
 

 

Visma.net AutoPay  
2FA pikaohje 

AutoPay 2FA eli kaksivaiheinen tunnistautuminen lisää maksujen turvallisuutta. AutoPayn 2FA-ratkaisussa 

käytetään normaalin käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvan tunnistautumisen lisäksi Google 

Authenticator -mobiilisovellusta. Käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen jälkeen AutoPay kysyy myös 

Google Authenticator -mobiilisovelluksesta saatavaa turvakoodia ennen maksun hyväksymistä. 

 

1. Yrityksen ja käyttäjien asetukset 

1.1 Kytke yritykselle 2FA päälle 

Mene Visma.netin etusivulla Admin-osioon ja valitse siellä Yritykset. Etsi yritys ja klikkaa sitä päästäksesi 

muokkaustilaan. Aktivoi kohta “Ota kaksivaiheinen todennus käyttöön Visma.net AutoPayssa”. Tallenna 

muutokset tämän jälkeen sivun alareunasta. 



 

 

 

1.2 Kytke itsellesi 2FA päälle 

Klikkaa Visma.netin oikeassa yläreunassa käyttäjäkuvaketta ja 

klikkaa edelleen Omat tiedot.  

Klikkaa avatuvasta ikkunasta “Ota kaksivaiheinen vahvistus 
käyttöön” ja seuraa näytölle tulevia ohjeita. HUOM: tässä 

vaiheessa sinun tulee ladata Google Authenticator -sovellus 

älypuhelimeesi sovelluskaupasta.  

Toimintoa ei voi aktivoida toisen käyttäjän puolesta. 

HUOM! Tallenna tässä vaiheessa itsellesi ohjelman antama ns. hätäkoodi mahdollista myöhempää käyttöä 

varten. Tarvitset sitä, jos esimerkiksi puhelimesi rikkoutuu ja siirryt käyttämään toista puhelinta. 

 

 

 

 



 

 

1.3 Määritä käyttäjälle roolit 

AutoPayn 2FA on käytössä kahdessa eri AutoPay-roolissa: 

1. AutoPay Approver 

Tämä rooli tarvitaan AutoPayn maksujen hyväksymiseen. 

2. AutoPay Uploader 

Tämä rooli tarvitaan maksujen latauksen hyväksymiseen.  

Roolien tarkempi kuvaus ja lisätietoja Visma.net AutoPayn ohjeissa ohjelman sisällä. 

1.4 Kaksivaiheisen tunnistautumisen määrittäminen tilisopimuksella 

 

Mene Visma.net AutoPayssa Hallinta-välilehdelle, missä näet tilisopimukset. Klikkaa kynän kuvasta 

muokkaustilaan.  

 

Mene Lisää maksajan tiedot -välilehdelle. Löydät sieltä kaksi kaksivaiheiseen tunnistautumiseen liittyvää 

asetusta. 

1. Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

Valikko sisältää kolme vaihtoehtoa:: 

a. Vain hyväksynnässä - Vain hyväksyjä käyttää kaksivaiheista tunnistautumista.  

b. Vain latauksessa - Vain maksujen lataaja ERP:stä käyttää kaksivaiheista tunnistautumista.  



 

c. Hyväksynnässä ja latauksessa. 

2. Hyväksyjien määrä 

Määritä kuinka monta hyväksyjää tarvitsette AutoPayssa (lataaja ei sisälly määrään). Huomioithan, että 

kaksivaiheisessa tunnistautumisessa hyväksyjien voi olla nolla, jos kaksivaiheinen tunnistautuminen on 

määritelty latauksessa. Tällöin AutoPayn antamat varoitukset maksuista eivät kuitenkaan näy. 

 

2. Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttäminen AutoPayssa 

 

Tämän jälkeen AutoPay kysyy maksuja hyväksyttäessä (ja/tai lähetettäessä) käyttäjätunnuksen ja salasanan 

lisäksi myös Google Authenticator -mobiilisovelluksessa näkyvää turvakoodia. 

 


