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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Myynninhallinta 

Nimi- ja osoitetietojen pakollisuus 
Kevennetty Myynninhallinnan laskun vastaanottajan nimi- ja osoitetietojen pakollisuuden 
tarkistusta välitystapakohtaisesti: 
 

● Vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot voivat olla tyhjät laskutettaessa ilman välitystapaa tai 
Tulostus-välitystavalla. 

● Sähköposti-välitystavalla vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot voivat olla tyhjät 
laskutettaessa mutta Sähköposti1 tai Sähköposti2 on pakollinen. 

● Muilla välitystavoilla validointi on niin kuin ennenkin, eli vastaanottajan nimi- ja 
osoitetiedot ovat pakolliset. 
 

Samalla myös Asiakasrekisterissä on nyt mahdollisuus tallentaa asiakkaan tiedot ilman nimi- tai 
osoitetietoja, ainoastaan osoitteen tyyppi pakollinen. 

Uudet Finvoice 3.0-aineiston kentät asiakasrekisteriin 
Lisätty Finvoice 3.0-aineistoon liittyvät asiakkaan verkkolaskutuksen kentät asiakasrekisteriin. 
Asiakaskortilla on ryhmitelty uusi Verkkolaskutiedot-osuus jossa on nämä uudet kentät. 
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Asiakaskortilla: 
EU-normin mukainen verkkolaskukoodi | SpecificationIdentifier 
Asiakkaan alueellinen yksikkö | BuyerCountrySubdivision 
Turvalaskun koodi | ClassificationCode 
Turvalaskun selite | ClassificationText 
Sopimus | AgreementIdentifier 
Asiakkaan ilmoittama viite | BuyerReferenceIdentifier 
Tiliöintiviite | AccountDimensionText 
Tarjouspyynnön viite | TenderReference 

  
Näistä osa ovat mahdollisesti laskukohtaisesti muuttuvia ja niiden arvoja voidaan muuttaa 
Myynninhallinnan dokumenteilla Tarjouksen / Tilauksen / Laskun tiedot osiossa. Nämä tiedot 
tuodaan asiakkaan tiedoista dokumentille kun asiakas valitaan tai vaihdetaan. Tietoja voidaan 
muokata Myyntidokumentilla. Myyntidokumenteille käsin muokatut tiedot eivät muuta asiakkaan 
taakse tallennettuja tietoja, vaan siirtyvät vain tästä dokumentista luotuun Finvoice-aineistoon. 
 

 
 
Muokattavissa Tarjouksella, Tilauksella / Laskulla: 

Sopimus | AgreementIdentifier 
Asiakkaan viite | BuyerReferenceIdentifier 
Tiliöintiviite | AccountDimensionText 
Tarjouspyynnön viite | TenderReference 

 

Rivinvaihdot tekstikentissä 
Laskulle lisättävät vapaat tekstikentät on muutettu sallimaan rivinvaihdot (Enter). 
Muutos koskee tekstiriviä ja tuoteriville lisättävää rivin selitettä. 
 
Rivitys näkyy: 
    • Sovelluksessa 
    • Sovelluksesta tulostettavissa pdf-tulosteissa (Tarjous, Tilausvahvistus ja Lasku)  
    • Finvoice-aineistossa 
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Sovelluksessa: 

 
 
Pdf-laskulla: 
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Finvoice-laskulla: 

 
 
Finvoicen sisällössä: 
 
<InvoiceRow> 
<RowPositionIdentifier>5</RowPositionIdentifier> 
<RowFreeText>Kiitämme tilauksestanne.</RowFreeText> 
<RowFreeText>Kaikki kotimaan tilauksemme lähetetään ympäristöystävällisellä 
kuljetuksella.</RowFreeText> 
<RowFreeText>Käytämme tuotteissamme myös uusiutuvia materiaaleja.</RowFreeText> 
</InvoiceRow> 
<InvoiceRow> 
<ArticleIdentifier>1122</ArticleIdentifier> 
<ArticleName>Matto 12345 kuosilla</ArticleName> 
<BuyerArticleIdentifier>554466887701</BuyerArticleIdentifier> 
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl" 
QuantityUnitCodeUN="PCS">1</DeliveredQuantity> 
<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="PCS">1</InvoicedQuantity> 
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">10,00</UnitPriceAmount> 
<UnitPriceNetAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">10,00</UnitPriceNetAmount> 
<RowPositionIdentifier>6</RowPositionIdentifier> 
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<RowVatRatePercent>24</RowVatRatePercent> 
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2,40</RowVatAmount> 
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">10,00</RowVatExcludedAmount> 
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">12,40</RowAmount> 
</InvoiceRow> 
<InvoiceRow> 
<ArticleIdentifier>lasklis</ArticleIdentifier> 
<ArticleName>Laskutuslisä</ArticleName> 
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl" 
QuantityUnitCodeUN="PCS">1</DeliveredQuantity> 
<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="PCS">1</InvoicedQuantity> 
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">5,50</UnitPriceAmount> 
<UnitPriceNetAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">5,50</UnitPriceNetAmount> 
<RowPositionIdentifier>7</RowPositionIdentifier> 
<RowFreeText>Laskutuslisä tulee automaattisesti kaikille laskuillemme.</RowFreeText> 
<RowFreeText>Ystävällisin terveisin,</RowFreeText> 
<RowFreeText>Tilaustoimiston henkilökunta</RowFreeText> 
<RowVatRatePercent>24</RowVatRatePercent> 
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">1,32</RowVatAmount> 
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">5,50</RowVatExcludedAmount> 
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">6,82</RowAmount> 
</InvoiceRow> 
 

Palkanlaskenta 
Vuonna 2021 kaikille tulolajeille ei saa enää laittaa perusteetonta etua eikä takaisinperintää. 
Jatkossa palkanlaskentaruudulla tämä mahdollisuus on sallittu vain palkkalajeille, jotka ovat 
linkitetty tulolajeihin, joille tulorekisteri on tämän sallinut. 
 
Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Lähetyserät-välilehdellä oleva 
Palkkatietoilmoituksen esikatselu on päivitetty uuteen versioon, joka sisältää nyt myös vuoden 
2021 uudet tulolajit. 
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KORJAUKSET 

Myynninhallinta 
Parannettu tuotehaun suorituskykyä 
Myynninhallinnan rivien lisäyksen tuotehakukentän toimintaan on tehty muutoksia suorituskyvyn 
parantamiseksi myyntidokumenteilla. Aiemmin erityisesti suuren tuoterekisterin omaavilla 
yrityksillä laskulle oli mahdollista syöttää tuotteita vasta latausviiveen jälkeen, kun asiakas oli 
valittu laskulle.  
 
Tuotehakukentässä on syötettävä vähintään 3 merkkiä jotta tuotehaku käynnistyy. Tämän 
muutoksen johdosta laskuttaminen nopeutuu sellaisilla yrityksillä, joilla on suuri tuoterekisteri. 
Aiemmin tuotteet haettiin sivulle tultaessa valmiiksi, mikä aiheutti suurimmilla tuoterekistereillä 
pitkän viivästyksen ennen kuin sivu muuttui aktiiviseksi ja tietoja pystyi syöttämään. Tämän 
muutoksen jälkeen tuotteet haetaan rajaamalla hakusanalla reaaliajassa aina hakukenttään 
hakusana syötettäessä. 
 

 
 
Y-tunnuksen haku laskulle korjattu 
Asiakkaan y-tunnuksen haku laskulle korjattu laskutushetken mukaiseksi. Aiemmin y-tunnus 
tallentui laskun kopioinnissa alkuperäisen laskun tietojen mukaan. Nyt arvo haetaan aina 
asiakasrekisteristä. 
 
Korjattu virhe jossa Myynninhallinnan laskurivien seurantakohteiden tallennus tallensi 
väärän arvon poikkeustapauksissa 
Väärän arvon tallennus tapahtui silloin kun seurantakohteella oli samalla tunnuksella alkavia 
arvoja (esim. 10,100,1000). Tällöin arvoksi tallentui aina ensimmäinen arvo joka täsmäsi (eli 
tällaisessa tapauksessa vaikka valitsi arvon 100 niin arvoksi tallentui 10).  
 
Ongelma esiintyi 21.01.2021 tehdyn päivityksen jälkeen ja korjattiin 25.01.2021 klo 13:35. 
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Tuoterekisteri 
Korjattu tuotekortin tuoteryhmän valinta 
Myynninhallinnassa on tällä hetkellä tuki vain perustuotteille. Tämän vuoksi tuotekortin listassa 
on nyt valittavana vain perustuotteita varten perustettuja tuoteryhmiä. 

Kiinteistöhallinnan asetukset 
Korjattu Kiinteistöhallinnan asetuksien Korjaukset-osiossa ollut virhe, jossa huoneistolista ei 
auennut, kun muutostyön teettäjänä oli Osakas. 
 
Ongelma korjattiin 2.2.2021 klo 9:40. 

Lainaosuuslaskenta 
Korjattu Lainaosuuslaskennan koronlaskentaan liittyvä tilanne, jossa koronlaskenta epäonnistui, 
kun on useampia pankkilainoja. 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
ruutunäkymän häiriön 
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä 
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin 
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat 
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita. 

Ohje tilanteen korjaamiseen 
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi: 

● Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai 
● Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.) 

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin 
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin. 
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