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1 Visma Fivaldin ulkoasumuutokset 

1.1 Yleistä 

Visma Fivaldin ulkoasu on uudistunut. Visma Fivaldiin on päivitetty prosessinmukaiset 

valikot sekä Nordic Cool -ulkoasu. Ulkoasumuutokset eivät vaikuta ohjelman 

toiminnallisuuteen. 

 

Suurimmat ulkoasumuutokset ovat: 

- Uusi Visma Fivaldin etusivu 

- Uusi ulkoasu Visma Fivaldin Web-sovelluksille 

- Uusi valikko-rakenne Web-sovelluksille ja Sovellusikkunan sovelluksille. 

- Raporttitulostimen uudistus sekä raporttien uusi ryhmittely 

 

Ulkoasumuutokset eivät tässä vaiheessa koske seuraavia sovelluksia: 

- Tehtävienhallinta 

- Kiinteistönpito 

- Kirjanpidon Yleisraportti 

1.2 Uusi Etusivu (Visma tiedottaa) 

Visma Fivaldin uusi etusivu on: Visma tiedottaa. 
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Visma tiedottaa on yleinen, kaikille käyttäjille näkyvä etusivu. Sivua ylläpitää Visma. Uusi 

etusivu sisältää vanhat näkymät: Palvelutiedotteet ja Käyttäjänviestit. Uutena etusivulle 

tulevat seuraavat widgetit: 

- Asiakaspalvelu ja Tuki 

- Koulutus 

- Tilitoimiston kanavat 

- Tärkeitä linkkejä 

Widgettejä on mahdollista tarkastella isompana toiminnolla: Näytä Widget isona , joka 

avaa widgetin sisällön isompaan näkymään. 

1.3  Uusi Valikko-rakenne 

Visma Fivaldin Valikko-rakenne on muuttunut prosessinmukaiseksi sekä Web- että 

Sovellusikkunan -sovelluksille.  

 

Palvelunhallinnan Sovellustyyppi-valikko pysyy toistaiseksi ennallaan. Valikko 

yhdenmukaistetaan tulevissa päivityksissä. 

 
 

Esittelyvideo ulkoasumuutoksista ja prosessivalikoista tästä linkistä. 

1.4 Ostolaskujen kierrätyksen muutokset 
Ulkoasumuutoksien myötä Ostolaskujen kierrätyksen etusivulla näkyy Ostolaskujen 

kierrätyksen-valikko. Valikossa on vanhojen toiminnallisuuksien lisäksi uusi toiminto: 

Laskulistaus. 

 
 

https://community.visma.fi/Kampanjat/tutustu-visma-fivaldi-uuteen-ulkoasuun
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Laskulista näkyy aina Ostolaskujen kierrätyksessä ja siitä pääse Ostolaskujen kierrätyksen 

etusivulle, jossa laskut listataan. 

 

Kun lasku on avattu, laskun kuvan yläpuolella ei ole enää toimintoa: Palaa pääsivulle. 

Palaa pääsivulle on korvattu toiminnolla: Laskulista. 

 

Laskujen syötössä näkyy Ostolaskujen kierrätyksen valikko. 

 
 

1.5 Raporttitulostimen muutokset 

Käyttäjille ei enää tarvitse määritellä Raporttitulostimen oikeuksia, minkä johdosta 

Raporttitulostin on poistettu Palvelunhallinnan Web-sovelluksista. Jatkossa käyttäjälle 

määritellyt raporttioikeudet ovat riittävät. 

 

 

• Raportit ovat uudessa valikko-rakenteessa jaoteltu raporttiryhmiin. 

• Raportteihin pääsee nyt myös sovellusikkunan valikoista. 

• Raporttitulostimeen on lisätty haku-toiminnallisuus, jolla on mahdollista hakea mitä 

tahansa raporttia, johon käyttäjällä on oikeudet ko. yrityksessä. 



29.09.2016     © Visma Software Oy      6 
 

 
• Raporttien parametreihin on tehty seuraavia parannuksia: 

- Päivämäärä-kenttiin on lisätty kalenterinäkymä-valinta 

- Valintalistoja on kehitetty ja uusia ominaisuuksia tuodaan raporteille 

tulevissa päivityksissä. Tässä päivityksessä osalle raporteista on lisätty  

                                   Valintanapit, jos valittavia arvoja on vain muutama. 

• Raporteilta on poistettu mahdollisuus tulostaa suoraan tulostimelle, koska tämä ei ollut 

enää tuettu ominaisuus. 

• Palvelunhallintaan tulee oma "Raporttiajojen pääkäyttäjä"-valinta Web-sovelluksiin, jolla 

käyttäjälle määritellään oikeudet kaikkiin raporttiajoihin sekä oikeuteen muokata ja 

poistaa raporttiajoja. 

• Raporttiajot löytyvät kaikille käyttäjille ylävalikon rattaan alta: 
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1.6 Visma.net AutoInvoice rekisteröinti sovelluksen 
muutokset 

AutoInvoice-palvelu käyttää Visma Fivaldi-valikkoa. AutoInvoice –palvelusta on tehty oma 

sovellus, joka löytyy seuraavista paikoista: 

- Myynti | Ilmoitukset/yhteydet 

- Ostot | Ilmoitukset/yhteydet 

- Kiinteistönhallinta | Ilmoitukset/yhteydet 

 
 

Laskujen välityksen perustiedoista pääsee edelleenkin AutoInvoice-palvelu sovellukseen. 

 

Palvelunhallinnasta on poistettu Laskujen välityksen alta AutoInvoice rekisteröinti. Nyt 

oikeudet katsotaan AutoInvoice-palvelu oikeudesta, joka on lisätty palvelunhallintaan 

seuraavaan paikkaan: Web-sovellukset | AutoInvoice-palvelu. 
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Päivityksen yhteydessä käyttäjien vanha AutoInvoice rekisteröinti oikeus kopioidaan 

uuteen AutoInvoice-palvelu oikeuteen. 

 

1.7 Kirjanpidon Yleisraportti käyttää vanhaa raporttitulostinta 

Kirjanpidon Yleisraportti ajetaan poikkeuksellisesti vielä vanhan raporttitulostimen kautta. 

Yleisraportti löytyy kirjanpidon raporteista: 

Taloushallinto | Raportit | Raporttitulostin  (testiversio) | Kirjanpito | Yleisraportti  

 

Yleisraportti siirretään uuteen näkymään tulevissa päivityksissä. Muutoksesta tiedotetaan 

päivityksen yhteydessä julkaistavassa päivitystiedotteessa. 

 

1.8 Palkanlaskennan Web-sovelluksen nimi muuttunut 

Palkanlaskennan Web-sovelluksen nimi on muutettu ulkoasumuutoksien yhteydessä 

“Palkanlaskennan tietojen tuonti”-sovellukseksi. Olemassa olevat käyttöoikeudet 

Palkanlaskenta-sovellukseen pysyvät ennallaan vain sovelluksen nimi on muuttunut. 
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2. Arkisto: Päätasoa ei voi enää poistaa 
        Arkiston päätason poistaminen ei ole enää mahdollista. 
 

3. Kiinteistönpito: Toistuviin tehtäviin korjaus 
        Kiinteistönpidon toistuvien huoltotehtävien ajoitusongelma korjattu. 

 

4. Yrityksen alustus: Kierrätyksen yrityssuhteet 
Alustettavaan yritykseen ei luoda kierrätyksen yrityssuhdetta, jos alustusyrityksellä ei ole 

määritelty kierrätysryhmiä. Tällaisessa tapauksessa alustettavan yrityksen 

kierrätysryhmän Yrityssuhteen määritykseen tulee yritys itse. 

 

Kun alustusyrityksellä on kierrätysryhmiä, kierrätyksen yrityssuhde muodostuu kuten 

ennenkin eli kierrätysryhmien pääyrityksenä käytetään alustusyritystä. 

 

5. Vanha Ostolaskujen kierrätys lopetetaan 
Visma Fivaldin Ostolaskujen kierrätyksestä on tuotannossa kaksi eri versiota. Vanhan 

version ylläpito lopetetaan 29.9.2016 päivityksen yhteydessä. Päivityksen jälkeen kyseistä 

versiota ei ole mahdollista käyttää. Vanha versio on erikseen nimetty Visma Fivaldin Web -

ruudulla. Jos sinulla on käytössä vanha kierrätys, Visma Fivaldi Webissä lukee 

"Ostolaskujen kierrätys (vanha)". 

 

Oheisessa linkissä ohjeet vanhojen laskunkuvien tallentamiseksi sekä uuden version 

käyttöönottamiseksi. 

 

https://community.visma.fi/globalassets/products/fivaldi/kasikirjat-ja-ohjeet/kierratyksen_palvelunhallinta.pdf
https://community.visma.fi/globalassets/products/fivaldi/kasikirjat-ja-ohjeet/kierratyksen_palvelunhallinta.pdf
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6. Vuosi-ilmoitukset 

6.1 Saajakohtainen ja rajoitetusti verovelvollinen 
Saajakohtainen ja rajoitetusti verovelvollinen vuosi-ilmoitukset ovat päivitetty 2016 

formaatin mukaiseksi. Tässä versiossa ei vielä toimi poisto ja korjaus/lisäys eikä 
myöskään tässä vaiheessa pysty lähettämään uutta korvaavaa ilmoitusta. 
 

Rajoitetusti verovelvollinen vuosi-ilmoituksiin on lisätty seuraavat tunnukset: 

- Yhteyshenkilön nimi 

- Puhelinnumero 

- Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 

 

7. Verolomakkeet 

7.1 Verolomake 4 
Kenttään 248 on lisätty entisten rahoitustuotto-ohjausten lisäksi ohjaukset kahdelta 
tilikartan tiliryhmältä:  
- Rahastosiirrot pääomavastikkeista 
- Rahastosiirrot lainaosuussuorituksista 

7.2 Yhteisöjen (Oy) ja Kiinteistöyhteisöjen verolomake 62 

Yhteisöjen (Oy) ja Kiinteistöyhteisöjen verolomakkeeseen 62 on tehty muutoksia 

ryhmänimiin ja kenttien ohjauskaavoihin. 

Vuoden 2016 verolomakkeelle 62 on päivitetty kirjanpidon tietojen automaattista tuontia 

verolomakkeen kenttiin. Parannukset koskevat sekä Yhteisö (Oy)- että 

Kiinteistöyhteisöverolomaketta.  

Kaikissa alla olevissa ryhmissä päivitettiin ohjauskaavat viiteen kenttään: alkusaldo, 

lisäykset, vähennykset, poistot ja loppusaldo. Tarkemmat kenttänumerot ovat alla ryhmän 

nimen jälkeen. 
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Yhteisöt (Oy) 

Irtain käyttöomaisuus (EVL 30 ja 31 §): kentät 800, 801, 802, 804 ja 806 

● koneetjakalusto + tili 1131  

   
 

Rakennukset, esim. myymälä, tehdas (EVL 34.2 § 1 k): kentät 808, 809, 810, 812 ja 814 

● tili 1121 

 
 

Rakennukset, esim. toimisto, asunto (EVL 34.2 § 2 k): kentät 816, 817, 818, 820 ja 822 

● tili 1125 

 
 

Rakennukset ja rakennelmat, esim. säiliöt (EVL 34.2 § 3-5 k): kentät 824, 825, 826, 828 ja 

830 

● tili 1141 
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Muut poistot, esim. ATK-ohjelmat ja patentit (EVL 33.3 §, 33a §, 36-39 §): kentät 832, 833, 

834, 836 ja 838 

● aineettomatoikeudet + tili 1135 

  
 

 

Kiinteistöyhteisöt 

Irtain käyttöomaisuus (EVL 30 ja 31 §): kentät 800, 801, 802, 804 ja 806 

● koneetjakalusto + rakkoneet 

 
 

Rakennukset, esim. myymälä, tehdas (EVL 34.2 § 1 k): kentät 808, 809, 810, 812 ja 814 

● myymälärak 

  
 

Rakennukset, esim. toimisto, asunto (EVL 34.2 § 2 k): kentät 816, 817, 818, 820 ja 822 
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● rakennukset + asuinrakennukset 

  
 

Rakennukset ja rakennelmat, esim. säiliöt (EVL 34.2 § 3-5 k): kentät 824, 825, 826, 828 ja 

830 

● rakennelmat 

 
 

Muut poistot, esim. ATK-ohjelmat ja patentit (EVL 33.3 §, 33a §, 36-39 §): kentät 832, 833, 

834, 836 ja 838 

● muutaineellisethyödykkeet + väestönsuojat + aineettomatoikeudet 
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