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Introduction

Tutvustus

EIP is the internet portal from where Nasdaq
customers are able to:
a) Monitor outstanding balance on their
customer account

EIP on veebiportaal, kus Nasdaq gruppi kuuluva Eesti
Väärtpaberikeskuse kliendid saavad:
a) tutvuda ettevõttele esitatud arvete seisuga

b) Track invoice history and get copies of

invoices issued to the customer account
from Nasdaq’s Financial system (Peoplesoft
Financials)

b) vaadata Eesti Väärtpaberikeskuse poolt

esitatud arvete ajalugu alates 2016 esitatud
arvete osas ja soovi korral saada arvete
koopiaid raamatupidamissüsteemi
Peoplesoft Financials’ii kaudu

Pre-requisites to obtain access to EIP

Eeltingimused EIPi ligipääsu saamiseks

You have a customer id and an invoice copy
available for an invoice issued from Peoplesoft
Financials.

Ettevõttel peab olema kliendinumber/kliendikonto
ja koopia arvest, mis on väljastatud
raamatupidamissüsteemi Peoplesoft Financials’i
poolt (alates 2016. aastast)

Requesting access

Juurdepääsu taotlemine

It takes three steps to get access to invoices:
Step 1
Access:

Arvetele juurdepääsu saamiseks tuleb läbida kolm
sammu:
Samm 1
Minge lehele:

https://eippx.nasdaq.com/Public/home.
aspx

https://eippx.nasdaq.com/Public/home.
aspx

Click ”Register to get access”

Klikkige „Register to get access“

NB! Kui teil on Eesti Väärtpaberikeskuses registreeritud rohkem kui üks äriühing, siis registreerige end EIP
süsteemi kasutajaks ikkagi ainult üks kord.

Registration
Fill out the following required fields and click
„Sign up“:
a) user name (required min 6 characters,
can be alphanumeric)
b) First name
c) Last name
d) Email address
e) Confirm Email address
f) Telephone number

Registreerimine
Täitke järgmised kohustuslikud andmeväljad ja
klikkige „Sign up“ (registreeru):
a) kasutajanimi (vähemalt 6 tähemärki, lubatud
on nii tähed kui numbrid)
b) eesnimi
c) perekonnanimi
d) e-posti aadress
e) kinnitage e-posti aadress
f) telefoninumber; sisestamise formaat:
suunakood (+372 Eesti numbrite puhul) ja
telefoninumber

To you will be displayed information about Ekraanile kuvatakse teade, et olete edukalt läbinud
successful completion of Step 1.
esimese osa protsessist.

Step 2
Samm 2
After completing first step, you will receive an Pärast registreerumist saadab Nasdaq kinnituskirja
email from Nasdaq.
teie poolt viidatud e-posti aadressil.

Make sure you have a copy of a Nasdaq
invoice available when proceeding
by clicking the hyperlink in the email.
You will need the Customer No and
the Invoice No to complete Step 2.

Complete the information as requested and
hit “Sign Up” to proceed. If all is successful
you should get a quick notification of that on
the screen. After that you will be returned to
a logon screen. Save that page as a favorite
on your browser!!!
1. What is your favorite restaurant?
2. What is your favorite color?
3. What city were you born in?
4. What is your pet’s name?
5. What is your favorite sports team?
6. What is your anniversary?
7. What is your childhood hero?
8. What is your favorite car?
9. What was the name of your first school?
10. What is your favorite vacation city?
11. What is your favorite person?
12. Where did you meet your spouse?

Enne kirjas olevale lingile klikkimist veenduge,
et teil on olemas Eesti Väärtpaberikeskuse poolt
saadetud arve. Arvet ja kliendinumbrit läheb
teil tarvis registreerimise lõpuleviimiseks.

Täitke kõik „Required“ (kohustuslikud) väljad:
a) salasõna (Password)
Nõutud on vähemalt 8 tähemärki, sealhulgas vähemalt
üks täht, vähemalt üks number ja vähemalt üks eriline
tähemärk (näiteks *@#$%&= vms). Kinnitage salasõna
(Confirm Password)
b) Vastake vähemalt kahele turvaküsimusele:
1. Mis on teie lemmik restoran?
2. Mis on teie lemmik värv?
3. Mis linnas te sündisite?
4. Mis on teie lemmiklooma nimi?
5. Milline on teie lemmik spordimeeskond?
6. Mis on teie aastapäev?
7. Mis on teie lapsepõlve kangelane?
8. Mis on teie lemmik auto?
9. Milline oli teie esimese kooli nimi?
10. Mis on teie lemmik puhkuselinn?
11. Kes on teie lemmik persoon?
12. Kus te kohtasite oma abikaasat?

c) klikkige "Sing Up" (registreeru).
Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, annab märguanne
ekraanil sellest teada. Seejärel suunatakse teid tagasi
süsteemi esilehele:
https://eippx.nasdaq.com/Public/home.aspx

Step 3
Enter the chosen password and press “Log on”.
We will now associate your user name with
the customer account

Samm 3
Sisestage valitud salasõna ja klikkige “Log on”.
Seejärel seotakse teie kasutajanimi teie
kliendikontoga.

You need to provide:
a) Account number
b) Invoice date in US date format
c) Billing Address Country

Täitke kõik allolevad väljad:
a) kliendi number (Account number)
b) arve kuupäev, US formaadis:
kuu/kuupäev/aasta (Invoice date)

d) Invoice number
e) Amount of invoice

If all is ok after pressing “Add” you will be seeing

c) valige arve väljastanud ettevõtte riik; Eesti
Väärtpaberikeskuse puhul „Estonia“ (Billing
address country)
d) arve number (Invoice number)
e) arve summa (Amount)

the account number on the same page

Pärast andmete sisestamist vajutage “Add”. Samal
leheküljel kuvatakse kliendi konto number.

You can delete the association with the account
by clicking delete.
If you are done with the setup you can now
continue working with EIP! Press the Home to
see the Overview of your account status.

Teil on võimalik tühistada teie kasutajanime seotus
kontoga; seda saate teha klikkides “Delete”
(kustuta).
Kui olete konto seadistamisega valmis, saate jätkata
süsteemis töötamist. Oma konto ülevaate
nägemiseks klikkige üleval menüüs “Home”.

Working in EIP

Töötamine EIPs

From the Home page you can see:
a) The current outstanding open items, e.g
any invoice yet unpaid.
b) The last 20 items that were settled
between you and Nasdaq.
In the underneath example there are no unpaid
invoices, but from the list of closed items you can
click the invoice number (item) to see a copy of
the invoice.

Menüüribal “Home” kuvatakse:
a) tasumata arved
b) viimased 20 Nasdaqi poolt esitatud arvet.

Allpool toodud näites ei ole kliendil tasumata arveid
ja seetõttu on „Open Items“ väli tühi.
Arve koopiat saate vaadata, kui klikite mõnel suletud
arvete nimekirjas (“Last 20 Closed Items”) oleval
arvenumbril.

Billing Company
Date
Item
Original Balance
Current Balance
Currency
Balance Details

Arve esitaja
Väljastatud arve kuupäev
Arve number (arve avamiseks klikkige sellel)
Arve summa
Arve jääksumma
Valuuta
Väljavõte (väljavõtte avamiseks klikkise sellel)

Item
Invoice Date
Original Balance
Activity

Current Balance
Invoice History

Arve number
Arve kuupäev
Arve summa
Ülemisel väljal on arve väljastamise kuupäev,
number, summa ja valuuta
Alumisel väljal on arve tasumise kuupäev,
selgitus, summa ja valuuta
Arve jääksumma
Valides menüüribal „Invoice History“ (arvete
ajalugu), saate ülevaate äriühingule esitatud
arvete ajaloost

Invoice Search
Select Accounts
Invoice Data Range
Invoice Number

From the Invoice history tab you can select a range
of dates and in the listed results you get amounts
invoiced as well as a link to the invoice copy. All
dates are display in US date format MM/DD/YYYY.

Arve otsing
Vali kliendikonto
Väljavõtte periood
Arvenumbri väljalt saab arveid otsida nii:
Nt: arve number on 140000047
„Starts with 1400“ (arve algab numbriga 1400)
„Contains 0047“ (arve sisaldab numbrit 0047)
„Exact 140000047“ (arve täpne number on
140000047)
Arvete ajaloo sektsioonis saate arveid otsida
kuupäevade/perioodide kaupa. Tulemusena
kuvatakse nii arve summa kui ka link arve
koopiale. Kõik kuupäevad kuvatakse US
formaadis (kuu/kuupäev/aasta).
Arve koopiaid on võimalik printida.

