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Lyhyt ohje

1. Ota varmuuskopio Tikon tiedoista
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000970758-Varmistuksen-ottaminen

2. Vie rekisteritiedosto tai kirjanpidon tiedosto ulos Tikonista ja tallenna se työasemalle.

CSV -rekisterit:
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000656457-Tietojen-ohjattu-vienti-

ASCII -kirjanpito:
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360001036018-Liittym%C3%A4ohjeet

Excel -Pääkirja:
https://tikon.finago.com/hc/fi/sections/360000130898-RAPORTOINTI

3. Perusta Fivaldiyritys ja määrittele yritykselle tarvittavat perustiedot. Tarkemmat tiedot
esimäärityksistä löytyy  alempana kohdassa 3.2 sivulta 7.

4. Avaa Fivaldin Aineistosiirrot -sovellus ylävalikon “Muut” alta. Mikäli sovellus ei näy niin
tarkista käyttöoikeudet Fivaldin palvelunhallinnassa. Tarkempi ohje alempana kohdassa 3
sivulla 6.

5. Valitse aineistotyyppi ja tiedosto, jonka haluat muuntaa. Klikkaa Tarkastele tietoja
-painiketta edetäksesi muunnoksen yhteenvetoon.

6. Tarkista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein

Kirjanpito: Määritä tarvittaessa aikaväli ja aseta kohdetili, jolle Tikon kirjanpidon tapahtumat
siirretään Fivaldissa. Jos Tili Fivaldissa sarakkeessa on “Uusi tili” valinta niin tiliä ei ole vielä
perustettu Fivaldin tilikarttaan. Perusta tili tai siirrä tapahtumat olemassa olevalle tilille.

Rekisterit: Tarkista, että tarvittavat tiedot löytyvät yhteenvedosta ja poista tarvittaessa
ylimääräiset rivit aktivoimalla valintalaatikon rivin vasemmalta ja klikkamalla Poista valitut
-painiketta.

7. Siirrä tiedot Fivaldiin klikkaamalla Suoravienti -painiketta tai lataa Fivaldiin sisäänluettava
aineisto työasemalle Lataa CSV -painikkeella tietojen lukemiseksi Sovellusikkunan kautta.
Jos kyseessä on Payroll aineisto, valitse aina Lataa CSV -toiminto ja katso tarkempi ohje
alempaa kohdasta 5. Tietojen lukeminen Visma.net Payrolliin.

8. Mikäli suoravienti antaa virheen, lataa muunnettu aineisto CSV:nä työasemalle ja lue aineisto
sisään Fivaldin Sovellusikkunan kautta Kirjanpito -sovelluksessa  tai CSV -lataus
apuohjelmassa, jolloin saat tarkan virhe-erittelyn mahdollisesti epäyhteensopivista
tiedoista.

https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000970758-Varmistuksen-ottaminen
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000656457-Tietojen-ohjattu-vienti-
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360001036018-Liittym%C3%A4ohjeet
https://tikon.finago.com/hc/fi/sections/360000130898-RAPORTOINTI
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1 Yleistä
Fivaldin Aineistosiirrot -työkalu on tarkoitettu helpottamaan tietojen siirtämistä toisesta
toiminnanohjausjärjestelmästä Fivaldiin. Työkalun avulla on mahdollista siirtää sekä kirjanpidon
tapahtumia vientitasolla että erilaisten osakirjanpitojen rekisterien päätietoja suoraan Fivaldiin tai
muuntaa tiedot  yhteensopiviksi CSV -tiedostoiksi, joiden lukeminen sisään Fivaldiin onnistuu
erillisillä sisäänluku -toiminnoilla.

Toistaiseksi tuettuna ovat Tikon järjestelmästä siirtyvät aineistot seuraavasti:
● TIKON Kirjanpidon ASCII
● TIKON Kirjanpidon XLS (Excel 1997 tai uudempi)
● TIKON Asiakasrekisteri CSV
● TIKON Toimittajarekisteri CSV
● TIKON Tuoterekisteri CSV
● TIKON Palkansaajat CSV Fivaldiin
● TIKON Palkansaajat CSV Visma.net Payrolliin

Eri järjestelmien toimintalogiikka ja käyttöön tarvittavat tiedot poikkeavat usein toisistaan ja tiedot
järjestelmien välillä ovat harvoin kaikki käytettävissä sellaisena kuin ne lähdejärjestelmässä ovat.
Myös Aineistosiirrot -työkalun käytössä tulee huomioida, ettei kaikkien Tikoniin tallennettujen
tietojen siirto sellaisenaan ole mahdollista suoraan Fivaldiin. Siirtyvistä tiedoista on
yksityiskohtainen kuvaus myös tämän ohjeen luvussa 5. Tarkempi kuvaus siirtyvistä tiedoista.

Siirtymisessä Fivaldiin tulee ottaa huomioon muutakin kuin tiedostojen konvertointi Aineistosiirrot
-sovelluksessa ja olemme keränneet tähän aiheeseen ohjeita niin esivalmistelu- ja siirtovaiheista
kuin siirron jälkitarkastuksesta. Kaikki tietojen Fivaldiin siirtämistä varten tarvittava materiaali
löytyy jäljempänä.

Tarjoamme Tikonista Fivaldiin siirtyville asiakkaillemme myös asiakaskohtaista koulutusta tietojen
siirtoon. Mikäli olet aloittamassa siirtymistä Tikonista tai epävarma siirtojen tekemisestä,
suosittelemme asiakaskohtaisen koulutuksen tilaamista. Tilauksen koulutuksen järjestämiseksi voi
tehdä täältä: https://teho.visma.fi/konsultointi

https://teho.visma.fi/konsultointi
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2 Tietojen ulosvieminen Tikonista
2.1 Tikonin toiminnot ja ohjemateriaalit
Tikonin tuesta sekä ohjemateriaalista vastaa Finago Oy, johon tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä
Tikonin käyttöön sekä vientitiedostoihin liittyvissä kysymyksissä. Olemme kuitenkin oheistaneet
muutaman olennaisen Tikonin ohjeen, jotka on hyvä pitää lähettyvillä viedessä siirrettäviä tietoja
ulos Tikonista.

Pääkäyttäjän kaikki ohjeet:
https://tikon.finago.com/hc/fi/categories/360000051958-P%C3%84%C3%84K%C3%84YTT%C3%84
J%C3%84N-OHJEET

Tikon varmuuskopion ottaminen:
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000970758-Varmistuksen-ottaminen

Tietojen vienti Tikonista CSV:
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000656457-Tietojen-ohjattu-vienti-

Kirjanpidon vienti Tikonista ASCII:
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360001036018-Liittym%C3%A4ohjeet

Fivaldi -sovelluksen toimintaan liittyvissä asioissa puolestaan voit olla normaalisti yhteydessä
sovellustukeemme. Mikäli sinulla on kuitenkin tarvetta siirtymisprosessin läpikäymiselle tai
koulutukselle niin konsultointi tiimimme auttaa mielellään siirtymiseen liittyvissä ongelmissa.

Palvelutilauksen konsultoinnillemme voit tehdä täällä: https://teho.visma.fi/konsultointi

2.2 Huomioitavaa tiedostojen viennissä ulos Tikonista
Ohjelmistojen merkistökoodauksessa voi olla poikkeuksia erikoismerkkien merkkitunnisteissa sekä
mm.  ä-, ö ja å -kirjaimissa. Tietokone tulkitsee tiettyjä merkkitunnisteita näkyviksi kirjaimiksi ja
merkistökoodauksella määritellään mikä kirjain merkkitunnisteen perusteella näytetään. Tikonin
ulosviennissä voi aineistosta riippuen olla eri merkistökoodauksia ja näitä ei tulisi muuttaa.

CSV- ja XLS-tiedostojen merkistökoodauksena tulisi aina käyttää UTF-8 koodausta, jotta ä- ja ö
-kirjaimet sekä erikoismerkit näkyisivät kohdejärjestelmässä oikein. Samaten ASCII -tiedostojen
merkistökoodauksena tulisi aina käyttää ISO-8859-1 koodausta. Nämä ovat
oletusmerkistökoodaukset, joiden mukaisesti Tikon generoi ulos vietävän aineiston. Muut
merkistökoodaukset saattavat aiheuttaa ongelmia CSV -otsikkorivien tulkinnassa sekä ä- ja
ö-kirjainten muuttumista tulkintakelvottomiksi erikoismerkeiksi.

Siirrettävän tiedoston voi nimetä vapaamuotoisesti niin, että tiedostopäätteenä on joko .csv tai .ascii
aineistosta riippuen. Suositeltavaa kuitenkin on käyttää mahdollisimman yksiselitteisiä ja uniikkeja
tiedostonimiä, jotta oikean tiedoston valitseminen onnistuu Aineistosiirrot -sovellusta käytettäessä.

https://tikon.finago.com/hc/fi/categories/360000051958-P%C3%84%C3%84K%C3%84YTT%C3%84J%C3%84N-OHJEET
https://tikon.finago.com/hc/fi/categories/360000051958-P%C3%84%C3%84K%C3%84YTT%C3%84J%C3%84N-OHJEET
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000970758-Varmistuksen-ottaminen
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000656457-Tietojen-ohjattu-vienti-
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360001036018-Liittym%C3%A4ohjeet
https://teho.visma.fi/konsultointi
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2.2.1 Kirjanpidon ASCII
Kirjanpidon tapahtumat viedään Tikonista ulos ASCII -siirtotiedostona Tikonin liittymäohjeiden
mukaisesti. Ennen tietojen ulosvientiä on tärkeää muistaa ottaa siirrettävästä yhtiöstä varmistus,
sillä ASCII -tietojen vienti järjestelmästä tyhjentää tietokannan siirrettävien tapahtumien osalta.
Varmistuksen ottaminen onnistuu Tikonin Varmistuksen ottaminen ohjeilla.

Mikäli Tikonissa ei ole Reskontrasovelluksia käytössä, ei Kirjanpidon ASCII-tiedoston lataaminen
onnistu kuin 1 kk kerrallaan. Mikäli ASCII -tiedostoja ei ole saatavilla, voi käyttää pääkirja .xls
-tiedoston muuntamista.

2.2.2 Kirjanpidon Excel Pääkirja
Pääkirja -raportin ulosvienti ei tyhjennä Tikonia lukitsemattomista vienneistä. Pääkirja .xls tulostuu
lähtökohtaisesti TikonistaExcel 94 -muodossa, jota modernit ohjelmistokirjastot eivät tue. Pääkirja
-raportti tulisi avata Excel -työkirjoja lukevalla sovelluksella ja tallentaa uudelleen muodossa Excel
1997-2003 tai uudempi versio, jotta käsittely Fivaldissa onnistuu.

Pääkirja -raportti voi tulostua Tikonista eri asettelutavoilla riippuen Tikonin tulostusasetuksista.
Fivaldin sisäänluku tukee näistä muutamaa eri asettelua, mutta mikäli aineisto tulostuu eri
formaatissa, tulisi asettelua muuttaa manuaalisesti vastaamaan Fivaldiin yhteensopivaa asettelua.

Fivaldi lukee tiedot pääkirjasta seuraavilla asetteluilla:

● Tapahtumasisältö luetaan alkaen riviltä 13 kustannuspaikka ja kustannuslaji aineistossa

Kirjanpidon tili Sarake B

Kirjanpidon tilin nimi Sarake C

Tositenumero Sarake C

Päivämäärä Sarake D

Debet kirjaus Sarake F

Kredit kirjaus Sarake G

Kustannuspaikka Sarake I

Kustannuslaji Sarake J

Selite Sarake M

● Tapahtumasisältö luetaan alkaen riviltä 12 ilman kustannuspaikkaa ja -lajia

Kirjanpidon tili Sarake A

Kirjanpidon tilin nimi Sarake C

Tositenumero Sarake F

Päivämäärä Sarake G

Debet kirjaus Sarake H

Kredit kirjaus Sarake I

Selite Sarake L tai O (vaihtelee raportin muiden tietojen mukaan)

https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360001036018-Liittym%C3%A4ohjeet
https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000970758-Varmistuksen-ottaminen
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● Tapahtumasisältö luetaan alkaen riviltä 13 ilman kustannuspaikkaa ja -lajia.

Kirjanpidon tili Sarake B

Kirjanpidon tilin nimi Sarake C

Päivämäärä Sarake C

Tositenumero Sarake D

Debet kirjaus Sarake F

Kredit kirjaus Sarake G

Selite Sarake M

2.2.3 CSV -rekisterit
Seuraavia CSV -aineistoja voidaan konvertoida Fivaldiin yhteensopiviksi siirtotiedostoiksi ja viedä
suoraan Fivaldiin Aineistosiirrot-sovelluksen avulla:

● Toimittajarekisteri CSV, kaikki kentät, pilkkuerottelu, desimaalierottimena piste, PP.KK.VVVV
● Asiakasrekisteri CSV, kaikki kentät, pilkkuerottelu, desimaalierottimena piste, PP.KK.VVVV
● Tuoterekisteri CSV, kaikki kentät, pilkkuerottelu, desimaalierottimena piste, PP.KK.VVVV
● Palkansaajat CSV, kaikki kentät, pilkkuerottelu, desimaalierottimena piste, PP.KK.VVVV

Lisäksi saatavilla on Tikon Palkansaaja-aineiston muuntaminen myös Visma.net Payrolliin
yhteensopivaksi, joka tulee kuitenkin muista aineistoista poiketen muunnoksen jälkeen aina ladata
ensin työasemalle ja lukea vasta sitten Visma.net Payrolliin Henkilöt -välilehden Henkilötietojen
tuonti -toiminnolla.

CSV-tiedostoihin tulisi Tikonissa valita vietäväksi kaikki saatavilla olevat kentät, vaikkei kaikkia
tietoja siirretäkään Fivaldiin, jotta tiedoston sisältö pysyy ennakoitavana. Työkalu tulkitsee
otsakkeista oikeat tiedot muuntamista varten, joten valitsemalla kaikki kentät siirtotiedostoon
pidetään huoli myös siitä, että kaikki yhteensopivat tiedot saadaan siirrettyä. Lisäksi kaikkiin
aineistoihin tulisi ruksittaa valinta “Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus”, jotta otsakkeet saadaan
tulkittua aineistosta.

3 Aineistosiirrot -sovelluksen käyttö
3.1 Käyttöönottaminen
Sovelluksen kytkeminen päälle vaatii käyttöoikeuden lisäämisen joko käyttäjäryhmälle tai
yksittäiselle käyttäjälle yrityskohtaisesti. Tämä onnistuu avamaalla Sovellusikkunan Fivaldin
etusivulla ja navigoimalla Palvelunhallinta-apuohjelmaan Muut -välilehden alta.

Valitse ensin käyttäjätunnus tai käyttäjäryhmä, jolle haluat määrittää sovelluksen käyttöön ja valitse
Käyttöoikeudet -osion vasemmasta alasvetovalikosta yritys, jolla haluat kytkeä sovelluksen
käyttöön. Valitsemalla oikeanpuoleisesta alasvetovalikosta sovellustyypiksi Web-sovellukset saat
Aineistosiirrot sovelluksen käyttöoikeuden näkyviin. Lisää ruksi kaikkiin neljään käyttöoikeuteen
tuplaklikkaamalla Aineistosiirrot -riviä tai klikkaamalla ruksit päälle yksitellen.
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Kun käyttöoikeudet ovat määritelty, löytyy sovellus Fivaldin etusivun ylävalikosta. Sovellus avataan
Fivaldin ylävalikon Muut -hakemiston alta. Sovellus on heti käyttövalmiina, eikä vaadi asetusten
määrittelyä ennen käyttöä.

3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa
Ennen kirjanpidon tositteiden tuomisen aloittamista tulisi huolehtia, että tarvittavat perustiedot
ovat kirjanpitoa varten määritelty Fivaldissa. Näitä ovat:

● Tilikaudet, avoimena
○ Tilikausia voi perustaa Fivaldin sovellusikkunan Kirjanpito -sovelluksessa
○ Avaa Kirjanpito -sovellus (Taloushallinto->Kirjanpito) ja avaa sovellusikkunan

ylävalikosta Kirjanpidon valikko klikkaamalla Kirjanpito kohtaa
○ Valitse ensimmäinen Tilikaudet -alakohta, jossa voit tarvittaessa avata uusia tilikausia

ja tarkastella perustettuja tilikausia
● Tositelaji siirtoa varten

○ Tositteiden lukemiseksi kirjanpitoon Fivaldiin tulisi määritellä tositelaji
sisäänlukemista varten

○ Aineistosiirrot sovelluksen suorasiirtoa varten tulisi määritellä tositelaji tunnuksella
899. Anna tositelajin määrityksessä tositelajin tunnukseksi 899 ja määrittele
tositelajin käyttöönotossa tositelajin tyypiksi” Avaava saldo / veroton”

○ Avaa Kirjanpidon valikko klikkaamalla sovellusikkunan ylävalikon Kirjanpito kohtaa
○ Valitse Tositelajien määritys
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○ Voit määrittää uuden tositelajin painamalla Uusi -painiketta. Anna tositelajille
numero ja nimi, lisätietoja voi halutessaan muokata, mutta oletusvalinnat toimivat
myös. Tallenna muokkaukset painamalla Tallenna ja poistu -painiketta

○ Avaa tämän jälkeen taas Kirjanpidon valikko ja valitse Tositelajien käyttöönotto
○ Listalla näkyy perustettu tositelaji, valitse oikeanpuoleiseen alasvetovalikkoon tämän

tositelajin kohdalle “Avaava saldo / veroton”, jonka jälkeen tositelaji on käytettävissä
sisäänlukua varten

● Kirjanpidon tilit
○ Aineistosiirrot-sovelluksen kautta tietojen vienti Fivaldiin vaatii aina tilien

perustamisen tilikarttaan ennen sisäänlukemista.
○ Kirjanpidon tililuettelo tuodaan Fivaldiin tilikartan yhteydessä. Tämä onnistuu

avaamalla Fivaldin sovellusikkuna ja navigoimalla Taloushallinnon alta “Tilikartta”
-sovellukseen.  Tilikartan sisäänlukua varten löytyy tarkempi ohjeistus Kirjanpidon
ohjeesta, joka olisi hyvä käydä lävitse tuodessa uutta Tilikarttaa Fivaldiin. Myös
puuttuvat yksittäiset tilit perustetaan Tilikartta -sovelluksen kautta.

○ Erillisellä Tositteiden tuonti kirjanpitoon-sisäänlukutoiminnolla Kirjanpidon
sovelluksessa voi valita puuttuvien Fivalditilien luomisen uutena tilikarttaan, mutta
tämä toiminto ei kytke tilejä oikeaan tiliryhmään. Suosittelemme siis vahvasti
Tilikartan sekä kirjanpidon tilien perustamista Fivaldiin ennen tietojen
sisäänlukemista

● Seurantakohteet
○ Seurantakohteet määritellään Fivaldin Tilikartta -rekisterissä kirjanpidon tilien

tavoin. Seurantakohteiden perustamiseen löytyy tarkempi ohjeistus Fivaldin
Kirjanpidon ohjeesta.

○ Sisäänluvussa voi myös valita seurantakohteiden luomisen uutena, mutta tämä
toiminto nimeää seurantakohteet geneerisesti “Uusi” nimellä ja seurantakohteet

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-TILIKARTTA/ta-p/35667
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-TILIKARTTA/ta-p/35667
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tulisi tämän jälkeen stilisoida yksitellen. Suosittelemme seurantakohteidenkin osalta
vahvasti seurantakohdetasojen sekä kustannuspaikkojen määrittelemistä Fivaldiin
ennen tietojen sisäänlukemista.



10(32)

Myös Toimittaja- tai asiakasrekisterin siirtoa varten tarvitaan joitakin perustietoja, jos tietoja
tuodaan seuraavissa kentissä:

● Maksuehto
○ Jokaiselle siirrettävän aineiston erilaiselle maksuehdolle tulisi olla maksuehto

perustettuna Fivaldiin ennen yritystietojen sisäänlukemista.
○ Fivaldiin voi perustaa sekä toimittajia että asiakkaita varten maksuehtoja

Sovellusikkunan yrityksen perustiedoissa.
○ Avaa yrityksen perustiedoissa maksuehdot välilehti

(Sovellusikkuna->Taloushallinto->Yrityksen perustiedot->Maksuehdot)
○ Voit lisätä uusia maksuehtoja aktivoimalla tyhjän rivin vasemmanpuoleisessa

taulukossa.
○ Anna ensin maksuehdolle Koodi. Koodin tulisi olla sama kuin sisäänluettavan

aineiston maksuehdon koodi.
○ Esim.

Tuoterekisterin siirto

● Ei erityistä huomioitavaa

Palkansaajien siirto

● Ei erityistä huomioitavaa
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3.3 Muunnettavan aineiston valitseminen
Konversion aloittaminen tapahtuu sovelluksen aloitussivulla valitsemalla ensin aineistotyyppi, joka
vastaa konvertoitavan tiedoston sisältöä. Tiedostoja voi muuntaa vain yksi kerrallaan, joten valitse
tyypiksi se, jonka siirtotiedostoa olet käsittelemässä.

Valintalaatikon oikeassa reunassa näkyy “Ei valittua tiedostoa” teksti, kun aineistoa ei vielä ole
ladattu sovellukseen. Siirtotiedoston valitseminen konvertoitavaksi onnistuu raahamalla tiedosto
paikalliselta levyltä suoraan sovelluksen tiedoston lisäys -laatikkoon tai valitsemalla tiedosto
suoraan paikalliselta levyltä Valitse tiedosto -painikkeella. Aineiston lataamisen jälkeen tekstin
tilalla näkyy ladatun tiedoston nimi sekä tiedosto ikoni.

3.4 Aineiston muuntaminen ja siirtäminen Fivaldiin
Kun oikea ainesto on valittu muunnettavaksi ja sitä vastaava tiedosto on ladattu sovellukseen, voit
lähettää tiedoston muunnettavaksi ja tarkasteltavaksi ikkunan oikeassa alareunassa olevalla
vihreällä Tarkastele tietoja -painikkeella.

Onnistuneen muunnoksen jälkeen käyttäjä ohjataan Yhteenvetonäkymään, jossa muunnoksen
sisältöä voi tarkastella. Kirjanpidon yhteenvedossa näytetään lähdetilit sekä niiden kohdetiedot
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Fivaldissa kootusti per tili ja CSV -rekisterien yhteenvedossa näytetään muunnettu sisältö
sellaisenaan taulukossa.

3.4.1 Kirjanpidon muuntaminen ja siirto Fivaldiin
3.4.1.1 Yhteenvetonäkymän tiedot
Kirjanpitotietojen onnistunut muunnos ohjaa käyttäjän näkymään, jossa näkyy listattuna Tikonista
siirtyneet tilit sekä niiden kohdetilit Fivaldiaineistossa. Tilien tapahtumia ei eritellä, mutta tilien
saldot on listattu näkymässä, kirjanpidon tiedot kuitenkin siirtyvät Fivaldiin aina vientitasolle asti
tositteittain. Sisäänluvussa siirtyy kaikki muunnoksessa tuetut kentät, vaikka yhteenvedon tiedoissa
ei näytetäkään kaikkia tietoja. Kuvaus siirtyvistä tiedoista löytyy jäljempänä kohdassa “5. Tarkempi
kuvaus muunnettavista tiedoista”.

Tili Tikonissa -sarakkeessa näytetään tili, jonka tapahtumat on poimittu Tikonista tuodusta
aineistosta. Aineistolla ei ole tilin nimeä, joten kentissä on tietona pelkästään Tikonin kirjanpidon
tilin numero. Tikonista on saatavilla tililuettelo -raportti, josta voi tarkistaa tarvittaessa tilien nimet.

Tili Fivaldissa -sarakkeessa näytetään mihin Fivaldin kohdetiliin Tikon tilin viennit siirtyvät. Fivaldin
kohdetili haetaan suoraan Fivaldin tilikartasta, joten tilin numero sekä nimi vastaavat tietoja
Fivaldissa siirron jälkeen.

Saldo -sarakkeessa näytetään Tikon tiliä koskevien vientien kumulatiivinen saldo. Saldo siirtyy aina
vientitasolle asti, vaikka yhteenvetonäkymässä näyetäänkin vain tapahtumien yhteenlaskettu
summa saldona.

Viennit yhteensä -kohdassa on eritelty Debet ja Kredit vientien määrä mahdollisten erottavien
tositteiden varalta. Erotuksen tulisi lähtökohtaisesti olla 0,00 ellei esim. tilikauden voittokirjauksen
tai vastaavan kirjauksen johdosta ole tarkoituksella kirjattu erottavia tositteita. Summa on kuitenkin
vain informatiivinen ja erottavankin aineiston voi siirtää Kirjanpitoon.
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3.4.1.2 Päivämäärävälin asettaminen muunnettaville tiedoille
Mikäli olet Tikonissa vienyt ulos tilikausikohtaisen aineiston, mutta haluat viedä tapahtumia
kirjanpitoon vain tietyltä aikaväliltä, voit kirjanpidon yhteenvetonäkymässä määritellä aikavälin,
jonka ulkopuoliset tapahtumat rajataan ulos muunnoksesta.

Alkupäivän asettaminen rajaa poista tapahtumat  ennen alkupäivämäärää ja loppupäivän
asettaminen tapahtumat loppupäivän jälkeen. Voit täyttää päivämääristä toisen tai molemmat.

3.4.1.3 Fivaldin kohdetilin muuttaminen
Tietyn Tikon tilin tapahtumat voi siirtää sisäänluettaessa vapaavalintaiselle Fivaldin tilikartasta
löytyvälle tilille. Tämä onnistuu muuttamalla Tili Fivaldissa sarakkeen tietoa tai valitsemalla
esimääritellyn muunnostaulukon. Pääkirja-aineisto sisältää myös Tikon tilin nimen, mutta ASCII
muunnoksen yhteydessä Fivaldiin välittyy vain tilin numero. Tällöin muunnosta voi helpottaa
tulostamalla Tikonista tililuettelon, josta tilin nimen voi tarkistaa.

Tili Fivaldissa sarakkeen kenttään haetaan tilitieto suoraan Fivaldin tilikartasta. Voit hakea
haluamaasi tiliä kenttään suoraan tilin numerolla tai tilin nimellä. Kenttää klikkaamalla aukeaa
myös alasvetovalikko, josta voit hakea haluamaasi kohdetiliä, valikossa kuitenkin näytetään vain 10
ensimmäistä hakutulosta. Kirjanpidon tapahtumat siirtyvät sille tilille, joka kentässä on valittuna
siirtohetkellä.

Mikäli sinulla on toistuvasti useampi kirjanpidon tili tai useampi asiakas, joiden tapahtumia haluat
siirtää tietylle Fivalditilikartan tilille, voit valita kohdetilien muuntamiseksi myös esimääritellyn
muunnostaulukon. Muunnostaulukossa on listattu tietyt esimääritellyt Tikonin lähdetilien
numerot, joiden perusteella tapahtumat siirretään tietyille esimääritellyille tileille Fivaldissa.

Muunnostaulukon luomiseksi klikkaa Muunostaulukon viereistä Uusi -painiketta. Anna
muunnostaulukolle nimi ja aseta muunnettavien tilien tiedot alla olevaan taulukkoon. Tilistä
-sarakkeeseen tulisi laittaa Lähdetili, jonka tapahtumat haluat siirtää toiselle tilille. Tilille
-sarakkeeseen puolestaan tulisi laittaa kohdetili, johon haluat saman rivin lähdetilin tapahtumat
siirrettäväksi. Tallenna muunnos Tallenna -painikkeella, jonka jälkeen voit valita muunnoksen.
Valitun muunnostaulukon tietoja voit tarkastella Tarkastele muunnosta -painikkeen avulla, jolloin
voit myös tehdä muokkauksia taulukkoon.
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Kun muunnostaulukko on valittuna, yhteenvedossa näkyy Tili Fivaldissa -tiedon kohdalla
linkki-ikoni niiden tilien kohdalla, joiden kohdetiliä on muutettu muunnostaulukon perusteella.
Vaikka muunnostaulukko olisi valittuna, voit silti muuttaa vielä kohdetiliä kentän tilivalitsimen
avulla.

3.4.1.4 CSV-raportti muunnoksesta tilintarkastajalle

Kirjanpidon yhteenvedosta saa tallennettua raportin CSV, xls tai txt -muodossa -painikkeen
avulla. Raportille tulostuu yhteenvetonäkymän sarake- ja kenttätietoja vastaavat tiedot. Raportin
tallentamisen jälkeen näkymää voi kuitenkin vielä muokata, joten raportti kannattaa ottaa vasta
sitten, kun tiedot ovat valmiina siirrettäväksi. Raporttia ei toistaiseksi saa jälkikäteen tulostettua.

3.4.1.5 Kirjanpidon tietojen lukeminen Fivaldiin
Kun halutut tilimuunnokset on asetettu yhteenvetoon ja CSV-raportti on tulostettu voit lukea
aineiston tositteet sisään Fivaldiin klikkaamalla Suoravienti -painiketta. Sisäänluku hakee kaikki
lähdetiedoston sisältämät viennit sekä tositteet ja muodostaa näitä vastaavat kirjanpidon
tapahtumat Fivaldin kirjanpitoon tositelajille 899 - Tikon Siirrot.

Sisäänluvun yhteydessä tarkistetaan löytyykö Tilikartasta aineiston sisältämät tilit ja
seurantakohteet. Mikäli siirrettävä aineisto sisältää tilejä tai seurantakohteita, joita ei vielä ole lisätty
Fivaldin tilikarttaan tulee käyttäjälle virheilmoitus. Tällöin mitään tietoja ei kirjoiteta Fivaldiin ja
ennen siirtämistä tulisi vielä lisätä puuttuvat tilit Fivaldin tilikarttaan. Siirtojen vaatimat
esimäärittelyt on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa 3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa.

Onnistuneesta sisäänluvusta nousee ilmoitus, jonka jälkeen tositteita voi tarkastella Webin
Kirjanpidon selailu -toiminnolla tai Sovellusikkunan Kirjanpidon sovelluksella.

Mikäli suoravienti ei onnistu niin muokkaamasi yhteenvedon tiedot jäävät ohjelman muistiin ja voit
jatkaa aiemmin määrittelemistä tilimuunnoksistasi. Tarkista tiedot sekä asetukset ja yritä sitten
uudelleen. Valitsemalla uuden aineiston myös yhteenveto nollaantuu



15(32)

3.4.2 CSV-rekisterin muuntaminen ja siirto Fivaldiin
CSV-tiedoston onnistunut muunnos ohjaa käyttäjän näkymään, jossa tarkasteltavana on
lähdetiedoston sisällön tietueet taulukossa. Taulukon sarakkeet ovat toistaiseksi kiinteät ja
listattuna näkyy aineiston tiedot, joiden perusteella voi tarkistaa ovatko siirtyvät tietueet oikein.
Sisäänluvussa siirtyy kaikki yhteenvedossa näkyvät tiedot. Kuvaus siirtyvistä tiedoista löytyy
jäljempänä kohdassa “5. Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista”.

Rekisterien  yhteenvetojen kenttätiedot ovat toistaiseksi Vain Luku -muotoa, joten kenttätietoja ei
voi muokata yhteenvedossa. Mikäli huomaat tietojen olevan väärin tai haluat poistaa joitakin
tietueita ennen sisäänlukemista Fivaldiin, tulisi onnistunut muunnos ladata ensin Aineistosiirrot
-sovelluksesta paikalliselle levylle ja muokata käyttäen esim. Exceliä. Siirtotiedoston lataaminen on
ohjeistettu seuraavassa kappaleessa. Muokkaamisen jälkeen tiedoston voi siirtää Fivaldiin
Sovellusikkunan erillisellä CSV-lataus-toiminnolla. CSV-lataus toiminto on kuvattu tarkemmin
jäljempänä kohdassa 4. Tietojen lukeminen Fivaldiin Sovellusikkunan
kautta. Palkansaaja-aineiston lukeminen Visma.net Payrolliin on kuvattu
tarkemmin kohdassa 5. Henkilötietojen tuonti Payrolliin

Voit poistaa ylimääräisiä tietoja aktivoimalla valintalaatikon poistettavan
rivin vasemmalta puolelta ja klikkaamalla Poista valitut -painiketta.
Poistettu rivi ei siirry Fivaldiin tai muunnettuun CSV-tuontitiedostoon.

Kun yhteenvedon tiedot on tarkistettu voit lukea tiedot sisään Fivaldiin
klikkaamalla Suoravienti -painiketta. Poikkeuksena tähän on
Palkansaaja-aineiston muunnos Payroll yhtensopivaksi, jolloin tiedosto tulisi aina ladata CSV:nä
paikalliselle levylle.  Tietojen viemisen yhteydessä tarkistetaan maksuehdot sekä kenttäarvojen
pituudet ja käyttäjälle näytetään virheilmoitus, mikäli asetuksia puuttuu tai kenttätiedot ovat liian
pitkiä. Aiempana kohdassa  3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa” on kuvattu siirtoa varten
vaadittavat asetukset ja kenttien maksimipituudet puolestaan voi tarkistaa jäljempänä kohdasta “5.
Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista”

Onnistuneesta sisäänluvusta nousee ilmoitus, jonka jälkeen rekisterit ovat käytettävissä Fivaldin
sovelluksissa. Rekisterien tarkastelu ja muokkaaminen onnistuu Sovellusikkunan tai
Web-sovellusten avulla riippuen käytössä olevista sovelluksista. Voit myös jatkaa muiden
aineistojen siirtoja palaamalla aloitussivulle Valitse aineisto -painikkeella.

Mikäli suoravienti ei onnistu niin muokkaamasi yhteenvedon tiedot jäävät ohjelman muistiin ja voit
jatkaa aiemmin määrittelemistä rivisisällöistä. Tarkista tiedot sekä asetukset ja yritä sitten
uudelleen. Valitsemalla uuden aineiston myös yhteenveto nollaantuu
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3.5 Muunnettujen tietojen lataaminen csv-tiedostoon
Onnistuneen muunnoksen voi myös ladata Lataa tiedosto -painikkeella paikalliselle levylle, jolloin
sovellus muodostaa Fivaldi-yhteensopivan csv-tiedoston. Tämä voi tulla tarpeeseen, mikäli tietoihin
halutaan tehdä muutoksia ennen sisäänlukemista Fivaldiin tai mikäli suoravienti kaatuu virheeseen.

Tiedoston lataus tehdään selaimen latausasetuksien mukaisesti joko valitsemalla latauskohde itse
tai lataamalla tiedosto suoraan selaimessa määriteltyyn latauskansioon. Sovellus nimeää ladatun
tiedoston uudelleen aineiston sekä Fivaldin yritystunnuksen perusteella ja lisää tiedostonimeen
muunnoksen aikaleiman.Sisäänluku ladatulle csv-tiedostolle onnistuu Fivaldin Sovellusikkunan
kautta, josta löytyy tarkempi ohje luvusta 4.

Mikäli haluat samalla käyttökerralla muuntaa myös muutkin aineistot voit palata tiedoston
lataamisen jälkeen takaisin aineiston valitsemiseen Valitse aineisto -painikkeen avulla ja noudattaa
samoja ohjeita.

Muokkaamasi yhteenvedon tiedot jäävät vielä ohjelman muistiin ja mikäli huomaat puutteita
lataamasi aineiston tiedoissa voit jatkaa aiemmin määrittelemistasi yhteenvedon tiedoista.
Valitsemalla uuden aineiston muunnettavaksi myös yhteenveto nollaantuu.
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3.6 Muunnoksen yleisimmät virhetilanteet
“Annettua tiedostotyyppiä ei tueta näiden tietojen latauksessa”

Tämä johtuu siitä, että valitun tiedoston tiedostomuoto tai -pääte ei vastaa valitun aineiston tuettuja
formaattia. Rekisterien lataamisessa tuettuina ovat vain .csv päätteiset tiedostot ja Kirjanpidon
aineistossa .ascii/.txt -päätteiset tiedostot. Tarkista, että valittu tiedosto on oikea ja lisää tarvittaessa
tiedostopääte.

“Tiedostoa ei voitu prosessoida. Tarkasta tiedoston sisältö.”

Tämä voi johtua siitä, että CSV-tiedoston sarakkeiden määrä ei vastaa sisällön kenttien määrää tai
siitä, että sisällössä on lukukelvotonta tietoa.

CSV -tiedostossa (Comma Separated Value) tulisi aina olla sama määrä pilkkuerottimia kaikilla
riveillä, myös tyhjissä arvoissa, jotta kenttätiedot voidaan tulkita oikeisiin sarakkeisiin. Mikäli
jollakin rivillä on ylimääräinen pilkku, hajoaa CSV sarakeasettelu, eikä tiedostoa voi muuntaa.

Tarkista, että otsikkorivillä on tietosisältöä vastaava määrä pilkkuja. Mikäli jokin yhden kentän
kenttätieto on lainausmerkkien sisällä eroteltu pilkulla esim.  “123400,00” saattaa tämä aiheuttaa
sarake-erottelun virheen. Kentän sisäisenä erotinmerkkinä tulisi pilkkuerotellussa CSV -tiedostossa
käyttää aina jotain muuta merkkiä kuin pilkkua mm. desimaalit tulisi erotella pisteellä.

Kirjanpidon tiedot täytyy siirtää uudelleen, mutta tositelajilla 899 - Tikon Siirrot löytyy edellisellä
siirrolla tuodut tositteet, tositteita on liikaa poistettavaksi.

Mikäli Kirjanpidon tietojen lukemisessa jää joitakin tietoja puuttumaan tai tiedot täytyy tuoda
uudelleen tulisi Muunnettu aineisto ladata CSV-tiedostona paikalliselle levylle ja lukea erillisellä
“Tositteiden tuonti kirjanpitoon” -toiminnolla sisään Fivaldiin. Sovellusikkunan toiminnolla voit itse
valita mille tositelajille haluat lukea tositteet. Tällöin voit siis luoda uuden tositelajin ja valita
sisäänluettaessa tapahtumien lukemisen uudelle tositelajille.

Puutteelliset aiemmin Fivaldiin tuodut tositteet saat pois kirjanpidosta asettamalla  tositelajin “899 -
Tikon siirrot” tyypiksi “Ei Käytössä” (Sovellusikkuna -> Kirjanpito -> Ylävalikko -> Tositelajien
käyttöönotto).

Tarkempi kuvaus tositelajien määrittelemisen löytyy myös ohjeen kohdasta “3.2 Fivaldin
esimäärittely ennen siirtoa”.
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Virheilmoitus Kirjanpidon sisäänluvusta

Siirto voi kaatua johonkin seuraavista ongelmista:

● Tilikaudet eivät ole avoimena
● Kirjanpidon tilejä puuttuu tilikartasta
● Seurantakohteita puuttuu tilikartasta

Tässä tapauksessa tulisi tarkistaa Fivaldin esimäärittelyt kohdasta” 3.2 Fivaldin esimäärittely ennen
siirtoa” ja tehdä tarvittavat muutokset Sovellusikkunan kautta.

Virheilmoitus CSV:n sisäänluvusta

CSV:n sisäänluku voi myös kaatua seuraavista syistä johtuen:

● Kentässä on merkkejä, jotka eivät ole sallittu
● Kentän sisältö on liian pitkä
● Kentän sisältö on väärässä muodossa
● Mikäli yritysrekisteri niin maksuehdot saattavat puuttua perustiedoista

Mikäli saat virheen Yritystiedoston viennissä olisi hyvä tarkistaa ensin maksuehdot yrityksen
perustiedoista, joka on ohjeistettu kohdassa “3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa” ja tämän
jälkeen kenttätietojen pituus, johon löytyy tarkempi kuvaus jäljempänä luvusta “5. Tarkempi kuvaus
siirrettävistä tiedoista”. Muissa aineistoissa olisi hyvä tarkistaa kenttäpituudet. Esimerkiksi nimitieto
saattaa olla liian pitkä Fivaldiin luettavaksi. Mikäli näistä ei löydy syytä niin jokin konvertoitava tieto
on saattanut siirtyä Tikonin tiedoista sellaisessa muodossa, ettei sitä voida lukea Fivaldiin. Tällainen
voi olla esimerkiksi maakoodi tai kielikoodi, johon vaaditaan määrämuotoinen esitystapa
aineistolla.

Palkansaajien suhteen on huomioitava, että veronumeroa, joka löytyy jo palkansaajalta ei voi tuoda
palkansaajiin.

Virheilmoitus Excel Pääkirja sisäänluvussa

Excel pääkirjan sisäänlukeminen voi kaatua väärään tiedostoformaattiin tai sarakeasetteluun, jota
sisäänluku ei tue.

Tarkista, että sakareasettelu vastaa kohdan 2.2.2 tietosisältöä sivulla 5. ja tallenna tiedosto
uudelleen Excelillä muotoon Excel työkirja (1997-2003) tai uudempi.
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4 Tietojen lukeminen sisään Sovellusikkunan kautta
4.1 Tositetiedoston tuonti kirjanpitoon
Tositteiden tuonti kirjanpitoon -ominaisuus sisältyy Fivaldin Kirjanpito-sovellukseen. Siirrossa on
mahdollista käyttää muunnostaulukkoa, mikäli aineiston tilit eivät ole yhteneväisiä olemassa olevan
tilikartan kanssa. Muunnostaulukon käytöstä on tarkempi ohjeistus tämän osan lopussa.

Visma Fivaldin Sovellusikkunassa avataan Kirjanpito-sovellus (Taloushallinto > Kirjanpito), sitten
valitaan ylävalikosta Kirjanpito > Tositteiden tuonti kirjanpitoon ja napsautetaan avautuvassa
ikkunassa Lähetä uusi aineisto -painiketta.

Ohjelma avaa web-selaimeen uuden välilehden siirtoa varten. Selaa-painikkeella etsitään siirrettävä
aineisto, jonka jälkeen tiedosto lähetetään napsauttamalla Lähetä ja lue tiedosto -painiketta.

->

Kun aineisto on lähetetty, ohjelma palaa Sovellusikkunan ruudulle, jolloin napsautetaan
OK-painiketta. Ruudulla näkyy aineiston tositenumeroväli, tositteiden ja rivien lukumäärät sekä
päivämääräväli, jolle tositteet on kirjattu.
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Tämän jälkeen Sovellusikkunassa Tositteiden tuonti kirjanpitoon -ikkunassa valitaan Ladataan
tositelajille -kohtaan tositelaji, jolle viennit siirretään. Lopuksi napsautetaan Lue tositteet
-painiketta. Mikäli aineistossa on tilejä, joita ei Fivaldin tilikartasta löydy, ohjelma ilmoittaa siitä.

Tilien muunnoksessa voidaan käyttää aiemmin tehtyä
muunnostaulukkoa tai luoda uusi. Tilien muunnostaulukolla
siirrettävän tilin XXXX tapahtumat ohjataan Fivaldin tilille YYYY.
Mikäli halutaan käyttää aiemmin tallennettua
muunnostaulukkoa, valitaan se Käytä muunnostaulukkoa
-alasvetovalikosta. Uusi muunnostaulukko luodaan
napsauttamalla alasvetovalikon vieressä olevaa … -painiketta.
Tämä avaa Tilien muunnos -ikkunan.
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4.2 CSV-tiedoston lataus
Visma Fivaldi -ohjelmiston tietokantaan voidaan päivittää CSV-muotoisilla tiedostoilla:

● tuotetietoja,
● yritysrekisterin ja varastovalvonnan tietoja,
● budjettitietoja,
● palkkatietoja,
● palkansaajan perustiedot.

Päivitys tapahtuu CSV-tiedoston lataus -apuohjelmalla, joka löytyy Visma Fivaldin Sovellusikkunan
Muut -välilehdeltä. Samasta ohjelmasta saadaan ulos myös mallitiedostot.

Pääkäyttäjän tulee aktivoida Palvelunhallinnassa apuohjelmista CSV-tiedoston lataus -ohjelmaan
oikeudet kaikille tarvittaville käyttäjille tai käyttäjäryhmille tarvittaviin yrityksiin. Sovelluksella
tietoja sisään lukeva käyttäjätunnus ei siirron takia tarvitse muita sovellusoikeuksia.

Jos Fivaldista halutaan lukea ulos tuote- ja/tai yritysrekisteri CSV-muodossa, aktivoidaan tarvetta
vastaavat raportit: Tuotetiedot csv-tiedostoksi ja/tai Yritysrekisteri csv-tiedostoksi.

Kun Tikonista tuotu aineisto on muunnettu ja CSV -lataus sovellus otettu käyttöön, voidaan aineisto
lukea sisälle Valitse tiedosto -painikkeella.
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Valitse paikalliselta levyltä oikea tiedosto auenneeseen ikkunaan ja lähetä se Fivaldiin luettavaksi
Lähetä -painikkeella.

Lue tämän jälkeen tiedosto Fivaldiin Lataa tiedosto tietokantaan -painikkeella, joka tulee näkyviin
Valittuasi aineiston ensin Fivaldiin.
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4.2.1 Huomioitavaa Yritystiedoston latauksessa
Yritystiedoston kohdalla tulee tehdä valinta siitä, halutaanko osoitteet uusina (oletus), eli lisäyksenä
jo yritysrekisterissä oleviin, vai ’poistetaanko’ vanhat ensin. Poisto tarkoittaa, että vanhoille
osoitteille asetetaan loppupvm. Vanhat osoitteet näkyvät osoitetaulussa viimeisenä, eivätkä ole
enää aktiivisessä käytössä. Huom! CSV-vienti ja -tuonti tukevat korkeintaan yhtä osoitetta per
tyyppi, eli jos asiakkaalla on esimerkiksi kymmenen toimitusosoitetta ja niiden halutaan pysyvän
aktiivisina, kannattaa osoitteet tuoda uusina.

Yrityksen kieli (yrityksen perustiedoissa) on se kielivalinta, joka määrittää millä kielellä CSV-vienti ja
-tuonti kirjoittaa ja lukee maksuehtoa sekä maanimiä. Eli jos yrityksen kieli on ENG, pitää maat olla
englanniksi, esim Finland. Jos aineistossa on virheellisiä rivejä, mitään ei lueta sisälle.
Yritysrekisteriruudulla menneellä loppupvm:llä merkatut osoitteet siirtyvät automaattisesti
osoitelistan alimmaisiksi.

Seuraavat tiedot luodaan automaattisesti Fivaldin perustietoihin ja tuodaan yritysrekisteriin jos
aineisto sisältää ko. tiedon. Näitä ei siis tarvitse perustaa Fivaldiin ennen sisäänlukua:

● myyjä

Seuraavat tiedot tulee kuitenkin olla perustettuna Fivaldiin ennen aineiston sisäänlukua. Jos
aineisto sisältää näiden osalta tiedon, jota ei vielä löydy, ohjelma ilmoittaa sisäänluvussa aineistoa
koskevan rivinumeron ja sisäänluvun virheen. Sisäänluku onnistuu vasta, kun aineiston sisältämät
tiedot on perustettu Fivaldiin:

● välitystapa
● tiliointiryhmä (myynnin ja ostojen)
● maksuehto (myynnin ja ostojen)

Kaikki yritysrekisterin valintalistat joissa on Maa-tieto:

● yrityksen maa
● osoitteiden maa
● pankkitilien maa
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4.2.2 Huomioitavaa tuotetiedoston latauksessa
Tuotetiedoston valinnan tiimoilta on ylemmässä laatikossa Tuotetiedot-osassa tuotetietojen
lataukseen liittyvää lisätietoa. Käyttäjä voi määrittää Tiliöintiryhmä-Tiliöintikoodi-relaatiot ennen
aineiston sisäänlukua. Tiliöintiryhmä valitaan laskuttaessalaskukohtaisesti ja tämän avulla haetaan
tuotteelle tiliöintiryhmää koskeva tiliöinti.

Alemmassa laatikossa näkyy tuotetiedoston lisäys- ja päivitys-lisävalinnat. Näistä ruksataan
jompikumpi tai molemmat. Virheelliset rivit näkyvät Virheelliset rivit -välilehdellä, vain virheettömät
aineistot luetaan sisälle.

4.3 Tietojen lisääminen manuaalisesti siirtotiedostoon
4.3.1 CSV-Lataus
Fivaldin sisäänluku tukee muunnettujen tietojen lisäksi laajalti Fivaldin rekisterien muitakin tietoja,
joita voi lisätä Aineistosiirrot- svolluksesta ladattuun siirtotiedostoon manuaalisesti vielä ennen
sisäänlukemista.

Avaa ladattu CSV muokattavaksi esimerkiksi Excelillä tai OpenOfficella. Lisää- tai muokkaa
sarakkeita ja kenttätietoja ohjeessa kuvatulla tavalla ja tallenna aineisto CSV -muotoon lukeaksesi
haluamasi tiedot Fivaldiin. Noudata aineiston sisäänlukemiseksi edellisen kohdan ohjeita.

Tarkempi ohje kaikista CSV sisäänluvun aineistojen kentistä sekä sisällöstä löytyy Fivaldin
rajapintaohjeen tietuekuvauksista luvusta 3. CSV -siirto.

Avaa ohje ja tietuekuvaukset tästä: Visma Fivaldi rajapinnat 2019

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-RAJAPINTA-OHJE/ta-p/35780
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4.3.2 Tositteiden tuonti kirjanpitoon
Määrämuotoisen CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on kenttätunnisteet, joiden mukaan
sarakkeiden järjestys määräytyy. Jos halutaan välittää pilkku sellaisenaan tai välilyöntejä arvon
alussa tai lopussa, voidaan kenttä ympäröidä lainausmerkeillä ("). Lainausmerkki välitetään
kahtena lainausmerkkinä (""). Esimerkiksi Microso� Excelissä voidaan tallentaa taulukko
luetteloerotinmuodossa (CSV), jolloin se noudattaa tätä tapaa. Määrämuotoisessa tiedostossa
pilkun asemasta tunnistetaan myös puolipiste kenttäerottimeksi. Välilyönnit kenttäerottimen
ympärillä poistetaan. Desimaalierottimena toimii joko piste tai pilkku, ja samaa käytäntöä on
käytettävä koko tiedostossa.

Aineistossa voidaan määritellä yritysnumero ja tositelaji, jolle tieto viedään. Jos yritysnumero on
määritelty aineistossa, luettaessa tarkistetaan tositteiden lisäysoikeus näihin yrityksiin. Oikeuksien
puuttuessa mitään tietoa ei tuoda. Samoin jos aineistossa on määritelty tositelaji, ko. lajin
olemassaolo tarkistetaan ja yksikin virhe hylkää koko aineiston. Jos aineistossa ei määritellä
tositelajia, käyttäjän tulee valita se tiedoston sisäänlukuruudulla. Sisäänluettaessa suositellaan
käytettäväksi itse lisättyjä tositelajeja, ei Fivaldin kiinteitä tositelajeja.

Tarkempi kuvaus kaikista Tositteiden tuonnin kentistä sekä sisällöstä löytyy Fivaldin rajapintaohjeen
tietuekuvauksista Luvusta 3. CSV -siirto. Avaa ohje ja tietuekuvaukset tästä: Visma Fivaldi rajapinnat 2019

4.4 Sisäänluvun yleisimmät virhetilanteet
Sisäänluvussa ei pysty valita tositelajia

Tämä johtuu siitä, ettei sisäänluvussa käytettävää tositelajia ole perustettu. Voit perustaa
tositelajin ohjeen kohdan 5.1 mukaisesti.

Kausi ei ole avoin

Kirjanpidon aineistolla on tapahtumia, joiden kirjauspäivä on tilikaudella joka on perustamatta
Fivaldiin tai osuu suljetulle tilikaudelle. Perusta uusi tilikausi tai avaa jo perustetut kaudet, joille
haluat tuoda tietoja.

Kirjanpidon tiliä ei löydy

Tämä johtuu siitä, että aineistolla on kirjanpidon tilejä, joita ei löydy Fivaldin tilikartasta. Perusta
puuttuvat kirjanpidon tilit Tilikarttaan oikean alaryhmän kohdalle ja lue tositteet uudelleen
kirjanpitoon. Tarkempi kuvaus Fivaldin tilikartasta löytyy Kirjanpidon ohjeesta.

Seurantakohdetta ei löydy

Tämä virheilmoitus johtuu siitä, että aineiston kirjanpidon tapahtumissa on kustannuspaikkoja,
joita ei löydy Fivaldin seurantakohteista. Perusta puuttuvat kustannuspaikat oikeiden
Seurantakohdetasojen alle ja lue tositteet uudelleen kirjanpitoon. Tarkempi kuvaus
seurantakohdetasojen määrittelystä löytyy Kirjanpidon ohjeesta

Rivillä X virhe: Maksuehtoa ei löydy

Tämä virheilmoitus johtuu siitä, että yritystiedostossa on maksuehtokoodeja, joita vastaavaa
koodia ei löydy Yrityksen perustietojen Maksuehdoista. Perusta aineiston koodeille maksuehdot
Yrityksen perustietoihin ja lue tiedosto sisään uudelleen.

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-RAJAPINTA-OHJE/ta-p/35780
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5 Tietojen lukeminen Visma.net Payrolliin
Ladattuasi muunnetun palkansaaja-aineiston työasemallesi avaa Visma.net Payroll ja navigoi
Henkilöt -välilehdelle.

Välilehden vasemmassa reunapalkissa on lista järjestelmään kirjatuista henkilöistä. Lista on tyhjä,
jos henkilöitä ei vielä ole järjestelmässä. Reunapalkin yläosassa on Henkilötietojen tuonti
-toiminto, jolla voidaan tuoda Aineistosiirrot sovelluksessa muunnettu CSV -tiedosto sisään
Payrolliin.

Henkilötietojen tuonti -painike avaa varsinaisen sisäänluku -sovelluksen, jossa tulisi määritellä Tuo
-kenttään arvoksi palkansaaja-aineiston sarakeotsikoita vastaava määrittely. Payroll yrityksillä
löytyy esimääriteltyinä sarakeotsikoiden sekä kenttäsisältöjen rakenne “01 Sarakkeet”, joka on
oletuksena valittuna. Käytä tätä määrittelyä, jotta tietojen tuonti osaa lukea oikeat tiedot
aineistosta. Tiedostoksi tulisi valita Aineistosiirrot -sovelluksesta ladattu muunnettu CSV.

Sarakeotsikoiden tulkintaa voi muuttaa määrittelemällä Perustiedot->Parametrit->EMPLOYEE_FILES
tiedostoon, eri otsikot, mutta suosittelemme vahvasti käyttämään esimääriteltyjä parametreja.
Ohjeita parametrien määrittelyyn löytyy tarkemmin Visma.net Payroll -ohjemateriaalista.

Valittuasi tuontiparametrin ja tiedoston paina Tarkistus -painiketta. Mikäli aineistosta puuttuu
pakollisia tietoja tai tietosisällössä on epäyhteensopivuuksia, ohjelma ilmoittaa niistä tässä
vaiheessa. Mikäli saat virheilmoituksen tietyistä sarakkeista, joissa on outoja merkkejä ja virheenä
on “Tiedostokuvaus puuttuu” niin tarkista ensin tiedoston merkistökoodaus.
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Jos virheitä ei löytynyt niin lue tiedosto sisään valitsemalla Tuonti -painiketta, jolloin aineiston
henkilöt kirjoitetaan järjestelmään ja niitä voi tarkastella Henkilöt -välilehden vasemman
reunapalkin listasta.

6 Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista
6.1 Kirjanpito ASCII
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
ASCII

Fivaldin kohdetieto
CSV

Muunnos

Päivämäärä PVM Siirtyy sellaisenaan

Tili TILI Siirtyy sellaisenaan (voi muuntaa sisäänluvussa)

Tositelaji TOSITE Fivaldi generoi tositenumeron tositetunneisteiden
perusteella.

Saman tositetunnisteen tapahtumista muodostuu viennit
samalle tositenumerolle Fivaldissa.

Tositenumero

Tositenumeron tarkenne 1

Tositenumeron tarkenne 2

Kustannuspaikka SK1 Siirtyy sellaisenaan Seurantakohdetasolle 1

Kustannuslaji SK2 Siirtyy sellaisenaan Seurantakohdetasolle 2

Projekti SK3 Siirtyy sellaisenaan Seurantakohdetasolle 3

Projektilaji SK4 Siirtyy sellaisenaan Seurantakohdetasolle 4

Rahamäärän etumerkki SUMMA Siirtyy sellaisenaan.

Etumerkin perusteella Debet- tai Kredit vienti.Rahamäärä

Selite SELITE Siirtyy sellaisenaan.

Maksuerätunnus siirtyy selitteen perään.Maksuerätunnus

Laskunumero LASKUNO Siirtyy vienneille sellaisenaan.

Voidaan käyttää tietyin edellytyksin Fivaldin
tapahtumareskontratoiminnossa.
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6.2 Kirjanpito Pääkirja Excel
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
Pääkirja.XLS

Fivaldin kohdetieto
CSV

Muunnos

PVM PVM Siirtyy sellaisenaan

TILI TILI Siirtyy sellaisenaan

TOSITE TOSITE Väliviivat poistetaan välistä

Debet SUMMA Siirtyy sellaisenaan

Kredit SUMMA Siirtyy sellaisenaan

SELITE SELITE

6.3 Toimittajarekisteri ja Asiakasrekisteri
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
CSV

Fivaldin kohdetieto
CSV

Max.
Pituus

Muunnos

Asiakastunnus ASIAKASTUNNUS 10 Siirtyy sellaisenaan

Nimi NIMI1 40 Siirtyy sellaisenaan

Nimenjatko NIMI2 40 Siirtyy sellaisenaan

Puhelin PUHELIN 25 Siirtyy sellaisenaan

Fax TELEFAX 25 Siirtyy sellaisenaan

Ei korkoja KORONESTO 1 Siirtyy sellaisenaan, valinta joko päällä tai pois
päältä / 0 tai 1

Ei peritä KARHUESTO 1 Siirtyy sellaisenaan, valinta joko päällä tai pois
päältä/ 0 tai 1

Maksuehto/myynti MAKSUEHTO 4 Siirtyy sellaisenaan

Maksuehto tulee kuitenkin olla perustettuna
Yritysksen perustiedoissa ennen sisäänlukemista
Fivaldiin

Kielikoodi KIELIKOODI 3 Siirtyy sellaisenaan muotoa FIN

Asiakassaldot.Luottoraja LUOTTORAJA 16 N Siirtyy sellaisenaan

Y-tunnus/ALV-tunnus YTUNNUS 30 Siirtyy sellaisenaan
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Sähköpostiosoite SAHKOPOSTI 80 Siirtyy sellaisenaan

Yhteyshenkilö (nimi) VASTUUHENKILO 40 Siirtyy sellaisenaan

Maa MAA 60 Siirtyy sellaisenaan

Liikekumppanityyppi ASIAKAS 1 Siirtyy sellaisenaan, kun “0”

TOIMITTAJA 1 Siirtyy sellaisenaan, kun “1”

Verkkolaskuosoite FINVOICE_OSOITE 30 Osoite siirtyy sellaisenaan

FINVOICE_VALITTAJA_T
UNNUS

30 Välittäjän tunnus siirtyy sellaisenaan

Maksuehto/osto OSTOMAKSUEHTO 4 Siirtyy sellaisenaan

Maksuehto tulee kuitenkin olla perustettuna
Yrityksen perustiedoissa ennen sisäänlukemista
Fivaldiin

Myyjä (nimi) OLETUSMYYJA 40 Siirtyy sellaisenaan

Lähiosoite POSTI_LAHIOSOITE 80 Siirtyy sellaisenaan

Postitoimipaikka POSTI_POSTINUMERO 10 Postitoimipaikan alkuosa siirtyy sellaisenaan

POSTI_POSTIOSOITE 80 Postitoimipaikan loppuosa siirtyy sellaisenaan

Käyntiosoitteen
katuosoite

KAYNTI_LAHIOSOIE 80 Siirtyy sellaisenaan

Käyntiosoitteen
postitoimipaikka

KAYNTI_POSTINUMERO 10 Postitoimipaikan alkuosa siirtyy sellaisenaan

KAYNTI_POSTIOSOITE 80 Postitoimipaikan loppuosa siirtyy sellaisenaan

Pankkitili/osto PTILI1_IBAN 50 Siirtyy sellaisenaan

Toimittajan BIC PTILI1_BIC 11 Siirtyy sellaisenaan

Pankkitili/myynti PTILI1_IBAN 50 Siirtyy sellaisenaan

Asiakkaan BIC PTILI1_BIC 11 Siirtyy sellaisenaan

6.4 Tuoterekisteri
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
CSV

Fivaldin kohdetieto
CSV

Max
Pituus

Muunnos

Tuotetunnus TUOTEKOODI 20 Siirtyy sellaisenaan

Tuoteryhmä (nimi) TUOTERYHMANIMI 40 Siirtyy sellaisenaan
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Nimi TUOTTEENNIMI 80 Siirtyy sellaisenaan

Alkuperämaa ALKUMAA 2 Siirtyy sellaisenaan, muotoa FI

Yhden yksikön paino YKSIKON_PAINO 7 N Siirtyy sellaisenaan

EAN-koodi EAN_KOODI 20 Siirtyy sellaisenaan

CN-koodi CNKOODI 10 Siirtyy sellaisenaan

Yksikkö YKSIKKO 3 Siirtyy sellaisenaan

Toimittajan tuotetunnus TOIMTUOTEKOODI 9 Siirtyy sellaisenaan

6.5 Palkansaajat (Fivaldi palkanlaskenta)
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
CSV

Fivaldin kohdetieto
CSV

Max
Pituus

Muunnos

Nimi ETUNIMI 60 Nimen alkuosa siirtyy sellaisenaan

SUKUNIMI 60 Nimen loppuosa siirtyy sellaisenaan

MUUT_NIMET 60 Nimen keskiosa siirtyy sellaisenaan

Hlötunnus HETU 11 Siirtyy sellaisenaan

Kieli KIELIKOODI 3 Siirtyy sellaisenaan, muotoa FIN

Sähköposti SAHKOPOSTI 128 Siirtyy sellaisenaan

Veronumero VERONUMERO 12 Siirtyy sellaisenaan

Osoite LAHIOSOITE 80 Siirtyy sellaisenaan

℅ tarkenne LAHIOSOITE2 80 Siirtyy sellaisenaan

Postiosoite POSTINUMERO 10 Alkuosa siirtyy sellaisenaan

POSTIOSOITE 80 Loppuosa siirtyy sellaisenaan

Maakoodi MAA 2 Siirtyy sellaisenaan, muotoa FI

Tilinumero 1 PANKKITILI_IBAN 50 Siirtyy sellaisenaan

Tilin 1 BIC PANKKITILI_BIC 11 Siirtyy sellaisenaan

Puhelin PUHELINNUMERO 25 Siirtyy sellaisenaan

Aloituspvm TYOSUHDE_ALKUPVM PVM Siirtyy sellaisenaan,  muotoa pp.kk.vvvv

Lopetuspvm TYOSUHDE_LOPPUPVM PVM Siirtyy sellaisenaan,  muotoa pp.kk.vvvv
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6.6 Palkansaajat (Visma.net Payroll palkanlaskenta)
Muunnettavat tiedot

Tikonin lähdetieto
CSV

Payroll kohdetieto
CSV

Max
Pituus

Muunnos

Numero Numero Siirtyy sellaisenaan

Nimi Sukunimi Loppuosa siirtyy sellaisenaan

Etunimi Alkuosa siirtyy sellaisenaan

Hlötunnus Hetu Siirtyy sellaisenaan

SyntAika Hetun alkuosan syntymäaika

Osoite Osoite Siirtyy sellaisenaan

℅ tarkenne Osoite2 Siirtyy sellaisenaan

Postiosoite Pnro Alkuosa siirtyy sellaisenaan

Ppaikka Loppuosa siirtyy sellaisenaan

Maakoodi Maa Siirtyy sellaisenaan

Kieli Kieli Siirtyy sellaisenaan

Puhelin Puhelin Siirtyy sellaisenaan

Sähköposti eMail Siirtyy sellaisenaan

Tilinumero 1 IBAN Siirtyy sellaisenaan

Tilin 1 BIC BIC Siirtyy sellaisenaan

Aloituspvm TsAlku Siirtyy sellaisenaan

Lopetuspvm TSloppu Siirtyy sellaisenaan

Veronumero Veronumero Siirtyy sellaisenaan


