
 

Varaston hallinta (Stock Allocator) 
Prodiags 5 Varaston hallinta on tarkoitettu lisensoitujen vakiotuotteiden* ja -laajennusten 
tarjouspyyntöjen ja tilausten ylläpitoon. Voit generoida tarjouksia erilaisista lisenssi variaatioista 
nopeasti ja yksinkertaisesti 24/7. Tarjoukset ovat voimassa 1 kk muokkaus hetkestä. Voit myös 
hyväksyä tarjouksen tilaukseksi samalla työkalulla. Tilauksen sisältömoduulit päivittyvät 
käyttöön viiveettä. 
 
* Vakiotuotteita ovat Prodiags Oy:n kustantamat tai jälleenmyymät geneeriset tuotteet ja 
palvelut. Kustomoidut tuotteet ja palvelut hankitaan erikseen. 
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Tarjouspyynnöt 
 

 
Tarjouksella voi olla tilat: 

● Avoin (Open) 
○ Tarjouspyyntöön on laskettu vastaus, mutta et ole hyväksynyt tarjousta 

tilaukseksi. 
○ Tässä tilassa tarjousta on mahdollista muokata ja laskea uudelleen. Tarjouksen 

voimassaolo määräytyy muokkauspäivämäärän mukaan. 
○ Tarjous näkyy avoimena myös vaikka sen voimassaolo olisi päättynyt. 

Uudistaaksesi tarjouksen sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä uutta, vaan riittää 
että avaat vanhentuneen tarjouksen ja tallennat sen uudelleen. Tällöin hinnat ja 
mahdolliset alennukset tarkastetaan automaattisesti ja tarjous uudistuu. 

● Hyväksytty (Accepted) 
○ Tarjous on hyväksytty tilaukseksi, mutta maksuvalintaa ei ole tehty tai se on 

parhaillaan käynnissä.  
● Valmis (Completed) 

○ Tilaus on käsitelty ja siirretty tuotantoon 
○ Voit tarvittaessa tulostaa esikatselun kautta yksityiskohtaisen kuitin tilauksesta. 

● Odottaa (Pending) 
○ Prodiags LMS odottaa vahvistusta verkkokaupalta. Prosessin kesto riippuu 

käytetystä maksujärjestelystä. Yleisimmillä luottokorteilla prosessi kestää 
muutamia sekunteja, mutta joissakin tapauksissa kesto voi olla pidempi.   
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Tarjouspyynnön tekeminen tai muokkaaminen 
Varaston hallinta > Lisää uusi / Muokkaa 

 
 
Näkymän yläosassa on peruskäyttäjälisenssin määrän ja siihen liitettävissä olevien maksullisten 
lisäosin ja laajennusten valinnat. Alaosassa on vastaavasti saatavissa olevat sisältömoduulit 
ryhmiteltynä kieliversioittain. 
Anna tarvitsemiesi lisenssien määrät ja klikkaa “Tallenna”. 
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Tarjous on voimassa 1 kk muokkaus hetkestä.  
 
Jos haluat tilata tarjouksen mukaiset tuotteet valitse “Place Order” ja valitse maksutapa ja 
seuraa näytön ohjeita. Hyväksyttyä tilausta ei voi enää muokata. 
 
Tilaus siirtyy tuotantoon automaattisesti kun valittu maksutapa on käsitelty onnistuneesti. 
Tilauksen käsittelyn jälkeen sinun on mahdollista ladata tästä näkymästä lasku ja tarjouspyyntö 
PDF tiedostoina. Lisäksi saat sähköpostiisi vahvistuksen tilauksen käsittelystä. 
 
Laskutusmyynnin minimitilaus on 200€ 
 

Alennusten määräytymisen perusteet 
Tarjouslaskuri määrittää alennukset organisaation tilaukselle.  
Alennukset lasketaan huomioiden ryhmän aktiivisten, varastossa olevien ja tarjouspyynnössä 
tilattavien lisenssien yhteenlasketut määrät.  
Kurssimoduulien alennus voi vaihdella tuotteittain ja sen määrittää moduulin kustantaja. 
 
 

4 / 6 
https://support.prodiags.com 



 

EU asiakkaiden ALV 

 
EU:n alueella tilaukseen voidaan lisätä arvonlisävero. Arvonlisävero määräytyy EU:n 
digitaalisten palveluiden direktiivin mukaisesti. Arvonlisävero ja siihen liittyvät asiakastietojen 
varmistukset suoritetaan automatisoidusti tilauksen käsittelyn yhteydessä. 
 
ALV määräytyy ryhmän osoitetietojen ja IP osoitteen perusteella. Ryhmän osoitetiedot ja ALV 
tunnus ylläpidetään “Ryhmän asetukset” -toiminnolla (ryhmän pääkäyttäjä). 
 

● Kaikille Suomalaisille asiakkaille hintaan lisätään Suomen ALV. 
● EU asiakkaille joilla ei ole ALV tunnusta lisätään kohdemaan ALV. 
● EU asiakkaille joilla on vahvistettu ALV tunnus myynti on verovapaata. 
● EU:n ulkopuolisille asiakkaille myynti on verovapaata.  
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Peruslisenssiin liittyvät laajennukset ja lisäpalvelut 

 
 
Lisäosat veloitetaan uusien peruslisenssien tilausten yhteydessä. 

Laajennusten ja lisäpalvelujen tilauksen peruuttaminen 
Huomioi, että käyttöönoton jälkeen tilausta ei voi peruuttaa Varastonhallinnan kautta, koska 
työkalujen poisto tuhoaa myös niiden avulla tuotetun sisällön.  
 
Jos haluat perua tilauksen: 

1. Poista kaikki työkalulla tehdyt julkaisut ja mediat. 
2. Ilmoita sen jälkeen tilauksen peruutuksesta sales(at)prodiags.com. 

○ Liitä mukaan ryhmän ID (ADMIN > Ryhmän asetukset). 
3. Älä tilaa uusia peruslisenssejä ennen kuin olemme vahvistaneet lisäosien poiston! 
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