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Visma AddOn Ostolasku viivakoodiluku Yleiskuvaus ja käyttöönotto - 1 

1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto 
Tässä osassa kuvataan Ostolasku viivakoodiluku -sovelluksen sisältö sekä käyttöönottoon 
liittyvät toimet. 

1.1 Sovelluksen kuvaus 
Visma Business AddOn Ostolasku viivakoodiluku -sovellus on tarkoitettu ostolaskujen  
tuomiseen Visma Business -järjestelmään lukemalla lasku viivakoodin avulla. 

1.2 Käyttöönotto 
Ohjelma on valmis käytettäväksi heti käynnistyksen jälkeen.  
 
Työkalut | Asetukset -valinnalla saat halutessasi määritettyä oletustositesarjan numeron, 
mutta se ei ole pakollinen. Voit aina valita käytettävän tositesarjan laskuja tuodessasi. 
 
Toimittajat tulee perustaa Visma Business –järjestelmään IBAN-pankkitilitietoineen. 



Visma Business - Käsikirja 

 

2 Ostolaskujen luku 
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka ostolaskuja luetaan Visma Businessiin. 

2.1 Valinnat 
Käynnistettyäsi Ostolasku viivakoodiluku -sovelluksen avautuu seuraavanlainen ikkuna: 

 
Käynnistysnäkymä. 

Työkalupalkin yritysvalintalistasta määrität, mihin yritykseen lasku tuodaan. Tositesarja-
valinta määrittää tositesarjan, jolle erä ja tosite perustetaan Visma Business -järjestelmässä. 

2.2 Viivakoodin luku 
Kohdistimen ollessa tyhjässä tekstikentässä ikkunan keskellä voit lukea lukijalla 
ostolaskun viivakoodin. Ohjelma etsii toimittajan Visma Business -järjestelmästä 
pankkitilin perusteella. Toimittajan pankkitilin tulee olla syötetty IBAN-muotoisena. Jos 
toimittaja löytyy, puretaan laskun tiedot viivakoodista näytölle.  

 
Viivakoodi luettu. 

Jos toimittajaa ei löydetä pankkitilin perusteella, ohjelma ilmoittaa asiasta ja tyhjentää 
ikkunan jääden odottamaan seuraavaa viivakoodin lukua. 
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Toimittajaa ei löydy.   

2.3 Ostolaskujen tuonti 

Kun ostolaskun tiedot on luettu viivakoodista ja toimittaja on löytynyt, voit siirtää laskun 
Visma Businessiin ja luoda siitä tositteen työkalupalkin painikkeella Tuonti.  

Ohjelma ilmoittaa joko tiedoissa olevista virheistä tai uuden muodostuneen erän numeron. 
Virheistä huolimatta erä luodaan aina, joten mahdolliset virheet on korjattava 
manuaalisesti Visma Businessin puolella.  
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