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Süsteemi lühikirjeldus 
 

Süsteem on loodud õpikute ja töövihikute müügi lihtsustamiseks. 

1. Administreerimisliides 
 

1. Liidese asukoht 
 

„Teie konto“ jaotuses vasakul all asub valik „Inglise keele õpikud“, sinna vajutamisel avaneb paremal valik „Õpikute 

ning klasside nimekiri“. Vt Pilt 1. 

 

 

Pilt 1. Administreerimisliidese asukoht „Teie konto“ all 

Vajutades viitele „Õpikute ning klasside nimekiri“, viiakse teid administreerimisliidesesse. Vt Pilt 2. 
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Pilt 2. Administreerimisliidese vaade 

Tulemused kuvatakse tellimuste kaupa grupeeritult. Tellimuse alla tuuakse välja seotud õpikud/töövihikud ja 

tellimuse täpsem info (õpiku nimi+ISBN-13, aktiivne või mitte, maksetähtaeg, klassi/grupi info, õpilaste arv, kes on 

juba tasunud ja kas õpik on üle antud). Lisaks on võimalik luua koolile unikaalne kooli vaade (vt Pilt 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 2.1 Kooli vaade (grupi/klassi valimisel kuvatakse osalejate nimed) 
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2. Uu(t)e raamatu(te)  lisamine 
 

Uue tellimuse ettevalmistamiseks ja raamatute valimiseks vajutage lingil „Lisa uus“ (link asub tellimuste tabeli kohal 

– vt Pilt 2). Pärast lingile vajutamist avaneb aken, kus tuleb ära täita kõik väljad – „Kooli nimi“, „Klass“, 

„Maksetähtaeg“, „Grupi info“, „Nähtav kooli vaates“,„Raamatu ISBN-id“ (vt Pilt 3). Vikimisi kooli nime saab määrata 

kasutaja konto alt sektsioonist „Isiklikud seaded“ -> „Vaikimisi kooli info (ELT tellimused)“ (menüüst „Teie konto“ -> 

„Isiklikud seaded“). 

Raamatu ISBN on 13-kohaline arv, mis viitab tellitavale raamatule. Enne tellimuse kinnitamist ning jätkamist on vaja 

vajutada „Kontrolli ISBN-i“ nuppu.  

 

 

Pilt 3. Uue tellimuse ettevalmistamine 

„Kontrolli ISBN-i“ nupu vajutamisel kontrollib süsteem üle, kas raamat on andmebaasis olemas ning kuvab leitud 

raamatud (vt Pilt 4). Kui olete saanud meilt hinnapakkumise kataloogihinnast soodsamale hinnale, saate hinda 

vastavalt hinnapakkumisele muuta ning vajadusel muuta (täpsustada) ka raamatu nimetust.  

NB! Mitme raamatu korral on vaja otsitavad ISBN-id komaga eraldada. 
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Pilt 4. Leitud raamatute kuvamine 

Enne andmete kinnitamist palume üle kontrollida, kas kogu sisestatud info on korrektne.  

Lõpetuseks on vaja vajutada nuppu „Koosta õpilaste nimekiri“. Pärast nupu vajutamist koostatakse uus tellimus ning 

teid suunatakse tellimuse täpsemasse vaatesse, kus saate lisada/hallata õpilaste infot (õpilaste nimekiri, maksmised, 

raport jne). 

NB! Uue tellimuse vormistamisel tuleb arvestada, et tellimust saab muuta (õpikuid lisada või eemaldada) ainult seni, 

kuni õpilased on määramata. Pärast õpilaste lisamist ei ole võimalik enam tellimuses olevaid tooteid muuta.  
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3. Tellimuse info muutmine, tellimuse kustutamine 
 

Tellimuse andmeid saab parandada, kui valida tellimuste tabelist vastava tellimuse juures toiming „Muuda“ (vt Pilt 

5). Pärast lingi „Muuda“ peal vajutamist avaneb uus aken (vt Pilt 6), kus saab tellimuse andmeid muuta/parandada. 

Toming „Kustuta“ (vt Pilt 5) kustutab valitud tellimuse. 

 

Pilt 5. Tellimuse muutmine, kustutamine 

Muutmise aknas saab muuta tellimuses oleva kooli nime, klassi, maksetähtaega, grupi infot, nähtavust kooli vaates 

ning raamatu(te) pealkirja ja hinda. Juhul, kui tellimusega ei ole sotud ühtegi õpilast, siis on lisaks võimalik ka 

raamatuid lisada või eemaldada. 

 

Pilt 6. Muutmise aken 

NB! Tellimust saab kustutada ainult juhul, kui keegi ei ole veel raamatute eest tasunud. Probleemide korral palume 

pöörduda meie e-poe klienditeenindaja poole. 
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4. Õpilaste sidumine raamatuga (nimekirja loomine) 
 

Õpilasi saab lisada tellimuse täpsemas vaates (vt Pilt 8), kuhu viiakse automaatselt pärast uue tellimuse lisamist või 

vajutades tellimuses oleva raamatu viitele „Vaata hetkeseisu/lisa õpilasi“ (vt Pilt 7). 

 

Pilt 7. Toiming „Vaata hetkeseisu/lisa õpilasi“ raamatu real  

Pildil „Pilt 8“ on kujutatud tellimuse täpsem vaade, kus saab õpilasi lisada, kustutada ja muuta/vaadata tasumise 

staatust.  

Õpilaste lisamiseks tuleb kasutada suuremat lahtrit pealkirjaga „Lisa õpilaste nimed (...)“. Nimede eraldamiseks saab 

kasutada koma või lisada nimed eraldi reana. 

Lisaväli pealkirjaga „Lisainfo tellimusele (...)“ on selleks, et lisada tellimusele täiendavat infot raamatute 

kättesaamise kohta. 
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Pilt 8. Tellimuse täpsem vaade 

Pärast andmete salvestamist kuvatakse õpilaste nimed nimekirjana (vt Pilt 9). 
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Pilt 9. Õpilaste nimekiri. 

Õpilaste nimekirja tabelis on 7 veergu. Esimene veerg sisaldab järjekorranumbrit (nimekiri on esitatud tähestiku 

järjekorras õpilaste eesnime järgi). Teises veerus on mitmik(multi)valiku lahter, mis võimaldab korraga muuta mitme 

õpilase rea staatust - makstuks ja/või kätte toimetatuks (vt Pilt 9.1). Kolmandas veerus asub õpilase nimi ja neljandas 

on märgitud ära hetke tellimuse olek (maksmata/makstud/üle antud). Alates viiendast veerust on ära toodu kõik 

tegevused, mida antud rea juures on võimalik teha - „Määra makstuks“, „Märgi kätteantuks“ ja viimases veerus 

punane nupp rea eemaldamiseks (seda juhul, kui tellimuse „Staadium“ väljas on märgitud „maksmata“). 

 

 

Pilt 9.1. Mitmikvaliku tegevused avanevad õpilaste nimekirja kohal. 
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5. Õpilase kustutamine 
 

Õpilase kustutamiseks (võimalik tellimuse täpsemas vaates) on vaja vajutada punasele prügikasti nupule (vt Pilt 10).  

NB! Juhul, kui õpilane on tellimuse eest juba tasunud, siis õpilast (ja tellimust) kustutada ei ole võimalik. 

 

 

Pilt 10. Kustuta nupp tabeli rea lõpus  

 

6. Süsteemivälise (sularaha) makse määramine 
 

Juhul, kui õpilane tasub süsteemiväliselt, saab tasumise ära märkida õpilaste nimekirja tabelis „Määra makstuks“ 

veerus, vajutades selleks „Määra makstuks“ nuppu (vt Pilt 11). 

 

 

Pilt 11. Tasumise määramine 

 

7. Raamat üle antud staatuse muutmine 
 

Soovi korral on võimalik ka ära märkida õpilasele raamatu üleandmine tabeli „Üle antud“ veerus, vajutades selleks 

„Märgi kätteantuks“ nuppu (vt Pilt 12). 

 

Pilt 12. Raamatu üle andmise ära märkimine 
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8. Tellimuse link, väljavõtted, raportid (Excel) 

 
Tellimuse makselink on kuvatud tellimuse täpsemas vaates raamatu pildi kohal. E-kirja koostamise kiirendamiseks on 

loodud näidisvaade, mis avaneb nupule „E-kirja näidis“ vajutamisel. 

Vajutades nuppu „Kopeeri lõikelauale“ kopeeritakse makselingi täispikk aadress arvuti lõikelauale ning vajutades 

nupule „Ava uues aknas“ avaneb makselink uues aknas. 

Õpilaste tellimuste raporti saab alla laadida Exceli failina, kui vajutate nupule „Laadi alla Excel’i nimekiri“. 

 

Aktiivse tellimuse muutmise akna saab välja kutsuda, kui vajutate nupule „Muuda tellimust“ ning minna tagasi 

tellimuste nimekirja vaatesse, kui vajutate nuppu „Tagasi nimekirja“. 

 

 

Pilt 13. Vajalikud nupud ja tellimuse makselink lapsevanematele saatmiseks (juhul,  

kui ei soovi kasutada kooli vaadet) 
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2. Lapsevanema makseliides ja kooli vaade 
 

1. Õpilas(t)e valimine ja tellimuse vormistamine 
 

Lapsevanemale saadetava makselingi avamisel (vt pt 1.8) avaneb raamatute tellimise ja õpilaste valiku vaade (vt Pilt 

14). Selles vaates on vaja ära määrata raamatu saaja ja raamatute eest tasuja. Selleks tuleb rippmenüüst valida 

õpilase nimi (juhul, kui õpilase eest on juba tasutud, siis teda selles nimekirjas enam ei kuvata) ning rippmenüü alla 

sektsiooni „Maksja andmed“ märkida maksja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Pärast andmete sisestamist 

on jätkamiseks vaja vajutada vormi lõpus asuvat nuppu „Mine maksma“. 

 

Pilt 14. Tellimuse täitmise vorm 

Soovi korral on võimalik tasuda mitme õpilase eest korraga. Selleks tuleb vajutada õpilase valiku rippmenüü all 

asuvat „+“ märgiga nuppu. Pärast nupu vajutamist tekib uus õpilase valiku rippmenüü. Juhul, kui siiski ei soovi õpilasi 

lisada, piisab, kui jätate õpilase lihtsalt valimata. 
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2. Tellimuse eest tasumine 
 

Pärast tellimuse andme täitmist ja „Mine maksma“ nupule vajutamist avaneb tasumise vaade (vt Pilt 15). Selles 

vaates on näha tellimuse kokkuvõte (vasakul) ja tellimuse eest tasumiseks mõeldud maksemeetodid (suuremate 

Eesti pankade pangalingid, PayPal ja EveryPay krediitkaardi maksed). Tellimuse lõplikuks kinnitamiseks on vaja valida 

sobiv maksemeetod ning vajutada nuppu „MINE MAKSMA“. Pärast nupu vajutamiset suunatakse teid valitud 

maksemeetodi pakkuja veebilehele. Makse õnnestumise korral kinnitatakse tellimus ja tellimuse info saadetakse 

maksja e-posti aadressile. 

 

Pilt 15. Maksmine 

NB! Juhul, kui maksmine ebaõnnestub, suunatakse teid tagasi meie veebilehele, kus saate soovi korral tegevust 

korrata, valides selleks uue maksemeetodi või lihtsalt uuesti proovida. Vajadusel saate tellimuse vormistamise edasi 

lükata. Edasilükatud tellimuses olevad raamatud leiate hiljem ostukorvist „Inglise keele õpikud“ (vt Pilt 16). 

 

 

Pilt 16. Ostukorv „Inglise keele õpikud“ 
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3. Kooli vaade 
 

Kooli vaade on loodud tellimuste vormistamise lihtsustamiseks. Seda on mõistlik kasutada, kui on soov kasutusele 

võtta mitu erinevat gruppi/klassi ning iga klassi õpilaste eraldi teavitamine on keeruline või nõuab palju lisatööd.  

Kooli vaate korral kuvatakse kõik grupid/klassid ühel lehel ning soovitud grupi valimisel kuvatakse süsteemi poolt 

gruppi/klassi kuuluvate õpilaste nimekiri (vt Pilt 17). 

 

 

Pilt 17. Kooli vaade 


