
 

  

  

Visma Fivaldi 
Päivitystiedote 03/2017 
 
 

 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 2017 
www.visma.fi 
  

17.03.2017 © Visma Software Oy 1 
 

http://www.visma.fi/


 

Sisällysluettelo: 
 

1 Visma.net Expense kirjanpitoaineiston tuonti Visma Fivaldiin 3 

2 Arkistointi 3 

3 WebLaskutus 3 

4 AutoInvoice-palvelu 3 

5 Laskujen välitys 4 

6 Ostolaskujen kierrätys 4 

7 Tavoitteiden ajo 4 

8 Tulostuspalvelu 5 

9 Palveluportaali 5 

10 Kiinteistönpito 5 

11 Tehtävienhallinta 5 

12 Muut 5 
  

17.03.2017 © Visma Software Oy 2 
 



 

1 Visma.net Expense kirjanpitoaineiston tuonti Visma 
Fivaldiin 

● Fivaldi Kirjanpidon ”Tositteiden tuonti kirjanpitoon” -ominaisuuteen on lisätty tuki 

Expensen kirjanpitoaineiston sisäänlukuun 

● Maksuaineisto välitetään Fivaldin pankkiyhteydellä ulkopuolisena aineistona 

● Ominaisuuden käyttöönotto-ohje löytyy Visma Communitystä kohdasta: 

○ Ohjeet ja käsikirjat | Muut ohjeistukset | Visma Fivaldi Expense rajapinta.pdf 

● Ohjeet löytyvät myös Fivaldin Help-ruudulta: 

○ Kirjanpito | Tositteiden tuonti kirjanpitoon |  

 

2 Arkistointi 
● Sovelluksen tiedostoille lisäämät oikeudet eivät enää ylikirjoita aineistojen taakse 

määriteltyjä oikeuksia. Nyt molemmat oikeudet jäävät voimaan. Tämä koskee 

esimerkiksi Ostolaskujen kierrätyksen laskujen kuvia. 

 

3 WebLaskutus 
● Uuden asiakkaan luontiin lisätty uusi kenttä: Laskujen Sähköposti. 

● Laskulistaukseen lisätty Eräpäivä-sarake sekä rajaukseen lisätty Eräpäivästä- ja 

Eräpäivään-kentät. 

● Laskun muodostukseen lisätty tuki Finvoicen schema-validointiin. 

○ Toimii nyt samanlailla Tilaustenkäsittelyn kanssa. 

○ Laskutettaessa Finvoice-laskua tulee ilmoitus puuttuvista / puutteellisista 

kentistä. Estää laskutuksen ja ei-validin Finvoice-laskun muodostuksen laskujen 

välitykseen. 

 

4 AutoInvoice-palvelu 
● Visma.net AutoInvoicen kautta tulevat laskut menevät nyt suoraan käsittelyyn, jos 

asetus: "Finvoice - ja ostolaskupalvelun laskut viedään yrityksen 

oletuskierrätysryhmään" on asetettu päälle.  
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Asetus löytyy sovellusikkunasta: 

Kierrätysryhmät | Kierrätysryhmät | Ostolaskukohtaiset perustiedot 

 

5 Laskujen välitys 
● Vastaanottoilmoitus (RI) ei kohdistu enää yritykselle, jos laskujen välitystapa ei ole 

käytössä maksulajilla. 

● Tarkennettu vastaanottoilmoitusten käsittelyssä viitteen alun tarkistusta. Nyt tarkistetaan, 

että viitenumerossa oleva yritystunnus vastaa vastaanottoilmoituksen yritystunnusta. 

 

6 Ostolaskujen kierrätys 
● Pankkiyhteyden kautta ja Ostolaskujen kierrätyksen kautta sisään luettavien 

Finvoice-laskujen tuplalaskujen tarkistusta on parannettu. 

● Syöttö-vaiheessa olevaan laskuun on parannettu laskunumeron tarkistusta: 

○ Laskunumero tarkistetaan nyt myös Ostoreskontrasta. Aikaisemmin laskunumero 

on tarkistettu vain Ostolaskujen kierrätyksestä. 

○ Jos samalta toimittajalta löytyy jo samalla laskunumerolla oleva lasku 

Ostolaskujen kierrätyksestä tai Ostoreskontrasta, näkyy käyttäjälle 

seuraavanlainen ilmoitus: 

 

HUOM! Ilmoitus ei estä laskun siirtämistä käsittelyyn. Se on vain 
huomautus. 

○ Laskunumeron tarkistus tehdään myös siinä tapauksessa, kun laskulistalta 

avataan "Syötössä" tai "Käsittelyssä" oleva lasku. 

 

7 Tavoitteiden ajo 
● Kun valitaan sidoksia käyttämällä Useammalle sidokselle -valintaa, Sidosten valinta 

-ruutu sallii henkilön nimessä maksimi merkkimäärän. 
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● Jos e-lasku -välitystavalla Finvoice-aineiston muodostuksessa tapahtuu virhe, hylätään 

kaikki erän maksut. 

● Tavoitteiden ajossa on korjattu tilanne, jossa ajo kaatui, kun maksajalla oli käytössä 

AutoInvoice e-lasku-välitystapa ja kiha-henkilörekisterissä maksajan etu- ja sukunimen 

yhteispituus ylitti 35 merkkiä. Nyt ohjelma katkaisee liian pitkät nimet eikä estä 

e-laskuaineiston muodostumista ja lähettämistä. 

 

8 Tulostuspalvelu 
Valitut liitteet muistetaan, kun liikutaan saman tulostuksen aikana liitteiden haussa. 

 

9 Palveluportaali 
Palveluportaalin rooleja on nyt mahdollista käyttää Arkiston perustietojen oikeusmäärittelyssä. 

 

10 Kiinteistönpito 
Kiinteistönpito päivitetty uuteen Nordic cool 3 -ulkoasuun. 

 

11 Tehtävienhallinta 
● Tehtävienhallinnan pitkiin tekstikenttiin lisätty rivinvaihdot, jos kenttää käytetään vain 

näyttökenttänä, kuten esimerkiksi tulostuksesssa. 

● Tehtävienhallinta päivitetty uuteen Nordic Cool 3 ulkoasuun. 

12 Muut 
Web-sovellusten hakulistojen ulkoasu päivitetty vastaamaan Nordic Cool 3-ulkoasua. 
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