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1 DashBoard 
1.1 Uusi DashBoard: Kiinteistön talousseuranta 

● Fivaldin kiinteistöasiakkaille on luotu uusi “Kiinteistön talousseuranta”-DashBoard. 

DashBoardissa on oletuksena viisi kiinteistön talousseurantaan liittyvää widgettiä 

(Käsittelemättömät ostolaskut, Pankkitilit, Ostovelat, Vuokrareskontran saatavat 

sidoksittain sekä Vuokrareskontran saatavien jakauma). Oletus DashBoardista luodaan 

asiakaskohtainen DashBoard, jota voi tarpeen mukaan muokata yrityksen omiin 

tarpeisiin. 

 

Oletus DashBoardin saa käyttöön seuraavasti: 

1. Jos yrityksellä ei vielä ole ollenkaan DashBoardeja käytössä, pitää DashBoardin 

hallinta ensin kytkeä halutuille käyttäjille. 

a. Kytkentä tapahtuu Palvelunhallinnasta. 

b. Kytke Web-sovelluksissa DashBoard hallinta -sovellus. 

2. Fivaldiin kirjautumisen jälkeen (Fivaldin pääsivulla) valitse → DashBoardien 

hallinta 

3. Valitse → Luo uusi DashBoard 

4. Valitse → FIVALDI-Kiinteistön talousseuranta listalta 

5. Jos et halua lisätä malliin muita widgettejä valitse → Jatka 

6.  Tarvittaessa vaihda Widgettien oletusparametejä (oletukset pitäisi toimia hyvin). 

Valitse → Jatka 

7. DashBoardin käyttöoikeudet käyttäjille saat kytkettyä helpoiten hyödyntämällä 

sovelluksen oikeuksia: 

a. Valitse Käyttöoikeuksien lisäys sovellusoikeuksien perusteella. 

b. Valitse sovellus listalta sellainen sovellus mihin mahdollisimman monella 

käyttäjällä on oikeudet (esim. Rekisteri - Huoneistot). 

c. Valitse kaikki yhtiöt, joille haluat oikeudet kytkeä (Ctrl pohjassa voi valita 

useampia yhtiöitä kerralla) valitse → Lisää oikeudet. 

d. Valinta tuo kaikki valitut oikeudet näkyviin. Valitse → Jatka. 

8. Halutessasi voit antaa DashBoardin hallinta oikeuksia myös toisille käyttäjille. 

Valitse → Valmis. 

9. Oletus Dashboard on nyt kaikilla valituilla käyttäjillä käytössä. DashBoard tulee 

käyttäjille näkyviin sisäänkirjauduttaessa tai vaihdettaessa sovellusta. 
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1.2 Vuokrareskontraan uusia widgettejä 
Widget: Vuokrareskontran saatavien aikajakauma 

● Widget näyttää reaaliaikaisesti vuokrareskontran kokonaissaatavat. 

● Tieto on ryhmiteltynä neljään pylvääseen: 

● 1 - 30 päivää (anteeksi antopäivät huomioiden) 

● 31 - 60 päivää 

● 61 - 90 päivää 

● yli 90 päivää 

● Klikkaamalla aikajakauma kohtaista pylvästä aukeaa sidos ja eräpäivä kohtainen 

tieto, mistä saatava muodostuu. 

● Widgetin vasemmassa alakulmassa näytetään myös kokonaissaatavien määrä. 

● Klikkaamalla kokonaissaatavat tietoa aukeaa sidos ja eräpäivä kohtainen tieto 

kaikista saatavista. 

● Widgetin tietosisältö päivittyy öisin, mutta käyttäjällä on mahdollista päivittää tieto koska 

vain klikkaamalla päivitys nappia oikeassa alakulmassa. 
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Widget: Vuokrareskontra saatavat sidoksittain 

● Widget näyttää reaaliaikaisesti saatavat sidoksittain. 

● Tieto näytetään pylväs muodossa pienimmästä isompaan. 

● Pylvään sisällä käytetään neljää eri värikoodeja osoittamaan kuinka vanhoista 

saatavista on kyse: 

● 1 - 30 päivää (anteeksi antopäivät huomioiden) 

● 31 - 60 päivää 

● 61 - 90 päivää 

● yli 90 päivää 

● Klikkaamalla pylvästä aukeaa eräpäivä kohtainen tieto, mistä saatava 

muodostuu.  

● Widgetin vasemmassa alakulmassa näytetään myös kokonaissaatavien määrä. 

● Klikkaamalla kokonaissaatavat tietoa aukeaa sidos ja eräpäivä kohtainen tieto 

kaikista saatavista. 

● Widgetin tietosisältö päivittyy öisin, mutta käyttäjällä on mahdollista päivittää tieto koska 

vain klikkaamalla päivitys nappia oikeassa alakulmassa. 
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2 WebLaskutus 
2.1 Tositelajin valintaan ja käyttöönottoon muutoksia 
WebLaskutuksen tositelaji ”7 -WebLaskut” luodaan nyt uusille yrityksille valmiina. 

● Uusille perustettaville yrityksille Weblaskutuksen tositelaji luodaan nyt valmiiksi käyttöön. 
 

 
 

WebLaskutuksen tositelajin käyttöönottoon on tehty esto muiden kuin kuukausittaisen 
tositenumerosarjan valinnalle: 

● Mikäli tositelajille on kirjanpidossa määritelty kuukausittaisen tositenumerosarjan tilalle 

vuosittainen tai jatkuva, ko. tositelajin käyttöönotto WebLaskutuksessa on estetty. 

● Tällöin ohjelman käyttöönottoon ilmestyy info: ”Yrityksellä ei ole vapaita tositelajeja. 

Kirjanpidossa on perustettava uusi tositelaji, jonka tositenumerosarjan tulee olla 

kuukausittainen. (Vuosittaista tai jatkuvaa tositenumerosarjaa ei voida valita 

WebLaskutuksen käyttöön.)” 

● Poista tällöin virheellinen tositelaji (Tietue → Poista) ja perusta tilalle uusi Kk-sarjana 

(=oletus). 
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Miksi esto on tehty: 

● Kaikkien Fivaldi myyntilaskujen (Weblaskut, Tilaustenkäsittely, Sopimuslaskutus, 

Työmääräimet) kausien hallinta tapahtuu yhdessä ja samassa paikassa (myynnin 

perustiedot/myyntilaskujen kaudet). Tästä syystä ko. tositelajeilla ei voi olla eri 

aikajaksoisia tositenumerointisarjoja. 

● Esimerkiksi jos Myyntilaskuilla on määritelty Kk-sarja ja WebLaskuilla vuosittainen-sarja, 

voi tämä ristiriita aiheuttaa tilanteen, jossa kausien sulkemista ei voida tehdä. Myös 

viitenumeron muodostus ongelmaan on törmätty. 

● Tarvittaessa muutamme olemassa oleviin yrityksiin laskujen sarjaksi takaisin kk-sarjan. 

Ilmoita tällöin sähköisesti asiakaspalveluun: Kyseinen Fivaldi yritysnumero ja nimi, 

tositelaji joka muutetaan Kk-sarjaksi ja toivottu muutospäivä. Saatte myöhemmin 

kuittauksen lisäohjeineen, kun asia on edennyt käsittelyyn. 

 

3 Palkanlaskenta 
● Palkkatapahtumien sisäänluku CSV-tietojen tuonti sovelluksessa huomioidaan nyt 

XML-siirron perustietojen "Palkkatapahtumat" kohdan valinta. 

○ Valinnan mukaisesti siirron yhteydessä tuodaan seurantakohteet siirtoaineistosta 

ja/tai henkilön palkkalajit-välilehdeltä. 

○ "Käytä ylläolevia oletusseurantakohteita palkkalaskelmissa" tulee olla valittuna, 

kun halutaan käyttää henkilölle määritettyjä seurantakohteita. 

● TyEL vuosi-ilmoitus toimii nyt myös sellaisilla henkilöillä, jotka täyttivät viime vuonna 17 

(tai 18 joulukuussa), mutta ovat TyEL-velvollisia vasta tämän vuoden alusta. 

TyEL-vuosi-ilmoitus raportilla työsuhteen alkupäiväksi tulee tällöin 1.1.2017. 

 

4 Verkkopalkka 
● Palkkalaskelmaan tuki ruotsin- ja englannin kielille. 

● Lomakertymät mukaan palkkalaskelmaan useammasta kuin kahdesta vuodesta. 

● Lisätty 'kauden tiedot'-sarake 'vuoden alusta'-sarakkeen viereen sekä sarakkeiden 

‘maksettu’ tieto. 
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● Palkkalaskelman perustietojen valinnan mukaan palkkalaskelmalle tulostetaan:  

○ Ammattinimike  

○ Nollarivit  

  

● Rivin lisätieto tulee omana rivinä palkkalajin muun rivitiedon jälkeen. 

● Rivin infotieto näkyy rivilisätiedon kanssa samalla rivillä, jos palkkalajin lisämäärityksissä 

on valittu  ‘Näytetään rivillä’ tai ‘Näytetään lisätietona’. 

 

● Palkkalaskelma kohtainen lisätieto näkyy nyt  “muut palkkatiedot” osassa. 

● KTA tiedot tulevat nyt mukaan palkkalaskelman “muut palkkatiedot” osaan. 
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5 Yrityksen alustus 
● Alustettavan yrityksen pääkierrätys yritykseksi on nyt mahdollista valita alustusyritys. 

● Huhtikuun päivityksessä tulleessa muutoksessa pääkierrätys yritystä ei voi voinut valita, 

jos alustus yrityksessä oli määritelty pääkierrätys yritykseksi alustusyritys. 

○ Nyt ohjelmassa näytetään Ostolaskujen kierrätyksen -valinta myös silloin, kun 

pääkierrätys yrityksenä käytetään alustusyritystä. 

 

6 Pankkiyhteys 
● Siirtohistoriaikkunan suorituskyky ongelmia paranneltu tilanteessa, jossa haku on tehty 

ilman sopimusvalintaa. 

○ Nyt sopimus pitää olla valittuna, jotta kysely suoritetaan. Jos sopimusta ei ole 

valittu, tuodaan ruudulle ilmoitus "Sopimus pitää olla valittuna hakuehtona". 

● Samalla hakutoimintaa on muutettu siten, että haku käynnistyy vain ja ainoastaan “Hae 

siirtohistoriatiedot”-nappia painamalla. Aikaisemmin haku käynnistyi aina, kun jonkun 

listan arvo vaihdettiin. 

● Korjattu ristiriitatilanne, jossa sopimukselle valittu pankkitili jäi taustalle muistiin 

hakukriteeriksi, vaikka sopimusta vaihdettiin. 

○ Tämä esti haun toteutumisen. Nyt siirtohistoria-ikkunassa sopimuksen 

pankkitili-tieto nollataan sopimuksen valinnan yhteydessä. 

 

7 Verolomake 6B 
● Tili: 9240 on poistettu kentästä: 378. 

 
 

8 AutoInvoice-palvelu 
● AutoInvoice-palvelussa näkyvä laskujen noudon eston tilan selite on muutettu. 

○ Vanha tila: Ei käytössä. Uusi tila: Estetty 

○ Tämä on vain selitteen muutos, joka ei vaikuta toiminnallisuuteen. 
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9 Ostolaskujen kierrätysryhmät 
● Ostolaskukohtaisen perustiedon selite on muutettu. 

○ Vanha selite: "Verkkolaskujen vastaanotto Fivaldi pankkiyhteydellä". Uusi selite: 

"Verkkolaskujen vastaanotto tässä yrityksessä" 

○ Tämä on vain selitteen muutos, joka ei vaikuta toiminnallisuuteen. 
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