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Tuotepäivitys   24.4.2020  
 
1.   Lomalaskurin   historiaan   parannuksia  
 

● Vara�ujen   eli   tulevaisuuteen   merki�yjen   lomapäivien   näkymistä   lomalaskurissa   on   muute�u.  
Varatut   lomapäivät   kohdistetaan   vanhimmalle   lomavuodelle,   missä   on   jäljellä   pitämä�ömiä  
lomapäiviä.   Kohdistus   onnistuu   kuluvalle   ja   edelliselle   lomavuodelle.   Jos   tätä   vanhemmilla  
lomavuosilla   on   jäljellä   pitämä�ömiä   lomapäiviä,   niihin   kohdistaminen   ei   onnistu.   Tässä  
�lanteessa   vanhemmat   lomat   voidaan   manuaalises�   siirtää   uudemman   vuoden   kertymiin.  
 

● Lomalaskuri-välilehdelle   on   lisä�y   uusi   popup-näkymä,   missä   voidaan   tarkastella  
lomavuosikohtaises�   pide�yjä   sekä   vara�uja   lomajaksoja.   Listausnäkymä   avautuu   klikkaamalla  
käy�äjärivin   oikeasta   reunasta   suurennuslasi-ikonia.  

 

 
 
 

● Listauksessa   näkyvät   kerralla   kaikki   lomavuodet   riippuma�a   siitä,   minkä   lomavuoden   �edot  
olivat   vali�una   edellisessä   näkymässä.   Lomavuosikohtaiset   eri�elylistaukset   saa   ava�ua   ja  
sulje�ua   klikkaamalla   nuoli-painikkeita   oikeasta   reunasta.  
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● Laajennetussa   on   eritelty   jo   käyte�yjen   lomapäivien   jaksot   sekä   tulevien   vara�ujen   lomien  
jaksot.   Jos   jonkin   lomavuoden   kertyneitä   lomapäiviä   ei   ole   vielä   käyte�y   tai   vara�u,   lomavuoden  
alla   on   merkintä    Ei   tapahtumia.   
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2.   Tuotteet   sivun   tallenna-painike   poistettu  
 

● Tuo�eet   sivulla   ei   ole   enää   erillistä   Tallenna-painike�a,   mitä   pi�   aiemmin   klikata   tehtyjen  
valintojen   jälkeen.   Nyt   valinnat   tallentuvat   automaa�ses�   valinnan   jälkeen.  

 
 

● Tuo�eet-sivu   avautuu   klikkaamalla   sinisestä   yläpalkista   ostoskärry-ikonia.  

 
 
 

3.   Työaikapankki-näkymä   dashboardille  
 

● Dashboardille   on   lisä�y   uusi   widget    Työaikapankki.    Tässä   widge�ssä   näytetään   kaikkien  
peruste�ujen   työaikapankkien   reaaliaikainen   tun�kertymä.   Lisäksi   näytetään   myös  
lomarahavapaan   päiväkertymä,   jos   kyseinen   toiminto   on   käytössä.  
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4.   Perehdytystoiminnon   uudistus  
 

● Movenium   Perehdytys   on   uudistunut.   Voit   nyt   korjata   perehdyte�ävän   käy�äjän   �etoja   jo  
käy�äjän   perehdyte�äväksi   lisätessä.   Palvelu   myös   ilmoi�aa   käy�äjän   kohdalla   varoitusikonilla,  
jos   käy�äjän   �edoista   puu�uu   jokin   pakolliseksi   määritelty   �eto.  

● Jatkokehityksessä   tuomme   myös   käy�äjän   luonnin   osaksi   perehdytystä.  
● Kor�rekisterin   voi   o�aa   käy�öön   maksullisena   lisäominaisuutena.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©   Visma   Software   Oy  



 
5.   Korttirekisterin   julkaisu  
 

● Moveniumin   kor�-   ja   pätevyysrekisteri   on   julkaistu.   Toiminto   on   lisämaksullinen   ominaisuus,  
jossa   käy�äjän   �etoihin   voidaan   lisätä   kor�-   tai   pätevyys�etoja   perehdytyksen   yhteydessä   tai  
muulloin.   

● Jokaisen   pätevyyden   taakse   määritellään   myös   vanhenemispäivä   ja   korteille   voidaan   joko   o�aa  
valokuva   tai   lii�ää   aiemmin   ote�u   kuva   kyseisestä   pätevyydestä/kor�sta.  

● Jos   Kor�rekisteri   on   käytössä,   kunkin   käy�äjän   kompetenssit   löytyvät   jokaisesta  
käy�äjäprofiilista   kohdasta   “Kompetenssit”  

● Käy�äjät   voivat   myös   itse   lisätä   itselleen   pätevyys�etoja  
● Kor�rekisteri   hakee   myös   Vastuu   Groupin   (ent.   Tilaajavastuu)   rajapinnasta   Taitorekisteriin  

syöte�yjä   kor��etoja  
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Tuotepäivitys   9.4.2020  
1.   Työaikapankin   muutokset  
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● Työaikapankin   määrityksissä    Palkkalaji,   joka   lisää   työaikapankin   tunteja     on   ollut   aiemmin  

pakollinen   �eto.   Nyt   kyseinen   valinta   voidaan   jä�ää   myös   tyhjäksi,   jolloin   mikään   työaikojen  
tapahtuma   ei   vaikuta   kyseisen   työaikapankin   kertymään   lisääväs�.   Tämä   ei   vaikuta   muuten  
työaikapankin   toiminnallisuuksiin   ja   esim.   valitulla   poissaololajilla   tallennetut   poissaolot  
vähentävät   normaalis�   työaikapankin   tun�kertymää.  

 
 

 
 
 
 
 
 
2.   Parannuksia   vapaahakuun  
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● Rapor�en    Vapaahaku -toiminnon   nopeu�a   on   lisä�y.  

 
 
 

 
 
 
3.   Uusi   näkymä,   jos   rivejä   ei   löydy  
 
 

● Lisä�y   infonäkymä   raporteille,   joilla   ei   nouse   �etoa   listausnäkymään.  

 
 
 

4.   Poissolojen   tyyppi-valinta   lisätty  
 

● Poissaolojen   asetuksiin   on   lisä�y   uusi   valinta    Tyyppi .   Tällä   valinnalla   määritetään,   tallennetaanko  
kyseisellä   poissaololajilla    tun� -   vai    päiv ä tyyppisiä   poissaoloja.   Jos   valitaan    Tun�   ja   päivä    voidaan  
poissaololajilla   tallentaa   tapahtumia   tunteina   tai   päivinä.   
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● Poissaoloa   tallenne�aessa    Päivä   /   useita   päiviä -     ja    Tunteja -   valinnoilla   valitaan   kumman  
tyyppistä   poissaoloa   ollaan   tallentamassa.   Tämän   rajauksen   perusteella    Poissaololaji -valikon  
listalla   ovat   vali�avissa   vain   kyseisen   tyypin   poissaololajit.  

 

5.   Tuntipalkkaisten   palkkavienti   nyt   mahdollista,   vaikka   saldot   päällä  
 

● Saldolaskenta   on   mahdollista   myös   tun�palkkaisille   siten,   e�ä   palkkavien�in   eivät   nouse   mukaan  
saldoihin   kertyvät   tunnit.  

 
● Saldojen   asetuksiin   on   lisä�y   valinta    Eritellään   saldon   perusosa   omalle   palkkalajilleen  
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● Kun   tämä   valinta   on   laite�u   päälle,   muodostuu    Palkanlaskenta -osion    Palkkalajit -välilehdelle  
automaa�ses�   uusi   palkkalaji    Perustunnit .   Jos   käytössä   on   palkkavien�,   määritetään   myös  
Palkkalajin   tunnus .  

 
 

● Työaikarapor�lla    Tunnit -sarakkeessa   näkyy   päivän   kokonaistyötunnit   10:30h   ja  
Perustunnit -sarakkeessa   tunnit   ennen   saldotun�en   kertymistä   eli   7:30h.   Perustun�en   yli�ävä  
työaika   kertyy   saldopankkiin   ja   palkkavien�in   siirtyy   perustun�en   määrä   7:30h.  
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6.   Uusi   poissaolokalenteri  
 

● Poissaolot-osioon   on   lisä�y   uusi   välileh�    Poissaolokalenteri ,   missä   tallennetut   poissaolot  
esitetään   aikajanatyyppises�.   Eri   poissaololajeilla   tallennetut   poisssaolot   kuvataan   eri   väreillä.  
Tässä   näkymässä   voidaan   myös   lisätä   uusia   ja   muokata   tallenne�uja   poissaoloja.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tuotepäivitys   27.3.2020  
 
1.   Dashboard   työajanseurantakäyttäjille   (julkaistaan   21.4.2020)  
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● Dashboardissa   mahdollisuus   kirjata   työaikaa   ja   poissaoloja   eri   tavoin,   laittaa   itselle   Omia  

ohjeita   ja   seurata   esim.   Poissaoloja.   
● Dashboard   näkyy   myös   mobiiliappissa  
● Tuotekehitykselle   voi   antaa   palautetta   “Anna   palautetta   tuotekehitykselle”   -   laatikon  

kautta.  
● Dashboardin   sisältö   vaihtelee   asiakkaiden   ominaisuuksien   mukaan   (mm.   Saldot-toiminto  

ja   kellokorttinäkymät)  
● Dashboardia   kehitetään   ja   uusia   moduuleita   tulee   jatkossakin  

 
 

Tuotepäivitys   13.3.2020  
 
1.   Uudistunut   Movenium-tuoteikoni  

 
● Ikoni   näkyy   mm.   Kirjautumissivulla   tt.movenium.com,   lataussivulla   sekä   applikaatiossa  

 
2.   Lisätyön   asetuksia   parannettu  
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● Lisätyön   asetuksista   on   estetty   mahdollisuus   tallentaa   aloitus-   ja   lopetusajan   kenttiin  

samat   arvot.   Jos   arvot   ovat   samat,   ilmestyy   kuvassa   näkyvä   virheilmoitus   ja  
tallentaminen   ei   tässä   tilanteessa   onnistu.  

 
 
3.   Työaikapankin   muutokset  
 
Työaikapankin   määritykset  
 

● Työaikapankin   määrityksistä   on   estetty   mahdollisuus   valita   uutta   pankkia   perustaessa  
sellainen   palkkalaji,   joka   on   jo   jonkin   toisen   työaikapankin   käytössä.   Jos   sama   valinta  
tehdään,   ilmestyy   kuvassa   näkyvä   virheilmoitus.  
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Työaikapankin   tuntimuutokset  
 
 

● Työaikapankin   muutoksia   voidaan   syöttää   useammalle   käyttäjälle   kerralla.   Aloitetaan  
klikkaamalla   listauksesta   ruksit   päälle   niiden   käyttäjien   riveille,   joille   muutos  
pankkikertymään   halutaan   tehdä.   Tämän   jälkeen   klikataan   “Lisää   muutos”   -painiketta.  

 
 

● Seuraavassa   näkymässä   tehdään   muutokset   samalla   tavalla   kuin   yhden   käyttäjän  
muutosta   syöttäessä.   Ainoana   erona   on   se,   ettei   tässä   näkymässä   valita   enää   käyttäjiä,  
jolle   muutos   tehdään,   vaan   Käyttäjät-kentässä   näkyy   tieto,   kuinka   monta   käyttäjää   ollaan  
valittu.  
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4.   Koosteraportin   tulostus  

● Koosteraportille   on   lisätty   uusi   painike   “Tulosta   kaikki”,   mistä   voi   tulostaa   kaikkien  
käyttäjien   listaukset   kerralla.  
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Tuotepäivitys   18.2.2020  
 
1.   Saldokertymien   näkyvyyksiä   esimiehille   parannettiin  
 
2.   Excel   vientiin   valinta,   haluaako   muodostaa   summa-rivin  

 
● Kun   “Lisää   sarakkeiden   summausrivi”   -kenttä   on   ruksittu,   muodostuu   Exceliin   summarivi   
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Tuotepäivitys   6.2.2020  
 
1.   Työaikapankki-välilehdellä   päivämäärärajaus   poistettiin  

● Työaikapankki-välilehden   päivämäärärajaus   on   oletuksena   tyhjä.   Näin   oletuksena  
listauksessa   näkyvät   kumulatiiviset   kertymät.   Jos   kertymiä   halutaan   tutkia   joltain   tietyltä  
aikajaksolta,   rajaus   voidaan   tehdä   normaalisti   päivämäärärajauksella.  

 
 

2.   Työaikapankin   excel   vientiä   parannettiin  
 
3.   Raporteilla   summataan   nyt   kaikki   rivit  

● Myös   alasvetovalikoiden   tapahtumat   summataan   raporteilla.   Esim.   päivärahat  
Työaikaraportilla.  
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Tuotepäivitys   21.1.2020  
 
1.   Verottajan   rakentamisilmoitusten   lähetyksen   automatisointi   

● Automaattinen   lähetys   kuukauden   5.   pv  
● Verottajan   yhteyshenkilölle   ja   työmaan   omistajalle   lähetetään   sähköposti   viisi   päivää  

ennen   rakentamisilmoituksen   lähetystä,   jos   ilmoituksessa   on   jotain   virheitä  
● Verottajan   yhteyshenkilölle   lähetetään   sähköposti   rakentamisilmoituksen   lähetyksen  

jälkeen,   jos   virheitä   ilmenee.   Tämän   jälkeen   uudelleenlähetys   pitää   tehdä   manuaalisesti  
● Toiminto   on   maksullinen   lisäominaisuus,   kysy   myynnistä   lisää!  

 
 
2.   Urakkailmoituksista   omalle   välilehdelleen   samat   virhelistaukset   kuin  
verottajan   henkilöraporteilla  
 
3.   Palkkavienteihin   lisätty   uusi   Tila-   kenttä  

● Palkkaviennit   löytyvät   Palkanlaskenta   →   Luo   palkkavientitiedosto  
 
4.   Käyttäjän   tiedoissa   Kotimaa-tieto   muutettu   pakollisesta   vapaaehtoiseksi  
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Tuotepäivitys   8.1.2020  
 

1.   Työaikapankin   muutoshistoria   poistuu   työaikapankin   poistamisen  
yhteydessä  

● Jos   työaikapankki   poistetaan   roskakori-ikonista,   kyseisen   työaikapankin   tapahtumat  
häviävät   muutoshistoria-näkymästä.  
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2.   Lisien   asetuksissa   voidaan   nyt   jättää   kellonaika-kentät   tyhjiksi   

● mahdollista   estää   kyseisen   lisän   laskenta.   Muut   lisät,   joille   on   määritetty   aikaväli,  
lasketaan   normaalisti.  
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Tuotepäivitys   10.12.2019  
 

1.   Työaikapankin   asetusten   muokkaaminen   nyt   mahdollista  
● Klikataan   Lisää/muokkaa   työaikapankkia   -painiketta  

 
● Tämän   jälkeen   klikataan   muokattavan   työaikapankin   riviltä   kynä-ikonia  

 
 

2.   Projektin   takaa   löytyy   välilehti   Projektin   käyttäjät  

● listaus   käyttäjistä,   joille   on   tallennettu   työaikoja   tai   kulunseurantatieto   kyseiselle  
projektille   
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3.   Estetty   mahdollisuus   tallentaa   päällekkäisiä   työaikoja   seuraavissa  
tilanteissa  

● Työntekijä   on   tallentanut   tunteja   projektille   A  

● Työpäällikön   oikeudet   on   rajattu   projektille   B  

● Työpäällikkö   tallentaa   tunteja   työntekijälle   projekti   B:lle  
■ Pystyi   kirjaamaan   päällekkäisen   työajan,   jos   työntekijä   itse   oli   kirjannut  

tunteja   projektille   A  
 

 

4.   Mahdollisuus   muokata   työaikoja   heti   tallennuksen   jälkeen  
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Verottajaraportteihin   liittyvien   tietokenttien   muutokset   9.12.2019  

 
Tulemme   tekemään   verottajan   henkilö-   ja   urakkailmoitusten   tiedostomuotojen   vaatimat  
muutokset   palveluumme   9.12.2019.  
 
Verottaja   haluaa   vähentää   mm.   ilmoitettavien   henkilötietokenttien   määrää   ja   samalla   muuttaa  
rajapintakuvaustaan   hieman   erilaiseksi.   Alla   koontia   muutoksista.  
 
Pakollisia   tietoja   poistuu   käyttäjän   takaa  
Aiemmin   pakollisista   tiedoista   poistuvat   tieto   työntekijän   kotivaltiosta   ja   ulkomaalaisten  
työntekijöiden   kotiosoite.   Työntekijöiden   yhteystietoja   ei   enää   ilmoiteta   verottajalle.   Verohallinto  
saa   muun   muassa   Tulorekisteristä   tarvitsemiaan   tietoja   käyttöönsä.   Poistamme   siis  
pakollisuuden   näiden   kenttien   osalta   palvelustamme.  
 
Urakkailmoituksesta   poistetaan   tieto   urakkasumma-arvioista,   joten   jatkossa   verohallinnolle  
kulkee   tieto   vain   siitä,   mitä   urakoitsija   on   kunkin   ilmoituskuukauden   aikana   mitäkin   urakkaa  
laskuttanut.  
 
Vaihtoehdot   vähenevät   ja   joitain   pakollisuuksia   tulee   lisää  
Myös   verottajan   urakkailmoitusten   Toimeksiannon   laji-tyypit   muuttuvat   ja   vaihtoehtoja  
yksinkertaistetaan.   Jatkossa   Toimeksiannon   laji-vaihtoehtoina   ovat   ”Työvoiman   vuokraus”   ja  
”Urakointi   tai   kunnossapitotyö”.   Uutena   valintavaihtoehtona   tulee   “Perustajaurakointi”  
toimeksiannon   laji.   “Jatkuvaluontoinen   kunnossapitotyö”-vaihtoehto   poistuu   siis   kokonaan.  
Kaikille   sopimuksille   annetaan   jatkossa   myös   arvio   sopimuksen   päättymispäivästä.  
 
Nykyisistä   työsuhdetyypeistä   ”Harjoittelija”   ja   ”Talkootyö”   tiivistetään   yhteen   vaihtoehtoon  
”Henkilö,   joka   ei   saa   työstään   palkkaa   (esim.   harjoittelija,   talkootyö)”.   Lisäksi   nykyinen  
”Työsuhteinen”   muuttuu   ”Palkkaa   saava   henkilö”-   vaihtoehdoksi.   Edelleen   säilyvät   vaihtoehdot  
”Vuokratyöntekijä”   sekä   ”Ammatinharjoittaja   tai   muu   vastaava”.  
 
Yhteyshenkilö   rakentamisilmoituksiin-tiedoissa   oleva   puhelinnumero-kenttä   tulee   pakolliseksi.  
 
Verottaja   haluaa   jatkossa   tietoonsa   myös   jokaisen   työmaan   sijainnin   osoitteena   tai  
vapaamuotoisena   sijaintina.   Työmaan   tietoihin   on   tullut   uusi   kenttä   nimellä   “Kuvaus   työmaan  
sijainnista”.  
 
Tarkempia   tietoja   palvelun   muutoksista   kuvien   kera   löydät   täältä.  
 
Siirtymäaika  
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Verottaja   on   jättänyt   siirtymäajan   henkilö-   ja   urakkailmoitusten   lähettämiseen.   Siirtymäaika   on  
aikavälillä   1.9.-31.12.2019.   Syys-,   loka-,   marras-   ja   joulukuun   verottajailmoitukset   voi   siis   tehdä  
1.1.2020   alkaen   tai   viimeistään   määräpäivään   5.2.2020   “Verottajan   tiedote   muutoksista”.  
Siirtymäajalta   tehtävät   ilmoitukset   lähetetään   uudessa   tiedostomuodossa.   Myös   mahdolliset  
korjausilmoitukset   lähetetään   uudessa   tiedostomuodossa.  
 

Tuotepäivitys   26.11.2019  
 

1.   Parannuksia   työaikapankin   näkymiin  
● Työaikapankkien   historia-näkymää   on   parannettu.   Näkymään   on   lisätty   uusi  

Työaikapankki-valinta,   millä   voidaan   rajata   vain   yhden   työaikapankin   tiedot   listaukseen.  
Lisäksi   Päivämäärä-sarakkeen   tietoa   on   muutettu   siten,   että   se    näyttää   päivän,   mihin  
kyseinen   muutos   kohdistuu.   Nämä   muutokset   parantavat   listauksen   luettavuutta   ja  
nopeuttavat   löytämään   esimerkiksi   muokkausta   vaativan   rivin.   Muokkaus   on   mahdollista  
vain   manuaalisesti   tallennetuille   tapahtumariveille   eli   työajoista   automaattisesti  
muodostuneita   tapahtumarivejä   ei   voida   muokata   tässä   näkymässä.   Näytetään-valikosta  
voidaan   valita   näkyviin   ainoastaan   manuaalisesti   tallennetut   muutokset.  
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Tuotepäivitys   15.11.2019  
 

1.   Parannuksia   Rollock-porttilukijoiden   hallintaan  

 
 

2.   Työmääräinten   Gantt-kalenteriin   projekti-valinta  
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3.   Palkkalajit   järjestettiin   oletusjärjestykseen   Palkanmaksu→   Palkkalajit  
välilehdellä  

 

4.   Työaikapankin   muutoshistorian   parannus  
● Työaikapankin   muutoshistoria-näkymään   listataan   manuaaliset   muutokset   sekä  

automaattisesti   työaikakirjauksista   tulleet   tapahtumat  
● Lisätty   alasvetovalikko,   millä   voidaan   valita,   näkyykö   listauksessa   manuaaliset,  

automaattiset   vai   molemmat   muutokset.  
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Tuotepäivitys   29.10.2019  
 

1.   Saldojen   käytöstä   ohje   asetukset-välilehdelle   ja   työpäiväkalenteriin  
● Saldot-sivut   (Käyttäjät   →   Saldot-välilehti)  

 
● Asetukset   (Asetukset   →   Saldo)  
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Tuotepäivitys   15.10.2019  
 

1.   Työaikapankin   raportin   vienti   Exceliin  

 
Voit   nyt   tulostaa   koko   rapor�n   valitulta   aikaväliltä   työaikapankista.  
 

2.   Korvattiin   “tämä   on   ylityötä”-painike   paremmalla   valinnalla  
 

 
Jos   käy�äjällä   tai   käy�äjän   työaikaryhmällä   on   sekä   ylityölaskenta   ja   saldot   käytössä,   voi   hän   toiminnolla  
valita,   kumpaan   laskentaan   nämä   menevät.  
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Tuotepäivitykset   10.6.2019-14.10.2019  

Tuotepäivitykset   10.6.  

1.   Sarakkeiden   summaus   mahdollisuus   tuotu   omille   lomakkeille   sekä  
poissaoloraportille 
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2.   Ilta-   ja   yölisä   asetuksiin   tuotu   mahdollisuus   määritellä   lasketaanko   lisät  
ylityötunneista   vai   ei 

 

3.   Koosteraportilla   poissaolosummat   vaihdettu   näyttämään   summat  
poissaolotyypin   mukaan 

 
Koosteraportin   löydät   Työajat-raporteista.  
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Poissaolosumma   löytyy   koosteraportin   vasemmasta   reunasta.  

4.   Fivaldi   click-on   integraatioon   lisätty   yleisimmät   poissaolojen  
palkkalajikoodit 

 
Palkkalajikoodit   löydät   Asetuksista   –>   Poissaololajit   tai   Palkanmaksu   –>   Palkkalajit.  
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5.   Ylityö   asetuksiin   lisätty   mahdollisuus   määritellä   mitkä   työaikatyypit  
kerryttävät   ylitöitä  

 
Ylityöasetukset   löydät   Asetuksista   tai   Palkanmaksu-osion   Työpäiväkalenteri-näkymästä  
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6.   Kun   käyttäjällä   vaihtuu   Valttikortti   RFID   tieto   niin   haemme  
automaattisesti   uuden   kortin   työnantajatiedot  

7.   Tilaajavastuu   työnantajastatus   projektin   yleisnäkymään  

 
Kertoo,   paljonko   on   eri   statuksia   ja   klikkaamalla   kuvaa,   pääsee   raportille,   missä   näkee   työmaan  
kaikkien   työnantajien   Tilaajavastuu-statukset.  
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Tuotepäivitykset   24.6.  

1.   Ylityöasetuksiin   tuotu   mahdollisuus   asettaa   lisien   laskenta   myös  
saldotunneista  

 

2.   Henkilön   saldolaskennat   lähtevät   käyntiin   palveluun   merkityn   työsuhteen  
alkupäivämäärän   mukaan  
Päivämääränsyöttö-kenttä   löytyy   käyttäjälomakkeelta.  
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Tuotepäivitykset   19.8.  

1.   Notifikaatio   lisätty,   joka   lähettää   työmaan   omistajalle   ilmoituksen,   jos  
henkilö   lisätään   palveluun   ilman   pakollisia   tietoja  

 
Ilmoitus-asetus   löytyy   Asetukset   –>   Ilmoitukset.  

2.   Automaattinen   uloskirjaaja   osaa   asettaa   myös   tauon   työajalle  
Jos   työaikalomakkeelle   on   määritetty   tauko,   tulee   myös   automaattisesti   loppuneisiin   työaikoihin  
määritelty   tauko.  

3.   Puuttuvasta   työajasta   ei   lähetetä   notifikaatiota   arkipyhinä  
Aiemmin   ilmoitukset   lähtivät   virheellisesti   myös   arkipyhistä.  
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4.   Mahdollisuus   määritellä   ylityön   perusosa   omalle   palkkalajilleen  

 
Ylityön   perusosa   voidaan   laskea   normaalitunneista   omalle   palkkalajilleen.  
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Tuotepäivitykset   2.9.  

1.   Vapaahakukenttä   lisätty   työaikaraportin   suodattimiin  

 

2.   Mahdollisuus   luoda   QR   koodeja   riveistä   sekä   lukea   nämä   applikaatoilla  
jolloin   rivi   avautuu   muokkaustilaan  

 
Jonkin   rivin   valitsemalla   ja   lisää-painiketta   klikkaamalla   voit   luoda   QR-koodin,   jonka   voit  
tulostaa.  
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QR-koodeja   voi   lukea   applikaation   avulla   plus-merkin   takaa   löytyvällä   ominaisuudella.  
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Luettuasi   QR-koodin,   aukeaa   QR-koodille   luotu   rivi   muokkaustilaan.  
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3.   Fivaldi   click-on   integraatioon   lisätty   mahdollisuus   valita  
seurantakohdetaso  

 
Löydät   valinnan   reittiä   Palkanmaksu   –>   Palkkavienti   –>   Asetukset.  

4.   Click-on   integraatioiden   käyttöönottoohjeet   lisätty  

 
Asiakkaalla   on   mahdollista   tuotteet   sivulla   ottaa   käyttöön   tuotteistettuja   palkkaintegraatioita.  
Siksi   myös   käyttöönottoohjeet   on   lisätty   tuotteet-sivulle   sekä   mahdollisuus   tilata   suoraan  
palvelusta   konsultointia   itse   päälle   laitettavien   integraatioiden   määrittelyyn.  
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5.   PDF   vienteihin   lisätty   mahdollisuus   valita   pysty-   tai   vaakasuuntainen  
vienti  

 

Tuotepäivitykset   16.9.  

1.   Parannettu   Talennetut   näkymät-   ominaisuutta  
Raportti   muistaa   talennetun   näkymän,   vaikka   käyttäjä   poistuisikin   raportilta   välillä.   Tallennetut  

näkymät   löytyvät   –   kuvakkeen   takaa.  
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Voit   tallentaa   näkymiä   järjestettyäsi   sarakkeet   haluttuun   muotoon.  
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2.   Saldon   aloituspäivämäärän   pystyy   asettamaan   jälkikäteen   henkilötasolla  
käyttäjän   profiilin   takaa  

 
Löydät   saldon   aloituspäivän   muokkauksen   Käyttäjät   –>   Muokkaa   käyttäjää   –>   Muokkaa   saldon  
aloituspäivää  
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Tuotepäivitykset   30.9.  

1.   Lisätyön   erittely   normaaleista   työtunneista   omalle   palkkalajilleen  

 
Lisätyö-   asetukset   löydät   joko   Asetukset   –>   Ylityöt   ja   Lisät   tai   Palkanmaksu   –>  
Työpäiväkalenteri.  
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Tuotepäivitykset   14.10.  

1.   Rajapintaan   mahdollisuuksia   lisätä   ja   muokata   rivejä   muulla   uniikilla  
tiedoilla   kuin   rivin   ID  

2.   Käyttäjät   ilman   perehdytystä-raporttia   on   parannettu   isommille  
käyttäjämäärille  

 
 

Tuotepäivitykset   27.5.2019  

1.   Vanhojen   viestien   kopiointi  
Nyt   on   mahdollista   kopioida   aiemmin   lähetetty   viesti   ja   uudelleenkäyttää   se.  
Jos   sinulla   erityinen   ryhmä   ihmisiä,   joille   usein   lähetät   viestejä,   voit   aina   kopioida   vanhan   viestin  
ja   lähettää   se   uutena   samalle   ryhmälle. 
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2.   Isot   kuvat-raportille   allekirjoitusmahdollisuus  
Voit   nyt   sisällyttää   saman   allekirjoitus   ja   aika-   sekä   paikkakentät   isot   kuvat-   pdf   raportille,   joka  
löytyy   jo   normaaleista   pdf-raporteista.   
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3.   Kommenttien   kirjoitus   työaikapankkiin  
Voit   nyt   lisätä   kommentteja   työaikapankin   muokkauksiin.  
Ne   ovat   nähtävillä   työaikapankkien   historianäkymässä  

 

4.   Historianäkymän   parantaminen  
Näytämme   nyt   ikonin   kaikista   muutoksista,   mitä   riville   on   tehty   kertoen   miten   muutos   on   tehty.   

Mahdolliset   ikonit   ovat     selain/puhelin,     RFID   leimalaite,     Näytöllinen   leimalaite.  
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Tuotepäivitys   13.5.2019  

1.   Viikkoylityölaskenta  
Voit   nyt   myös   seurata   viikkoylitöitä   palvelussamme.  
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Asetuksen   laskenta   perustuu   työpäiväkalenteriin,   joten   varmista   arvojen   oikeellisuus   siellä.  
Työpäiväkalenterissa   on   uusi   infolaatikko   viikon   pituudelle   ja   viikon   maksimipituudelle,   jotka  
muodostuvat   päivän   pituuksista.  

 
Päivä-asetuksessa   on   myös   uusi   kenttä   työpäivän   maksimipituudelle.  
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Ylityöt   lasketaan   kenttiin   “VK   100%”   ja   “VK   50%”,   jotka   löytyvät   työaikaraportilta.  

 

2.   Valinta   menevätkö   lisät   samoista   tunneista   kuin   ylityöt  
Nyt   voit   valita   jos   lisien   ei   pitäisi   tulla   samoista   tunneista   kuin   ylityöt.  
Valitsemalla   valintaruutu   lisien   riviltä,   tunteja   ei   lasketa   jos   sinulla   on   ylitöitä.  
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3.   Mahdollisuus   valita   valokuvan   koko   PDF-raportille  
Nyt   on   mahdollista   valita   minkälaisena   haluat   valokuvan   olevan   PDF-raportilla.  
Voit   valita   4   vaihtoehdosta:  

1. Pienoiskuvat   raportilla    –   tämä   sisällyttää   pienet   kuvat   raportille  
2. Isot   kuvat   raportilla   –    tämä   sisällyttää   kuvat   alkuperäiskoossa   raportille  
3. Pienoiskuvat   raportilla   ja   isot   kuvat   raportin   jälkeen   –   tämä   sisällyttää   pienet   kuvat  

raportille   ja   isot   kuvat   raportin   jälkeen  
4. Älä   näytä   mitään   kuvia   –   tämä   jättää   kuvat   raportilta   kokonaan   pois  

 

4.   Palkkavienteihin   työaikaryhmävalinta  
Kun   luot   palkkavientitiedoston   voit   nyt   suodattaa   käyttäjät   työaikaryhmittäin.  
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Näin   voit   tehdä   useita   kuukausittaisia   palkkavientejä   sen   mukaan,   mitä   työryhmän   käyttäjät  
kuuluvat.  

 

5.   Ruotsin   ylityölaskenta  
Nyt   on   mahdollista   luoda   päivittäisiä   ylityösääntöjä   ruotsalaiseen   tapaan   Ruotsissa.   Säännöt  
toimivat   samaan   tapaan   kuin    ilta-   ja   yölisät,   joten   asetat   aikavälin,   josta   säännön   tulisi   laskea.  
Ensin   sinun   tulee   lisätä   kenttä   palkkalajit   sivulta,    mistä   nämä   tunnit   pitäisi   laskea:   Lisää   kenttä  
ja   valitse   sille   tyyppi   “aika”.   
Sitten   voit   luoda   uuden   säännön   ja   valita   alasvedosta   mitä   kenttää   sen   pitäisi   laskea   sekä  
lopuksi   nimetä   säännön.   
Kun   olet   luonut   uuden   säännön   voit   muokata   päivän   ja   valita   säännön   alasvedosta.  
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Tuotepäivitys   29.4.2019  

1.   Sähköpostiliitteistä   tehty   yleinen   ominaisuus  
Jos   lähetät   sähköpostilla   raportteja   me   annamme   nyt   mahdollisuuden   lisätä   valokuvia   ja  
tiedostoja   sähköpostin   liitteeksi.  
Tämän   avulla   vastaanottaja   voi   avata   tiedoston   ja   nähdä   myös   valokuvat,   jotka   ovat   liitteenä.  

2.   Teimme   Lomarahavapaa-työaikapankin  
Uutena   asetuksena   Lomarahavapaa.  
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Kun   olet   aktivoinut   lomarahavapaa-asetuksen,   voit   manuaalisesti   muokata   Lomaraha-vapaita  
työaikapankki-sivulla.  

 

 
Näitä   päiviä   voi   sitten   kuluttaa   lisäämällä   jonkun   poissaolotyypin   taakse   tieto,   että   se   käyttää  
lomarahavapaita.  
 
Voit   lisätä   ko.   tiedon   menemällä   asetuksiin   —>   poissaololajit   ja   muokkaa   tai   lisää   rivi.   Sinulla   on  
mahdollista   valita   sille   poissaolotyypille   “käyttää   lomapäiviä”   alasvetovalikosta   vaihtoehdoksi  
“lomarahavapaa”.  
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3.   Kuka   hyväksyi   työajat   -tieto   nyt   myös   sähköpostihyväksynnöistä  
Nyt   näytämme   myös   historian   kuka   hyväksyi   rivit.  
Käyttäjänimen   näyttämisen   sijasta   näytetään   raportin   vastaanottajan   sähköpostiosoite.  
Muista   ettemme   voi   olla   varmoja,   että   juuri   tämä   kyseinen   henkilö   on   klikannut   linkkiä   rivit  
hyväksyäkseen,   koska   hän   on   voinut   lähettää   sen   myös   eteenpäin.  
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Sisällytämme   tämän   informaation   myös   Pdf-raporteille   jos   valitset   valintaruudun   “Näytä   tilainfo”   .  
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Tuotepäivitys   15.4.2019  

1.   Työaikapankkiin   rajoitus   poissaolojen   määrälle  
Jos   sinulla   on   työaikapankki,   voit   asettaa   jonkun   poissaolo   lajin   kuluttamaan   sitä.  
Kun   lisäät   poissaoloa   tälle   poissaolotyypille   me   tarkistamme   onko   sinulla   tarpeeksi   tunteja  
pankissa.  
Näytämme   virheilmoituksen,   jos   yrität   lisätä   poissaoloa   ja   pankissa   ei   ole   tarpeeksi   tunteja.  

 

2.   Työajan   valinta   saldoihin/ylitöihin   ottaa   huomioon   työaikaryhmät  
Jos   sinulla   on   sekä   saldot   että   ylityölaskenta   käytössä   palvelussasi,   löytyy  
työajanlisäys-lomakkeelta   valintaruutu,   mistä   valitset,   kumpaan   laskentaan   nämä   tunnit  
menevät.  
Valintaruutuun   on   tuotu   nyt   tuki   työaikaryhmille,   joten   ainoastaan   ne   työaikaryhmän   käyttäjät,  
joilla   on   molemmat   ominaisuudet   (ylityölaskenta   sekä   saldot)   valittuina,   näkevät   valintaruudun.  
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3.   Projekti-alasveto   näyttää   ensimmäisenä   projektit,   jotka   on   merkitty   Omiin  
projekteihin.  
Projektit   jotka   on   valittu   omat   projektit   näkymään   näkyvät   nyt   projekti-filtterissä   ensimmäisinä  
vaihtoehtoina.  
Tämä   helpottaa   useimmin   käytettyjen   projektien   raporttien   filtteröintiä.  

 

 

4.   Muokattu   Saldo-kalenterin   näkymä   paremmaksi  
Jos   sinulla   on   työaikapankkeja,   jotka   vähentävät   saldoa,   aikaisemmin   kalenterin  
ponnahdusikkuna   ei   osoittanut   oikein   pankkien   tekemiä   vähennyksiä.  
Tämä   on   nyt   korjattu   ja   palvelu   osoittaa   nyt   oikein   vähennykset   myös   ponnahdusikkunassa.  
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Tuotepäivitys   1.4.2019  

1.   Vanhat   lomapäivät   ensin   käyttöön  
Jos   on   käyttämättömiä   lomia   aiemmalla   lomakaudella   nämä   lomapäivät   tulisi   käyttää   ennen   kuin  
nykyisen   lomakauden   kertyneet   lomat.  
 
Jos   haluat   nähdä,   kuinka   lomapäiviä   on   käytetty   mene   Poissaolot→   Lomalaskuri.   Täällä   voit  
nähdä   montako   päivää   käyttämättömiä   lomapäiviä   on   lomajaksolle   tai   mitä   on   käytetty/varattu  
Jos   haluat   nähdä,   kuinka   lomapäivät   on   jaettu   lomajaksoille,   napsauta   muokkauskynää  
käyttäjien   rivillä   ja   näet,   mitä   poissaoloa   on   käytetty   lomien   aikana.  
 

 

2.   Ryhmä-tietojen   muutoksiin   historianäkymä  
Monivalintainen   ryhmä-kenttähistoria   näkyy   nyt   myös   historianäkymässä.   Näytämme   erikseen,  
mitä   ryhmiä   on   poistettu   tai   lisätty.  
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3.   Työaikalomakkeelle   valinta   lasketaanko   saldoa   vai   ylitöitä  
Saldot   ja   ylityölaskenta   toimivat   nyt   yhdessä.   Kun   lisäät   työaikaa   voit   nyt   valita   menevätkö  
normaalin   työajan   ylittävät   tunnit   saldolaskentaan   vai   ylityölaskentaan.  

 

4.   Esimies   voi   nyt   lisätä   työaikapankkiin   tunteja  
Nyt   on   mahdollista   vähentämisen   lisäksi   myös   lisätä   tunteja   työaikapankkiin   manuaalisesti.   Kun  
menet   lisäämään   muutoksen   työaikapankin   tunteihin,   voit   nyt   valita,   onko   kyseessä   tuntien  
lisäys   vai   poisto.  
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5.   Parannuksia   Lomalaskuriin  
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Nyt   voit   tuoda   CSV-tiedostona   lomapäiviä   lomalaskuriimme   vaikkapa   toisesta   järjestelmästä.  
Mene   Poissaolot→   Lomalaskuri   ja   valitse   Näytä   tuonti-ikkuna.   CSV-tiedoston   voi   tuoda   niin  
monesti   kuin   tarvitsee   ja   sillä   ylikirjoittaa   aiemmin   tuodut.  

 

 

Tuotepäivitys   18.3.2019  

1.   Massamuokkaus   lomapäiville  
Nyt   on   mahdollista   massamuokata   lomapäiviä   useilta   käyttäjiltä   samaan   aikaan.  
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Valitse   ensin   käyttäjät   valitsemalla   kunkin   kohdalta   valintaruutu   tai   jos   haluat   valita   kaikki  
käyttäjät,   valitse   otsikon   valintaruutu.   Tämän   jälkeen   klikkaa   Muokkaa   päiviä-painiketta  
avataksesi   popupin,   minne   voit   muokata   päiviä.   
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2.   Oma   mittari-toiminnon   raportointiin   parannuksia  
Nyt   myös   Oma   mittareissa   on   mahdollisuus   ottaa   samanlaisia   PDF-raportteja   kuin   muissa  
Työmaan   turvallisuus-mittareissa   (TR/MVR).  
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3.   Monivalinta-toiminnoille   suodatus   Työajat-raporttiin  
Voit   nyt   filtteröidä   materiaaleja   tai   monitehtäviä   tai   muita   kenttiä   samalla   tavalla.  
Tämä   tulee   kyseeseen   silloin   kun   haluat   löytää   kaikki   työajat,   joille   on   käytetty   joitakin  
materiaaleja   tai   merkitty   tehtäviä   monimateriaali-   tai   monitehtävävalinnalla.  
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4.   Sähköpostin   lähetys   useille   vastaanottajille  
Nyt   on   mahdollista   lähettää   sähköpostilla   pdf-raportti   tai   hyväksyntäraportti   monelle  
vastaanottajalle   samaan   aikaan.  

 

5.   Työmaa-maininta   verottajaraportin   virheisiin  
Verottajaraportin   virheissä   näkyy   nyt   miltä   työmaalta   virhe   tulee,   joten   pääkäyttäjän   on   helppo  
katsoa,   kuka   korjaisi   virheen.  
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Tuotepäivitys   4.3.2019  

1.   Saldojen   näkyvyys   työaikakalenterissa  
Saldomuutokset   näkyvät   nyt   työajoissa   →   Kalenterissa   jokaisessa   lokerossa.   Nähdäksesi  
saldomuutokset   pitää   sinun   hakea   ainoastaan   yksi   käyttäjä.   Voit   myös   nähdä   oman  
kokonaissaldosi   kalenterin   yläpuolella   työaikojen   summissa   ja   viikkoraportillasi  
mobiilisovelluksessa.  

 

2.   Mahdollisuus   hylätä   sähköpostilla   lähetetyt   rivit  
Kun   lähetät   sähköpostin   hyväksyttäväksi   työajoista,   on   vastaanottajalla   nyt   mahdollisuus   myös  
hylätä   rivit   painamalla   linkkiä.  
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3.   Mahdollisuus   valita   perehdytyksen   yhteydessä   perehdytettävän   tilaaja;  
muodostaa   työmaakohtaisen   alihankintapuun.  
Uusi   ominaisuus   perehdytyksessä.   Jos   otat   ominaisuuden   käyttöön,   tulee   Perehdytystä  
tehdessäsi   valita   tilaaja   jokaiselle   perehdytettävälle.  
Tämän   informaation   avulla   rakennamme   “alihankintapuun”,   mistä   näette,   miten   kukin   toimija   on  
ko.   työmaalla   toisiinsa   yhteyksissä.  
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Kysy   tästä   ominaisuudesta   asiakaspalvelustamme.  

4.   CSV-integraatiovienti   Novaan  
CSV-integraatio   Novaan   toimii   samalla   palkkalajit-toiminnolla,   kuin   muutkin   Moveniumin   click-on  
integraatiot   (Fivaldi,   Netvisor).  
 
Yhdenmukaista   palkkalajikoodit   työajoista   ja   poissaoloista   luo   palkkavientitiedosto.  

 
Saat   CSV-tiedoston,   jonka   voit   manuaalisesti   viedä   Novaan.  
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Tuotepäivitys   18.2.2019  

1.   Useita   parannuksia   gantt-kalenteriin  
Voit   nyt   nähdä   enemmän   tietoja   työmääräimestä   gantt-kalenterissa.  

 
Klikkaamalla   gantt   kalenterin   riviä   aukeaa   popup,   josta   voit   nähdä   työmääräimestä   enemmän  
informaatiota.   Kynän   kuvasta   voit   myös   muokata   tietoja.   Viemällä   hiiren   kunkin   käyttäjän   janalle,  
ilmestyy   siihen   plus-merkki,   josta   käyttäjälle   voi   lisätä   työmääräimen.  
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2.   Tieto   automaattisista   lopetetuista   työajoista  
Nyt   palvelu   ilmoittaa   rivit,   joiden   työaika   on   päätetty   automaattisesti.   Voit   nyt   helposti   löytää  
palvelun   automaattisesti   lopetetut   työajat   statukselta   system   edited.  

 

3.   Esimiehet   näkevät   nyt   alaistensa   saldot.  
Voit   nyt   valita   asetuksista,   minkä   työaikaryhmän   saldoja   ei   lasketa.   Näin   työntekijöiden   saldot  
näkyvät   esimiehelle   vaikka   hänellä   itsellään   ei   olisikaan   saldo-toimintoa.  
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Tuotepäivitys   1.2.2019  

1.   Saldon   ja   työaikapankin   tunnit   eivät   mene   enää   tuplana.  
Työaikapankkia   perustettaessa   rastitetaan   valintaruutu   “Ei   vaikuta   saldoon”.  
->   Työpäivän   ylimenevät   tunnit   siirtyvät   Työaikapankki-leimauksella   työaikapankkiin   ja  
saldokertymä   pysyy   ennallaan.   Katso   kuva   alla:  
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2.   Työaikapankin   tunteja   muokattava  
Työaikapankin   toimintalogiikkaa   muutettiin   siten,   että   työaikapankin   tunteja   pystyy   vähentämään  
käyttäjärooleilta,   joihin   on   sallittu   näkyvyys.  

3.   Piilotettu   popup   viesti  
Ilmoitukset   viesteistä   näytetään   numerona   oikean   yläkulman   kello-ikonissa.   Viestit   avautuvat  
painamalla   kello-ikonia.   Viestin   saa   näkyviin   painamalla   näytä   “Näytä”-painiketta.   Ilmoitusikkuna  
sulkeutuu   painamalla   rastista.   Viesti   poistetaan   painamalla   kyseisen   viesti-ikkunan   rastista.  
Katso   kuva   alla:  

 

4.   Salasanan   vaihtoon   lisää   tietoturvaa  
Salasanan   vaihtotoimintoon   on   lisätty   tietoturvaa.   Vaihtotilanteessa   kysytään   vanha   salasana   ja  
uutta   salasanaa   kahteen   kertaan.  
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Jos   käyttäjällä   on   kertakäyttösalasana,   sisäänkirjautuessa   kysytään   vain   uutta   salasanaa  
(kahteen   kertaan).   Annettu   salasana   muuttuu   “vanhaksi”   salasanaksi   seuraavalle  
kirjautumiskerralle.   Ohessa   kuva:  

 

5.   Työaikojen   pyöristys   työaikaryhmittäin  
Työaikaryhmille   on   mahdollista   asettaa   leimausten   pyöristyssäännöt:  
->   Asetuksissa   valitaan   haluttu   työaikaryhmä.   Avataan   Työajan   pyöristys   -toiminto.  
Pyöristyssäännön   voi   asettaa   sekä   Aloitusaika   että   Lopetusaika   -leimauksille.   Ohessa   kuva:  
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Tuotepäivitys   18.1.2019  

1.   Nyt   on   mahdollista   poistaa   viestin   kiinnitystoiminto.  
Valitaan   viesti,   josta   halutaan   poistaa   kiinnitys.   Järjestelmä   avaa   ponnahdusikkunan,   jossa   on  
keltainen   painike   “Poista   kiinnitys   viestistä”.   Painamalla   painiketta   ja   vastaamalla   “Kyllä”  
varmistuskysymykseen   viesti   siirtyy   alas   listalle.   Katso   kuva   tästä:  
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2.   Virhe   joka   lukitsi   käyttäjätunnuksia   nyt   korjattu  

3.   Työaikapankissa   on   uusi   hakutoiminto.  
Nyt   on   mahdollista   tehdä   hakurajaus   Työntekijälle.   Katso   kuva   tästä:  
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4.    Jos   ”Takaisin”   -painiketta   painettiin   vahingossa   kesken   mittauksen,  
kaikki   jo      kerätyt   tiedot   menetettiin  
Tämä   on   nyt   korjattu   siten,   että   vahingossa   ”Takaisin”   -painiketta   painettaessa   avautuu  
ponnahdusikkuna,   joka   varmistaa   haluaako   käyttäjä   poistua   Mittaus-sivulta.   Kun   tähän   vastaa  
“Ei”,   mittaustoiminto   jatkuu   normaalisti.    Katso   kuva:  
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5.   Monitehtävä   -toiminto   ei   laskenut   tehtävien   tunteja   muokkaustilassa  
Nyt   on   mahdollista   tehdä   tuntien   lisäys   Monitehtävä   -toiminnossa   eri   tehtäville   myös  
muokkaustilassa.   Katso   kuva:  
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Tuotepäivitys   8.1.2019  

1.   Moveniumin   värimaailma   muuttui   siniseksi  
Tästä   lähtien   Moveniumin   käyttöliittymä   on   sini-pohjainen   aiemman   punaisen   sijaan.   Muutos  
näkyy   pian   myös   mobiilisovelluksissa.  

2.   TR-mittauksen   osa-alueet   voidaan   ryhmitellä  

 

3.   Työmaapäiväkirjan   rivien   tilat  
Työmaapäiväkirjan   rivejä   voidaan   suodattaa   Tilan   perusteella.   Lisäksi   päiväkirjamerkinnät  
voidaan   hyväksyä.  
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Tuotepäivitys   25.10.2018  

1.   Tehtävänhallinta-parannuksia  
● Aliurakuointityöntekijät   näkevät   kaikki   tehtävät,   jotka   on   annettu   heidän   työnantajilleen  
● Tehtävälistaa   voi   nyt   muokata   ns.   massamuokkauksena.  

2.   Ilmoitus   hylätyistä   työajoista  
Jos   esimiehesi   hylkää   työaikamerkintäsi,   saat   siitä   ilmoituksen.  
 

Tuotepäivitys   8.10.2018  

1.   Näkymien   tallennus   omilla   lomakkeilla  
Voit   tallentaa   raporttinäkymiä   myös   omiin   lomakkeisiin   perustuvissa   raporteissa.  
 

2.   Uusi   tila:   hylätty  
Esimies   voi   määrittää   rivin   tilaksi   Hylätty,   ellei   hän   halua   hyväksyä   sitä.   Rivit   voi   täten   myös  
suodattaa   tämän   uuden   tilan   mukaan.  
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Tuotepäivitys   1.10.2018  

1.   Tuki   alatehtäville   työaikojen   lisäyksessä  

Voit   nyt   valita   myös   alatehtäviä,   kun   lisää   työaikoja   ja   käytössäsi   on   Tehtävienhallinta.  

2.   Työmaaviestien   lähettäminen  

Työmaan   johtaja   voi   nyt   lähettää   viestejä   kaikille   työntekijöille,   jotka   ovat   tai   ovat   olleet   töissä  
kyseisellä   työmaalla.  

Tuotepäivitys   13.9.2018  

1.   Käyttäjä   voi   nyt   tallentaa   omia   raporttinäkymiä  
 
Voit   nyt   tallentaa   raporttinäkymiä,   se   tehdään   sarakevalinta-ikkunasta:  
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2.   Kuvien   lataus   tapahtuu   nyt   taustalla  
 
Ei   tarvitse   enää   odottaa   kuvan   latausta,   vaan   se   tapahtuu   nyt   taustalla   ja   näet   sen   etenemisen.  
 

3.   Saldoraporttiakin   voi   nyt   ”massamuokata”  
 

4.   Työmaan   omistaja   verottajaraporttiin  
 
Voit   nyt   suodataa   verottajaraportissa   kaikki   valitsemasi   työmaan   johtajan   työmaat.  
 

Tuotepäivitys   3.9.2018  

1.   Movenium   voi   luoda   työajan   automaattisesti   käyttäjän   puolesta  

Uusi   asetus   mahdollistaa   työaikaryhmäkohtaisen   automaattisen   työajan   lisäämisen   työntekijän  
puolesta.   Jos   tämä   asetus   on   päällä,   järjestelmä   luo   käyttäjälle   työajan   sen   mukaan,   mikä  
työpäivän   pituus    hänen   työaikakalenterissaan   on   määritelty   hänelle.  

2.   Verottajaraportin   työmakohtaiset   virheet   löytyvät   työmaatietojen   takaa  

Työnjohto   voi   avata   projektin   esimerkiksi   Omat   työmaat-listasta   suurennuslasilla   ja   verottajan  
virheitä   pääsee   korjaamaan   niille   henkilöille,   jotka   ovat   tässä   projektissa   käyneet.   Tämä  
helpottaa   pääkäyttäjien   työtä   paljon.  
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3.   Voit   jaotella   työajan   useampaan   tehtävään   yhtä   aikaa  

Kun   sinulla   tehtävät-toiminto   käytössä   ja   laitat   Asetukset-sivulta   Useita   tehtäviä  
työajassa-asetuksen   päälle,   voit   merkata   monta   työtehtävää   tehdyksi   työaikaa   raportoidessasi.  

 

Tuotepäivitys   16.8.2018  

1.   Vastaanottajalista   työmaatapahtumille  

Voit   nyt   valita   monta   vastaanottajaa   työtapahtumille.   Aiemmin   vain   yksi   henkilö   voitiin   määritellä  
ilmoitusten   vastaanottajaksi.  

2.   Termin   valinta   projektille  

Voit   nyt   itse   määritellä,   millä   termillä   haluat   kutsua   projektia,   kuten   vaikkapa   Asiakas   tai  
Työmaa.  
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3.   Lomakalenteri  

Voit   nyt   nähdä   tämän   ja   viime   vuoden   käytetyt   ja   jäljellä   olevat   lomapäivät.   Lisäksi   näet   myös  
työaikasaldosi,   mikäli   teillä   on   tämä   toiminne   aktivoituna.  

Tuotepäivitys   27.6.2018  

1.   Kalustot   voidaan   nyt   ryhmitellä  
Asetukset-sivulla   on   uusi   Kalustoryhmät-asetus,   katso   kuva   alla.   Sen   avulla   kalustoa   voidaan  
laittaa   ryhmiin,   jonka   jälkeen   on   kätevä   siirtää   kalustoryhmiä   kohteesta   toiseen   ilman,   että  
tarvitsee   siirtää   niitä   yksitellen.   Tämä   toiminto   on   tarpeellinen   etenkin,   kun   kalustomäärä   kasvaa  
yli   muutaman   kymmenen.  

 

2.   Tehtäviä   voidaan   nyt   tehdä   myös   yritykselle  
Tehtäviä   voidaan   luoda   nyt   myös   yritykselle.   Aliurakoitsijan   pääkäyttäjä   voi   sen   jälkeen  
uudelleenohjata   tehtävän   oikealle   henkilölle.  
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3.   Aliurakoitsijan   pääkäyttäjä  
Nyt   pääkäyttäjä   voi   luoda   myös   aliurakoitsijoille   erillisiä   pääkäyttäjiä.  

4.   Näytölliset   leimalaitteet   voidaan   lisätä   etänä  
Näytölliset   leimalaitteet   voidaan   nyt   hallinnoida   sujuvasti   etänä.   Laite   lisätään   syöttämällä   sen  
IMEI-koodi,   sisäänkirjautumista   ei   vaadita.  

Tuotepäivitys   1.6.2018  

1.   Pääkäyttäjä   voi   nyt   kopioida   työaikoja   Muokkaustilassa  
Tämä   uusi   toiminto   mahdollistaa   pääkäyttäjälle   työaikojen   kopioimisen   uudelle   riville.   Erityisen  
kätevää,   jos   on   tarve   jakaa   työaika   moneen   tehtävään.  
 

2.   Automaattinen   työaikojen   kopiointi  
Pääkäyttäjä   voi   laittaa   päälle   tällaisen   asetuksen:   Luo   työaikamerkinnät   edeltävälle   päivälle   jos  
käyttäjä   ei   ole   sitä   merkinnyt.   Jos   asetus   on   päällä,   palvelu   kopioi   yön   aikana   viimeksi   syötetyn  
työajan   edellisen   päivän   työajaksi.  
 

3.   Kirjautuminen   Google-tunnuksella  
Lanseerasimme   Google   SSO   (Single-Sign-On)-toiminteen.   Käyttäjät   voivat   siis   nyt   kirjautua  
sisään   kätevästi   gmail-tunnuksellaan,   jos   se   on   määritelty   sähköpostiasetuksiin   palvelun  
käyttäjäprofiilissa.  
 

4.   Työntekijämäärät   automaattisesti   Työmaapäiväkirjaan  
Työmaapäiväkirja   osaa   nyt   automaattisesti   kerätä   työntekijämäärät   Työajanseurannasta   ja  
Kulunseurannasta.  
 

5.   Push-viesti   hyväksymättömistä   työajoista  
Esimies   saa   push-viestin   puhelimeensa   maanantai-aamunisin   kaikista   hyväksymättömistä  
työajoista   hänen   kohteissaan.  
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6.   Tulostus   koosteraportilta  
Voit   nyt   tulostaa   suoraan   koosteraportilta.  

Tuotepäivitys   18.4.2018  

1.   Koosteraportti   työajanseurantaan  
Näet   nyt   Työajat->Koosteraportti-välilehdellä   koosteraportin   kalenterin   vasemmalla   puolella.  
Tämä   on   tuttu   juttu   meidän   vanhan   käyttöliitymän   käyttäjille.  

 

2.   Työajanseuranta-valintaa   käyttäjäprofiilissa   parannettiin  
Kun   Työajanseuranta–   valinnasta   otetaan   pois   rasti   käyttäjäprofiilista,   myöskään  
leimauslaitteella   leimaamista   ei   lasketa   työajaksi.   Aiemmin   laiteleimaukset   menivät   silti  
työajanseurantaan.  
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3.   Käyttäjän   luontia   leimalaitteella   parannettiin  
Kun   käyttäjä   luodaan   leimaamalla   ekaa   kertaa   Inoptics-leimauslaitteeseen,   käyttäjän  
profiili-editoriin   luodaan   nyt   rastiruutuvalinta   Leimauslaitteen   leimaukset   käytetään   vain  
kulunseurantaan   eikä   työaikoihin.   Myöhemmin   toteutamme   tämän   saman   myös   näytölliselle  
leimauslaitteelle.  

4.   GPS-koordinaatit   Työturvallisuushavaintoihin  
Jos   käyttäjä   on   antanut   luvan   paikannustietojen   välittämiseen,   Työturvallisuushavainnot   saavat  
nyt   GPS-koordinaatit,   jolloin   niitä   voidaan   seurata   kartalta.  

 

Tuotepäivitys   27.3.2018  

1.   Uusi   hakusuodatin  

Hakusuodatin   säästää   nyt   enemmän   tilaa   ja   helpottaa   hakuja  
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2.   Työmaapäiväkirjan   PDF-vienti  

Työmaapäiväkirjan   voi   nyt   viedä   PDF-tiedostoon.   Mukaan   tulee   myös   isotkin   kuvat.  

Tuotepäivitys   7.3.2018  

1.   Automaattinen   kilometrilaskenta  
Jos   sinulla   on   Kilometrit-toiminto   käytössä   työajanseurannassa,   kilometrit   kohteeseen   lasketaan  
nyt   automaattisesti   lyhyimmän   reitin   mukaan,   joko   toimisto-   tai   kotiosoitteesta.   Huom:   kilometrit  
lasketaan   molemmilta   suunnilta,   eli   meno   ja   paluu   lasketaan   yhteen.  
 

2.   Turvallisuus-valikko  
Turvallisuuteen   liittyvät   tuotteet   näkyvät   nyt   Turvallisuus-valikon   alta.  
 

3.   Kalustonhallinta   –   Beta  
Moveniumilla   on   nyt   beta-vaiheessa   tuote   nimeltä   Kalustonhallinta.   Tällä   tuotteella   seuraat  
varusteita,   koneita   ja   muita   laitteita   rakennuskohteessasi.   Voit   hinnoitella   laitteen   ja   kun   siirtelet  
laitteita   kohteiden   välillä,   niistä   lasketaan   päiväkohtainen   hinta.   Ota   yhteyttä,   jos   tämä   tuote  
kiinnostaa!  
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Tuotepäivitys   21.2.2018  

1.   Automaattinen   työajan   ja   läsnäolon   katkaisemisen   aika   voidaan  
määritellä   itse  

Nyt   voi   itse   päättää,   mihin   kellonaikaan   automaattinen   työpäivän   katkaiseminen   tapahtuu,   ja  
mikä   merkitään   lopetusajaksi.  

2.   Perehdytys:   Kulkulupahälytys   käyttäjälle   ja   työmaan   omistajalle  

Perehdytys-palvelu   lähettää   kulkulupien   erääntymisestä   ilmotukset   käyttäjälle   ja   työmaan  
omistajalle.  

3.   TR-mittaus:   uusi   sarake  

TR-mittauksen   PDF-raportissa   on   uusi   sarake   osa-alueiden   TR-indeksille.  
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4.   Tehtävänhallinta:   järjestely   yrityksen   mukaan  

Voit   nyt   järjestellä   tehtäviä   yrityksen   mukaan   Tehtävänhallinnassa.  

5.   Uusia   suotimia   TR-   ja   MVR-mittaukseen  

Tuotepäivitys   12.2.2018  

1.   Kalenterissa   näytetään   työpäivän   kokonaistunnit  

Voit   katsoa   kokonaistunnit   päivittäin   suoraan   kalenterinäkymästä.  
 

 
 

2.   Työmääräimet   näkyville   työmaan   yleisnäkymään  

Työmaan   yleisnäkymässä   näytetään   työmaalle   kirjatut   työmääräimet   listana.   Voit   avata  
yleisnäkymän   valitsemalla   vasemmasta   valikosta   omat   työmaat   ja   siitä   suurennuslasista  
työmaan   listaukseen.  
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3.   Raahaamalla   kopioiminen   toimii   nyt   työmaapäiväkirjassa  

Voit   nyt   kopioida   työmaapäiväkirjan   kalenterinäkymässä   tapahtumia   päivältä   toiselle.   Tämä   on  
kätevää,   jos   teet   samoja   asioita   monta   päivää   putkeen.  

 

 

Tuotepäivitys   23.1.2018  

1.   Lomalaskuri   –   toiveestanne!  
Lomalaskuri   oli   joulukuun   tuotekyselymme   perusteella   ylivoimaisesti   kaivatuin   puuttuva   toiminto  
Työajanseuranta-palvelussamme.   Asetimme   toiveen   heti   tuotekehityksen   kärkeen   ja   tadaa,  
tässä   se   on   heti   kokeiltavissa!   
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Näin   Lomalaskuri   toimii   lyhyesti:  

1. Kytke   poissaolot   päälle   asetuksista  
2. Lisää   haluamasi   poissaololajit   ja   valitse   ruutu   “Kuluttaa   lomapäiviä”  
3. Kun   työntekijä   lisää   lomapäiviä   kuluttavan   poissaolon,   ohjelma   vähentää   lomapäiviä  

automaattisesti.  
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Lomapäivälaskuri   löytyy   Poissaolojen   takaa.   Listalla   näkyy   työntekijöiden   lasketut   lomapäivät  
(vrk)   sekä   käytetyt,   varatut   ja   jäljellä   olevat   lomapäivät.   Lomapäiviä   kuluu   sitä   mukaa   kun  
työntekijät   merkitsevät   poissaoloja   sellaisella   poissaololajilla,   joka   on   merkitty   vuosilomaa  
vähentäväksi.   Tulevaisuuteen   merkityt   poissaolot   näkyvät   varattuina   lomapäivinä.   
 
Lomakertymät   ja   -käyttö   näytetään   lomanmääräytymisvuosikohtaisesti   (päivämäärähaku).  
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Tällä   hetkellä   työntekijöille   lasketaan   oletuksena   30   päivää   lomaa.   Kertyneitä   lomapäiviä   voi  
muuttaa   manuaalisesti   kynäpainikkeella.   Muokkaukset   tehdään   kullekin  
lomanmääräytymisvuodelle   erikseen.   Käyttäjän   tietoihin   voi   myös   asettaa   työsuhteen  
alkupäivämäärän,   jonka   perusteella   ohjelma   laskee   2,5   lomapäivää   työssäolokuukautta   kohden.  
 
Myöhemmin   laajennamme   tätä   toimintoa   lisäämällä   siihen   monipuolisemmat   lomapäivien  
kertymälaskurit.   Teemme   parhaillaan   lomapäivä-toiminnoista   myös   ohjevideota,   jota   voitte  
jatkossa   hyödyntää   poissaololajien   muokkauksessa.   

2.   Hakusuodattimiin   monivalinta-toiminto  
Raporttien   vakiosuodattimet   ovat   nyt   monivalinta-tyyppisiä.   Voit   valita   suodattimista   esim.   useita  
kohteita   tai   työntekijöitä   samalla   kertaa.   Tähän   mennessä   haku   on   onnistunut   vain   yksi  
suodatettu   tieto   kerrallaan.  

 

3.   Asetusten   määrittely   työaikaryhmittäin   (Beta)  
 
Asiakkailta   saamamme   palautteen   perusteella   joskus   tulee   tarve   määritellä   ohjelmamme  
käyttöäasetuksia   työntekijäryhmittäin.   Haluttaisiin   esim   määritellä   saldot   käyttöön   vain   osalle  
työntekijöistä.   Nyt   se   on   mahdollista   työaikaryhmien   avulla!   Ominaisuus   on   vielä   BETA-versio   ja  
tuomme   ajan   mittaa   lisää   asetuksia,   joita   voit   säätää   työaikaryhmäkohtaisesti.   Tällä   hetkellä   voit  
määritellä   seuraavia   asetuksia:  

● saldo  
● tauko  
● tehtävät  
● poissaolot  
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Saldojen   osalta   voit   määritellä   onko   toiminto   käytössä   valitsemallasi   työaikaryhmällä.  
Huomaathan,   että   jo   aikaisemmin   olet   voinut   määritellä   kullekin   työaikaryhmälle   työpäivän  
oletuspituuden   sekä   mahdolliset   saldoihin   liittyvät   poikkeuspäivät.   Nämä   muutokset   tehdään  
työpäiväkalenterista   (Asetukset   →   Työpäiväkalenteri)  
Tauon   osalta   voi   määritellä   onko   taukotoiminto   käytössä   valitulle   työaikaryhmälle,   sekä  
määritellä   ryhmän   tauon   oletuspituuden.  
 
Tehtävien   osalta   on   valittavissa   näkyykö   tehtävävalikko   valitulle   työaikaryhmälle  
työajanlisäyksessä.   Tehtäväluetteloa   ei   sen   sijaan   voi   määritellä   erikseen   työaikaryhmille,   vaan  
se   on   aina   kaikille   sama.   (Muista   kuitenkin   työmaakohtaiset   tehtävät   sekä   alitehtävät)  
Myös   poissaolojen   osalta   määriteltävissä   on   onko   toiminto   käytössä   valitulle   työaikaryhmälle.  
Poissaololajeja   ei   voi   säätää   ryhmäkohtaisesti,   vaan   ne   ovat   kaikille   samat.  
Näin   otat   käyttöön  
 
Pääset   asettamaan   työaikaryhmät   päälle   palveluusi   Asetukset-sivun   lisäasetuksien   kautta.  
Valitse   Työajanseuranta-asetusten   alta   Näytä   lisäasetukset  
Lisää   haluamasi   Työaikaryhmät   Lisää-painikkeella.  
 

 
 

Kun   työaikaryhmät   on   kytketty   päälle   tulee   asetussivun   ylälaitaan   pudotusvalikko   otsikolla  
Työaikaryhmät.  
 
Valitse   haluamasi   työaikaryhmä   ja   säädä   asetuksia   työaikaryhmäkohtaisesti.  
 
Kun   haluat   palata   kaikkia   työaikaryhmiä   koskeviin   asetuksiin   napsauta   pudotusvalikosta   kohtaa  
Valitse.  
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4.   Viikkonumerot  
Helpotimme   päivämäärähakua   lisäämällä   kalenteriin   viikkonumerot.  

 

4.   Päivämääräkentän   hälytys  
Voit   määritellä   päivämääräkentälle   automaattisen   hälytystoiminnon.   Ohjelma   lähettää  
hälytyksen   14   päivää   ennen   päivämäärän   saavuttamista   pääkäyttäjien   sähköpostiin   sekä  
ohjelman   sisäisenä   viestinä.  
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Voit   esimerkiksi   lisätä   käyttäjälomakkeelle   kentän   Työlupa   voimassa   ja   asettaa   sille  
automaattisen   hälytyksen.   Hälytys   voidaan   asettaa   mille   tahansa   päivämääräkentälle   ja   mille  
tahansa   lomakkeelle.  
 
Pyydä   tarvittaessa   apua   asiakastuestamme.  

 

 

Tuotepäivitys   15.12.2017  

1.   Uusi   asetus   Alatehtävät   helpottaa   tehtävien   valintaa   ja   ryhmittelyä  
Pääkäyttäjä   voi   laittaa   asetuksista   päälle   Alatehtävät-asetuksen.   Tämän   jälkeen   tehtäville  
voidaan   asettaa   alatehtäviä.   Työaikaa   lisättäessä   alatehtävät   suodattuvat   valitun   tehtävän  
mukaan.   Esimerkiksi   tehtävälle   Maalaustyö   voidaan   määritellä   alatehtävät   Sisämaalaus   ja  
Ulkomaalaus.   Alatehtävät   ovat   valittavissa   vain   jos   tehtävistä   on   ensin   valittu   tuo   kyseinen  
maalaustyö.  
 
Alatehtävät   helpottavat   oikean   tehtävän   valintaa   sellaisessa   tilanteessa,   jossa   tehtäviä   (ts.  
litteroita)   on   paljon.  
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Alatehtävät   asetuksissa:  

 

Alatehtävät   työaikalomakkeella:  
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2.   Nyt   voit   vaihtaa   näytöllisen   leimauslaitteen   toiselle   työmaalle!  
Nyt   voit   vaihtaa   työmaata,   johon   näytöllinen   leimauslaite   on   kytkettynä.   Löydät   laitelistan   valikosta  
vasemmalta   kohdasta   Työmaat->   Ylhäältä   välilehti   ”Laitelista”.   Muokkaa   laitetta   klikkaamalla  
kynä-ikonia   laitelistassa.  

©   Visma   Software   Oy  



 

 

3.   Keskeneräisten   työaikojen   hyväksyntä   on   estetty  
Työaikoja   hyväksyttäessä   ohjelma   antaa   huomautuksen,   jos   hyväksyttävien   rivien   joukossa   on  
työaikoja,   joilla   ei   ole   lopetusaikaa.   Lopetusajan   puuttuminen   tarkoittaa   sitä,   ettei   työtunteja   voida  
laskea   ja   näin   ollen   tiedot   eivät   voi   olla   oikein.   Siksi   keskeneräisten   rivien   hyväksyntä   on   estetty.   Muutos  
koskee   vain   yrityksiä,   joilla   käytössä   on   työajansyöttötapana   Aloitus-   ja   lopetusajat.  

4.   Muokkaustila   tukee   nyt   myös   lisäkenttiä  
Edellisessä   päivityksessä   julkaistiin   muokkaustila,   joka   mahdollistaa   tietojen   muokkauksen   suoraan  
raporttinäkymästä.   Nyt   tämän   muokkaustilan   kautta   voi   muokata   myös   sellaisia   kenttiä,   jotka   ovat  
työaikalomakkeella   piilotettu   “Lisäkentät”   -painikkeen   alle.  
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Tuotepäivitys   29.11.2017  

1.   Raportin   muokkaustila  
Muokkaustila   mahdollistaa   tietojen   muokkauksen   suoraan   raporttinäkymästä.   Klikkaa  
muokkaustila   päälle   ja   muokkaa   haluamasi   tiedot.   Kun   olet   valmis,   tallenna   ja   klikkaa  
muokkaustila   pois   päältä   ja   kaikki   muokkaukset   tallentuvat   yhdellä   kertaa!  

 

2.   Raportin   järjestäminen   monen   sarakkeen   mukaan  
Nyt   voit   järjestellä   raportit   useiden   sarakkeiden   mukaan.   Paina   ensin   sen   sarakkeen   otsikkoa,  
jonka   mukaan   haluat   ensisijaisen   järjestelyn,   sitten   toisen   sarakkeen   otsikkoa   jne.  
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3.   Viikkonäkymä   selkeni  
Työntekijäkäyttäjä   näkee   nyt   oletuksena   viikkonäkymän,   josta   näkee   kätevästi   koko   viikon  
työajat   ja   poissaolot.   Tietojen   muokkaus   on   mahdollista   suoraan   viikkonäkymästä.  
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4.   Parannuksia   Perehdytys-tuotteeseen  
4.1.   Kun   käyttäjä   koittaa   lisää   työaikaa   projektiin   johon   hänellä   ei   ole   perehdytystä,   hänelle  
aukeaa   nyt   perehdytyskysymykset   ja   niihin   kuuluvat   liitteet.  

 
4.2.   Nyt   voit   lisätä   Perehdytys-tuotteeseen   myös   projektikohtaisia   liitetiedostoja.  
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5.   Osallistujien   lisääminen   työmääräimiin  
Nyt   voit   lisätä   osallistujia   työmääräimeen.   Näin   he   saavat   ne   omalle   työlistalleen.  

 

6.   Kopiointi   työmääräinkalenterissa  
Nyt   voit   kopioida   työmääräimiä   kalenterissa   drag&drop-tyyliin.  

 

Tuotepäivitys   7.11.2017  

1.   Uusi   tuntihinta-toiminto  
 
Uusi   tuntihinta-toiminto   on   nyt   kytkettävissä   päälle   asetuksista!   Tuntihinta-toiminto   helpottaa  
kustannusten   seurantaa   ja   laskutusta.   Voit   valita   haluatko   seurata   hintoja   työmaa   vai  
käyttäjäkohtaisesti   ja   asettaa   oletustuntihinnan   joko   työntekijän   tai   työmaan   taustatietoihin.  
Ohjelma   kertoo   toteutuneet   tunnit   oletustuntihinnalla   ja   näyttää   kertyneet   kustannukset   suoraan  
työaikaraportilla.  
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2.   Tehtävähallintaan   omia   kenttiä.  
Tehtävänhallinta-työkaluun   voi   nyt   lisätä   omia   kenttiä.   Lisätyt   kentät   kysytään   käyttäjältä   tunti-   ja  
kommentti-sivun   jälkeen,   kun   tehtävä   suoritetaan   tehdyksi.  

3.   Haku-toimintoa   parannettu  
Haku-toimintoa   on   parannettu!   Nyt   voit   hakea   palvelusta   esimerkiksi   käyttäjiä   etu-   ja  
sukunimellä,   kun   aiemmin   haku   on   tukenut   vain   yhtä   hakusanaa.  
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Tuotepäivitys   25.10.2017  

1.   Kalenteriraportista   voi   hyväksyä   tunteja   ja   vaihtaa   helposti   yhdestä  
valitusta   työntekijästä   toiseen.  
 
Voit   hyväksyä   työntekijän   tunnit   suoraan   kalenterinäkymästä.   Valitse   työntekijä,   jonka   tunnit  
haluat   hyväksyä   ja   siirry   yhdestä   työntekijästä   seuraavaan   nuoli-napilla.   Hyväksyntä-nappi  
kaikille   näkyvissä   oleville   tunneille   nopeuttaa   tarkastettujen   tuntien   hyväksyntää.   Katso   kuva  
alla.  
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2.   Työmaakohtaisia   tehtäviä   voi   kopioida   toisesta   projektista.  
 
Työmaakohtaisten   tehtävien   kautta   voi   valita   toisen   projektin,   josta   tehtävä   kopioidaan  
haluamaasi   projektiin.   Katso   kuva   alla.  

 

3.   Tilaajavastuu-rajapinnan   parannus  
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Tilaajavastuu-rajapinta   palauttaa   yrityksen   yhteyshenkilön   tiedot   työnantajatietoihin,   kun   uusi  
käyttäjä   palvelun   plus-napin   kautta   lisätään.  

 

Tuotepäivitys   12.10.2017  

Uusia   toimintoja:  
 

1. Näytä   kaikki   sarakkeet   vakiona.   Jos   kirjaudut   raportti-näkymään   ensimmäistä   kertaa   tai  
kun   tyhjennät   välimuistisi,   näytämme   sinulle   kaikki   sarakkeet.   Voit   piilottaa   näkyvistä  
sarakkeet,   joita   et   tarvitse.  

2. Voit   valita   minkä   tahansa   pudotusvalikon   suodattimeksi   työaikaraportille.   Pudotusvalikot  
löytyvät   ”LISÄÄ   SUODATTIMIA”   napin   alta   Työajat-kohdasta.  

3. Näet   lähetetyt   sähköpostihyväksyntä-viestit   ja   niiden   hyväksynnän   tilan   uuden  
Sähköpostihyväksynnät-raportin   alta.   Kyseinen   kohta   löytyy   Työajat-valikon   alta.  
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