
 

  

  
Visma Fivaldi 
Päivitystiedote 01/2021 

 

 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä 
oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi 
on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. 
 
  
 
 
  
© Visma, 2021 
www.visma.fi 
  

21.01.2021 © Visma Software Oy 1 
 

http://www.visma.fi/


 
 

 
Sisällysluettelo: 
 
UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 3 

Myynninhallinta 3 
Myyntidokumentin rivit 3 
Automaattinen liitteiden yhdistäminen tulostuksessa 3 
Yrityksen logo 3 

Asiakasrekisteri 5 
Visma Connect 6 
Ostolaskujen kierrätys 6 
Uusi Huoneistot-rekisteri web-puolelle 7 
Kiinteistöhallinnan asetukset 8 
Tavoitteiden ajo 8 
Palkanlaskenta 8 

KORJAUKSET 9 
Myynninhallinta 9 
Asiakasrekisteri 9 
Aineistosiirrot 9 
Laskujen välitys 10 
Dashboard 10 
Fivaldin asetukset 10 
Palkanlaskenta 11 
Raportit 11 

MUUTA HUOMIOITAVAA 12 
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön 12 

Ohje tilanteen korjaamiseen 12 
  

21.01.2021 © Visma Software Oy 2 
 



 
 

UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Myynninhallinta 

Myyntidokumentin rivit 
Parannettu myyntidokumentin rivien siirtelyä. Tuotekoodi ja Tuotteen nimi -kentät näkyvät 
siirtämistilanteissa leveämpinä kuin muut kentät, jotta käyttäjä näkee selkeämmin rivikohtaiset 
tiedot. 
 

 

Automaattinen liitteiden yhdistäminen tulostuksessa 
Myynninhallinnan Tarjouksen ja Laskun tulostukseen on lisätty automaattinen liitteiden 
yhdistäminen tulostaessa.  
 
Dokumentille tallennetut pdf-liitteet yhdistellään pdf-tulosteeseen seuraavasti: 
 

● Luonnos-tilassa olevan tarjouksen esikatselu tarjouslistalta 
● Luonnos-tilassa olevan tarjouksen esikatselu tarjoukselta 
● Lähetetty, hyväksytty ja hylätty -tilassa olevan tarjouksen tulostus tarjouslistalta 
● Lähetetty, hyväksytty ja hylätty -tilassa olevan tarjouksen tulostus tarjoukselta 
● Luonnos-tilassa olevan tilauksen laskun esikatselu tilaukselta 
● Luonnos-tilassa olevan laskun esikatselu laskulta 
● Laskutettu-tilassa olevan laskun tulostus laskulta 
● Laskutettu-tilassa olevan laskun tulostus laskulistalta 

Yrityksen logo 
Yrityksen logo on lisätty tarjoukselle, tilausvahvistukselle ja lähetteelle. 
 

● Yrityksen perustietoihin lisätty logo näkyy nyt kaikilla Myynninhallinnan asiakirjoilla 
(aiemmin logo on ollut näkyvillä vain laskulla) 

● Asiakirjojen vasemman yläkulman ulkoasuun voidaan vaikuttaa Asetukset > Myynti > 
Laskutus -välilehden parametreilla 

● Asiakirjojen tulostuksessa käytetään kuluvan hetken määrityksiä 
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Esim. tarjous, kun tulostetaan vain logo: 
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Esim. lähete, kun tulostetaan logo, yrityksen nimi ja osoite: 
 

 
 

Asiakasrekisteri 
Tehty seuraavia parannuksia: 
 

● Parannettu Asiakasrekisterin toimintaa asiakkaan kopioinnin yhteydessä. 
 
Jos asiakkaan tietoihin on tehty muutoksia, sallitaan kopiointi vasta, kun muutokset on 
tallennettu asiakaskortilla.  
Jos asiakkaalla on tallennettavia muutoksia, on Kopioi-nappi ei-aktiivinen 
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● Y-tunnus -kenttä 
○ Kun kenttään syötetään validi Y-tunnus (esim. 1234567-1), tästä muodostetaan 

automaattisesti OVT-tunnus seuraavaan kenttään. 
○ Muodostaminen tapahtuu uudelleen aina, kun syötetään validi Y-tunnus. Eli jos 

validi Y-tunnus on eri kuin aiemmin syötetty, korvataan aiempi OVT-tunnus 
uudella. 

● OVT-kenttä 
○ OVT-kenttä on lisätty Lisää uusi asiakas -näkymään (aiemmin tämä oli vain 

asiakasrekisterissä) 
○ Kun asiakkaalle on syötetty validi Y-tunnus, muodostetaan siitä OVT-tunnus 

automaattisesti tähän kenttään 
○ OVT-tunnusta voi vapaasti muokata 
○ Muodostaminen tapahtuu uudelleen aina, kun syötetään validi Y-tunnus eli jos 

validi Y-tunnus on eri kuin aiemmin syötetty, korvataan aiempi OVT-tunnus 
uudella 

● Yritysryhmä / Yrityssegmentti 
○ Lisätty valintalistat Lisää uusi asiakas -näkymään (aiemmin tämä oli vain 

asiakasrekisterissä) 
● Verkkolaskuosoite / Välittäjän tunnus 

○ Kenttään syötettävälle arvolle tehdään oikeellisuustarkistus 
○ Syötettävän arvon tulee olla vähintään 2 merkkiä ja maksimissaan 30 merkkiä, 

jotta tallennus on mahdollista 
○ Välilyöntien käyttö on estetty 

● Seurantakohdetaso 1–4 
○ Otsikon nimenä näkyy käyttäjän seurantakohde-tasolle antama nimi (Tilikartta / 

Seurantakohteet) 

Visma Connect 
Toteutettu Visma Connect -migraatiotyökaluun Käyttäjät-välilehdelle tiedonvientiominaisuus, 
jolla asiakasympäristön käyttäjät voidaan listata XLSX- tai CSV-tiedostoon. Listassa näytetään 
nimen ja Fivaldi-käyttäjätunnuksen lisäksi käyttäjän sähköpostiosoite sekä tieto, onko 
käyttäjätunnus migroitu Visma Connectiin. 

Ostolaskujen kierrätys  
Lisättiin Ostolaskujen kierrätykseen saapuville verkkolaskuille tuki Finvoice 3.0 mukaisesti 
Myyjän tilausnro ja Ostajan viite -kentille. 
 
Jatkossa verkkolaskuaineiston <BuyerReferenceIdentifier> -elementissä ilmoitettu tieto näkyy 
Ostolaskujen kierrätyksen kentässä Ostajan viite ja <SellerReferenceIdentifier> -elementissä 
ilmoitettu tieto näkyy kentässä Myyjän tilausnro. 
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Kenttien käyttöönottamiseksi pitää lisätä kentät kierrätysryhmän askeleen käyttöön. Tämä 
onnistuu avaamalla sovellusikkunan Kierrätysryhmät-rekisterin > valitsemalla askeleen, jolla 
kentät halutaan näyttää > lisäämällä kentät askeleelle Kenttätietojen muokkaus -asetuksissa. 

Uusi Huoneistot-rekisteri web-puolelle 
Kiinteistöhallinnan Huoneistot-rekisterin toiminnallisuus on siirretty web-puolelle ja samalla 
käyttökokemusta ja tietojen ryhmittelyä on selkeytetty. Uutena asiana tulee huoneistojen haku, 
suodatus, listaus, kopiointi ja listattujen tietojen vienti tiedostoksi. Sovellusikkunan puolella 
syötetyt tiedot näkyvät webin puolella. 
 
Uusi rekisteri löytyy Fivaldin valikosta seuraavasti: Kiinteistöhallinta > Perusrekisterit > 
Huoneistot. 
 

 
 
Huoneistojen kopioinnissa huoneistosta voidaan kopioida uudelle perustettavalle huoneistolle 
seuraavat tiedot: 
 

● Rakennus 
● Porras 
● Kerros 
● Huoneistotyyppi 
● Käyttötarkoitus 
● Pinta-ala 

 
Oikeudet uuteen sovellukseen saa annettua Palvelunhallinnasta: Web-sovellukset > 
Huoneistot. 
 
Samassa yhteydessä tulevat Huoneistotietojärjestelmän mukaiset käyttötarkoitukset sekä webin 
että sovellusikkunan puolelle. 
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Kiinteistöhallinnan asetukset 
Taloyhtiön ohjaustietojen Perintä ja korot -osiossa perintäkierroksen tekstikenttää on 
levennetty, jotta pidemmän tekstin luettavuus paranee. 

Tavoitteiden ajo 
Kiinteistöhallinta tukee Finvoice 3.0 -standardia sähköisten laskuaineistojen muodostuksessa. 

Palkanlaskenta 

Tehty tulorekisterin vuosimuutosten mukaiset vakuuttamistietojen muutokset sekä sallittu 
vakuuttamistiedon poikkeukset (Palkkalajit > Vakuutuspoikkeukset -painike) tulolajeilla 216 ja 
336.  

Lisätty uudet tulolajit: 

● 238 Muu säännöllinen lisä 
● 239 Vastikevapaan korvaus 
● 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti 
● 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus 
● 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus 
● 365 Ehdollinen osakepalkkio 
● 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus 

 
Käyttäjien tulee tarvittaessa linkittää palkkalaji vastaavaan tulolajiin. 
 
Lisätty tulorekisterin vuosimuutosten mukaiset uudet arvot: 
 

● Maksajan tyyppi (Palkanlaskennan perustiedot > Ohjaustiedot > Maksajan tyyppi 
-kenttä):  

○ Uusi arvo: 10 Kotitalouksien työnantajarinki 
○ Muutettu arvon 8 selitettä: Erityisjärjestö > Kansainvälinen erityisjärjestö 

● Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (Palkansaajat > Henkilön perustiedot > Lisätieto 
-kenttä):  

○ Uusi arvo: 15 Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö 
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KORJAUKSET 

Myynninhallinta 
Parannettu ja yhtenäistetty myyntidokumentin Seurantakohde- ja Yksikkö-kenttien toimintaa. 
 

● Valintalista aukeaa vasta kun hakukenttään kirjoitetaan merkkejä, tai kun lista avataan 
nuolesta 

● Lista ei aukea automaattisesti aktivoituessaan mikäli kentässä on jo valittuna arvo. 
Listan saa tässä tilanteessa auki kirjoittamalla hakukenttään merkkejä, tai valitsemalla 
hiirellä hakukentän vieressä olevasta nuolesta 

● Tekstihakua käytettäessä on listan ensimmäinen osuma automaattisesti aktiivisena, ja 
sen voi valita kentän arvoksi enterillä 

● Listalta voi valita myös haluamansa hakutuloksen hiiren vasemmalla näppäimellä  
 

 
 

Asiakasrekisteri 
Muutettu asiakkaan osoitteen lisäys -toimintoa: 
 

● Ensimmäistä osoitetta lisättäessä ohjelma asettaa sille automaattisesti 
Pääosoite-valinnan 

● Uuden osoitteen lisäyksessä osoitetyypin valinnaksi tulee aina Postiosoite ja kursori 
siirtyy suoraan Katuosoite-kenttään. 

● Jos osoitetyyppi on arvoltaan tyhjä (tämä on ollut mahdollista sovellusikkunan puolella) 
näkyy arvo myös tyhjänä ja käyttäjän on itse valittava oikea tyyppi osoitteelle. Asiakkaan 
tallennus on estetty, jos osoitetyyppiä ei ole valittu. 

Aineistosiirrot 
Korjattu ongelma Aineistosiirrot-sovelluksessa, joka aiheutti virheen 10 miljoonan suuruisissa 
luvuissa kirjanpidon muunnoksessa. 
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Laskujen välitys  
Poistettu mahdollisuus valita Maksajan yksilöintitiedon tyyppi 2 -kenttään arvo:  
 

● 01 - Laskun viitenumero 
 
Tämä on tehty, jotta käyttäjillä ei olisi mahdollisuutta virheellisesti valita samaa vaihtoehtoa 
Maksajan yksilöintitiedon tyyppi 2 -kohtaan. Maksajan yksilöintitiedon tyyppi 1 -kohtaan 
tulee aina laskun viitenumero Fivaldista ja jos sama tieto on tässä vapaaehtoisessa tyyppi 2 
-kohdassa eivät vastaanottoilmoitukset kohdistu Fivaldiin oikein. 
 

 

Dashboard 
Korjattu Tulos-widgetin Widgetin asetukset -parametrien seurantakohdetason selitteen virhe. 
Seurantakohteen nimenä näkyi virheellisesti kirjanpidon tilin nimi, jos seurantakohteen koodina 
käytettiin kirjanpidon tilin numeroa. 

Fivaldin asetukset  
Korjattu tilanne, jossa yrityksen ensimmäisen pankkitilin luominen ei onnistunut uusissa 
asetuksissa. 
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Palkanlaskenta 
Korjattu seuraavat virheet: 
 

● Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin -ruudun Virhe-välilehdelle ei enää nouse 
erillisilmoituksia lomapalkkakausi-kuukausilta 

● Virhe korjattu, joka esti uuden tilin lisäämisen palkansaajalle, jos aikaisempien tilien 
Tili-kenttä (vanha kansallinen muoto) on tyhjä. 

● Kun tulonsaaja on YEL/MYEL -vakuutettu, palkkatietoilmoitukselle nousee aina 
palkansaajakohtaiset vakuuttamisen poikkeukset 3, 4 ja 5. 

Raportit 
Poistettu Myynti asiakkaittain ja seurantakohteittain -raportin parametreista tuplana ollut 
Yritystunnus-parametri. 
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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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