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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset – TÄRKEÄÄ!  
Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kehittämä Tulorekisteri korvaa vuoden 
vaihteessa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, 
työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan 
yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.  
Erillisessä dokumentissa  Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 12/2018 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi joulukuun 2018 julkaisun yhteydessä julkaistut tulorekisteriin liittyvät 
muutokset. Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt 
toiminnallisuudet. Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot.  

Omat asetukset 
Omat tiedot  -osioon on lisätty  Näytä lisää  -linkki, josta avautuu tieto käyttäjän 
sisäänkirjautumisista, uloskirjautumisista ja salasanan vaihdoista. Historiatieto näytetään 
viimeisen kuukauden ajalta. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Arkisto 
Arkiston tiedostojen lataus: zip-tiedoston maksimikoko on nyt 1,5 gigatavua. 

Raporttitulostin 
Raporttitulostimen  Tallenna parametrit  -toimintoon on tehty tietoturvaparannuksia. 

 

● Tallennuksen käyttö  -alasvetovalikko: 
○ Tallennuksen käyttö  -alasvetovalikkoa on muokattu niin, että nyt oletusvalintana 

on ”Yrityksen” aiemman ”Yleinen”-valinnan sijasta. Valittavissa olevat vaihtoehdot 
ovat samat kuin aiemmin: Yrityksen | Käyttäjän | Yleinen. 

● Sähköpostiosoitteen tallentaminen: 
○ Jos  Tallennuksen käyttö  -alasvetovalikon valintana on ”Yleinen”, mahdollista 

Sähköpostiosoite -kentän arvoa ei enää tietoturvasyistä tallenneta. 
○ ”Yleinen”-valinnalla aiemmin tallennettujen parametrien mahdollinen 

sähköpostiosoite poistetaan kaikilta päivityksen yhteydessä automaattisesti. 
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BUGIKORJAUKSET 
Ostolaskujen kierrätys 
Ostolaskujen kierrätyksen valuuttamaksujen käsittelyssä on korjattu virhetilanne, joka aiheutui 
satunnaisesti kun valuuttakurssi sisälsi desimaaleja. 

Ostoreskontra 
Tilanteessa jossa tilitoimiston käyttäjä hoitaa asiakkaan ostoreskontran ja pankkiyhteyden, 
tilitoimiston asiakaslajittelun jälkeen tilitoimiston käyttäjän tekemä  Maksa heti  >  Lähetä 
pankkiin  -toiminto ohjasi käyttäjän virheellisesti asiakkaan pankkiyhteysruutuun, vaikka 
pankkisopimus oli kytketty tilitoimiston pankkiyritykseen. Tästä ei aiheutunut muuta haittaa kuin 
se, että käyttäjä joutui siirtymään erikseen pankkiyritykseen aineiston lähetystä varten. Nyt 
Maksa heti  - toiminto ohjaa käyttäjän myös tässä tilanteessa siihen pankkiyritykseen johon 
sopimuskin on kytketty. 

 

Palkanlaskenta 
Korjattu tilanne, jossa palkkalaskelman lomapalkkarivillä muutettu määrä vaihtoi lomavuotta. 

Raporttitulostin 
Leveiden raporttien csv-muodostuksessa ollut rivitysongelma korjattu. Ongelma näkyi mm. 
Tulos kuukausittain- ja Tase kuukausittain -raporteissa, joissa viimeisen kolmen kuukauden 
tiedot rivittyivät csv-tiedostossa turhaan edellisten kuukausien tietojen alle. 
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Tehtävien hallinta 
Korjattu Tehtävienhallinnassa ollut virhe, jossa laskutetun tehtävän ja tapahtuman pystyi 
poistamaan. Listanäkymään on samalla palautettu tehtävät ja tapahtumat, jotka asiakkaat ovat 
virheen johdosta pystyneet poistamaan. 
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MUUT MUUTOKSET 
Raporttitulostin 

Raporttiparametrien käytettävyysparannukset 
Visma Fivaldin raporttiparametreja uudistetaan vaiheittain.Tässä päivityksessä 
käytettävyysparannukset on tehty seuraaviin raportteihin: 
 

Raporttiryhmä: Listauksia (Kiinteistönhallinta) 
● Osakeluettelo 

 

Raporttiryhmä: Kausiveroilmoitus 
● Arvonlisävero-erittely 
● Kausiveroilmoitus 

 

Raporttiryhmä: Kirjanpito 
● Päiväkirja 
● Päiväkirjayhteenveto 
● Tase 
● Tase-erittely 
● Tuloslaskelma (virallinen) 

 

Raporttiryhmä: Maksatus (Ostot) 
● Reaaliaikasaldot 

 

Raporttiryhmä: Myyntireskontra 
● Avoimet laskut 

 

Raporttiryhmä: Ostoreskontra 
● Avoimet laskut 

 

Raporttiryhmä: Reskontra 
● Avoimet laskut (minireskontra) 

 

Raporttiryhmä: Tosite 
● Tosite 

 

Raporttiryhmä: Työnantaja (Palkat) 
● Kirjanpitoyhteenveto 
● Palkkalista (lyhyt) 

 

Raporttiryhmä: Vuokrareskontra 
● Vuokrankantokirja 
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Parametrit joita muutos koskee 
Muutokset koskevat seuraavia parametreja: 

● Päivämäärä-kentistä avautuu kalenteri 
 

 

● Kyllä/Ei -valintalistat ja muut vastaavanlaiset muutetaan valintapainikkeiksi 
 

Ennen: 

 
 
Nyt: 

 
 

● Listat joissa on käyttäjän määrittelemiä arvoja vaihdetaan valintalistoista hakulistoiksi 
 
Ennen: 
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Nyt: 

 
○ Ikonista  avautuvat listan arvot. 
○ Haun voi käynnistää antamalla vähintään 3 merkkiä. 

 
● Kausi- ja päivämääräkenttiin lisätään mallit arvon syötöstä (jos ne puuttuivat) 

○ Kaudet annetaan muodossa: “vvvvkk” 

 
○ Päivämäärät annetaan muodossa: ”pp.kk.vvvv” 

 

 

Henkilötiedot, Laskujen välitys, Yritysrekisteri  
OpusCapitan verkkolaskujen välittäjätunnus muuttunut 
OpusCapitan verkkolaskujen välittäjätunnus on muuttunut 1.6.2018. Aiemman 
välittäjätunnuksen tuki päättyy 31.12.2018. 
Joulukuun päivityksen yhteydessä ajetaan konversio, jossa seuraavien näkymien 
välittäjätunnuskenttiin korvataan vanhan välittäjätunnuksen 003710948874 tilalle uusi 
välittäjätunnus E204503: 

● Laskujen välitys > Perustiedot > Finvoicen välittäjät > Välittäjän tunnus 
● Yritysrekisteri > Laskujen välitys > Vastaanottajan välittäjän tunnus 
● Henkilötiedot (KH) > Välittäjätunnus 
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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. 

Uuden Tapahtumat-sovelluksen beta-versio saatavilla! 
Tapahtumat-sovellus on uusi sovellus, jonka avulla voidaan tarkastella edelleenlaskutettavia 
tapahtumia yrityksittäin yhdessä koontinäkymässä.  Lue lisää täältä . 
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