmed antakse kaasa 

müügiarveid eksportides. 
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3.5 Laekumised 
Scoro ja Hansa jaoks on laekumine natukene erineva tähendusega. Hansa jaoks on laekumine kanne, mis 

sisaldab endas mitut panga laekumist – ühe laekumisega saad märkida laekunuks mitu arvet. 

Scoro jaoks on laekumine seotud maksimaalselt ühe arvega. Kõige selle tõttu on laekumiste eksportimisel 

Scorost Hansasse vajalik, et Scoro genereeriks ise vastavatele laekumistele identifitseerimisnumbrid. 

Selleks tuleb Scoros ja Hansas seadistada laekumiste numbriseeria vahemik. 

Hansas tuleb seda teha vaate Moodul > Müügireskontro > Seadistused > Numbriseeriad – laekumised. 

Võimalike vigade vältimiseks tuleb Hansasse lisada täiesti uus numbriseeria, mida ei tohi kasutada Hansa 

kaudu laekumisi sisestades. 

Scoros saad selle numbriseeria määrata vaate Seaded > Müük ja finants > Hansa kaudu.  

Laekumiste eksportfaili genereerimine Scoros käib vaate Import/Eksport > Hansa kaudu. 


