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1 Yleistä

Työajanseurantaan tallennetut ja siellä hyväksytyt työaikatiedot on mahdollista siirtää
CSV.-tiedonsiirtona Payrollin järjestelmään palkanlaskentaa varten.
Työajanseurantajärjestelmä muodostaa vientiedostopohjan, joka vastaa vastaanottavan
järjestelmän tietuekuvausta.

Yleisesti edellytykset toimivalle integraatiolle:

1. Työntekijänumero työajanseurantajärjestelmässä ja vastaanottavassa järjestelmässä
käyttäjän tiedoissa tulee olla samat

2. Jos työaika- ja poissaolotietoja halutaan kohdistaa projektille, on myös
projektinumero täsmättävä ohjelmistojen välillä

3. Palkkalajit (myös poissaololajien palkkalajit) tulee määrittää vastaamaan toisiaan
4. Palkkakaudet on useimmiten oltava käytössä molemmissa ohjelmistoissa

Payroll tiedostosiirto-integraatiolla on mahdollista siirtää tietoja järjestelmän datan pohjalta
(sis. esim. projekti, työntekijä, palkkalajit, kirjaus-/tapahtumapäivä).

Jos integraatioon halutaan liittää muuta kuin palvelun suorittamaa TES-tulkintaa, eri
dimensioille viemistä tai muuta automaattista laskentaa, on integraatio toteutettava Visman
integraatiokonsultin toimesta. Tällaisen integraation toteutusaikataulu ja -hinta määritellään
aina tapauskohtaisesti.
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2 Integraation aktivoiminen

1. Pyydä ominaisuuden aktivointia työajanseurantapalvelun yhteyshenkilöltä tai
sovellustuesta.

a. Huom! Ominaisuuden muu käyttöönotto tapahtuu omatoimisesti näitä ohjeita
seuraamalla.

2. Aktivoi palkkakaudet asetuksista kohdasta Asetukset →  Palkanmaksu →
Palkkakaudet. Palkkakausia voi lisätä yksittäin tai useita kerralla plus-merkistä.
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3. Lisää jokaisen käyttäjän taakse sama työntekijänumero kuin vastaanottavassa
järjestelmässä. Työntekijänumero löytyy Käyttäjät → valitse haluttu käyttäjä kynän
kuvasta auki.

4. Lisää jokaisen projektin taakse sama projektinumero kuin vastaanottavassa
järjestelmässä, mikäli haluat kohdistaa niitä ja vastaanottava järjestelmä ottaa niitä
vastaan. Projektitieto löytyy valitsemalla Projektit → valitse haluttu projekti kynän
kuvasta auki.
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3 Palkkalajien määrittely

Payroll-integraatiossa ei ole määritelty valmiita oletuspalkkalajeja. Palkkalajit tulee määritellä
kohdasta Palkanmaksu → Palkkalajit. Palkkalajien määrittely on tärkeää myös, jos
työaikalomakkeelle halutaan lisätä uusia kenttiä.

Palkkalajien määrittely tapahtuu Palkanmaksu-osion ylävalikosta löytyvästä kohdasta
Palkkalajit.

● Nimi-kenttä kertoo minkä nimisenä kyseinen kenttä näkyy työaikalomakkeella
työaikoja lisätessä.

● Tyyppi-kentästä valitaan missä muodossa tietoja voi lisätä työaikalomakkeella.
○ Työaika tyyppi-valinta muodostaa kaikista Työaika tyyppi-kentistä

alasvetovalikon työaikalomakkeelle
○ Aika-valinta muodostaa työaikalomakkeelle tunti- ja minuuttisyöttökentän
○ Määrä-valinta muodostaa työaikalomakkeelle määräsyöttökentän (myös

desimaalit)
○ Valintaruutu-valinta muodostaa työaikalomakkeelle rasti-ruutuun kentän

● Tekninen nimi -kenttään merkitään vastaanottavan järjestelmän palkkalajin numero.
● Työaikaryhmä -kenttään valitaan, onko ko. palkkalaji käytössä yhdellä vai kaikilla

työaikaryhmillä.
● Ota käyttöön -valintaruudulla valitaan onko kyseinen kenttä käytössä palkkasiirrossa

vai ei.
● Voit lisätä uusia kenttiä alareunasta löytyvästä Lisää-painikkeesta.
● HUOM! Jos käytössä on poissaolot, muista merkitä oikeat palkkalajit myös

poissaololajeille!
● HUOM! Poissaolotiedostossa oletetaan lomia käytettävän aina kuluvalta lomavuodelta;

mikäli tieto ei pidä paikkaansa, tulee se muuttaa Payrollin järjestelmässä.
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4 Palkkavientitiedoston luonti

1. Hyväksy työajat ja poissaolot. Ainoastaan hyväksyttyjä rivejä voidaan siirtää.
2. Mene vasemmasta valikosta kohtaan Palkanmaksu
3. Valitse välilehti Palkkavienti
4. Valitse Luo uusi palkkavientitiedosto
5. Valitse, vietkö poissaoloja/lomia vai työaikoja
6. Anna vientiedostolle vapaamuotoinen nimi ja valitse palkkakausi, jolta tietoja

viedään.

Jos haluat viedä vain yksittäisen työntekijän palkkatietoja, valitse ensin kyseinen työntekijä
listalta. Jos yhtään työntekijää ei ole valittuna, oletuksena viedään kaikki palkkakauden
hyväksytyt tunnit.

Jos sinulla on käytössä työaikaryhmät, voit viedä tietoja myös työaikaryhmittäin.

Jos haluat, että vientiin otetaan mukaan myös palkkakautta ennen siirtämättä jääneitä rivejä,
valitse kyseinen valintaruutu. Vientiin otetaan tällöin mukaan kolme kuukautta vanhat rivit,
jotka ovat hyväksyttyjä, mutta joita ei ole aikaisemmin viety.
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Palkkaviennin luomisen jälkeen työaikarivit näkyvät lukittuina työaikaraportilla. Niiden
muokkaaminen onnistuu vain jos lukitus ensin poistetaan lukkokuvaketta painamalla.
Lukittuja rivejä muokatessa tulee muistaa, että tiedot ovat jo siirtyneet sellaisenaan toiseen
järjestelmään.
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5 Luotu tiedosto

Kun palkkavientitiedosto on luotu, jokaisesta viennistä näkyy palvelussa csv-tiedosto
Palkanmaksu → Palkkavienti-välilehdellä.
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