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1 Yleistä 

 

Myynnin perustiedot sisältävät erilaisia parametreja, joilla voidaan ohjata yrityskohtaisesti tilaustenkäsittelyn, 

myyntireskontran ja osin myös sopimuslaskutuksen käyttäytymistä. (Sopimuslaskutusohjelma sisältää lisäksi 

omat ohjaustiedot.)  

 

Voit vaikuttaa mm. asiakirjojen (lasku, lähete, tarjous jne.) ulkoasuun ja muokata omia vakiotekstejä ym. Täällä 

perustetaan myös laskutusta koskevat tiliöintiryhmät ja niiden tiliöintikoodit. (Myynnin perustietojen pakolliset 

täytettävät kohdat on merkitty sisällysluettelossa erikseen.)  

 

1.1 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti 

 

1. Tilikartta 
2. Yrityksen  perustiedot 
3. Myynnin perustiedot 
4. Tuoterekisteri  
5. Yritysrekisteri 

 

1.2 Mistä myynnin perustiedot avautuvat? 

 

Myynnin perustietoihin pääsee sekä myyntireskontran että tilaustenkäsittelyn kautta:  

 

Avaa tilaustenkäsittely, ylävalikosta Tilaukset_Perustiedot tai  

Avaa Myyntireskontra, ylävalikosta Myyntireskontra_Perustiedot 

 

Myynnin perustiedot sisältävät seuraavat välilehdet:  

 

 Tilaukset 

 Asiakirjat 

 Myyjät 

 Laskutus 

 Laskujen tiliöinti 

 Suoritukset 

 Perintä  
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2 TILAUKSET – välilehti 

 

 

 

2.1 Tilaukset  

 

Tavallisin toimitusaika päivissä = tilaustenkäsittelyssä uuden tilauksen toimituspäiväksi tarjotaan 

oletuksena koneen päiväystä. Mikäli tähän kenttään annetaan jokin 

numero, tarjoaa ohjelma tilaukselle toimituspäiväksi koneen päi-

väys + x päivää esim.  

Luvuksi annettu 5 ja koneen päiväys on 9.7.2008. Uuden tilauksen 

toimituspäiväksi tarjotaan 14.7.2008. (Tilauksen toimituspäivää voi 

silti vielä muuttaa vapaasti ennen laskutusta.) 

 

Maanantaista perjantaihin = jos tähän laitetaan täppä ja oletustoimituspäivä osuu lauantaille tai sunnuntaille -

> ohjelma lisää + 2 pv automaattisesti uuden tilauksen toimituspäi-

vään. 
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 (Tilauksen toimituspäivää voi silti vielä muuttaa vapaasti ennen 

laskutusta.) 

 

Ositettavien tilausten lisätieto = kun käytetään tilaustenkäsittelyn ”Tilauksen ositus” ominaisuutta, ohjelma tuo 

osamaksuerien tilauksille Tilauksenne–kenttään sekä ensim-

mäiseksi riviksi tiedon  

” Osamaksuerä 1/12 ”, seuraavalle tilaukselle ” Osamaksuerä 2/12 

” jne..  

 

Kenttään voi myös kirjoittaa oman halutun viittauksen oletuksen 

tilalle, esim. pelkkä ERÄ. Jos kenttä jätetään kokonaan tyhjäksi, 

ohjelma tuo tilauksille ainoastaan luvun esim. ”1/12”, ”2/12”, ”3/12” 

jne.  

 

Toimitusosoitteeseen asiakkaan nimi = koskee tilauksen tekemistä asiakkaille joilla on eri toimitusosoite 

ja laskutusosoite: 

 

 Jos täppä on valittu -> ohjelma toistaa myös toimitusosoitteelle yrityksen nimen.   
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Jos täppä poistettu  -> ohjelma tuo tilauksen toimitusosoitteen il-

man yritysnimen toistoa.  

 

 

 

Myyjätieto pakollinen  = jos tämä merkattu, tilauksen tallennus ei onnistu jos myyjä puuttuu. 

 

Oletusmyyjä yritykseltä = jos tämä merkattu ja asiakkaan taakse on yritysrekisterissä tallennettu oletus-

myyjä, -> ohjelma tuo automaattisesti ko. asiakkaan tilaukselle aina 

asiakkaan oletusmyyjän.  

 

Työnsuorittaja pakollinen = jos tämä merkattu, tilauksen tallennus ei onnistu mikäli tilaukselta puuttuu työn-

suorittaja.   

 

Toimitustapa pakollinen = jos tämä merkattu, tilauksen tallennus ei onnistu mikäli tilaukselta puuttuu toimi-

tustapa. ( Mikäli yritys tulostaa intrastat vienti –ilmoituksia Fival-

dista, on tämä kohta hyvä merkitä pakolliseksi.)   

 

Tiliöinti muutettavissa = jos tämä merkattu, käyttäjä pystyy tilausta tehdessä vaihtamaan ja muuttamaan 

ohjaustiedoissa annettuja kirjanpidon oletustilejä. Mikäli myyntisaa-

mistiliä tai tuotteiden myyntitilejä EI ole tarvetta tilauskohtaisesti 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 8 

vaihdella, kannattaa tämä kohta piilottaa, niin tilejä ei pääse vahin-

gossa muuttelemaan tilaukselle.  

( Myyntisaamistili tulee automaattisesti valitun tiliöintiryhmän takaa, 

ja myyntitilit tuotteiden taakse annettujen tiliöintikoodien mukaan.)   

 

Lähetysten teko/jälkitoimitus =  

 a.) kun yrityksellä ei ole käytössä Fivaldi Lähetysseuranta –apuohjelmaa:   

 

Täpättynä tämä kohta mahdollistaa automaattisten jälkitoimitusrivien tekemisen 

tilauksella. Esim. tilattu 10 kpl, toimitettu 5 kpl-> ohjelma tekee automaattisesti jäl-

kitoimitusrivit tilaukselle toimittamattomista määristä:  

 

Jos kohtaa ei ole täpätty, ohjelma vain herjaa lähetystä tehdessä lähetysseuran-

nan oikeuksien puuttumisesta eikä päästä tekemään edes jälkitoimituksia. 

 

 

 

  

b.) Jos yrityksellä on käytössä myös Lähetysseuranta:  

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 9 

Täpättynä tämä kohta mahdollistaa tilauksella Lähetys –painik-

keesta edelleenkin jälkitoimitusrivien teon ennen siirtymistä lähetys-

seurantaan.   

 

Kun käytetään Lähetysseurantaa ja perustiedoista jätetään täppä 

pois, tilaukselta lähetys painike siirtyy silloin suoraan lähetysseu-

rantaan ja ohittaa jälkitoimitusrivien tekoruudun kokonaan.  

 

Toimitus lukitsee rivin toimitushetken = Jos tähän laittaa täpän, niin tilauksella tuoterivin toimitushetkeä ei 

enää pääse muuttamaan  

seuraavissa tapauksissa:  

 

- rivi on jo keräilty ( = keräilytuotteen varastotapahtuma ) 

- rivi on jo laskutettu ( = varastotapahtuma)  

- rivistä on tehty lähetys  
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Huomauta asiakkaan ennakkosuorituksista = jos täppä on päällä ja asiakkaalla on reskontrassa ennakkosuori-

tus odottamassa laskua, ohjelma informoi asiasta heti kun ko. asiakas on haettu tilaukselle. 

 

Informaation saa kuitattua OK:lla ja tilauksen tekemistä voi jatkaa normaalisti. 

 

 

 

 

 

2.2 Kopiointi 

 

Kopioi tilauksen päiväys  = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma 

säilyttää uudelle tilaukselle vanhan tilauksen päivämäärän.  

Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle tarjotaan aina 

koneen päiväystä.  

 

toimituspäivä = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma säilyttää uudelle 

tilaukselle vanhan tilauksen toimituspäivän.  

Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle tarjotaan aina 

koneen päiväystä toimituspäiväksi.  
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myyjä = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma kopioi uudelle 

tilaukselle alkuperäisen tilauksen myyjän.  

Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle ei kopioida 

myyjää vaan kenttä jää oletuksena tyhjäksi. 

 

rivilisätiedot = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma kopioi uudelle 

tilaukselle myös tuoterivikohtaisesti annetut rivilisätiedot. 

Muussa tapauksessa uudelle tilaukselle ei kopioidu tuoterivin 

taakse annettuja rivilisätietoja. 

 

Rivilisätiedolla tarkoitetaan Lisät. –painikkeen kautta syötettyä tekstiä joka voidaan antaa tilaukselle tuoterivi-

kohtaisesti.  

 

 

Hintojen uudelleen haku = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma ei 

kuitenkaan säilytä alkuperäistä hintaa vaan hakee uudelle tilauk-

selle tuotteen hinnan aina tuoterekisteristä.  

Jos täppää ei ole, uudelle tilaukselle kopioituu alkuperäisen tilauk-

sen hinnat. 
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laskutuslupa  = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus jolla on laskutuslupa (tai se 

on jo laskutettu)  -> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle myös lasku-

tusluvan valmiiksi. 

Muussa tapauksessa uudelle tilaukselle ei tule automaattisesti las-

kutuslupaa. 

 

rahoitusyhtiö = jos kohta on täpätty ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus joka sisältää erillisen rahoi-

tusyhtiön-> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle tämän saman rahoi-

tusyhtiön. 

Ilman täppää uudelle tilaukselle ei kopioida rahoitusyhtiötä.  

  

Ko. ”rahoitustyhtiö ominaisuuus” on erikseen tilattava tilaustenkäsit-

tely/laskutuksen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida tilaus-

ten, laskujen ja saatavien käsittely kun kyseessä rahoitusyhtiön 

kautta laskutettava myynti. 

 

2.3 Näppäimistön käyttö 

 

Tilauksia on mahdollista syöttää pelkästään enterillä, tab:lla edeten sekä näppäimistön nuolia käyttäen. Hiireen 

ei tarvitse välttämättä koskea ollenkaan. 

Tämän osion avulla jokainen käyttäjä voi määritellä ne kentät jossa haluaa tab:in tai enterin pysähtyvän ja näin 

kaikki muut kohdat voidaan ohittaa. Tämä nopeuttaa tilausten syöttöä eikä kuitenkaan estä sitä, että on tarve 

käsitellä myös kenttiä joita ei ole tässä ruudussa merkattu. 

Hiirellä voidaan edelleen siis palata ja liikkua normaalisti tarpeen mukaan.  

 

Pysähdy kentässä näppäimistöllä edeten 

- sarakkeen kohdalla voidaan merkitä ne kohdat joissa myyntitilausta tehdessä pysähdytään kun käyte-
tään enteriä ja/tai tab:a.  

 

Jatka heti seuraavasta 

- sarakkeen kohdalla voidaan merkitä ne kohdat joissa seuraavaksi pysähdytään silloin JOS poiketaan 
hiiren kanssa edellisen merkintöjen reitiltä.  
 

Huom! Tämän osion muutokset ovat poikkeuksellisesti käyttäjätunnuskohtaiset!  

Kaikki muut valinnat myynnin perustiedoissa ovat aina yrityskohtainen valinta.  
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2.4 Tarjoukset 

 

Tarjouksen voimassaoloaika päivissä =  kun tulostetaan tarjous, ohjelma laskee koneen päiväyksen + 

tässä annetun päivän ja ilmoittaa tämän uuden tarjouksen voimas-

saoloajaksi. 

 

Esim. Tarjous voimassa 21.08.2008 asti. 
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Huom:  

 

a.) Toiminto edellyttää, että tarjouksen lopputeksteistä löytyy tarvittavien kielikoodien kohdalta määritys 
esim: Tarjous voimassa <TARJOUSPVM> asti. 

 

Ilman merkintää ”  <TARJOUSPVM>  ” päivien laskentaa ei tapahdu.  
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b.) Tilauksen täytyy olla tarjousta tulostettaessa tilassa ”Tarjous”.  
 

Muutoin tarjousleiska tulostuu ilman automaattista päivänlaskentaa.  

Esim. ”Tarjous voimassa asti”. 
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2.5 Näytetäänkö verolliset vai verottomat hinnat? PAKOLLINEN 

 

Valitse otetaanko veroton vai verollinen käytäntö käyttöön ko. yrityksessä. Tämän valinnan voi vaihtaa tarvitta-

essa, mutta vain silloin kun tilauskannassa ei ole yhtään avointa tilausriviä tai tarjousta. 

 

 

Verottomat  

 

Tilausruudulla tuotteen a-hinta syötetään ja näytetään aina verottomana. Samoin rivin loppusumma on veroton.  
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Tulosteet:  

 

Myynnin tulosteissa tuotteen a-hinta sekä rivin loppusumma näytetään edelleen verottomana kuten ruudullakin.   
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HUOM!  

Muista tulosteista poiketen, pikkukuitissa (kuitti_80x254.rep) näytetään rivin yhteensä summa silti verollisena 

vaikka käytössä olisikin veroton käsittely. ( A-hinta verottomana edelleen).  
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Verolliset   

 

Tilausruudulla tuotteen a-hinta syötetään ja näytetään aina verollisena. Rivin loppusumma on myös verollinen.  
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Tulosteet:  

 

Myynnin tulosteissa tuotteen a-hinta sekä rivin loppusumma näytetään aina verollisena kuten ruudullakin.   
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HUOM!  

 

Poikkeuksena lasku jossa A-hinta näytetään aina verottomana. Rivin loppusumma kuitenkin verollinen.  

 

  

 

Yritys alv-velvollinen 

 

Poista täppä mikäli yritys EI ole alv-velvollinen. Tällöin laskulta jää myös veroerittelyosio kokonaan pois.  

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 22 

2.6 Vertailuvaluutta tilausruudulla 

 

Valitse haluamasi vertailuvaluutta suhteessa yrityksen valuuttaan. Vertailutiedot näkyvät vain ruuduilla (tilauk-

sen tiedot ja kuitti – toiminnon maksun vastaanotto), eivät tulosteissa. Vertailuvaluutta valinnan voi jättää myös 

tyhjäksi jolloin tiedot näytetään vain tilauksen valuutassa. 

 

 

 

( Tarvittavat valuutat euron lisäksi perustetaan Yrityksen perustiedot -rekisterissä.) 
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3 ASIAKIRJAT -välilehti 

 

 

 

3.1 Tilausasiakirjat 

 

Asiakirjojen vieressä oleva tyhjä tila on varattu korvaavan raportin nimeämiseen. Esimerkiksi tilanne kun yrityk-

selle on tehty oma asiakaskohtainen tuloste eikä käytetä Fivaldin yleisiä asiakirjoja.  
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Yleisten asiakirjojen osalta valittavissa olevat vaihtoehdot:  

 

Lasku   

 

a.) lasku_tilisiirroton.rep  

Tilisiirroton lasku. Pankkitilit ilman SWIFT ja IBAN koodeja. 
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b.) lasku_ulkomaa.rep  

 

Tilisiirroton lasku. Pankkitilin viereen tulostuu myös SWIFT ja IBAN koodit. 
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c.) lasku.rep  

 

Tilisiirrollinen lasku.  
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Kuitti   

 

a.) jos kenttä jätetään tyhjäksi -> käytetään A4 kokoista käteiskuittia. 
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B.)  Jos kenttään kirjoitetaan: kuitti_80x254.rep 

 

Ohjelma tulostaa oletuksena ns. ”pikkukuitin” jota käytetään tulostettaessa suoraan kuittitulostimeen. 

(Fivaldi ohjelmiston tukema kuittitulostin on Star TSP100. ) 
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Tulostetaan rivilisätiedot 

 

Tällä kohdalla voidaan valita missä tulosteissa näytetään mahdolliset tuoterivin rivilisätiedot ja missä tulos-

teessa ei näytetä.  

 

Rivilisätiedolla tarkoitetaan Lisät. –painikkeen kautta syötettyä tekstiä joka voidaan antaa tilaukselle tuoterivi-

kohtaisesti.  
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Esim. rivilisätieto näytetään tilausvahvisteella:  
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Piilota tuotekoodi 

 

Tällä kohdalla voidaan piilottaa halutuilta asiakirjoilta tuotekoodin näkyminen. 

 

Esim. tuotekoodi piilotettu laskulta:   

 

 

Tuoterivien kirjasinkoko 

 

Oletuksena on fonttikoko 9. Voit muuttaa kokoa tarvittaessa.  

 

Vinkkejä:  

Jos yrityksessä on käytössä myös Sopimuslaskutus ja laskuilla näytetään rivikohtaiset aikajaksot, esim. ajalta 

01.01.2008 – 31.12.2008, suositus fonttikoko on silloin 8. 

( Isommalla fontilla aikajakso ei mahdu sopimuslaskulla kokonaan yhdelle riville vaan ohjelma katkoo rivin kah-

deksi.)  

 

Vältä myös liian suurta fonttikokoa. Etenkin jos tuotekoodit ja/tai tuotenimet ovat pitkähköjä. Asiakirjoilla tiedot 

saattavat silloin jakaantua kahdelle riville liian suuren fonttikoon vuoksi.  
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A-hinnassa desimaaleja 

 

Oletuksena a-hinnat näytetään asiakirjoilla kahden desimaalin tarkkuudella (100,00 eur). 

Mikäli desimaalin näyttöä pitää tarkentaa, muuta luku tarpeen mukaan.  

 

Esim. desimaalien määräksi valittu 4:  

 

 

 

Poikkeuksena käteiskuitit joissa desimaalin näyttö on aina kahden desimaalin tarkkuudella. 
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Toimitushetken tulostustapa 

Oletuksena toimituspäivä/toimitushetki näytetään muodossa ”päivä”. 

 

Voit valita haluamasi muodon toimituspäivän näyttämiselle asiakirjoilla.  

Esim:  

 

Päivä 23.07.2008 

Viikko Viikko 30 (2008) 

Kuukausi Heinäkuu 2008  

Kellonaika 23.07.2008 15:00 

 käytössä vain rivikohtaisissa toimitushetkissä. ( Kun näytetään tilausvahvisteella rivi-
kohtainen hetki ja rivin toimitushetki on eri kuin tilauksen otsikon toimituspäivä.)  

Vakioteksti Anna oma vapaa teksti, esim. ” Tilauksesta 2 pv ”  

 

Esim. valittu muodoksi ”kuukausi” 
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Laskulla toimituspäivä näytetään silti aina muodossa päivä. 

( Olettaen että toimituspäivää ei ole piilotettu kokonaan laskulta tai tyhjennetty tilauksen otsikolta.)  
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3.2 Lähetteessä näytetään 

Piilotuotteet 

Piilotuotteet – painikkeen taakse voidaan lisätä kaikki ne tuotekoodit joiden ei haluta tulostuvan Lähetteelle.  

 

Esim. tilauksella on mukana toimitusmaksu 10,00 eur :  
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Toimitusmaksun tuotekoodi on määritelty piilotuotteisiin, jolloin tämä jää kokonaan pois Lähetteeltä. Muihin 

asiakirjoihin tällä ominaisuudella ei ole vaikutusta.  
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Seuraavassa kuvassa merkittyjen kohtien näkyminen lähetteeltä voidaan itse valita ruksaamalla ko. pa-

rametri. Ruksin poistaminen piilottaa ko. tiedon näyttämisen lähetteeltä.  

 

Paino 

Paino tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähetteelle tulostuu tuotteiden yhteispaino. 

Tilavuus  

Tilavuus tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähetteelle tulostuu tuotteiden tilavuus yhteensä. 

Hylly 

Varastotuotteen mahdollinen hyllypaikka tallennetaan tuotteelle varastonhallinnan ylläpidossa.   

Lähete näyttää hyllypaikan rivikohtaisesti. 

A-hinta 

Tilausrivin a-hinta näytetään verottomana tai verollisena sen mukaan kumpi käsittely yritykselle on valittu. Jos 

kyseessä on valuuttatilaus, otsikolla näytetään valuutan lisäksi kurssi suhteessa kotivaluuttaan. (Tilauksenne – 

kentän mahdolliset pitkät tekstit eivät välttämättä tästä syystä mahdu näkymään kokonaan.)  
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CN-koodi 

Tuotteen cn-koodi tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähete näyttää cn-koodin rivikohtaisesti. 

Puhelin 

Asiakkaan puhelinnumero tallennetaan yritysrekisterissä. 

Asiakastunnus 

Asiakkaan asiakastunnus on määritelty yritysrekisterissä.  

Sarjanumerot  

Varastotuote merkataan sarjanumeroseurantaan tuoterekisterissä. Sarjanumerot syötetään varaston saapumi-

sen yhteydessä ja ne tulee sitoa tuoteriveille myyntitilauksella. Mahdollinen sarjanumero näkyy lähetteellä heti 

tuotenimen alla rivikohtaisesti.  

Fax  

Asiakkaan faxnumero tallennetaan yritysrekisterissä. 

Toimitettu - määrä laskutetuilla  

Lähetteen toimitettu sarakkeessa näkyy laskun teon jälkeen laskutettu määrä.   
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Toimitettu-määrä lähetyksen perusteella 

Lähetteen toimitettu sarakkeessa näkyy lähetetty määrä. Tilaus voi silti olla vielä avoin.  

 

Esim. Tilaus on avoin. Tuotetta on tilattu 4 kpl. Tehty jälkitoimitus kahdelle kappaleelle  

= toimitettu 2 kpl.  
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Esim. Tilaus on avoin. Tuotetta on tilattu 4 kpl. Tehty lähetys koko tilauksen osalta  

= toimitettu 4 kpl.  
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Keräilyviivat paketin sisällössä  

Koskee pakettituotteita joiden sisältö näytetään asiakirjoilla. Tällä parametrilla voidaan valita näytetäänkö lähet-

teessä keräilyviivat sisällön riveillä vai ainoastaan paketin otsikolla.   

 

Esim. näytetään paketin sisällössä:  
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Esim. ei näytetä paketin sisällössä ( = ei ruksia ) .  
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3.3 Tilausvahvisteessa näytetään 

Rivikohtainen toimitushetki 

Jos tämä kohta on valittu -> tilausvahvisteessa näytetään tuoterivikohtainen toimitushetki. 

(Edellyttäen että tilausrivillä annettu pvm on eri kuin tilauksen otsikon toimituspäivä.) 

 

 

Valuuttakurssi 

Jos tämä kohta on valittu -> tilausvahvisteessa näytetään otsikkotiedoissa valuuttatunnuksen lisäksi käytetty 

valuuttakurssi kun tilauksen valuutta on muu kuin euro. 
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3.4 Laskussa näytetään 

Viivakoodi  

Ruksataan jos laskulle halutaan viivakoodi. (Jos tilauksen valuutta on eri kuin EUR, ei viivakoodia kuitenkaan 

tulosteta.) 

 

 

Yrityksen perustiedot – rekisterissä valitaan mikä pankkitili viivakoodiin tulostetaan. Asiakkaan taakse voidaan 

kuitenkin valita jokin muu tili jolloin viivakoodin pankkitili on ko. asiakkaan taakse valittu pankkitili.  
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Kehykset 

Tilisiirroton lasku voidaan tulostaa ilman kehyksiä tai kehyksien kanssa.  

Edellinen kuva ilman kehyksiä, tässä malli kehyksien kanssa. 

 

 

 

3.5 Kuittikirjoittimella näytetään 

Asiakastiedot   

= > ns. pikkukuitille saadaan tulostumaan tilauksen laskutusosoite - kentissä annetut tiedot. 

Toimitustiedot  

= > ns. pikkukuitille saadaan tulostumaan tilauksen toimitusosoite – kentissä annetut tiedot. 
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Ilman täppejä tulostuu vain tieto ”Käteisasiakas”. 
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3.6 Muokattavat tekstit 

 

Tämän osion avulla käyttäjä pystyy osittain itse muokkaamaan Fivaldi asiakirjojen ulkoasua, lisätä tai muokata 

vakiotekstejä ja muuttaa esim. joidenkin otsakkeiden nimiä yms.  

Jokaisen asiakirjan muokattavat osiot on mahdollista tallentaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.   

 

1.) Valitse ensin muokattava ASIAKIRJA -> esim. Lasku ulkomaat.  
 

 Perintä  

 Käteiskuitti 

 Käteiskuitti (kuittikirjoitin)   (= kuitti_80x254.rep) 

 Lähete 

 Lasku    (= lasku.rep) 

 Tilisiirroton lasku    (= lasku_tilisiirroton.rep) 

 Lasku ulkomaat    (= lasku_ulkomaa.rep) 

 Ostotilaus    
(= Ostotilaukset sovelluksen asiakirjat: Ostotilaus sekä ostojen Tarjouspyyntö muokataan myös tätä 

kautta vaikka ostotilauksilla on muutoin omat perustiedot.) 

 Tilausvahvistus     
(= tätä kautta muokataan Tilausvahviste, Pro forma lasku sekä Tarjous.)  

 

 

2.) Valitse seuraavaksi muokattavan osion KIELI -> esim. Suomi. 
 

 Englanti  

 Ruotsi  

 Suomi 
 

Mikäli asiakirjoja tulostetaan eri kielillä, tulee jokaisen kielikoodin osalta tehdä muokkaus erikseen. 
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3.) Kun asiakirja ja kieli on ensin valittu, valitse vasta viimeiseksi TEKSTI – kohdasta mitä osiota 
olet muokkaamassa -> esim. Loppu1.  
 

Kirjoita ko. osioon haluttu teksti ja valitse ruudun oikeasta laidasta sille haluttu kirjasinkoko, kirjasintyyli 

sekä sijoitus. Tallenna muutokset ja poistu lopuksi päävalikkoon asti.  

 

Tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta kun on poistuttu sovelluksesta kerran päävalikkoon asti. Las-

kujen osalta muutokset vaikuttavat vasta uusiin laskuihin, eivät jo tehtyihin.  

 

Huomioi, että muokattaville teksteille varattu tila asiakirjoilla on rajallinen. Asiakirjoille mahtuva merkki-

määrä riippuu asiakirjasta, valitusta kirjasinkoosta, rivien määrästä jne. Mikäli jonkin tekemäsi muutok-

sen jälkeen ko. asiakirja ei enää tulostu, palaa takaisin ko. tekstiosioon ja lyhennä tekstiä mahdollisim-

man paljon tai yritä pienemmällä fonttikoolla. Laskuille tehdyt tekstimuutokset voi tarkistaa ennen las-

kun tekoa valikkotoiminnolla: Tilaukset -> Asiakirjat -> Lasku-/kuittikopio -> Esikatselu. 

 

 

 

 

Voit myös kopioida valmiita tekstejä Ctrl + C toiminnolla ja liittää ne toiseen Ctrl + V toiminnolla. Näin kaikkia ei 

tarvitse kirjoittaa kokonaan käsin! 
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Loppu2 – kohta yleisesti koskien kaikkia asiakirjoja:  

 

 

Kaikkien asiakirjojen TEKSTI_Loppu2 -osiossa on oletuksena valmiina seuraavat tekstit:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Kieli_Suomi:  

 

Puh <YT_PUH> Fax <YT_FAX> Y-Tunnus <YT_YTUNNUS> Kotipaikka <YT_KOTIPAIKKA>  

Sähköposti <YT_EMAIL> Kotisivut <YT_WWW> 

 

tai 

 

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Osoite: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Puh: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> Y-tunnus: 

<YT_YTUNNUS> Kotipaikka: <YT_KOTIPAIKKA>  Sähköposti: <YT_EMAIL> Kotisivut:  <YT_WWW> 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Kieli_Englanti:  
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Tel: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> VAT code: <YT_YTUNNUS> , <VAT> , Domicile: <YT_KOTIPAIKKA> 

E-mail: <YT_EMAIL> Homepage: <YT_WWW> 

 

tai 

 

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Address: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Tel: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> VAT code: 

<YT_YTUNNUS> ,  <VAT> ,  Domicile: <YT_KOTIPAIKKA>  E-mail: <YT_EMAIL> Homepage:  <YT_WWW> 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Kieli_Ruotsi:  

 

Tfn: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> FO-nummer: <YT_YTUNNUS> , <VAT> , Hemort:  <YT_KOTIPAIKKA> E-

post: <YT_EMAIL> Internet: <YT_WWW> 

 

tai 

 

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Adress: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Tfn: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> FO-nummer: 

<YT_YTUNNUS> , <VAT> , Hemort: <YT_KOTIPAIKKA>  E-post: <YT_EMAIL> Internet:  <YT_WWW> 

 

________________________________________________________________________________ 

 

<näiden merkkien sisällä olevat tiedot> haetaan automaattisesti asiakirjoille Yrityksen perustiedoista. Näin ol-

len esim. jos yrityksen puhelinnumero muuttuu, riittää kun se on päivitetty Yrityksen perustietoihin -> kaikki asia-

kirjat hakevat näiden määritysten avulla uuden numeron automaattisesti.  

 

Nämä kaikki oletukset voi myös poistaa ja korvata käsin halutuilla tiedoilla tai jättää kokonaan tyhjäksi jne.   

 

 

Tiedot näkyvät asiakirjoilla esim. näin jos kyseessä suomenkielinen osio:  

 

Puh  0207 6144 70  Fax 0207 6144 99 Y-Tunnus 0581206-7 Kotipaikka Espoo  

Sähköposti  finnvalli@finnvalli.fi  Kotisivut  www.finnvalli.fi  

 

tai 

 

Oy Finnvalli Finland Ab  Osoite: Sitratori 5  00420 HELSINKI  

Puh  0207 6144 70  Fax 0207 6144 99 Y-Tunnus 0581206-7 Kotipaikka Espoo  

Sähköposti  finnvalli@finnvalli.fi  Kotisivut  www.finnvalli.fi  

mailto:finnvalli@finnvalli.fi
http://www.finnvalli.fi/
mailto:finnvalli@finnvalli.fi
http://www.finnvalli.fi/
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Erona vain se näytetäänkö yrityksen nimi ja osoite myös asiakirjan alaosan tiedoissa vai näkyvätkö ne pelkäs-

tään logon alla tai ilman logoa asiakirjan vasemmassa yläkulmassa. Oletus on aina, että yrityksen nimi ja osoite 

tulostuvat joka tapauksessa asiakirjan vasempaan ylänurkkaan.  
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Yrityksen nimi ja osoite näkyy oletuksena aina asiakirjojen vasemmassa yläkulmassa.  
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Tässä tilisiirrollisenlaskun Loppu2 –osio ilman yrityksen nimeä ja osoitetta:  

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 55 

4 MYYJÄT – välilehti  

 

Tällä ruudulla perustetaan kaikki tarvittavat myyjät sekä mahdolliset työnsuorittajat.  

Tilauksella voi olla aina vain yksi myyjä mutta työnsuorittajan voi valita rivikohtaisesti. 

Molempien osalta voidaan tulostaa erilaisia myynnin raportteja.  

 

4.1 Tyyppi_Myyjä 

 

Perusta jokainen myyjä omalle rivillensä ja sille tiedot tarpeen mukaan.  

 

ps. Jos rivit loppuvat kesken, mene viimeiselle riville ja paina näppäimistön nuoli alas painiketta tai valitse yläva-

likosta Tietue_Lisää.  
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Nimi 

Kirjoita myyjän nimi tai nimike jonka halutaan asiakirjoilla näkyvän kohdassa myyjä.  
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Puhelin ja Sähköposti 

Jos myyjän puhelin ja sähköposti on tallennettu, tulostuu ne automaattisesti Tarjous – asiakirjan alaosan tietoi-

hin.  

 

 

 

 

Olettaen että ko. osiota ei ole edellisellä välilehdellä muokattu joksikin muuksi kuin oletus:  

Tarjous voimassa <TARJOUSPVM> asti. 

Myyjän yhteystiedot: <KAYT_NIMI>, puh. <KAYT_PUH>, sähköposti: <KAYT_EMAIL>  

 

Oletuksena tarjous 

Jos myyjälle laitetaan tähän kohtaan täppä, aina kun ko. myyjä valitaan tilauksella myyjäksi ohjelma muuttaa 

tilauksen automaattisesti Tarjous – tilaan. (Muutoin oletustila on syöttövaiheessa aina Avoin –tilaus.) 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 58 

Oletuskassa 

Jos myyjälle on valittu oletuskassa ja tilauksesta tehdään käteiskuitti, ohjelma osaa tuoda automaattisesti myy-

jän kassapisteen tarjolle eikä sitä tarvitse erikseen enää valita kuitintekovaiheessa.  

 

 

 

( Kassat perustetaan Laskutus – välilehdellä.) 

Myyntivarasto 

Jos myyjälle on valittu myyntivarasto, käyttää ohjelma tätä automaattisesti myyjän oletusmyyntivarastona ti-

lausta tehdessä. (Muutoin oletuksena toimii aina varastopaikka numero 1.)  

 

(Varastot perustetaan Varastonhallinta ohjelman ylläpidossa) 

Seurantakohdetaso ja – arvo  

Myyjälle on mahdollista valita oletukseksi yksi kustannuspaikka.  

Valitse ensin mikä seurantakohdetaso on kyseessä ja tuplaklikkaa sitten arvo kenttää jonka jälkeen pääset valit-

semaan tämän myyjän kustannuspaikan.  

 

 ko. myyjän kaikkien tilauksien oletuskustannuspaikkana toimii silloin automaattisesti valittu laskenta-
kohde.  

 

( Seurantakohdetasot ja niiden laskentakohteet, ns. kustannuspaikat perustetaan Tilikartta rekisterissä.) 
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Ei käytössä 

Jos myyjä pitää poistaa tilauksen myyjä –listalta, merkkaa ”ei käytössä” ruksi ja tallenna.   

 

 

 

HUOM! Ethän kirjoita toisen henkilön päälle toista henkilöä! Uusi henkilö on AINA uusi rivi.  

Jos toisen henkilön nimen päälle on korvattu toinen nimi, myös kaikki aiemman myyjän myyntihistoria 

siirtyy uuden myyjän nimiin.   
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4.2 Tyyppi_Työnsuorittaja 

 

Valitse Tyyppi –listalta Työnsuorittaja ja perusta tarvittavat työnsuorittajat.  

 

ps. Jos rivit loppuvat kesken, mene viimeiselle riville ja paina näppäimistön nuoli alas painiketta tai valitse yläva-

likosta Tietue_Lisää.  
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Nimi 

Kirjoita työnsuorittajan nimi tai nimike.  

 

Työnsuorittaja voidaan valita tilauksen otsikolla jolloin ko. työnsuorittaja tulee uusille tuoteriveille oletuksena.   
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Tilauksen otsikolle valittu työnsuorittaja on mahdollista määritellä näkyviin myös Laskulle.  

( ei koske muita asiakirjoja eikä rivikohtaista työnsuorittajaa ) 
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Jokaisella tuoterivillä voidaan valita eri työnsuorittaja tarpeen mukaan.  
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Myyntitilastot näyttävät tiedot rivikohtaisesti.  

Esim. 
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Puhelin ja Sähköposti 

Työnsuorittajan puhelinnumerolla tai sähköpostilla ei ole ohjelmallista merkitystä onko tallennettu vai 

ei. Näkyvät ainoastaan tällä ruudulla.  

 

Oletuksena tarjous 

Ei toiminnallisuutta työnsuorittajan osalta. 

Oletuskassa 

Ei toiminnallisuutta työnsuorittajan osalta. 

Myyntivarasto 

Ei toiminnallisuutta työnsuorittajan osalta. 

Seurantakohdetaso ja – arvo  

Myös työnsuorittajalle on mahdollista valita oletukseksi yksi kustannuspaikka.  

Valitse ensin mikä seurantakohdetaso on kyseessä ja tuplaklikkaa sitten arvo kenttää jonka jälkeen pääset valit-

semaan tämän työnsuorittajan oletuskustannuspaikan.  

 

 ko. suorittajan tilauksien oletuskustannuspaikkana toimii silloin automaattisesti valittu laskentakohde.  
 

( Seurantakohdetasot ja niiden laskentakohteet, ns. kustannuspaikat perustetaan Tilikartta rekisterissä.) 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 66 

Ei käytössä 

Jos työnsuorittaja pitää poistaa tilauksen työnsuorittaja –listalta, merkkaa ”ei käytössä” ruksi ja tallenna.   

 

 

HUOM! Ethän kirjoita toisen henkilön päälle toista henkilöä! Uusi henkilö on AINA uusi rivi.  

Jos toisen henkilön nimen päälle on korvattu toinen nimi, myös kaikki aiemman työnsuorittajan myynti-

historia siirtyy uuden henkilön nimiin.  
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5 LASKUTUS – välilehti 

 

 

5.1 Laskutus 

Valitse ruksilla mitkä kohdat näytetään laskulla. Poistamalla täpän voit piilottaa ko. tiedon näkymisen kokonaan 

pois laskulta. 

 

 Laskuun tilausnumero? 

 Laskuun tilauksen päivä?  

 Laskuun tilaajan nimi?  

 Laskuun toimituspäivä?  

 Laskuun toimitustapa?  

 Laskuun toimitusehto?  

 Laskuun toimitusosoite? 

 Laskuun työnsuorittaja? 

 Laskuun yrityksen nimi?  

 Laskuun yrityksen osoite? 
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Kaikki nämä tiedot voidaan poistaa laskulta kokonaan: 

 

 

 Riville myös verollinen A-hinta? 
- Laskulle A-hinta myös verollisena – ominaisuus 
- myynnin perustiedoissa, Laskutus – välilehdellä on parametri "Riville myös verollinen A-hinta?" 
- jos parametri aktivoidaan, näytetään uusilla laskuilla myös tuotteen verollinen à-hinta 
- veroton à-hinta näkyy edelleen aina, uusi parametri mahdollistaa vain sen että, myös verollinen a-hinta 

näytetään  
- ominaisuus koskee sekä tilaustenkäsittelyn että sopimuslaskutuksen kautta tehtyjä laskuja 
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- laskulle myös verollinen a-hinta – ominaisuus on tuettu tilisiirrolliseen (lasku.rep) sekä tilisiirrottomaan 
(lasku_tilisiirroton.rep) laskupohjaan 

- ”ulkomaan laskupohjassa” (lasku_ulkomaa.rep) ei ole tukea tälle lisäominaisuudelle 
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Esimerkki laskusta, kun kyseessä yritys jossa käsitellään verottomia A-hintoja: 

- laskulla näkyy otsikko ”Verollinen á-hinta” ja ko. sarakkeessa ko. tuoterivin verollinen a-hinta 
- rivin yhteensä summat näytetään verottomana kuten aiemminkin 
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Esimerkki laskusta, kun kyseessä yritys jossa käsitellään verollisia A-hintoja: 

- laskulla näkyy otsikko ”Verollinen á-hinta” ja ko. sarakkeessa ko. tuoterivin verollinen a-hinta 
- rivin yhteensä summat näytetään verollisena kuten aiemminkin 
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Nollasummalaskut sallittu 

 

Jos on tarvetta tehdä myös nollasummaisia laskuja (esim. varastonkorjauksen vuoksi tai ilmaiset näytekappa-

leet tms.) laita tähän täppä.  

 

Muussa tapauksessa ohjelma estää jos yrität laskuttaa tilausta jossa ei ole rivejä tai rivien summa on nolla.  
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Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä ( kts. myös seuraava parametri!) 

Koskee tuotteita joilla on useita eri myyntiyksiköitä. Laskulla näytetään aina yksikkö ja sen hinta perusyksikössä 

vaikka myyntitilausta tehdessä valittaisiin jokin muu myyntiyksikkö. 

Tämän parametrin avulla saadaan raportointi aina perusyksikössä yhteensä, vaikka tuotetta myytäisiinkin eri 

yksiköissä. 

 

Esim. Tuote: Punainen maali 

Tuotteen perusyksikkö on 1 litra ja sen hinta 10 eur.  

Vaihtoehtoisena myyntiyksikkönä on lisätty ämpäri, jolle erikoishinta 80 eur, ja kerroin suhteessa perusyksik-

köön on 10 (= 1 ämpäri on 10 litraa).  
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Asiakas on tilannut maalia yhden ämpärin:  

Myyntitilausta tehdessä tuotteen oletusyksikkö (L) vaihdettiin ämpäriksi (Ämp). 

 

= myydään 1 ämpäri (sis. 10 L) erikoishintaan 80 eur. 
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Muut asiakirjat lukuun ottamatta laskua, tulostavat saman näkymän kuin mikä tilausruudulla näkyy. 
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Laskulle ohjelma on kääntänyt näytettäväksi määrän perusyksikössä ( 1 ämp = 10 L ) ja hinta kertoimen mukai-

sesti 8,00 eur / L = 80 eur.  
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Lisätietoriviksi määrä ja hinta myyntiyksikkönä TAI perusyksikkönä ( kts. myös edellinen parametri!) 

 

a.) … myyntiyksikkönä: 
jos edellinen parametri ”laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä” on täpätty  muuttaa se automaattisesti 

tämän seuraavan parametrin nimeksi ”lisätietoriviksi määrä ja hinta myyntiyksikkönä”.  Tämä on silloin lisäomi-

naisuus edelliselle toiminnolle.  

 

Käytetään samaa esimerkkiä kuin edellä:  

 

Punainen maali, jonka perusyksikkö on litra. Asiakas oli tilannut yhden ämpärin.  

Edellisen parametrin vuoksi ohjelma käänsi laskulle yksiköksi perusyksikön eli litran.  

( 1 ämpäri on 10 L, erikoishinta 8 eur / L ) .  

 

Mikäli halutaan, että laskulla näytetään tästä huolimatta asiakkaan tilaama yksikkö eli myyntiyksikkö lisätietona, 

laita tähän parametriin myös täppä.  

 

Laskulla näytetään silloin lisätietona myös asiakkaan tilaaman yksikön määrä ja hinta:  

 

1,0 * 80,00 EUR / Ämp 
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b.) …. perusyksikkönä 

Silloin kun parametriä ”laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä ” EI käytetä, toimii parametri  

” Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikkönä” seuraavasti:   

 

Käytetään jälleen samaa esimerkkiä: Punainen maali. 

Perusyksikkö on 1 L (10 eur), toinen myyntiyksikkö on ämpäri jolle annettu erikoishinta 80 eur ja kerroin suh-

teessa perusyksikköön on 10 ( 1 ÄMP = 10 L ) .  

 

Jos on täpätty vain tämä parametri Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikkönä,  

laskulla näkyy myyntirivinä normaalisti tilauksella valittu myyntiyksikkö. ( Myyty 1 ämpäri).  

 

Lisäksi infona määrä ja hinta myös perusyksikössä: 
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Laskun lisätieto perintäkirjeeseen 

Koskee myyntitilauksen /-> laskun - kenttää ”Tilauksenne”.  
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Tässä kentässä annettu tieto saadaan tällä parametrilla automaattisesti tulostumaan myös maksukehotukselle, 

ko. erääntyneen laskurivin alle.  

 

 

( Ko. tekstin näkyminen lisätietona karhulla voidaan määritellä myös laskukohtaisesti tarvittaessa myyntires-

kontran tiliote-ruudun kautta). 
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Laskulle lisätieto alennuksista  

Koskee tuoterivikohtaisia alennuksia.   

 

Tällä parametrilla ohjelma näyttää laskulla infona kaikkien rivien summan yhteensä ilman alennuksia sekä kaik-

kien rivien alennusten summan yhteensä. (Summat näytetään ko. laskun valuutassa.) 

 

Esimerkki laskusta kun yrityksessä käytössä verottomien a-hintojen käsittely:  
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Esimerkki laskusta kun yrityksessä käytössä verollisten a-hintojen käsittely: 

   

5.1.1.1  
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Laskulle sarjanumerot 

Tällä parametrilla tuoteriville sidottu sarjanumero saadaan näkymään laskulla tuotenimen alla rivikohtaisesti. 

(Varastotuote merkataan sarjanumeroseurantaan tuoterekisterissä. Sarjanumerot syötetään varaston saapumi-

sen yhteydessä ja ne tulee sitoa tuoteriveille myyntitilauksella aina ennen laskutusta.)  

 

 

 

Ps. Jos tätä ruksia ei ole laitettu voimaan, tilaukseen sitominen voidaan tehdä koska tahansa ja sarjanumeroita 

ei näytetä laskulla. 
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Seurantakohteiden arvot aina tiliöintikoodin perusteella? 

Jos seurantakohdetaso on tässä merkattu niin että ko. tason laskentakohde tulee aina tuotteen tiliöintikoodin 

takaa, ohjelma lukitsee tilausta tehdessä kustannuspaikan valinnan.  

 

 

Eli jos tämä parametri käytössä, et voi enää tilauksella vaihtaa kustannuspaikkaa (valinta on harmaana ja lukittu 

). Kustannuspaikka tulee aina tuotteen tiliöintikoodin taakse määriteltyjen kustannuspaikkojen mukaisesti. 
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5.2 Viitenumeron muoto 

Juokseva numero 

Jos tämä valittu, tulee viereen kenttä jossa määritellään mistä numerosta lähdetään numerointia juoksuttamaan, 

esim. jos 100, niin ensimmäisen uuden laskun viitenumero on 101+pankin tarkiste.  

Seuraavan laskun viitenumero 102+pankintarkiste jne.  
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Laskun numero 

Tulostaa laskun viitenumeroksi aina laskun numeron + pankin tarkisteen: 

 

esim. laskun numero 180700156 + pankin tarkiste 0  = viitenumero  18070 01560  
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Laskuttajayrityksen ja laskun numero  

Tulostaa laskun viitenumeroksi aina laskuttajayrityksen Fivaldi numeron + laskun numeron + pankin tarkisteen: 

 

esim.  

Laskuttajayrityksen Fivaldi numero on 100071  

laskun numero on 180700157  

pankin tarkiste 4   

= viitenumero 100071 18070 01574  

 

 

Kiinteä arvo viitteen alkuun 

Jos tähän määritelty jokin luku, tulostuu laskun viitenumeroksi edellä valittu käytäntö + aina viitenumeron eteen 

tämä luku.  

loppuun  

Jos tähän määritelty jokin luku, tulostuu edellä valitun käytännön mukainen viitenumerointi ensin + tässä an-

nettu luku + viimeiseksi aina pankin tarkiste.   
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5.3 Erälaskut 

Tulostusjärjestys: 

valitse asiakas tai tilausnumero. ( suositus on asiakasjärjestys jos aineisto sisältää myös koontilaskuja). 

 

Nämä parametrit mahdollistavat koontilaskuille tilauskohtaisten tietojen tulostamisen: 

Yhdistettävien tilausten väliin tilausotsikot?  

= näytetään tilauskohtaisesti otsikot jotka on määritelty näkyviin laskuilla tämän  ruudun vasemmalla 

olevan Laskutus -otsikon alla 

Yhdistettyihin tilauksiin Viitteemme  – rivi? 

= näytetään tilauskohtaisesti Viitteemme – kentässä annettu tieto. 

Yhdistettyihin tilauksiin Lisätieto –  rivi?  

= näytetään tilauskohtaisesti Tilauksenne – kentässä annettu tieto. 

Yhdistettyihin tilauksiin välisummat?  

= näytetään tilauskohtaisesti välisummat (summat laskun valuutassa). 

 

Yhdistettyihin tilauksiin toimitusyrityksen nimi?  

= näytetään tilauskohtaisesti toimitusosoitteen nimikentät 

Yhdistettyihin tilauksiin toimitusosoite?  

= näytetään tilauskohtaisesti toimitusosoitteen osoitetietojen kentät 

Nollaa erälaskutusesto: 

Jos erälaskutusaineiston muodostus / tulostusvaihe jostain syystä epäonnistuu eikä laskuja synny, käy nollaa-

massa ajon käynnistys ko. painikkeella. Käy sen jälkeen kerran päävalikossa ja käynnistä erälaskutus uudel-

leen.  
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5.4 Kassat          

PAKOLLINEN JOS TEHDÄÄN KÄTEISKUITTEJA 

Kassapisteiden tiedot perustetaan tässä. Perusta ainakin yhden kassan tiedot ja kirjanpidon tilitiedot. Maksuta-

poina voi olla käteisen lisäksi myös luotto- ja pankkikortti. Ohjelma käyttää oletuksena yrityksen perustietojen 

yhteystietoja jos kassapisteiden omia yhteystietoja ei ole perustettu. 

 

Esim:  

 

 

Tiedot kassapisteittäin:  

 

Nro   = juokseva sisäinen numero 

Sisäinen nimi = sisäinen nimi kassalle, ei näy asiakkaalle, lähinnä myyntiraporteissa näkyvä tieto 

Toimipisteen nimi = yrityksen nimi  

Nimi2  = yrityksen nimi2 

Lähiosoite   = kassapisteen osoite  

Postiosoite   = kassapisteen postinumero ja paikka 

 

Ei käyt.  = jos kassapiste halutaan merkata pois käytöstä, laita tähän täppä.  

Tämän jälkeen ko. kassa ei näy enää valittavana käteiskuitteja tehdessä.  
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HUOM! Ethän kirjoita toisen kassapisteen päälle toista kassapistettä! Uusi 

kassa on aina uusi rivi.  

Jos toisen kassan päälle on korvattu toinen kassa, myös kaikki vanhan kas-

san myyntihistoria siirtyy uuden kassan nimiin.  

 

Tositelaji   = valitse: 15 – Kuitit  

Käteismaksun rahatili = esim. 1900  

Pankkikorttisaamistili  = esim. 1713 

Luottokorttisaamistili  = esim. 1711 

 

  Voit valita jokaiselle kassapisteelle oman kirjanpidon tilin!  

 

Maa  = valitse kassapisteen maa 
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6 LASKUJEN TILIÖINTI – välilehti PAKOLLINEN 

Kirjanpidon kannalta tämä on myynnin perustietojen tärkein ruutu. Mm. tuotteiden perustaminen ei onnistu lop-

puun asti ennen kuin tarvittavat tiliöintiryhmät ja niiden tiliöintikoodit on perustettu tällä välilehdellä. 

 

6.1 Tiliöinti 

Kaikki myynnissä tarvittavat, tuotteiden taakse annettavat tiliöinnit perustetaan ruudun vasemmassa laidassa. 

Tarvittavien tiliöintien määrä riippuu siitä kuinka monta myynnin tiliä on käytössä ja voidaanko mahdollisesti 

käytössä olevat kustannuspaikat automatisoida myös tätä kautta.  

 

Esimerkki: Kotimaan myynti 23% , tilille 3000. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti kotimaa” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> Myynti 23%% 
- myyntitili -> esim. 3000  
- ja mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 101 
aina kun myydään tuotetta kotimaassa tilille 3000. 
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Esimerkki: Myynti yhteisön ulkopuolelle 0 %, tilille 3380. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti yhteisön ulkopuolelle” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> Myynti 0% 
- myyntitili -> esim. 3380  
- mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä myynti tilille 3380. 
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Esimerkki: EU tavaramyynti 0 %, tilille 3360. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti EU tavara” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> EU-myynti 0% 
- myyntitili -> esim. 3360  
- mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä yhteisömyynti tilille 3360. 

- Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen -> merkataan täppä kohtaan EU tavarakauppa. = Myynti tulee 
mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen.  
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Esimerkki: Myynti Ahvenanmaa 0 %, tilille 3330. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti Ahvenanmaa” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> Myynti 0 %  
- myyntitili -> esim. 3330  
- mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä myynti tilille 3330. 
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Esimerkki: EU palvelumyynti 0 %, tilille 3340. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti EU palvelu” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> EU-palvelumyynti 0% 
- myyntitili -> esim. 3340  
- mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä yhteisömyynti tilille 3340. 

- Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen -> merkataan täppä kohtaan EU-palvelukauppa = Myynti tulee 
mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen. 
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Esimerkki: Kolmikantamyynti, tilille 3370. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti kolmikanta” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- verokanta -> Ei verokäsittelyä 
- myyntitili -> esim. 3370  
- mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä myynti tilille 3370. 

- Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen -> merkataan täppä kohtaan Myynnin kolmikantakauppa = 
Myynti tulee mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen. 
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Esimerkki: Myynti sopimuslaskutus 23%, tilille 3010. 

Anna tiliöinnille selite. (Selite näkyy tuotteiden takana valittavina per tiliöintiryhmä.) 

Esim. ”Myynti sopimuslaskutus” 

Kun ollaan selitteen kohdalla, oikealta valitaan ko. tiliöinnille:   

- Verokanta -> Myynti 23% 
- Myyntitili -> esim. 3010  
- Mahdollinen kustannuspaikka per käytössä oleva taso. Jos kustannuspaikka voidaan automatisoida 

tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä -> esim. tason1 kustannuspaikka on 102 
aina kun kyseessä sopimuslaskutusmyynti tilille 3010. 

- Myynnin ennakkotili -> esim. 2862 – Myynnin jaksotus. <- HUOM! valitaan vain siinä tapauksessa, että 
kyseessä on sopimuslaskutuksen tuotteisiin liittyvä tiliöinti JA ko. myynti jaksotetaan alv:n ja/tai myynnin 
osalta. Muussa tapauksessa tähän ei laiteta täppää!  

- ALV jaksotetaan -> täppä päälle vain JOS alv:t jaksotetaan sopimuslaskutuksessa. 
- Myynti jaksotetaan-> täppä päälle vain JOS myynnit jaksotetaan sopimuslaskutuksessa.  

 

 

Sopimuslaskutus: automaattiset myynnin ja/tai alv:n jaksotukset kirjanpitoon: 

Sopimuslaskutus sovelluksen kautta tapahtuva myynti ja laskujen alv:t voidaan jaksottaa kirjanpitoon automaat-

tisesti laskutusjaksojen mukaan. Ominaisuuden käyttöönoton valmisteluihin liittyy muitakin kohtia, pyydä erilli-

nen ohje tarvittaessa!  

 

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 98 

6.2 Tiliöintiryhmät  

 

Useimmiten tiliöintiryhmien määrä perustuu siihen onko yrityksellä kotimaan myynnin lisäksi myös ulkomaan 

myyntiä, tai myyntiä Ahvenanmaalle, tehdäänkö myös käteiskauppaa jne… Tiliöintiryhmät mahdollistavat sen, 

että yhtä ja samaa tuotetta voidaan myydä kaikkiin maihin oikeilla verokannoilla ja tileillä. Toinen kriteeri voi olla 

useat eri myyntisaamistilit joiden vuoksi joudutaan perustamaan useita eri tiliöintiryhmiä vaikka kyseessä olisikin 

pelkästään kotimaan myyntiä harjoittava yhtiö. 

 

Kaikki täällä perustetut tiliöintiryhmät tulevat näkyviin tuoterekisterissä tuotteelle -> sarakkeeseen Tiliöintiryhmä. 

Kaikkien tiliöintiryhmien kohdalle joissa ko. tuotetta myydään -> tulee valita oikea tiliöintikoodi. Jos tiliöintiryh-

mille on mahdollista määrittää oletustiliöinti jo myynnin perustiedoissa, silloin tuotekohtaista merkintää ei kuiten-

kaan tarvitse tehdä.   

 

Lisäksi tiliöintiryhmä on mahdollista valita yritysrekisterissä Asiakkaan taakse -> jolloin kun asiakas haetaan 

myyntitilaukselle, ohjelma tarjoaa tilaukselle heti oikean tiliöintiryhmän. Esim jos kyseessä on EU-asiakas, tulee 

tilauksen tiliöintiryhmänä olla ”Myynti EU ”.  
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Tiliöintiryhmät esim:  

 

Myynti kotimaahan  

Valitse haluttu myyntisaamistili, esim. 1701.  

 

Jos yrityksen pääasiallinen myynti on kotimaankauppaa, merkitse täppä kohtaan ”oletus”. (Vain yksi ryhmä voi 

olla oletus = jos asiakkaan taakse ei ole muuta merkitty, käytetään oletuksena tätä tiliöintiryhmää.) 

Myynti käteinen     

Valitse käteismyynnin tili 1900 ja laita ruksi sarakkeeseen ”Käteismyynti”. 

Myynti Ahvenanmaa    

Valitse haluttu myyntisaamistili, esim. 1701.  

  

 

Myynti yhteisön ulkopuolelle  

valitse haluttu myyntisaamistili, esim. 1701 

 

Jos tuotteiden CN koodin pitää näkyä laskulla, merkitse täppä kohtaan ”Laskulle CN-koodi”.  

Tämän jälkeen tätä ryhmää koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen cn – koodi (edellyttäen että sellai-

nen löytyy tuotteelta).  

 

Jos tuotteiden alkuperämaan pitää näkyä laskulla, merkitse täppä kohtaan ”Laskulle alkuperämaa”.  
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Tämän jälkeen tätä ryhmää koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen alkuperämaan koodi (edellyttäen 

että sellainen löytyy tuotteelta).  

 

 

Myynti EU   

valitse haluttu myyntisaamistili, esim. 1701  

 

Jos tuotteiden CN koodin pitää näkyä laskulla, merkitse täppä kohtaan ”laskulle cn-koodi”.  

Tämän jälkeen eu myyntiä koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen cn –koodi (edellyttäen että sellainen 

löytyy tuotteelta).  

 

Jos asiakkaan y-tunnus on laskulla pakollinen, merkitse täppä kohtaan Y-tunnus pakollinen. Tämän jälkeen las-

kun teko on estetty, mikäli asiakkaan vat koodi (kohdassa y-tunnus) puuttuu yritysrekisteristä. 

 

Merkitse sille ryhmälle Oletus –ruksi päälle mitä kauppaa tehdään eniten.  

ps. Jos asiakas ei kuulu tähän oletusryhmään, on aina hyvä merkitä oikea tiliöintiryhmä asiakkaan taakse heti 

perustamisvaiheessa! 

 

Tiliöintiryhmäkohtainen vakioteksti laskulle 

 

Tiliöintiryhmäkohtaiset laskun vakiotekstit määritellään myynnin perustiedoissa, Laskujen tiliöinti – välilehdellä. 

Ominaisuus koskee tilaustenkäsittelyn ja sopimuslaskutuksen laskuja.  

 Tekstille varatun tilan maksimi merkkimäärää on 500 merkkiä 
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Tarkista annetun tekstin mahtuminen avaamalla ( i ) – painikkeen näkymän uudelleen. Mikäli kirjoitettu teksti jäi 

näkyviin lisätietokenttään, tällöin se mahtuu myös laskulle näkyviin (muutoin teksti ei tallennu tietoihin). Tallenna 

muutokset ja poistu päävalikkoon asti.   
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Jos vakioteksti on myynnin perustiedoissa tallennettu, se tulostuu kaikille ko. tiliöintiryhmän laskuille. Laskuille 

kyseinen teksti tulostuu tuoterivien jälkeen ennen veroerittely-osiota. 
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Oletustiliöinti 

Ruudulla on mahdollisuus määritellä tuotteiden oletustiliöinti per tiliöintiryhmä.  

Tämä helpottaa työtä uusien tuotteiden perustamisessa kun oletustiliöinnit saadaan automaattisesti eikä niitä 

tarvitse valita tuotteelle käsin vaikka kopiointia ei käytettäisikään.  

 

Esim. Tässä kuvassa on painettu tuoterekisterissä ”Perusta uusi tuote” - painiketta, tiliöintikoodit tulivat per tili-

öintiryhmä automaattisesti siltä osin kuin ne oli määritelty myynnin perustiedoissa valmiiksi. 
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Vaikka tuotteet olisi perustettu tuoterekisteriin kokonaan ilman tiliöintejä, voi oletustiliöinnit lisätä jälkikäteenkin 

tällä perustietojen ruudulla.  

Ohje: ->  

Siirry alhaalla halutun tiliöintiryhmän selitteen kohdalle ja valitse sille oletustiliöinti. Hiiren oikealla saat esiin koh-

dan ”Päivitä tuotteen tiliöintiryhmälle tiliöintitieto (jos tyhjä)”. Tämän valitsemalla ohjelma päivittää kaikille tuot-

teille joista ko. tiliöintiryhmän tiliöintikoodi puuttuu, tässä valitun oletustiliöinnin.  

 

 

ps. jos olet vasta perustanut uusia tiliöintejä ruudun vasemman yläkulman listaan, käy kerran päävalikossa asti 

jotta nämä aktivoituvat näkyviin tiliöintiryhmien valintalistalle oletustiliöinti.  
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Laskulle CN-koodit 

 

Tuotteen (tai tuotteen tuoteryhmän) CN-koodi on mahdollista saada näkyviin laskulle (ja lähetteelle.) Määrittely 

tehdään tiliöintiryhmäkohtaisesti ruksaamalla halutun tiliöintiryhmän kohdalle ”laskulle cn-koodit”. CN-koodi näy-

tetään vain valittujen tiliöintiryhmien laskuissa.  
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Cn-koodi näytetään tuoterivikohtaisesti vaikka tilauksen tuotteilla olisi sama cn-koodi. 
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Laskulle alkuperämaa 

 

Tuotteen alkuperämaa on mahdollista saada näkyviin laskulle. Määrittely tehdään tiliöintiryhmäkohtaisesti 

ruksaamalla halutun tiliöintiryhmän kohdalle ”laskulle alkuperämaa”. Alkuperämaan koodi näytetään vain valittu-

jen tiliöintiryhmien laskuissa.  
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Alkuperämaa näytetään tuoterivikohtaisesti vaikka tilauksen tuotteilla olisi sama alkumaa. 
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6.3 Veron käsittely 

Suosittelemme nettokäsittelyä sekä käytäntöä, että jokaisessa Fivaldin osakirjanpidossa saman yrityksen sisällä 

valitaan sama käytäntö sovellusten kesken.  

 

Jos valittua käytäntöä on pakko myöhemmin muuttaa, tee se kuukauden vaihteessa tai uuden tilikauden aluksi. 

Muutoksen jälkeen vanhoihin tapahtumiin ei saa enää tehdä muutoksia!    

 

HUOM. Vaihdettaessa verokäsittelyä tulee ilmoitus ”Arvonlisäveron kirjaustapa vaihdetaan, tiedätkö ja hyväk-

sytkö vaikutuksen alv-laskelmaan”. 

Brutto, vero myyntitilille  

Jos valitaan bruttokäsittely, jokaisella verokannalla on oltava oma myyntitili. Mm. myyntireskontran kirjanpitoyh-

teenveto tulostuu ilman alv-erittelyjä. Jos on käytössä myös Fivaldi kirjanpito sovellus, on tehtävä kuukausittain 

erillinen alv-ajo.  

Netto, vero eritelty 

Mahdollistaa saman myyntitilin käytön usealla eri verokannalla. Mm. myyntireskontran kirjanpitoyhteenveto erit-

telee alv:t. Jos on käytössä myös Fivaldi kirjanpito sovellus, erillisiä alv-ajoja ei tarvitse suorittaa. 

 

6.4 Tiliöinti muutettavissa jälkikäteen 

Mahdollistaa laskun kirjanpidon tilien ja mahdollisten kustannuspaikkojen muuttamisen laskun teon jälkeen il-

man että pitää tehdä hyvityslasku.  

 

( Ruutu jolla muutokset voi tehdä tileihin ja kustannuspaikkoihin avautuu Myyntireskontran Tiliote – ruudun 

kautta: Tuplaklikkaa halutun laskurivin kohdalla eräpäivää-> valitse seuraavalla ruudulla Tiliöinti.)  

 

6.5 Myyntilaskujen kaudet 

Sulje kausi kohdassa näkyy viimeisin avoin kausi jolle on mahdollista vielä tehdä myyntilaskuja.  

 

Avaa kausi kohdassa voit avata kausia niin pitkälle kuin tarvetta mikäli kirjanpidossa ko. kautta ei ole vielä sul-

jettu.  

 

Kausien sulkeminen on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa kun kirjanpidon puolella yritetään sulkea ko. kautta. 

(Kun osasovellusten kaudet on ensin suljettu, onnistuu vasta sitten kirjanpidon puolella kausien sulkeminen.)   
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7 SUORITUKSET – välilehti                         

 PAKOLLINEN 

Koskee pelkästään myyntireskontra sovellusta. Tällä ruudulla määritellään mm. saapuvien viitemaksujen ja/tai 

käsin kirjattavien suoritusten ohjaustiedot.  

 

7.1 Tiliöintikoodi  

Perusta ainakin niitä pankkitilejä varten oma tiliöintikoodi joihin saapuu suorituksia.  

 

Esimerkiksi Nordeaan saapuvat suoritukset:  

 

 

Huom! ensimmäinen tiliöintikoodi toimii oletuksena aina kun kirjataan käsin suorituksia myyntireskontraan! 

Tiliöintikoodi  = vapaasti valittava koodi ko. selitteelle 

Selite = selite joka näkyy suorituksen kirjauksen valintalistalla. 

Tilinumero = valitaan listalta (pankkitilit perustetaan yrityksen perustiedoissa) 

Pankki = tulee automaattisesti edellisen valinnan myötä 

Tilin valuutta  = valitaan listalta (valuutat perustetaan yrityksen perustiedoissa) 

Rahatili  = ko. pankkitilin kirjanpidon tili, esim. 1910.  
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TAI HUOM! mikäli käytössä myös Fivaldi Kirjanpito ja konekielinen 

tiliotteiden sisään luku: tässä kohdassa käytetään silloin myyntires-

kontran selvittelytiliä (esim. 1727 Siirtyvät myyntisaamiset / selvitte-

lytili ).  

 

Alennuksen seurantakohde  = Alennusten seurantakohde.  

 

Seurantakohdetason 1 alle voidaan tilikartassa perustaa laskenta-

kohteita alennuksien seurantaa varten. Kun tähän on valittu yksi 

laskentakohde, toimii tämä aina alennusten oletuskustannuspaik-

kana. Suoritusta kirjattaessa annettu alennus jaetaan suhteessa 

laskun tuoterivien myyntitileille mutta laskentakohteen avulla voi-

daan kuitenkin kirjanpidossa seurata erikseen alennuksien osuutta 

yhteensä.  

 

( jos tämä jätetään tyhjäksi ja laskurivillä on valittu jokin seuranta-

kohde tasolle 1, ohjelma kirjaa alennuksen alkuperäisen rivin las-

kentakohteelle.) 

 

Parametri koskee tässä kentässä käsin kirjattuja alennuksia sekä viitemaksuaineiston mukana tulleita suorituk-

sia jotka ovat kirjaantuneet automaattisesti reskontraan. 
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Oikaisu/kulutili   = esim. 3590 – Muut myynnin oikaisuerät.  

- kustannuspaikka   = oletuskustannuspaikka edellisen kentän kirjauksille.  
 

Oikaisu/kulukirjaus kentässä voidaan laskun jäännöksen tai ylisuo-

rituksen osuus kirjata halutulle tilille ja mille vain kustannuspaikalle. 

Kirjaukselle voidaan valita myös verokäsittely. Esim. karhujen lisä-

maksut kirjataan tässä.  

 

Kurssierotili    = esim. 3580 Myynnin valuuttakurssierot.  

Tili jolle kirjataan automaattisesti valuuttalaskujen kirjauksessa syn-

tyvät kurssierot. Tämä tili on pakollinen valuuttalaskujen kirjauk-

sessa vaikka kurssieroa ei syntyisikään. 

 

Pyöristystili  = esim. 8570 Pyöristyserot tai esim. 3590 – Muut myynnin oikaisuerät. 

- kustannuspaikka  = ko. pyöristysvientien kustannuspaikka.  
 

Kts. tarkemmin kohta: Pankkiaineiston käsittely_Max. saldo (+/-) 

joka pyöristetään nollaksi ja tilitetään pyöristystilille. 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 113 

Ennakkotili   = ennakkosuoritusten tili, esim. 2861 - Saadut ennakot.  

 

Mahdollistaa ennakkosuorituksen kirjauksen myyntireskontrassa. 

 

7.2 Kassa-alennuksen lisäpäivät 

Parametri koskee suoritusten kirjauksia laskuille joissa on käytetty kassa-ale maksuehtoa. Tässä voidaan mää-

ritellä lisäpäiviä jotka annetaan vielä anteeksi jos asiakas maksaa kassa-alesumman myöhemmin kuin mikä 

laskulla on ilmoitettu. ( Koskee sekä käsin kirjattavia että viiteaineiston mukana saapuvia suorituksia.)  

 

Esim. laskulla tiedot: Maksuehto 14 pv – 2 %, 30 pv netto 

Maksaessanne12.08.2008 EUR 119,56 

Eräpäivä  28.08.2008 EUR 122,00 

 

Kassa-alennuksen lisäpäiväksi on määritelty 2.  

Asiakas maksaa kassa-alesumman 119,56 vasta 14.8.2008 (= 2 pv myöhässä).  

Ohjelma antaa alen osuuden 2,44 eur anteeksi ja kirjaa sen automaattisesti alennuksiin. 
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7.3 Pankkiaineiston käsittely  

Hylkää liikasuoritukset (pakollinen käsin kohdistus) 

Jos ruksi on valittu, ohjelma hylkää kaikki viitesuoritukset joissa maksettu summa on suurempi kuin ko. laskun 

avoin saldo. Hylätyt suoritukset jäävät myyntireskontran viitesuoritukset –ruudulle odottamaan käsin kohdistusta 

tai muuta käsittelyä. 

 

 

Jos seuraavassa kohdassa on jokin summa -> otetaan huomioon vielä tämä ja hylkääminen tapahtuu vasta kun 

ko. summa on ylitetty.  

Max. saldo (+/-) joka pyöristetään nollaksi ja tilitetään pyöristystilille 

Jos tässä on esim. 5,00 -> kaikki viitesuoritukset joissa on maksettu liian vähän tai liian paljon viiteen euroon 

asti, ohjelma kirjaa automaattisesti tämän yli- tai alisuorituksen sille kirjanpidon tilille ja kustannuspaikalle mikä 

on määritelty kohdassa ”Pyöristystili”. (Kentän leveys maksimissaan summalle 99,99.) 

 

Vinkki: Jos perintä-välilehdelle on määritelty karhujen lisämaksuksi esim. 5,00 eur ja  

tässä kohdassa on sama summa 5,00 -> ohjelma kirjaa myös karhujen lisämaksut automaattisesti sille tilille (ja 

kustannuspaikalle) joka on valittu tiliöinnin pyöristystiliksi.  
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7.4 Suoritusten kaudet 

Sulje kausi kohdassa näkyy viimeisin avoin kausi jolle on mahdollista kirjata suorituksia. 

 

Avaa kausi kohdassa voit avata kausia niin pitkälle kuin tarvetta mikäli kirjanpidossa ko. kautta ei ole vielä sul-

jettu.  

 

Kausien sulkeminen on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa kun kirjanpidon puolella yritetään sulkea ko. kautta. 

(Kun osasovellusten kaudet on ensin suljettu, onnistuu vasta sitten kirjanpidon puolella kausien sulkeminen.)   

 

7.5 Suoritusten kirjaustapa (myyntisaamisten kuittaus)  

Valittavana kaksi erilaista kirjaustapaa koskien suoritusten käsinkirjauksia:  

 

Esimerkkinä molemmissa tilanne kun:  

Laskun avoin saldo on 122,00 eur.  

Pankkiin on tullut suoritus 120,00 eur  

Jäännös 2 eur:  

- kirjataan alennukseksi 1,00 eur  
- kirjataan tilille 3590 1,00 eur. 
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Kirjauksen summa + alennus + kulut  

Tässä kirjaustavassa kirjauksen summa ei sisällä oikaistavia summia. 

Suorituksen summa = pankkiin tullut summa 

Kirjauksen summa = myös pankkiin tullut summa  

Myynnin oikaisu/alennus = annettu alennus 1,00 eur 

Oikaisu/kulukirjaus = tilille 3590 kirjattava 1,00 eur.  
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Lopputulos:  

Rahatilille tullut 120,00  

Myyntisaamisista poistunut 122,00  

Alennuskirjaus koskien myyntitiliä 3000 + veron korjaus = 1,00 eur 

Oikaisukirjaus tilille 3590 1,00 eur.  

 

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Myynnin perustiedot  
 

11.3.2014 © Visma Software Oy 118 

Kuittaussumma sellaisenaan 

 

Tässä kirjaustavassa kirjauksen summa –kohta on muuttunut nimeksi ”Kuittauksen summa”  

ja nyt se sisältää myös oikaistavan summan. 

 

Suorituksen summa = pankkiin tullut summa 

Kuittauksen summa = sisältää pankkiin tulleen summan + jäännöksen = laskun avoin saldo. 

Myynnin oikaisu/alennus = annettu alennus 1,00 eur 

Oikaisu/kulukirjaus = tilille 3590 kirjattava 1,00 eur.  
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Lopputuloksena sama:  

Rahatilille tullut 120,00  

Myyntisaamisista poistunut 122,00  

Alennuskirjaus koskien myyntitiliä 3000 + veron korjaus = 1,00 eur 

Oikaisukirjaus tilille 3590 1,00 eur.  
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7.6 Käsin kirjauksessa ei automaattista käteisalennuksen käsittelyä 

Parametri koskee käsin kirjattavia suorituksia laskuille joissa on käytetty kassa-ale maksuehtoa. Jos tässä 

parametrissa on valinta, ohjelma ei enää pakota kassa-ale päivän ehtojen toteutumista vaan antaa tehdä alen-

nuskirjauksen loppuun asti halutulla päivällä.  

 

7.7 Näytä eräpäivä laskun lisätietona  

Tämä koskee myyntireskontran suoritukset – ruudun näkymää. Jos tämä parametri on valittu, näkyy laskurivin 

lisätietona myös ko. laskun eräpäivä. (ilman täppää, eräpäivää ei suoraan ko. rivillä näy). 
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8 PERINTÄ – välilehti   

PAKOLLINEN (korko ja karhut) 

 

Tällä ruudulla määritellään kaikki perintään liittyvät ohjaustiedot sekä laskulla näkyvä viivästyskorko.  
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8.1 Korkolaskutus 

 

Vuosittainen viivekorko _ %  = määrittele korkoprosentti joka näkyy myös laskulla (sekä infona laskukohtaisesti 

maksukehotuksella). Toimii korkolaskutuksen perus-

teena ko. laskulle.  

 

 

 

Montako päivää korkovuoteen = vaihtoehtona kaksi laskutapaa: 365 tai 360 päivää. Jos kohta jä-

tetään tyhjäksi, ohjelma käyttää oletuksena 365 päi-

vän laskentaa. 

    

Korkoraja   = jos esim. 10 eur. Asiakkaan korkolasku ei tulostu ennen kuin 

maksettavaa korkoa on kertynyt vähintään 10 eur.  

 

Ei korkoa - päivät eräpäivästä = korkojen laskennan anteeksiantopäivät eräpäivän jälkeen. (Esim. 

3 päivää viikonloppujen ja pyhien vuoksi?)  
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Korkolaskutukseen myös avoimet laskut  = ilman täppää, ohjelma tulostaa korkolaskuja ainoastaan jo mak-

setuille laskuille.  

 

Täpän kanssa, tulostetaan korkolaskuja myös avoimille laskuille.  

 

Korkojen myyntisaamistili   = valitse korkolaskujen myyntisaamistili. Esim. 1701. 

Korkotuottotili    = valitse korkolaskujen korkotuottotili. Esim. 9170. 

 

 

8.2 Maksukehotus (1.karhu, 2.karhu, 3.karhu)  

Kieli ja Teksti  

Jos karhuja tulostetaan kaikilla kielillä (FIN, SWE, ENG) ja halutaan kirjoittaa niille omaa vakiotekstiä -> valitse 

jokainen kieli erikseen ja tallenna halutut vakioteksti 1-3 karhujen tekstilaatikkoon.  

 

Vinkki: voit kopioida tekstejä Ctrl + C toiminnolla ja liittää ne Ctrl + V komennolla.  

Karhuteksti määräytyy  

Valitse kumpaa vaihtoehtoa halutaan käyttää:  

- päivien 

Karhuteksti määräytyy sen mukaan kuinka monta päivää lasku on myöhässä -> sen laskennan perusteella mitä 

on määritelty ”myöhässä päiviä” –kenttiin per karhukierros. 

 

Esim. jos 1.karhulla on myöhässä päiviä 7, 2.karhulla 14 pv ja 3.karhulla 21 pv.  

Karhujen tulostushetkellä x laskun eräpäivästä on kulunut jo 22 pv.   

= ohjelma tulostaa tämän laskun maksukehotukselle suoraan kolmoskarhun tekstin vaikka se ajettaisiin vasta 

ensimmäistä kertaa.  

- ajokertojen mukaan  

Karhuteksti määräytyy ajokertojen mukaan.  

 

Esim. jos 1.karhulla on myöhässä päiviä 7, 2.karhulla 14 pv ja 3.karhulla 21 pv.  

Karhujen tulostushetkellä x laskun eräpäivästä on kulunut jo 22 pv, mutta tälle asiakkaalle ei ole ajettu vielä yh-

täkään maksukehotusta.   

= ohjelma tulostaa tämän laskun maksukehotukselle 1.karhun tekstin koska tämä on ensimmäinen ajokerta. 

 

Tässä vaihtoehdossa ”myöhässä päivillä” per karhu ei enää ole merkitystä kakkos- ja kolmoskarhun kohdalla 

koska tekstit tulostuvat vain ajokertojen perusteella, ei päivien.  

 

 

Molemmissa tapauksissa, jos samassa maksukehotuksessa on laskuja eri kierroksilla, tulostuu tekstiksi aina 
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kaikkein vanhimman statuksen mukainen teksti. Sama koskee perintäkulua. Perintäkuluksi lisätään vanhimman 

statuksen mukainen summa.   

 

Myöhässä päiviä ja Perintäkulut (EUR)  

 

Määrittele jokaiselle kolmelle vaihtoehdolle haluttu myöhässä päivien määrä sekä ko. kierroksen mahdollinen 

perintäkulu.  

 

1. Karhu 
 

Myöhässä päiviä esim. 7. = ensimmäinen karhu tulostuu vasta kun lasku on vähintään 7 pv myöhässä. 

Ei aiemmin vaikka olisikin ajohetkellä jo erääntynyt.  

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 3. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 3 eur. Tämä summa ei siirry 

myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 

2. Karhu 
 

Myöhässä päiviä esim. 14.  

 

 käytössä tekstien valinta päivien mukaan:  
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Jos maksu on myöhässä jo 14 pv, mutta ei vielä ylitä 3. karhun myöhässä olevien päivien määrää -> 

tulostuu karhulle kakkosteksti.  

 

 käytössä tekstien valinta ajokertojen mukaan:  
 

Jos lasku on mukana toista kertaa karhuajossa, status ja teksti kakkoskierroksen mukaan.  

( myöhässä päiviä – kohdalla ei merkitystä)   

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 5. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 5 eur. Tämä summa ei siirry 

myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 

3. Karhu 
 

Myöhässä päiviä esim. 21.  

 

 käytössä tekstien valinta päivien mukaan:  
 

Kun maksu on myöhässä jo 21 pv tai enemmän, tulostuu karhulle tästä eteenpäin aina kolmosteksti.   

 

 käytössä tekstien valinta ajokertojen mukaan:  
 

Jos lasku on mukana vähintään kolmatta kertaa karhuajossa, status ja teksti tästä eteenpäin aina kol-

moskierroksen mukaan. ( myöhässä päiviä – kohdalla ei merkitystä)   

 

Perintäkulut (EUR) = esim. 10. Karhuttavien saatavien lisäksi peritään 10 eur. Tämä summa ei siirry 

myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan jos asiakas maksaa. 

 

8.3 Perintätoimeksianto 

 

Fivaldi ”Perintätoimeksiannot” – apuohjelma mahdollistaa perittävien laskujen siirron perintätoimistolle konekieli-

senä. Samalla ohjelma merkitsee siirretyt laskut automaattisesti niin, että ne eivät enää tulostu karhu- tai korko-

laskuajoon Fivaldin kautta.  

 

Tällä hetkellä Fivaldista löytyy konekielisen laskuaineiston lähettämiseen tuki Intrum Justitia Oy sekä Lindorff 

Oy perintätoimistoille. 

 

Tilaukset ja lisätietoa myynnistä:  

finnvalli@finnvalli.fi  

puh: 0207 6144 90  

mailto:finnvalli@finnvalli.fi

