
Pikaopas - tilitykset ja 
tapahtumaraportti



Kooste
Raportti sisältää useita eri kohtia, jotka kuvaillaan erikseen tässä oppaassa. 
Tässä oppaassa esittelemme ainoastaan sinulle oleelliset osiot. 

Kuukausiyhteenveto
(Summary YYYYMM)

Aloitussivu
(Title)

Tapahtumaraportti
(Detail [Company Name])

Tilitykset
(Settlement [Currency] [AccountNo])

Yhteenveto tapahtumista ja 
kuluista. ([Currency] 

[BankAccNo])

Lähetetään aina kuun 
ensimmäisenä päivänä
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Euroline – Bamboran tilityspalvelun edeltävä nimi.

Yrityksesi nimi.

Tästä löydät kaikki osiot.

Raportin lähetyspäivämäärä.
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Yrityskuvaus ja raporttipäivämäärä.



Yhteenveto tapahtumista ja kuluista
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Mikäli tapahtuma tehdään yhdessä valuutassa, mutta tilitetään toisessa, on 
tehtävä valuuttamuunnos. Tässä näet valuuttakurssin. 
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Merchant ID on sinun yksilöllinen asiakasnumerosi Bamboralla.
Mikäli sinulla on useampia Merchant-ID tunnuksia samalla yritystunnuksella, 
tullaan ne erittelemään tässä osiossa. 

Korttitapahtumien määrä (esim. Visa) ja korttityyppi (esim. Debit).

Myyntitapahtumien kokonaisarvo korttityypin mukaisesti - valuutassasi.

5 Kiinteä tapahtumamaksu korttitarjoajan mukaan.

6 Muuttuva tapahtumamaksu korttitarjoajan mukaan.
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Kokonaissumma korttitarjoajan mukaisesti. 

Summarivi.
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9 Mikäli sinulla on tilityksiä eri valuutoissa, jokaisella valuutalla on oma 
osionsa.



Tapahtumakohtainen erittely. 
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Jokaisella tapahtumalla on yksilöllinen viitenumero.

Jokaisen tapahtuman summa.

Mikäli sinulla on useampi “Merchant ID”, jokaisella 
merchant ID:llä on oma erittelynsä. 
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Kooste
Bamboran tilitykset tilitetään Nettotilityksenä. Nettotilitys tarkoittaa sitä, että tapahtumaprovisio veloitetaan tilityksen yhteydessä.
Huomioithan, että tilitykset voidaan tehdä viiveellä sopimuksesi mukaisesti. 

Settlement tarkoittaa tilitystä, joka on tehty tilillesi.
Commission tarkoittaa tilityksestä vähennettyjä kuluja.
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Yleensä tämä summa on sama kuin osiossa ”Yhteenveto tapahtumista 
ja kuluista ”. 

Tämä summa tilitetään viitteellä (Viite esimerkki ELINE 160816), joka 
tulee olemaan näkyvissä tiliotteessanne. 

Mikäli on tehty maksunkorjauksia, näet ne tästä osiosta.

* Endast tillgängligt i Sverige
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Kuukausiyhteenveto
Lähetetään kuun ensimmäisenä päivänä.
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Rivi näyttää korttikohtaisen erittelyn, korttityypin ja 
tapahtumatyypin.

Mikäli sinulla on useampi “Merchant ID”, näet 
summakohtaisen erittelyn jokaiselle Merchant 
ID:lle.
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Erityistapaukset ja poikkeavat raportit
Nämä osiot eritellään ainoastaan tarpeen vaatiessa.



Erityistapaus 1: Nettotilitys kuukausitasolla

1 Summa “Total” sarakkeen vieressä on kokonaissumma joka 
maksetaan tilillesi. Jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä 
vähennetään edeltävän kuukauden kulut. 

Tapahtumakohtaiset kulut ja edeltävän kuukauden kulut, 
päiväkohtainen erottelu.
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Erityistapaus 2: Maksun korjaukset
Mikäli on tehty korjauksia, jotka liittyvät edeltävään ajanjaksoon.
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Kulut lisäpalveluista tai korjauksista.

Mikäli teillä on käytössä Growth Finance, se on esillä tässä.

Kaikki korjaukset ovat erikseen nähtävissä. Korjausten summa 
on näkyvissä rivin lopussa.
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Erityistapaus 3: ”Pending” on näkyvissä mikäli sinulla on Bamboralle velkaa

1 Mikäli sinulla on maksuvelkoja Bamboralle, näet sen tästä 
kohdasta. 
Velkaa voi esimerkiksi olla, mikäli sinulla on kuukausittainen 
nettotilitys. Tällöin tapahtumamaksuista tehdään kooste ja ne 
veloitetaan viimeisimmän päivän tilityksestä. Mikäli myyntisi on 
sinä päivänä vähemmän kuin kuukauden kulut, emme voi 
veloittaa maksua, ja tämä maksu tullaan veloittamaan seuraavan 
kuun tilityksestä. Tässä tapauksessa tukemme 
(support@bambora.com) neuvoo teitä velan maksuun liittyvissä 
asioissa. 
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support@bambora.com 

+358(0)9 3158 2555


