
Pankin tiliotteen sisäänluku 

Pankkitileille, joille halutaan sisäänlukea tiliote, tulee syöttää oikea IBAN-numero. 

Verkkopankissa tulee laatia XML-tiedosto (ISO-tiedosto) tai CSV-tiedosto. 

 

Esim. Osuuspankista saa tositetiliotteen kirjautumalla yritysasiakkaana verkkopankkiin ja valitsemalla 
sieltä: Tilit ja kortit > Tilit > Tositetiliote. Kirjoita avautuvalle näytölle aikaväli (josta on sovittu pankin 

kanssa sopimusta tehtäessä, esim. viikoittain, kuukausittain jne.).  

Sen jälkeen luettelosta tulee valita tositetiliote ja painaa "Lataa tiedostona". Jos kyseisessä kohdassa 

painaa "Näytä", pankki antaa normaalin tiliotteen, jos taas "Lataa tiedostona", saat ohjelmaamme 

sopivan tiliotteen, jonka voi tallentaa johonkin kansioon ja sisäänlukea kyseisestä kansiosta meidän 

ohjelmaamme. 

Henkilöasiakkaiden (esim. toiminimien) on solmittava Osuuspankin kanssa aineistonsiirtosopimus, 

jotta he saavat konekielisesti luettavan tiliotteen (xml tai csv). 

Nordeasta saa esim. xml-tiliotteen kirjautumalla yrityspalveluun ja valitsemalla avautuvasta valikosta 

Eräsiirto ja tiliotteet. Tämän jälkeen tulee valita Nouda aineisto Nordeasta -valikosta: XML-tiliote. 
Aikaväliksi valitse pankin kanssa sovittu aikaväli. Sen jälkeen valitse Hae. Nouda haettu tiliote esim. 

Ladatut tiedostot kasnioon. Älä avaa sitä.  

Xml-muotoisen tilioteen noutamisesta tulee solmia pankin kanssa kirjallinen aineistonsiirtosopimus. 

Lisätietoja xml- ja csv-tiliotteesta saat pankistasi. 

Tiedosto voidaan tuoda Merit Aktivaan Maksutapahtumat-valikosta napsauttamalla kyseisen pankin 

kohdalla olevaa linkkiä Tiliotteiden sisäänluku. 

 

 
 

Laadi sen jälkeen pankissa tiliotteen sisäänlukua varten tiliote. Napsauta sen jälkeen ikkunassa "Avaa 

tiedosto ..." ja valitse pankissa tallennettu tiedosto. 

Kun luot ohjelmassa myös maksumääräyksiä, voit jättää ne vahvistamatta maksumääräysten 

ikkunassa. Pankin tiliotetta vahvistettaessa laaditaan automaattisesti kirjaukset myös 

maksumääräyksistä. 
Kun olet vahvistanut maksumääräykset Aktivassa kerran, kyseisiä maksurivejä ei tuoda tiedostosta 

toista kertaa. 

 

 

Vihreät rivit on kohdistettu automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Voit vahvistaa kyseiset 

rivit heti. Valkoiset rivit tulee kohdistaa käsin joko laskuihin tai Muut-valikossa valitsemalla vastaava 

kirjanpitotili. Eli mikäli maksurivi ei liity laskuihin, napsauta Muut-painiketta ja valitse maksua 

vastaava kirjanpitotili. 



 

Kun kaikki rivit on kohdistettu (merkitty vihreällä), napsauta Vahvista-painiketta. Ohjelma laatii 

vahvistamisen yhteydessä automaattisesti kirjaukset pääkirjaan ja maksut lisätään maksuluetteloon. 

Ohjelma laatii pankin palvelumaksujen lisäksi laaditaan automaattiset kirjaukset myös 

maksupäätteellä maksetuista suorituksista. Korttimaksuista pidetään kirjaa kirjanpitotilillä, joka on 
määritelty oletustiliksi kirjanpidon asetuksissa (Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustilit). Jos 

olet syöttänyt korttimyynnit myyntilaskuina, on tarpeen, että myyntilaskussa on merkitty 

maksutavaksi Pankkikorttisaamiset. 

 

 

• Vaikka osa sisäänluetuista riveistä on vielä vahvistamatta, voit halutessasi sisäänlukea jo 

seuraavan tiliotteen. Jos sisäänluettavassa tiedostossa on rivejä, jotka on jo aikaisemmin 

luettu sisään, kyseisiä rivejä ei lueta sisään enää uudelleen. 

• Jos maksumääräykset-valikossa on vahvistamattomia maksumääräyksiä, pankin tiliotetta 

sisäänluettaessa ja vahvistettaessa vahvistetaan automaattisesti myös maksumääräykset. 

• Pankin tiliotteesta ei lueta sisään ulkomaan valuutassa tehtyjä suorituksia (mm. valuutan 

muuntaminen). Valuutan muuntaminen tulee tehdä käsin pankissa, josta valuutta 

muunnetaan (kahden pankkitilin välinen toimi). 

• Jos xml-tiliote tuodaan vahingossa väärän pankin kautta, ohjelma lukee tiliotteen rivit 
kuitenkin oikealle pankkitilille. 

 


