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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

AutoInvoice-rekisteröinti
Yrityksen tilitiedot -välilehdelle on lisätty uusi toiminto jolla voidaan poistaa linkitys Fivaldin ja
AutoInvoice-tilin väliltä. Toimintoa voi käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa alkuperäinen
AutoInvoice-tili on irtisanottu, ja AutoInvoice-palvelu halutaan ottaa uudelleen käyttöön samassa
Fivaldin yrityspaikassa..

AutoInvoice-palvelua ei voi tämän toimenpiteen jälkeen enää käyttää kyseiseltä Fivaldin
yrityspaikalta. Toiminto ei sulje AutoInvoice-tiliä eikä lopeta tilattuja palveluita, vaan ainoastaan
estää aineistojen lähetyksen ja vastaanoton tilin ja Fivaldin välillä.

Kausiveroilmoitus
Katso-tunnistautuminen on saanut jälleen lisäaikaa.

1.9.2021 lähtien Kausiverosovelluksessa ja ALV-yhteenvetoilmoituksessa ilmoitusten
lähettäminen ei enää onnistu käytöstä poistuvalla Katso-tunnuksella. Lähetysyrityksen
yhteydessä käyttäjälle listataan yritykset, jotka tulee kytkeä joko oman tai tilitoimiston
varmenteen alle, jotta lähettäminen onnistuu. 1.9.2021 jälkeen listausikkunassa ei enää ole
Lähetä-painiketta.
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Laskujen välitys
Lisätty Finvoice-aineistoon EAN-koodi myös omana elementtinään.

● Tuotteen EAN-koodi siirtyy Finvoice-aineistossa aiemman elementin
<BuyerArticleIdentifier> lisäksi nyt myös elementissä <EanCode>

● EanCode-elementti sisältää EU-standardin mukaisen skeematunnuksen, jonka avulla
operaattorit voivat tarkistaa koodin oikeellisuuden

● Finvoice-laskun kuvassa tuotteen EAN-koodi näkyy kohdan ”Ostajan tuotetunnus” lisäksi
kohdassa ”EAN-koodi”

Tulorekisteri
Tulorekisterin Lista-välilehdellä Ilmoituksen tiedot -sarakkeessa näytetään käyttöliittymässä
varoitus palkansaajan kohdalla, jos palkansaajalla on valittuna YEL-vakuutus, mutta ei ole
valintaa kohdassa "Ei palvelusuhteessa" Palkansaajat-rekisterin Työsuhteet-välilehdellä.

Varoitus näkyy vain, jos palkkatietoilmoituksella ei ole virheitä.

Tämä muutos on viety tuotantoon jo 16.4.2021.
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Aineistosiirrot
Tikon aineistojen tuontiin tarkoitettuun Aineistosiirrot-työkaluun on lisätty tuki Excel-muotoisen
pääkirjan sisäänlukuun kustannuspaikalle ja -lajille. Pääkirjan tulee olla seuraavan asettelun
mukainen ja formaattia Excel 97-2003 tai uudempaa, jotta lukeminen Fivaldiin työkalun avulla
onnistuu.

● Ensimmäinen kirjanpidon tili alkaa riviltä 13
● Sarake B = Tili
● Sarake C = Tositenumero
● Sarake D = Päivämäärä
● Sarake F = Debet
● Sarake G = Kredit
● Sarake I = Kustannuspaikka
● Sarake J = Kustannuslaji
● Sarake M = Selite

Fivaldi API
Julkaistaan uudet rajapinnat Fivaldin tuoterekisteriin:

● Tuotteen luonti selitteineen ja tiliöinteineen
● Tuotteen päivitys
● Tuotteen osittainen päivitys
● Tuotteen selitteen lisäys kielikoodilla
● Tuotteen selitteen päivitys kielikoodilla
● Tuotteen tiliöinnin muutos

Lisätty ostolaskujen rajapintaan tuki uusille attribuuteille:
● BuyerReferenceIdentifier (Ostajan viite)
● SellerReferenceIdentifier (Myyjän viite)

Tekniset kuvaukset rajapinnoista osoitteessa https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html
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KORJAUKSET

Asiakasrekisteri
Korjattu webin asiakasrekisterin asiakaskortin osoitteen maalistan näkymistä Mac-käyttäjille.

Aiemmin osoitteen maata ei voitu webissä asettaa tyhjäksi. Jos sovellusikkunassa maa oli
jätetty tyhjäksi, näkyi Mac-käyttäjillä osoitteen maalistan arvona listan ensimmäinen vaihtoehto
(Afganistan) tyhjän arvon sijaan.

Korjattu niin, että mikäli maata ei ole valittu osoitteelle, näkyy se kaikissa tilanteissa myös
käyttöliittymässä tyhjänä.

Ostolaskujen kierrätys
Korjattu virhe, jonka takia ostolaskun tiliöintitiedot saattoivat siirtyä ostoreskontraan
puutteellisina jos kierrätysryhmän askeleessa oli asetettu veroton summa ei-muokattavaksi
kentäksi.

Raporttitulostin
Korjattu Tilikartta / Tasekaava (Tilikartta) -raportissa ollut virhe, jonka vuoksi osa
Kytkemättömät-tiliryhmässä olleista tileistä ei noussut mukaan listaukseen, vaikka parametriksi
oli valittu "kytkemättömät" tai "kaikki". Nyt kaikki kytkemättömätkin tilit näkyvät raportilla.
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Myynninhallinta
Korjattu myynninhallinnan poikkeavien päivämäärien varmistusikkunan jälkeinen tilanne
Peruuta-napin painalluksen jälkeen.

Varmistusikkuna näytetään esimerkiksi jos on asettanut toimituspäivän kauas tulevaisuuteen tai
jättänyt kokonaan pois, jolloin käyttäjältä varmistetaan haluaako laskuttaa. Jos tässä painoi
Peruuta-nappia, jäivät laskun toimintonapit harmaiksi. Nyt Peruuta-nappi aktivoi toimintonapit ja
käyttäjä pääsee tekemään haluamansa muutokset ja tallentamaan laskun uudelleen.

Kirjanpito
Korjattiin verolomake 62 kenttien 804, 812 ja 820 tarkistussääntöjä hieman löyhemmäksi, jotta
sentin pyöristysvirhe ei enää estä TYVI-tiedoston luomista. Fivaldi antaa nyt anteeksi hieman
enemmän kuin verottaja, mutta tarkistus toimii ja estää varsinaiset virheet.

Tämä korjaus on viety tuotantoon jo 16.4.2021.

Tulorekisteri
Korjattu Tulorekisteri-sovelluksessa polkupyöräedun ilmoittamisesta syntyneet lista-välilehden
virheet. Laskentaan ei enää oteta mukaan polkupyöräedun ilmoittamisen mukanaan tuomia
ylimääräisiä tulolajeja 332, 333 ja 334, jotka aiheuttivat polkupyöräedun näkymisen listauksessa
liian monta kertaa.

Kiinteistönhallinta / Huoneistot
Korjattu virhe, jossa huoneiston korjauksen "Tiedot isännöitsijäntodistukselle ja
talonkirjaotteelle" -kentän tallennus antoi virheilmoituksen liian pitkästä tekstistä. Nyt sallittu
merkkimäärä on rajattu 4000:een, jonka jälkeen ei enää voi syöttää merkkejä.
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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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