
 

 

 

Toimi näin saadaksesi maksamasi kakkuraha tilillesi 
(Talentia korvaa ainoastaan kakun osuuden) 

 

1. Luo itsellesi Bezala-tunnukset Talentian Bezala-linkin kautta.  

 

Klikkaa sitä ja sinulle aukeaa tämän näköinen ikkuna 

 

 

 

1. Täytä kirjautumiskenttään sähköpostiosoitteesi ja keksi itsellesi salasana. Klikkaa 

vihreää ”Aloita Bezalan käyttö”-nappia. Sinulla aukeaa lomake, johon sinun tulee 

antaa mm. tilinumero ja hetu. 

 

Huom! Jos joudut kirjautumaan Bezalasta ulos niin pääset takaisin tekemilläsi tunnuksilla 

osoitteesta:  

app.bezala.com 

 
 

 

http://app.bezala.com/


 

2. Aloita täyttämällä perustietosi (näiden perustietojen täyttäminen on pakollista) 

 

 

1. Aloita kuitin tuominen lataamalla se ensin omalle tietokoneellesi kuvana (joko 

skannattuna tai kännykkäkuvana) Kuitista ja kuvasta tulee näkyä selkeästi mitä on 

ostettu ja kuitin summa. Tämän jälkeen valitse oikeasta yläkulmasta uusi.  



 

2. Klikkaa kohtaa ”Tuo kuittikuvasi tähän”, nyt voit ladata kuitin omista 

tiedostoistasi tähän (kuitti tulee näkyviin, kun lataat sen tästä).  

 

 
 

 

3. Täytä kakkukuitin tiedot lomakkeelle. Selite =  Sosiaalityön päivän kakku, oma 

nimi, jäsennumero ja työpaikkasi nimi, jossa kakku on tarjottu. Täytä myös kuitin 

päivämäärä ja kakun hinta.  Paina "Tallenna"-kuvaketta lomakkeen alalaidasta 

 

Valmis! Kuitti lähtee hyväksyttäväksi ja maksetaan tilillesi noin kuukauden sisällä. Huomioithan, että 

tilausten suuren määrän vuoksi maksatuksessa on viivettä.  

 

 

 



Näin viet kakkukuitin Bezala-järjestelmään 

Mobiiliversiolla 

Lataa Bezalan mobiilisovellus puhelimeesi App Storesta (iOS) tai Play Storesta (Android). 

- Luo Bezala tunnukset apin antamien ohjeiden mukaan (kts. tämän ohjeen kohdat 1 ja 2)  

- Mikäli kakkukuitista ei ole vielä kuvaa puhelimen muistissa, paina vihreää 

pluspainiketta ruudun alalaidasta > ota selkeä kuva kakkukuitista, jossa näky kaikki 

tiedot. Valitse "Käytä kuvaa". Mikäli kakkukuitista on jo kuva puhelimen muistissa, 

avaa päävalikko vasemmasta yläkulmasta > valitse "Tuo kuva".  

Huom! Kuvasta pitää näkyä selkeästi summa ja mitä on ostettu.  

- Täytä kakkukuitin tiedot lomakkeelle. Selite =  Sosiaalityön päivän kakku, oma nimi, 

jäsennumero ja työpaikkasi nimi, jossa kakku on tarjottu. 

- Paina "Tallenna"-kuvaketta lomakkeen alalaidasta 

- Valmis! Kuitti lähtee hyväksyttäväksi ja maksetaan tilillesi noin kuukauden sisällä 

 

Kun kakkukuittisi on hyväksytty Bezalassa ja kuitti lähetetty Bezalasta kirjanpitoon, saat 

korvauksen tilillesi. Pystyt seuraamaan maksun matkaa Bezalassa seuraamalla päänäkymän 

otsikoita Odottaa hyväksyntää > Lähetetään kirjanpitoon > Kirjanpidossa. 

Huomioithan, että tilausten suuren määrän vuoksi maksatuksessa on viivettä.  

 

 

 

 

 


