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1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto 

Tässä osassa kuvataan Tilitoimistoaineisto-sovelluksen sisältö sekä käyttöönottoon liittyvät 

toimet. 

1.1 Sovelluksen kuvaus 

Visma Business AddOn Tilitoimistoaineisto -sovellus on tarkoitettu tarjoamaan rajapinta 

tietojen vientiin Visma Businessista ulkoisiin tilitoimistosovelluksiin. 

1.2 Käyttöönotto 

Ennen aineiston muodostusta sinun täytyy käydä läpi käytettävät asetukset. Nämä löytyvät 

valinnalla Työkalut | Asetukset. 

1.2.1 Asetukset 

Työkalut | Asetukset -ikkunassa ylläpidät sovelluksen oletustietoja. Alla on kuvattu 

oletustietojen käyttötarkoitusta. Mikäli kenttä ei ole aktiivinen, ei sen tietoja ole 

mahdollista ylläpitää. 

 

 
Asetukset. 

 

Sarake Selite 

CA1 – CA3 Tässä määrität, mitä dimensioita viedään Visma Econet-, Visma 

Nova-, Tikon- tai Kasperiaineiston seurantatasoiksi. Käytettävissä 

kolme tasoa CA1-CA3. 

Econet myyntilaskun tositelaji Visma Econetin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskutapahtumat 
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Sarake Selite 

merkitään. 

Econet myyntilaskusuoritusten 

tositelaji 

Visma Econetin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskujen 

suoritustapahtumat merkitään. 

Econet ostolaskun tositelaji Visma Econetin tositelaji, jolla aineiston ostolaskutapahtumat 

merkitään. 

Econet ostolaskusuoritusten 

tositelaji 

Visma Econetin tositelaji, jolla aineiston ostolaskujen 

suoritustapahtumat merkitään. 

Siirretty-kenttä 

pääkirjatapahtumissa 

Määritä, mitä kenttää Visma Businessissa käytetään siirrettyjen 

merkitsemiseen. Valittavissa jokin kentistä Vapaa1 – Vapaa4 (Free1 

– Free4). 

Tiedostopolku Polku ja tiedostonimi, johon aineisto muodostetaan. Kuitenkin 

Tikon-aineiston muodostuksessa voidaan tähän antaa polku ilman 

tiedostonimeä, jolloin tiedostonimeksi tulee WTAPyritys.ASC . 

Polun on päätyttävä ’\’ –merkkiin. 

Vientirivin selitekenttä Määritä, mitä kenttää Visma Businessista käytetään rivin 

vientiselitteenä: Teksti (Txt) tai Lisäteksti (Txt2). 

Tikon myyntilaskun tositelaji Tikonin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskutapahtumat merkitään. 

Tikon myyntilaskusuoritusten 

tositelaji 

Tikonin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskujen suoritustapahtumat 

merkitään. 

Tikon ostolaskun tositelaji Tikonin tositelaji, jolla aineiston ostolaskutapahtumat merkitään. 

Tikon ostolaskusuoritusten 

tositelaji 

Tikonin tositelaji, jolla aineiston ostolaskujen suoritustapahtumat 

merkitään. 

Nova myyntilaskun tositelaji Visma Novan tositelaji, jolla aineiston myyntilaskutapahtumat 

merkitään. 

Nova myyntilaskusuoritusten 

tositelaji 

Visma Novan tositelaji, jolla aineiston myyntilaskujen 

suoritustapahtumat merkitään. 

Nova ostolaskun tositelaji Visma Novan tositelaji, jolla aineiston ostolaskutapahtumat 

merkitään. 

Nova ostolaskusuoritusten 

tositelaji 

Visma Novan tositelaji, jolla aineiston ostolaskujen 

suoritustapahtumat merkitään. 

Kasperi myyntilaskun tositelaji Kasperin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskutapahtumat merkitään. 

Kasperi myyntilaskusuoritusten 

tositelaji 

Kasperin tositelaji, jolla aineiston myyntilaskujen suoritustapahtumat 

merkitään. 

Kasperi ostolaskun tositelaji Kasperin tositelaji, jolla aineiston ostolaskutapahtumat merkitään. 

Kasperi ostolaskusuoritusten 

tositelaji 

Kasperin tositelaji, jolla aineiston ostolaskujen suoritustapahtumat 

merkitään. 
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2 Aineiston muodostus 

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka aineistoja muodostetaan Visma Businessista. 

2.1 Valinnat ja asetukset 

Käynnistettyäsi Tilitoimistoaineisto-sovelluksen avautuu seuraavanlainen ikkuna: 

 

 
Käynnistysnäkymä. 

Ennen kuin aloitat aineiston muodostuksen, sinun täytyy valita, minkä yrityksen tiedot 

viedään. Yrityksen valinta tapahtuu ikkunan yläosassa olevasta yritysvalintalistasta. 

2.1.1 Aineistot ja sovellukset 

Aineistot ja sovellukset -kohdasta valitset, minkälaisia tapahtumia aineistoon tallennetaan 

ja mihin sovellukseen aineisto viedään. Tämä määrittää aineiston muodon tiedostossa. 

 

Myyntilaskut- ja Ostolaskut-valinnoilla haetaan näihin kuuluvat tapahtumat. Neljä 

ensimmäistä voit valita vapaasti eli voit esimerkiksi muodostaa aineiston, jossa on 

myyntilaskut sekä ostolaskujen suoritukset. Aineistossa nämä ovat omina osinaan ja 

sovellus, johon ne viedään, osaa erotella tiedot toisistaan. Visma Business -siirto ei ole 

vielä valittavissa. 

 

Pääkirjatapahtumat -valinnalla viet kaikki tapahtumat riippumatta niiden tyypistä. 

Tällöin muut aineistovalinnat muuttuvat ei-aktiivisiksi. 

2.1.2 Rajaukset 

Päivä-rajauksella määrität, miltä aikaväliltä tapahtumat kerätään. Oletuksena kuluva 

kuukausi. 
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Tositenro-rajauksella muodostat aineiston tietyltä tositeväliltä, esim 30014 – 30300. 

 

Tositetyyppi-rajauksella poimit haluttuja tositetyyppejä aineistoon. Voit antaa kenttään 

useampia eri tositetyyppejä pilkulla erotettuna, esim. 6,10,12. 

 

Tilillä Ryhmä 10 -arvo –rajauksella siirretään vain käyttöomaisuustilien tapahtumat. 

 

Tapahtumia rajattaessa jätetään oletuksena aineistosta pois jo aiemmin siirretyt tapahtumat. 

Siirretyt-valinnalla on kuitenkin mahdollista muodostaa aineisto myös tällaisista 

tapahtumista eli voit muodostaa saman aineiston useamman kerran. 

 

Koonti-valinnan ollessa aktivoituna aineiston tapahtumat summataan tilin ja käytössä 

olevien dimensioiden mukaan. Nova-, Tikon- ja Kasperiaineiston muodostuksessa valinta 

ei ole käytössä. 

 

Voit lisäksi kirjoittaa Selite-kenttään tekstiä, joka tallentuu aineistoon selitteeksi 

vienneille. Tämä korvaa riveiltä mahdollisesti tulevan selitteen. Kenttä on aktiivinen vain, 

kun on valittu Koonti aineiston muodostustavaksi. 

2.1.3 Tiedostopolku 

Hae muodostettava aineisto Polku-kentän vieressä olevan …-painikkeen kautta. Tällöin 

aukeaa Windowsin normaali tiedostoselausikkuna muodostettavan tiedoston etsimiseksi. 

Mikäli tiedät tiedostopolun ja tiedoston nimen, voit myös kirjoittaa sen suoraan kenttään. 

Tieto tallentuu oletukseksi myöhempiä kertoja varten.  

2.2 Aineiston muodostus 

Käynnistä aineiston muodostus työkalupalkin painikkeella Muodosta, kun olet määritellyt 

edellisessä kappaleessa kerrotut asiat. Ohjelma ilmoittaa, onnistuuko aineiston muodostus. 

Ohjelma ilmoittaa myös, jos antamillasi rajauksilla ei löydy tapahtumia. Tarkista siinä 

tapauksessa rajaukset. 

 


