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1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto 

Tässä osassa kuvataan Visma Business Verkkolaskukonvertteri –sovelluksen 

käyttötarkoitusta ja toimintaa yleisellä tasolla sekä kerrotaan, kuinka se saadaan käyttöön. 

1.1 Sovelluksen kuvaus 

Verkkolaskukonvertteri-sovellus noudattaa Finvoicen 1.3-versiota. Osoitteessa 
http://www.finvoice.info/ (Yrityksen verkkolasku | Tekniset kuvaukset | Yrityksen 
verkkolasku) on linkki Finanssialan Keskusliiton Finvoice-verkkolaskun 
soveltamisohjeeseen 1.3. Siinä kerrotaan Finvoice-verkkolaskustandardista seuraavaa: 
 
Finvoice, pankkien suosittelema verkkolaskun standardi on luonteva jatko kehitykselle, 

joka johtaa kohti automatisoitua laskujen käsittelyä, ostajan ja myyjän reskontrien hoitoa 

ja kirjanpitoa. Ketjun oleellinen osa on automatisoitu maksaminen. Finvoice-

verkkolaskuun liittyy kansainväliseen maksujenvälitykseen soveltuva Euroopan 

pankkijärjestöjen yhteistyössä kehittämä maksuosa, ePI (electronic Payment Initiator). 

 

Finvoice-lasku mahdollistaa täysin automaattisen käsittelyn, koska laskun tiedot ovat 

rakenteellisessa muodossa. Laskun mukana ei välitetä erillistä laskun kuvaa eikä erillisiä 

liitteitä. Finvoice-sanomasta voidaan muodostaa tarvittaessa kuva tyylitiedoston avulla. 

 

Finvoice-mallissa ei tarvita perinteistä koontilaskukäsittelyä, koska laskun tiedot voidaan 

ryhmitellä laskun riveille. Automaattisessa laskujen käsittelyssä ei käytetä 

koontilaskumallia. 

 

Finvoice on määritelty käyttäen xml-syntaksia. Xml mahdollistaa laskun esittämisen sekä 

sovelluksen ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa muodossa. 

Selaimella esitetty lasku voidaan tulostaa paperilaskuksi ja käsitellä perinteisellä tavalla. 

 

Finvoice-verkkolasku sisältää minimissään pakolliset tiedot: 

• Myyjän tiedot 

• Ostajan tiedot 

• Laskun tiedot 

• Laskurivin 

• Myyjän antamat tiedot maksutoimeksiantoa varten (ePI) 

 
Verkkolaskukonvertteri-sovelluksella luodaan Visma Business -aineistosta Finvoice-
muotoinen verkkolaskuaineisto sekä kehystettynä että ilman kehystä. Visma Business –
aineisto on pääosin Visma Xml –tiedostoissa, jotka on luotu Visma Business –ohjelmassa. 
Finvoice-kenttien arvot voidaan kuitenkin ohjata luettavaksi myös suoraan Visma Business 
–tietokannasta tai asettaa vakioarvoiksi. Sovellus tarkistaa aineiston oikeellisuuden 
käyttäen tarkistukseen Finanssialan Keskusliiton Schema-tiedostoa Finvoice.xsd. Sovellus 
myös näyttää laskun kuvan käyttäen tyylitiedostoa Finvoice.xsl. 
 
Verkkolaskuaineisto toimitetaan pankkiin erillisellä pankkiohjelmalla tai pankin web-
sivujen kautta. 
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1.2 Käyttöönotto 

1.2.1 Visma Business 

Tee seuraavat tarkistukset Visma Business –ohjelmassa: 
 
1. Asenna asennuspaketista löytyvä VismaXML–Finvoice lomake. Lomakkeen 

asennuksesta löytyy lisätietoa Visma Businessin helpeistä tai konsultilta. 
 
2. Valitse Ohjaustiedot | Muut asetukset | XML asetukset | E-asiakirjan tiedot ja 

varmista, että 
- Lomakkeen nro = 260 
- Muodon tunnus = 105  
- Kirjoita tiedostoon –sarakkeen hakemistopolku on annettava jokaiselle yritykselle 

seuraavasti: 
- Jos lisäät hakemistopolun perään yrityksen numeron muodossa Fxxxx , 

Visma Business-ohjelman tuottamista xml-tiedostojen nimistä tulee Fxxx 
–alkuisia. Esim. arvolla C:\XmlFiles\VismaXML\F0021 syntyy F0021-
alkuisia xml-tiedostoja C:\XmlFiles\VismaXML-hakemistoon. 

- Toinen vaihtoehto on lisätä hakemistopolun loppuun vielä ’\’-merkki, 
jolloin Visma Business -ohjelma tallentaa xml-tiedostot yrityskohtaisesti 
omiin alihakemistoihin. Esim. arvolla C:\XmlFiles\VismaXML\F0021\ 
xml-tiedostot syntyvät hakemistoon C:\XmlFiles\VismaXML\F0021 . 

 
Verkkolaskukonvertteri-sovellus tukee molempia tapoja. 

 

 
E-asiakirjan tiedot. 

 
3. Valitse Ohjaustiedot | Muut asetukset | XML asetukset | Yritystiedot ja tarkista 

seuraavat asiat:  
- Pankkitili-kentän arvo on IBAN-muodossa, esim. FI2721221222212227 
- Lähettävän yrityksen verkkolaskuosoitteeksi luetaan Pankkikonttori-kentän arvo, 

sen puuttuessa Yritysnro-kentän arvo. Pankkikonttori-kentän tiedon saa 
täydennettyä ottamalla näkymään Pankin nro -kentän. Kentästä hiiren 
kaksoispainalluksella saat auki Pankit-ikkunan, jossa viimeisenä sarakkeena on 
Pankkikonttori-kenttä. 

 
Pankit-ikkuna. 
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- Kaksoisnapauttamalla Tilauskäsittely-tekstikenttää varmista, että kohdassa 
”Erikoiskäsittely (yhteinen)” on valittu asetus Käytä Visma XML –muotoa. 

 
Yritystiedot; tilauskäsittelyn asetukset. 

4. Tarkista jokaisen asiakkaan tiedoista, että seuraavat arvot on annettu: 
- Maksaminen / Swift-osoite 3: asiakkaan verkkolaskuosoite 
- Maksaminen / Swift-osoite 4: asiakkaan operaattoritunnus 
- Lisätiedot / Yritysnro: Y-tunnus 

 
Asiakastiedot | Maksaminen-välilehti. 

5. Visma Xml –tiedostoon meneviä arvoja ohjaat valitsemalla Ohjaustiedot | 

Lomakkeet | Tilausasiakirja. Valitse ylätaulukosta rivi, jonka lomakkeen numero on 
260 päästäksesi editoimaan ohjauksia Lomakeosat-taulussa (alla).  

 
6. Laskun tulostuksessa valitset lomakkeeksi 260 VismaXML-Finvoice. 

1.2.2 Verkkolaskukonvertteri-sovellus 

1.2.2.1 Asetukset 

Ensikäynnistyksellä avataan automaattisesti Asetukset-ikkuna. Saat avattua sen myös 
Työkalut | Asetukset -valinnalla. Anna jokaiselle asetukselle arvo.  
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Asetukset. 

Hakemiston voit joko kirjoittaa tai valita Open-ikkunasta, jonka saat avattua 
kaksoisnapauttamalla hiirellä hakemistosarakkeessa. Valitse Open-ikkunassa aina jokin 
tiedosto tai hakemiston ollessa tyhjä kirjoita File name –kenttään esimerkiksi Esim.Xml ja 
hyväksy valinta Open-painikkeella. Vaikka valitsetkin tiedoston, sovellus taltioi vain 
hakemistopolun. 
 
Asetus / osio Selite 

Visma Xml hakemisto Hakemisto, josta luetaan Visma Xml –tiedostoja (*.xml). Tiedostot 
voivat sijaita myös yrityskohtaisesti alihakemistoissa Fxxxx . 

Visma Xml arkiston hakemisto Hakemisto, johon em. tiedosto siirretään luotaessa verkkolaskuaineisto. 
Tästä arkistosta laskuja voidaan ottaa uudelleenkäsittelyyn. Jos ruudun 
Yrityskohtaiset hakemistot –asetus on ruksattu, arkistohakemistot ovat 
yrityskohtaisesti Fxxxx-alihakemistoja.  

Finvoice hakemisto Hakemisto, johon Finvoice-tiedostot luodaan ilman kehystä. Jokaiselle 
laskulle luodaan oma xml-tiedosto. Jos ruudun Yrityskohtaiset 
hakemistot –asetus on ruksattu, Finvoice-hakemistot ovat 
yrityskohtaisesti Fxxxx-alihakemistoja. 

Verkkolaskuaineiston 
hakemisto 

Hakemisto, johon pankkiaineisto luodaan kehyksineen. 
Verkkolaskuaineisto-tiedosto voi sisältää useita laskuja siten, että 
jokaisella laskulla on oma kehys. Jos ruudun Yrityskohtaiset aineistot –
asetus on ruksattu, Verkkolaskuaineistot luodaan yrityskohtaisesti 
Fxxxx-alihakemistoihin. 

Verkkolaskuaineiston arkiston 
hakemisto 

Hakemisto, johon em. verkkolaskuaineistosta otetaan myös 
varmuuskopio. Jos ruudun Yrityskohtaiset aineistot –asetus on 
ruksattu, arkistot luodaan yrityskohtaisesti Fxxxx-alihakemistoihin. 
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Asetus / osio Selite 

Visma Verkkolaskut -osio Jos asetuksissa on valittu kohta Visma Verkkolaskut käytössä, 
Finvoice-laskut viedään Visma Verkkolaskut -järjestelmään ilman 
kehystä. Lisää asetuksiin API avain ja Yrityksen UUID-tunnus 

(tuotanto) sekä API avain / Testaus ja Yrityksen UUID-tunnus / 

Testaus. Kun Testaus-asetus on valittu, laskut viedään Visma 
Verkkolaskut -testiympäristöön, muutoin tuotantoympäristöön.  

Voit antaa yritykselle omat UUID-tunnukset valitsemalla 
Yrityskohtaiset asetukset ja Yritys-listasta kyseisen yrityksen. 
Yrityskohtaiset asetukset ovat ruudulla vaaleankeltaisella värillä. 

 

Verkkolaskuaineiston 
tiedostonimi 

Verkkolaskuaineiston tiedoston nimi ilman hakemistopolkua. Jos 
ruudun Yrityskohtaiset aineistot –asetus on ruksattu, voit antaa 
tiedostonimen yrityskohtaisesti (kuten Yrityksen UUID-tunnus –
asetus).  

Lokikirjoitus Asetuksen ollessa valittuna ohjelma kirjoittaa lokiin, mistä kukin 
Finvoice-laskun elementti saa arvonsa. Lokitiedoston sijainti 
esimerkiksi C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\eInvoiceConverter\1.00\Logging\log . 

Ryhmittely Arvo-saraketta kaksoisnapauttamalla voit valita sarakkeet, joiden 
mukaan Finvoice-sanomaan lisätään myös ryhmittelyosio. Valitse 
ryhmittely-sarake raahaamalla sarakeotsikko harmaalle alueelle. Jos 
haluat vaihtaa järjestyksen laskevaksi, napsauta sarakeotsikon viereistä 
nuolta osoittamaan alaspäin. Laskeva järjestys ilmenee Asetukset-
ruudulla miinusmerkillä, esim. –EmpNo. Voit perua ryhmittelyn 
raahaamalla sarakeotsikon takaisin omalle paikalleen. Taulukon 
käyttämä aineisto on vain esimerkki. 

Ryhmittelysarakkeiksi valittu Henknro ja Tuotekoodi. 

 

Ryhmittelyoletus Arvo-saraketta kaksoisnapauttamalla voit valita oletuksen pääruudun 
Ryhmittely-sarakkeelle. Mahdolliset arvot on kuvattu kohdassa 2.4.4 

Ryhmittely . 

1.2.2.2 Finvoice-kenttien ohjaus 

Verkkolaskukonvertteri-ruudulla valitse Työkalut | Finvoice kenttien ohjaus. 
 
Finvoice kenttien ohjaus –ikkunassa näytetään, mistä kukin Finvoice-laskun kenttä saa 
arvonsa. Pääsääntöisesti arvot tulevat Visma Xml –tiedostosta, mutta voit asettaa arvon 
haettavaksi myös suoraan Visma Business –tietokannan taulun kentästä. Voit myös antaa 
arvoksi jonkin vakiotekstin. Järjestys on seuraava  
- jos vakioteksti on annettu, se valitaan  
- muutoin, jos Visma Business taulu.kenttä on annettu, se valitaan.  
- jos sekä vakioteksti- että Visma Business taulu.kenttä –sarakkeet ovat tyhjiä, valitaan 

Visma Xml polku.  
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Huom!  

- Voit jättää em. sarakkeet huomioimatta myös lisäämällä arvon alkuun 
kommenttimerkit ’--’, esimerkiksi --Invoice/Supplier/CompanyNo tai --www.ytj.fi. 

- Valitsemalla Työkalut | Palauta oletukset saat tarvittaessa palautettua alkuperäiset 
ohjaukset. Kuitenkaan niitä ohjauksia ei palauteta, joilla Säilytä-sarake on ruksattu. 
Seuraavaan taulukkoon on koottu elementit, joiden oletusohjauksia on muutettu. Jos 
otat uudet ohjaukset käyttöön, poista Säilytä-sarakkeen ruksit näiltä riveiltä ja tallenna 
muutos ennen Palauta oletukset –toimintoa.  

 
Finvoice-elementti Selite VismaXml-elementti 

NotificationIdentifier Tilausnro SuppliersOrderNo 

OrderIdentifier Merkki (ostajan tilausnro) BuyersOrderNo 

SellersBuyerIdentifier Asiakasnro Buyer/ID 

DeliveryNoteIdentifier Lähetenro InvoiceFreeText4 

SellerReferenceIdentifier Viitteemme SuppliersReference 

BuyerReferenceIdentifier Viitteenne BuyersReference 

 

 
Finvoice-kenttien ohjaukset. 

Sarake Selite 

Elementti Finvoice-kenttä puurakenteena esitettynä. Jos elementti on []-suluissa, 
kyseessä on xml-attribuutti (, muuten xml-elementti). 

Visma Xml polku Visma Xml –elementin polku 

Visma Business taulu.kenttä Visma Business -taulu ja -kenttä muodossa taulu.kenttä, esim. Ord.InvoCust. 

Jos arvo on {}-suluissa (esim. {OrdLn.NoteNm}), kyseessä on tiedostopolku, 
jolloin arvoksi luetaan kyseisen tiedoston teksti. 

Visma Business hakuehto Visma Business –haun hakuehto muodossa kenttä=hakuarvo.  

Hakuarvon alkaessa @-merkillä, hakuarvona on viittaus toiseen elementtiin. 
Jos tuo elementti on samassa puun haarassa, siihen voidaan viitata 
suhteellisesti ilman ’/’-merkkejä. Muuten siihen on viitattava absoluuttisesti 
(polkuineen), kuitenkin niin että alun /Finvoice jätetään pois.  
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Sarake Selite 

Esimerkiksi:  

suhteellinen viittaus OrdNo=@SuppliersOrderNo  
ajaa saman asian kuin absoluuttinen 
OrdNo=@/SellerInformationDetails/InvoiceRecipientDetails/SuppliersOrde

rNo 

Voit käyttää hakuehdossa AND ja OR –operaattoreita. 

Puun loppuun on varattu 20 tilapäismuuttujaa Temp1, Temp2, …, Temp20. 
Näiden avulla voit jakaa Visma Business –haun moneen osaan, hakuketjuksi. 

Vakioteksti Arvona on jokin seuraavista: 

- Vakioteksti, jonka maksimipituus on 200. Usein kuitenkin schema-
tiedosto Finvoice.xsd asettaa tiukemmat vaatimukset. 

- Viittaus toiseen elementtiin joko suhteellisesti tai absoluuttisesti (ks. 
Visma Business hakuehto edellä). Esimerkiksi 
@InvoiceRecipientPartyIdentifier 

- IF-funktio muotoa: IF(ehtolauseke;arvo1;arvo2) . Jos ehtolauseke 
toteutuu, arvoksi valitaan arvo1, muuten arvo2. Ehtolauseke on muotoa 
a operaattori b, missä operaattori on jokin seuraavista: = , <> . 
Esimerkiksi IF(@AccountSetCode = 11;AE;) 

- Pieni kaava: a operaattori b, missä operaattori on jokin seuraavista:  + , 
- , * , / 

Operaattorin ympärillä pitää olla välilyöntimerkit. a ja b voivat olla 
viittauksia toisiin muuttujiin. Esimerkiksi @RowAmount - @RowVatAmount 

Säilytä Valitsemalla Työkalut | Palauta oletukset saat tarvittaessa palautettua 
alkuperäiset ohjaukset. Kuitenkaan niitä ohjauksia ei palauteta, joilla Säilytä-
sarake on ruksattu. 

 

Huom! Kaikissa Xml-polkuviittauksissa isojen ja pienten merkkien välillä on merkitysero 
eli esimerkiksi kirjaimia n ja N ei tulkita samaksi. Edellisessä hakuehdon esimerkissä ei 
siis toimisi ehto OrdNo=@SuppliersOrderno, jossa N on muutettu pieneksi kirjaimeksi. 
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2 Verkkolaskuaineiston muodostaminen 

Luvussa annetaan ohjeet verkkolaskuaineiston muodostamiseen, tarkistamiseen sekä 

täydentämiseen. 

2.1 Johdanto 

Verkkolaskuaineiston käsittelyn vaiheet on kuvattu kappaleissa 2.2-2.5 
suoritusjärjestyksessä. Voit myös automatisoida aineiston muodostuksen kappaleessa 2.7 
kuvatulla tavalla. Verkkolaskuaineiston toimitat lopuksi pankkiin erillisellä 
pankkiohjelmalla tai pankin web-sivujen kautta. 

2.2 Laskuaineisto 

2.2.1 Laskujen haku 

Verkkolaskukonvertterin Virkistä-painikkeella sovellus lukee ikkunaan kaikki *.xml –
tiedostot asetuksissa määritellystä Visma Xml –hakemistosta.  

 
Verkkolaskukonvertteri-ikkuna Virkistä-toiminnon jälkeen. 

2.2.2 Laskutietojen täydentäminen 

Jos laskun Visma XML –tiedostosta puuttuu lähettävän yrityksen tai asiakkaan 
verkkolaskuosoite tai operaattoritunnus, kyseinen sarake näytetään punaisena. Laskun 
punainen sarake estää laskun pääsyn luotavaan verkkolaskuaineistoon, joten osoitteen tai 
tunnuksen puuttuessa sinun on syötettävä tai valittava oikea arvo. Voit valita 
operaattoritunnuksen sarakkeen oikean reunan painikkeesta … . 

 
Operaattoritiedon lisääminen XML-tiedostoon. 
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Lähettäjän ja vastaanottajan tiedot: 
 

Kenttä Selite 

ovt Suomalainen OVT-tunnus: maatunnus+y-tunnus+tarkenne 

esim. 0037+01234567+00000 => 00370123456700000 

ly Yritystunnus (Y-tunnus) 

iban Tilinumero kansainvälisessä muodossa (IBAN) 

nn…. Välittäjän (Intermediator) ja asiakkaan välillä sovittu tunnus 

Pankkien käyttämät tunnukset: 
 

Tunnus Pankkiryhmä 

OKOYFIHH Osuuspankit ja Pohjola Pankki 

NDEAFIHH Nordea Pankki 

DABAFIHH Sampo Pankki 

HELSFIHH Aktia, säästöpankit ja paikallisosuuspankit 

HANDFIHH Handelsbanken 

TAPIFI22 Tapiola Pankki 

AABAFI22 Ålandsbanken 

2.3 Verkkolaskujen merkitseminen 

Verkkolaskuaineisto tehdään merkityistä laskuista. Merkitse lasku valitsemalla laskurivin 
Valittu-sarake.  

 
Laskujen valinta. 

Voit nopeuttaa valitsemista käyttämällä työkalupalkin Valitse kaikki / Poista valinnat –
toimintoa. Ensimmäinen painallus valitsee kaikki rivit, toinen painallus poistaa valinnat. 

2.4 Verkkolaskuaineiston tarkistaminen 

Kun olet merkinnyt aineistoon tulevat laskut, tarkista niiden oikeellisuus. 

2.4.1 Oikeellisuuden tarkistaminen 

Ennen verkkolaskuaineiston tekoa kannattaa varmistaa, ettei aineistossa ole virheitä tai 
puutteita painamalla Esikatsele. Aineiston tulee olla schema-tiedoston Finvoice.xsd 
mukainen. Jos se ei ole, oikeellisuustarkistus (validointi) epäonnistuu ja Virheilmoitus-
sarakkeeseen ilmestyy tarkistuksen palauttama virheilmoitus. Lisäksi Näytä aineisto –
sarakkeessa näkyy virheiden lukumäärä.  
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Aineisto Esikatsele-toiminnon jälkeen. 

2.4.2 Laskun kuva 

Painamalla Näytä kuva -sarakkeen painiketta …  saat laskun selaimelle, jolloin voit 
esimerkiksi tulostaa sen paperilaskuksi. Kuva muodostetaan Finvoice-sanomasta (xml-
tiedostosta) käyttäen apuna tyylitiedostoa Finvoice.xsl, joka sijaitsee asennushakemistossa. 

2.4.3 Pdf-liitteet 

Jos Visma XML –tiedosto on luotu Visma Business –ohjelmassa käyttäen lomaketta 260 ja 
syntynyt tilausasiakirja on uudelleentulostettu, syntynyt laskunro.pdf –tiedosto liitetään 
Finvoice-aineistoon. Tämä ominaisuus on käytössä kuitenkin vain kun Visma 
Verkkolaskut käytössä –asetus on ruksattu. Pdf-sarakkeen ruksi tarkoittaa että 
uudelleentulostus on tehty eli kyseinen pdf-tiedosto on luotu. Jos haluat jättää pdf-
tiedoston pois sanomasta, poista sarakkeen ruksi. Lisäksi valitsemalla Pdf+ -sarakkeen 
painikkeella …  voit lisätä aineistoon pdf-tiedostoja. Näiden on sijaittava yhdessä 
hakemistossa. 

2.4.4 Ryhmittely 

Voit laskea Finvoice-sanomaan laskurivien summat esimerkiksi  
henkilöittäin tai tuotteittain ottamalla ryhmittelyn käyttöön 
Ryhmittely-sarakkeessa. Mahdolliset arvot ovat: 

 
Arvo Kuvaus 

Ei ryhmittelyä Ryhmittely ei ole käytössä eli sanomaan lisätään 
laskulta vain rivit, ei summia 

Vain rivit Sanomaan lisätään laskulta vain rivit 

Vain ryhmittely Sanomaan lisätään laskulta vain rivien ryhmäsummat 

Rivit + 
ryhmittely 

Sanomaan lisätään laskulta sekä rivit että 
ryhmäsummat 

 
Vain Ei ryhmittelyä –arvolla ohjelma käyttää Finvoice-kenttien ohjaus –taulukkoa. Muilla 
arvoilla laskurivien osalta kyseistä taulukkoa ei käytetä vaan tiedot luetaan suoraan 
tietokannasta käyttäen Asetukset-ruudun Ryhmittely-asetuksen ryhmittelytekijöitä.  
 
Jos aiot tehdä ryhmittelyn jokaiselle valitsemallesi riville, 
voit nopeuttaa valitsemista käyttämällä työkalupalkin 
Ryhmittele kaikki / Poista ryhmittely –toimintoa. Kukin 
painallus antaa riveille arvoiksi em. taulukosta seuraavan 
ryhmittelyarvon. 
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2.4.5 Arvojen muuttaminen 

Näytä aineisto -sarakkeen painikkeella …  tai kaksoisnapauttamalla Virheilmoitus-
saraketta pääset tarkastelemaan Finvoice-laskua tarkemmin. Aineisto-ikkunan vasemmalla 
puolella on laskun Visma Xml –rakenne arvoineen. Oikealla puolella on syntynyt 
Finvoice-aineisto siten, että arvon lisäksi näytetään myös oikeellisuustarkistuksen 
palauttama virheilmoitus. Se on aina englanninkielinen; useimmiten kyseessä on 
(pakollisen) arvon puuttuminen.  
 
Virheenjäljityksessä voi olla tarpeen osata hieman tulkita Schema-tiedostoa Finvoice.xsd 
(joka sijaitsee asennushakemistossa). Esimerkiksi virheilmoituksessa “The 

'InvoiceRecipientAddress' element is invalid - The value '' is invalid according to its 

datatype 'genericStringType135' - The actual length is less than the MinLength value.” 
sanotaan, ettei tyhjä arvo ole tyypin genericStringType135 mukainen. Schema-tiedostossa 
Finvoice.xsd on määritelty kyseisen tyypin minimipituudeksi 1, jolloin arvon pituus (0) jää 
alle sen. 
 
Tarvittaessa voit vielä tutkia Finvoice-aineiston kenttien ohjausta valitsemalla Työkalut | 

Finvoice kenttien ohjaus. 

 
Aineisto. 

Voit korjata virheellisen arvon syöttämällä Arvo-sarakkeeseen oikean arvon ja 
hyväksymällä korjauksen Tallenna-painikkeella. Aineistoa luotaessa käytetään jatkossa 
korjattua arvoa. Kuitenkin korjattu arvo on käytettävissä vain istunnon ajan eli jos suljet 
ohjelman ennen verkkolaskuaineiston luontia, on sinun tehtävä korjaus uudelleen. 

2.5 Verkkolaskuaineiston luonti 

Jos Finvoice-aineisto läpäisi oikeellisuustarkistuksen eivätkä verkkolaskukonvertterin 
Verkkolasku- ja  Operaattoritunnus-sarakkeet ole tyhjiä, on laskun Ok-sarake valittu ja 
väriltään vihreä. Verkkolaskuaineisto tehdään merkityistä laskuista, jotka ovat 
virheettömiä eli joiden Ok-sarake on valittu. Paina Tee verkkolaskuaineisto 
muodostaaksesi aineiston. Jos merkittyjen joukossa on virheellisiä laskuja, aineisto 
kuitenkin luodaan, jos mukana on yksikin virheetön lasku. Verkkolaskuaineisto-tiedosto 
voi sisältää siis useita laskuja siten, että jokaisella laskulla on oma kehys. 

Verkkolaskuaineiston hakemisto ja tiedostonimi on määritetty Asetukset-ikkunassa. 
Asetuksissa on määritetty myös arkistohakemistot; verkkolaskuaineiston luonnissa 
alkuperäinen Visma Xml –tiedosto siirretään Visma Xml -arkiston hakemistoon ja 
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syntyneestä verkkolaskuaineistosta otetaan kopio verkkolaskuaineiston arkiston 
hakemistoon. 

2.6 Verkkolaskuaineiston uudelleen luonti 

Kun alkuperäinen Visma Xml –tiedosto siirtyi verkkolaskuaineiston luonnissa arkistoon, 
voit valita sen vielä uudelleenkäsittelyyn painamalla Lue arkistosta. Shift- ja Ctrl-
näppäintä käyttäen voit valita samalla useita tiedostoja. 

 
Lue arkistosta –toiminto. 

Arkistosta tuodut laskut erottuvat Valittu-sarakkeen ruskehtavasta väristä. 
Verkkolaskuaineiston luonnissa niitä käsitellään samoin kuin uusia laskuja. 

 
Arkistosta tuodut laskut erottuvat Valittu-sarakkeen väristä. 

2.7 Verkkolaskuaineiston muodostuksen automatisointi 

Verkkolaskukonvertteri on mahdollista käynnistää Visma Business –ohjelmasta luomalla 
painike. Painiketta käyttäessäsi luodaan verkkolaskuaineisto automaattisesti Visma Xml-
hakemistosta löytyvistä xml-tiedostoista. Jos yhtään virhettä ei löytynyt, annetaan vain 
ilmoitus ’Aineisto muodostettu’. Muutoin sovellus jää auki ja virheet on mahdollista 
korjata. 

Lisää painike Visma Business –ohjelmaan seuraavasti: 

1. Valitse jokin yritys Visma Business –ohjelmassa ja esimerkiksi tilauksilla tai laskuilla 
valitse jokin taulukon rivi. 

2. Mene suunnittelutilaan painamalla <Ctrl>+d 

3. Lisää lomakkeelle painike johonkin ja anna sen tekstiksi Verkkolaskukonvertteri. 
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4. Painikkeen ollessa aktiivinen valitse Makron nauhoitus. Huomaa, että ikkunan 
oikeaan yläkulmaan ilmestyy aktiivinen nauhoituspainike. 

 
Makron nauhoituksen käynnistäminen. 

5. Poistu suunnittelutilasta painamalla Sulje. 

 
Suunnittelutilasta poistuminen. 

6. Varmista että tilaus tai lasku on edelleen taulukossa valittuna. 

7. Koti-välilehdellä valitse Käynnistä ohjelma… pitäen <Shift>-näppäintä samalla alas 
painettuna. Näin saat sovelluksen käynnistyskomentoon parametrit mukaan, jolloin 
sovellukseen tulee automatiikkaa. 

 
Koti | Käynnistä ohjelma. 

8. Valitse hakemisto, johon olet asentanut Verkkolaskukonvertteri-sovelluksen ja sieltä 
tiedosto eInvoiceConverter.exe. Huomaa, että tässä yhteydessä sovellus jo 
käynnistetään automaattisella tavalla eli varo, ettei verkkolaskuaineistoa luoda 
tahattomasti. 

9. Sulje Verkkolaskukonvertteri-sovellus. 

10. Lopeta makron nauhoitus painamalla ruudun oikean ylänurkan nauhoitus-painiketta, 
joka tuli esiin nauhoituksen aloituksessa. 

11. Varmista, että Verkkolaskukonvertteri-painike avaa sovelluksen automaattisella 
tavalla. Jos sovellus ei avaudu automatisoidusti, 7. kohdassa <Shift>-painike ei 
todennäköisesti ollut alas painettuna. Mene silloin suunnittelutilaan painamalla 
<Ctrl>+d ja toista kohdat 4 – 11. 

 
 


