
Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa  

CSP toimittajan luoma katalogi tarkoittaa Coupassa toimittajan 

tekemää katalogia, joka lähetetään Parmalle Coupan kautta 

hyväksyttäväksi.    
 

Coupan toimittajaportaalin Luettelot -välilehdeltä pääset katalogin luomissivulle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse nuolen alta se asiakas kenen 

katalogeja kaluat tarkastella.  

 

 

 

 

Katalogit sivulla, voit joko tarkastella katalogia, tai muokata sitä. Voit muokata joko yksittäistä 

tuotetta tai tehdä muutoksia massalatauksena. 

 Kun haluat luoda uuden katalogin, paina Luo.  

Pääset 

suoraan 

katalogiin 

painamalla 

sen nimeä.   



Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa  

 

Näytä valikosta voit valita tarkasteletko luonnosta(Draft), hyväksyttyä 

kattalogia tai kenties asiakkaan mitätöimää tai asiakkaalla hyväksyntää 

odottavaa katalogia tai voit luoda oman näkymän valitsemalla Luo uusi. 

 

 

Voit muokata yksittäisen tuotteen tietoja valitsemalla kynän kuvan, tai avaamalla tuotteen sen nimen 

päältä klikkaamalla. Massalatauksen voit tehdä valitsemalla Lataa tiedostosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun haluat luoda yksittäisen tuotteen, paina Luo:  

- Voit nyt täyttä yksittäisen tuotteen tiedot, joista paolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä *. 

Pakollisia kenttiä ovat:  

• Tuotteen nimi 

• Kuvaus 

• Mittayksikkö 

• Toimittajan 

tuotteen 

osanumero 

• Hinta  

• Valuutta  

 

Kun olet täyttänyt 

tuotteen luomiseen 

tarvittavat kentät, 

muista painaa 

Tallenna.  

 

 

 

Voit 

tarkastella 

tuotteen 

tietoja 
suoraan 

painamalla 

sen nimeä  

Voit muokata tuotteen tietoja 

painamalla kynän kuvaa, tai 

poistaa tuotteen painamalla 

punaisesta ruksista.  



Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa  

 

Kun haluat ladata tuotetiedot Excelissä massalatauksena, valitse se katalogi jonka haluat muokata. 

Pääset tarkastelemaan kyseistä katalogia.  

Valitse Lataa tiedostosta ja pääset lataamaan nykyisen tuotekatalogin muokkausta varten, ja sen 

jälkeen voit tehdä massalatauksen.  

 

 

 

 

 

 

 

Voit ladata tuotekatalogin massalatauksena Excelissä, kun se on tallennettu UTF-8 muodossa. Jos 

sinulla ei ole mahdollisuutta tallentaa Excelissä UTF-8 -muodossa, pyydä vastuuostajaasi 

päivittämään katalogi.  

Voit muokata 

katalogissa olevia 

tuotteita painamalla 

kynän kuvaa.  

Voit ladata koko 

katalogin 

valitsemalla lataa 

tiedosto.  



Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa  

 

Kun valitset lataa tiedostosta, pääset tekemään massalatauksen, jossa voit täyttää haluamasi 

tuotetiedot valmiiseen pohjaan. Kun tiedot on päivitetty Excelissä, ja tallennettu UTF-8 - 

muotoon, se ladataan Coupaan, jolloin tekemäsi muutokset katalogiin päivittyvät.  

 

 

Valmiissa pohjassa on muutamia pakollisia kenttiä täytettäväksi ennen kuin tiedot 

voidaan ladata, kuten toimittajan tuotenumero, tuotteen nimi, kuvaus, hinta, 

valuutta, tuotteen ostoyksikkö ja aktiivinen tuote -kenttä, joka mahdollistaa tuotteen 

ostamisen Coupassa.  

Sopimusnumeron tulee olla sama, mikä on ladattu Coupaan, ja toimittaja saa tämän tiedon Parmalta.  

 

Kun CSV tiedosto on täytetty kaikkien tarvittavien tietojen osalta ja tallennettu UTF-8 –

muodossa(Excel 2016 ja uudemmat versiot tukevat tätä tallennustapaa), toimittaja lataa sen ”lataa 

tiedostosta” valikon kohdassa kolme kohdasta painamalla ”lataa tiedosto” -nappia.  

Näyttö “Tarkista tiedot” avautuu, ja toimittaja voi tarkistaa siitä lataamansa tiedot, jotka näkyvät 

oranssilla korostusvärillä. Tämän jälkeen latauksen voi suorittaa loppuun tai sen voi perua painamalla 

”peruuta” nappia ja ladata uudelleen joko uutena tai korjattuna tiedostona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun olet 

ladannut tuotteet tai luonut tuotteet, jotka haluat asiakkaasi katalogiin, paina Lähetä ostajalle. 

Asiakas näkee jos olet tehnyt muutoksia katalogiin tai luonut uusia tuotteita, ja hän joko 

hyväksyy tai hylkää katalogin.  

Coupa jaottelee katalogin muutokset viiteen kategoriaan: 

• Hinnan nousu 

• Hinnan lasku  

• Muut kentät päivitetty  

• Uudet kohteet 

• Käytöstä poistetut tuotteet 



Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa  

 

Coupa ilmoittaa että katalogi on lähetetty ostajalle tarkastettavaksi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun katalogi hyväksytään, saat siitä ilmoituksen.  

 

Toimittajan 
tuotenimi  

Pakollinen Toimittajan tuotenimi. Tämän tulee olla tuotekohtainen, uniikki tuotenumero.  

Tuotenimi Pakollinen Tämän tulee olla lyhyt kuvaus tuotteesta. Kentässä on 225 merkkiä. Kaikki teksti 
mikä tähän kirjoitetaan, tulee näkyville ostoehdotusrivillä, joten tähän kenttään 
tuleva teksti on hyvä pitää lyhyenä ja selkeänä.  

Kuvaus Pakollinen Kuvaus tuotteesta tai palvelusta. Käytössä on 4000 merkkiä, joten voit täyttää 
tähän yksityiskohtaista tietoa tuotteesta tai palvelusta. Tähän kohtaan voit 
kirjoittaa tarkkoja teknisiä ominaisuuksia, yksityiskohtia pakkauksesta ja 
toiminnallisuudesta. Kun asiakas etsii tuotteita ja valitsee tuotteen, hän saa 
näkyville nämä yksityiskohtaiset tuotetiedot.  

Hinta Pakollinen Asiakkaan maksama nettohinta (ei sisällä veroa). Täytä kahden desimaalin 
tarkkuudella. Hinnaksi tulee 0.00, mikäli kenttä jätetään tyhjäksi.  

Valuutta Pakollinen  

Mittayksikön 
koodi 

Pakollinen Mittayksikön koodi, joka kertoo millaisissa ostoerissä kyseistä tuotetta 
ostetaan. Mittayksikköjen lista löytyy excel -tiedostosta välilehdeltä UOM.  

Aktiivinen Pakollinen  

UNSPSC- koodi Valinnainen YK:n UNSPSC-tuote- ja palvelukoodiston tavaroiden ja palveluiden koodiston 
mukainen tuote- tai palvelukoodi. Koodisto kokonaisuudessaan löytyy 
osoitteesta: http://www.unspsc.org/  ja suomenkielinen koodisto on nähtävillä 
HANSEL:n sivuilla https://www.hansel.fi/uutiset/hansel-tarjoaa-83-000-
tuotteen-koodiston.  

Toimitustaika Valinnainen Toimitusaika ilmoitetaan työpäivinä, ei kalenteripäivinä. Toimitusaika kertoo 
asiakkaalle kuinka monta päivää tuotteiden toimitus kestää.  

Valmistaja  Valinnainen Valmistajan tuotekoodia käytetään, kun myytte jonkun toisen valmistajan 
tuotteita.  

Sopimusnumero Valinnainen Sopimusnumeroa voi käyttää, mutta lataaminen ei edellytä sopimusnumeroa.  

Kuvan URL  Valinnainen Kuvan lisääminen tuotteelle tapahtuu lisäämällä URL  -osoite kuvaan. Kun 
internetosoite lisätään Coupa hakee kuvan ja liittää sen kyseiseen 
katalogituotteeseen. Huomioithan ettei URL –osoitteessa ole välilyöntejä, ja 
että kuva on joko GIF tai JPEG –muodossa.  
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