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1 Ostoreskontra 
1.1 Maksatus-ruudun yrityshierarkia valintaa parannettu 

Ostoreskontran Maksatus-ruudulla on muutettu yritysryhmien hierarkia tasojen valintaa. 

Yrityshierarkian tasot eivät enää näy listassa vaan ne valitaan erillisen “Yhtiöryhmien hierarkiat”-

ikkunan kautta. Käyttöoikeusryhmät näkyvät valittavana olevien yritysryhmien listassa. 

 

Erät-ruutu: 
Erät-ruudulle on lisätty Yritysryhmä-valinta mahdollisuus.  

 
 

Kun Yritysryhmä valitaan, avautuu "Yhtiöryhmien hierarkiat"-ikkuna, jossa näkyy ne yhtiöryhmät 

joihin käyttäjällä on oikeus. Yhtiöryhmät valitaan oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta: 

 

Kun Yhtiöryhmä valitaan, ikkunaan tulee hierarkia, josta voidaan valita haluttu hierarkian taso 

painamalla painiketta: "Valitse taso" 
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Kun haluttu taso on valittu, avautuu Erät-ruutu. Tähän on listattu ne yritykset, jotka kuuluvat 

valittuun tasoon. Valittu taso näkyy harmaana ruudulla. Hierarkiatasoa voidaan vaihtaa 

painikkeesta: Valitse taso. 
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Maksatuserien luonti-ruutu: 

Maksatuserien luonti-ruudulle on lisätty "Valitse taso", josta avautuu sama "Yhtiöryhmien 

hierarkia"-ikkuna kuten Erät-ruudullakin. 

 

Kun taso on valittu, listasta on valittuna ne yritykset, jotka kuuluvat valittuun tasoon. 
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2 Yritysten välinen raportointi 
2.1 Verkkolaskujen osuus: Käsittelyssä olevat laskut 

“Verkkolaskujen osuus (%) / kuukausi”-tunnusluvun raportointia on parannettu siten, että nyt 

raportissa huomioidaan myös Ostolaskujen Kierrätyksen käsittelyssä olevat laskut. 

 

“Verkkolaskujen osuus (%) / kuukausi” raportoi nyt laskut, jotka ovat Ostolaskujen Kierrätyksen 

tilassa: 

- Käsittelyssä 

- Hyväksytty 
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3 Arkisto 

3.1 Myyntitilausasiakirjojen liitteiden oikeuskäsittely 

Käyttäjä, joka lisää liitteen myyntitilausasiakirjoille (lasku, lähete sekä tilausvahvistus) saa 

automaattisesti seuraavat arkiston oikeudet ko. liitteelle: 

- Dokumenttien lukuoikeus 

- Dokumenttien käsittely 

 

4 Visma.net AutoInvoice 

4.1 Käyttäjätietojen muutos: Uusi kenttä Yrityksen UUID 

Käyttäjätietojen muutos-lomakkeeseen on lisätty uusi kenttä: Yrityksen UUID. Tämän kentän 

kautta voidaan syöttää manuaalisesti Visma.net AutoInvoicea käyttävän yrityksen UUID. Tätä 

voidaan käyttää esim. siinä tapauksessa, jos API-avain ja Yrityksen UUID on alunperin syötetty 

kenttiin väärinpäin. 

 

4.2 API- ja Yrityksen UUID-kenttiin tyhjien merkkien poisto 

API-avain ja Yrityksen UUID-kenttiin on lisätty automaattinen tyhjien etu- ja loppu-merkkien 

poisto. Tällä estetään, ettei tietokantaan pääse vahingossa ylimääräisiä merkkejä. 

4.3 Visma.net AutoInvoice -rekisteröinti sivu on muuttunut 

Tulevissa päivityksissämme tulemme laajentamaan Visma.net AutoInvoice -palveluamme. 

Uusien toiminnallisuuksien johdosta Visma.net AutoInvoice rekisteröinnin sivurakenne on 

muuttunut. Jos muutetaan henkilötietoja tai kytketään Visma.net AutoInvoice -palveluun jo 

rekisteröity yritys, avautuu seuraavalainen sivu: 
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Asetukset-välilehdeltä pääsee tekemään henkilötietojen ja Visma.net AutoInvoiceen jo 

rekisteröidyn yrityksen linkityksen kuten ennenkin, mutta Rekisteröinti- ja Viestit-välilehdeltä 

avautuu toistaiseksi vain tyhjä sivu. Visma.net AutoInvoice -toiminnallisuuden muutoksista 

tulemme tiedottamaan tulevissa päivitystiedotteissa.  

 

5 Palkanlaskenta 

5.1 Palkkalajilistan rajaus huomioi lomapalkkavarauksen 

“Henkilön palkkalajit”-välilehdellä Näytetään-kenttä huomioi nyt Lomapalkkavarauslaskelmaan-

ruksin. Kun ennen valittiin "Vain voimassa olevat" niin palkkalajeissa näytettiin myös ne 

palkkalajit, joissa oli ruksattuna Lomapalkkavarauslaskelmaan vaikka “Aina palkkalaskelmaan”-

ruksi ei ollut päällä kyseisellä palkkalajilla. 

 

6 WebLaskutus 

6.1 Myynnit päivittyvät kirjanpidon saldoihin automaattisesti 

Ennen saldojen päivittäminen vaati uudelleen laskemisen suorittamisen Kirjanpidossa. 

6.2 Tuoterivien määrään lisätty rajoitus 

Laskun tuoterivien määrään on lisätty rajoitus. Laskulla voi enintään olla 50 kpl tuoterivejä. 

Jos laskulle lisää tuoterivejä enemmän kuin 50 kpl, siitä ilmoitetaan virheilmoituksella. 

Virheilmoituksessa listataan ne tuotteet, jotka eivät mahdu laskulle. 
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7 Laskujen välitys 

7.1 E-laskun vastaanottoilmoituksen kohdistus 

Jos vastaanottoilmoituksen aineisto sisältää kaksi yksilöintitapaa ("SellerInvoiceIdentifier"-

elementtiä) ja välitystavassa, johon vastaanottoilmoitus kytkeytyy, on määritelty vain yksi 

yksilöintitapa. Tällaisessa tapauksessa kohdistukseen käytetään 1. Yksilöintitapaa. 

 

8 Visma Duetto -perintäyhteys 

8.1 Ohimaksun lähettäminen ilman hetua tai y-tunnusta 

Visma Duettoon on nyt mahdollista lähettää ohimaksu ilman velallisen hetua tai y-tunnusta. 

 

9 Kierrätysryhmät 

9.1 OpusCapitan palvelujen irtisanominen 

OpusCapitan Skannauspalvelun / E-lasku-palvelun irtisanominen ei onnistunut asiakkailla, 

jotka olivat tilanneet palvelun ennen kuin tilausmahdollisuus poistettiin. Nyt tämä on korjattu ja 

irtisanominen onnistuu. 

 

10 Yrityksen alustus 

10.1 Ostoreskontran tiliöintien luonti alustetulle yritykselle 

Yrityksen alustuksesta on korjattu ostoreskontran tiliöintien juoksunumeron kopiointi. Uusia 

tiliöintejä saadaan luotua alustetulle yritykselle. 
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11 Palveluportaali 

11.1 Tehtävän monirivisen tekstikentän tulostuminen 

Tehtävän monirivinen tekstikenttä ei enää tulostu kapeana sarakkeena näyttölomakkeelle. 

 

12 Yhtiön ohjaustiedot 

12.1 Uusi välilehti lisätty: "Yhtiön osapuolityypit" 

Yhtiön osapuolityyppejä on mahdollista hyödyntää kiinteistöpidossa siten, että kiinteistöpidon 

tehtävä on mahdollista siirtää tehtävienhallintaan, jolloin osapuolet ja vastuulliset tahot tulevat 

tehtävään automaattisesti. 

 

Yhtiön ohjaustietoihin on lisätty uusi välilehti: "Yhtiön osapuolityypit". Tämän käyttäminen vaatii 

oikeudet palvelunhallinnasta: Palvelunhallinta → Rekisterit. 

 

 
 

Kun käyttäjällä on oikeudet käyttää kyseistä ominaisuutta, Yhtiön ohjaustiedoissa on näkyvissä 

välilehti: Yhtiön osapuolityypit.  
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Täällä on listattuna 14 kpl kiinteää osapuolityyppiä, jotka ovat käytettävissä Kiinteistönpidossa 

ja Tehtävienhallinnassa. Tänne on mahdollista luoda uusia osapuolityyppejä liikkumalla listan 

loppuun nuoli-näppäimellä. Osapuolityyppejä ei ole mahdollista poistaa, mutta niitä voidaan 

nimetä uudelleen. 

 

13 Taloyhtiön perustiedot 

13.1 Toimittajat/Tilat: Tyyppi-kentässä osapuolityypit 

“Toimittajat/Tilat”-välilehdellä oleva Tyyppi-kenttä käyttää Yhtiön ohjaustiedoissa olevia 

osapuolityyppejä. 

 

14 Kiinteistönpito 

14.1 Toistuvuus-kentän arvo suljetussa huoltotehtävässä 

Huoltotehtävän ajoituksen ollessa suljettuna, näytetään nyt toistuvuus-kentän arvo. 
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14.2 Huoltotehtävän vastuullinen siirtyy Tehtävienhallintaan 

Kiinteistönpidon huoltotehtävälle määritelty vastuullinen osapuoli siirtyy nyt Tehtävienhallintaan. 

 

15 Verolomakkeet 

15. 1 Verolomake 6A 

Verolomake 6A:n peruskorko on päivitetty arvoon 0,25 %. (Muutos on ollut tuotannossa jo 

huhtikuun lopusta lähtien). 
 

16 Yritysrekisteri 

16.1 Pankkitilien sisäistä tunnistetta pidennetty 
Yritysrekisterin pankkitilien sisäistä tunniste kenttää on pidennetty. Ennen pankkitilien määrä 

oli rajoitettu 10 000:een. Nyt pankkitilien määrä voi olla 100 000 000. 

16.2 Ulkomaisten pankkitilien käsittelyä parannettu 
Ulkomaisten pankkitilien käsittelyä on parannettu siten, että enää tietyssä tilanteessa ohjelma 

ei enää vaihda BIC-koodia vääräksi. 
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