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Yleistä

Fivaldi sovelluspalvelun Asetukset-näkymä tulee uusien ohjelmaversioiden myötä
korvaamaan kaikki sovellusikkunan kautta avautuvat eri sovelluksia ohjaavat perus- ja
ohjaustiedot. Uusia ominaisuuksia on työn alla ja ohjeistusta päivitetään edelleen
lähiaikoina.

Työjärjestys uuden Fivaldi-yrityksen käyttöönottoon
1.    Tilikartta tuodaan alustusohjelman kautta tai ladataan manuaalisesti
Tilikartta-rekisteriin (esim. jos kyseessä on malliyritys jolle ei tehdä alustusta)

1.1 Fivaldin alustusohjelman avulla voidaan uusi yritys ottaa helposti käyttöön
alustus yrityksestä kopioitavien perustietojen (esim. Maksuehdot,
Toimitustavat, Toimitusehdot) kanssa. Myös tilikartta voidaan alustuksessa
joko kopioida uuteen yritykseen tai liittää uusi yritys yhteis tilikarttaan

2.    Fivaldi-yrityksen omat perustiedot ja pankkitilitiedot täytetään
3.    Käyttöön otettavaan sovellukseen liittyvät yleiset ja sovelluskohtaiset
asetukset/perustiedot täytetään
4.    Käyttöön otettavaan sovellukseen liittyvät rekisterit ja apuohjelmat otetaan
käyttöön ja täytetään niiltä osin kuin on tarvetta. (esim. lisätään tarvittavat asiakkaat
rekisteriin tai perustetaan erilaiset laskujen välitystavat)
5.    Sovelluksen käyttö voi alkaa
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Palvelunhallinta | Käyttöoikeudet (pääkäyttäjän toimenpide)
Pääkäyttäjä on käyttäjä, jonka tunnuksella on käyttöoikeudet Fivaldi Palvelunhallinta
-sovellukseen. Pääkäyttäjä määrittelee halutuille käyttäjille tarvittaviin yrityksiin oikeudet
tarpeen mukaisesti.
Asetukset-näkymään liittyvät kohdat määritellään Palvelunhallinta -sovelluksessa
seuraavasti:

Web-sovellukset

● Yrityksen perustiedot

Käyttöoikeus tuo Asetukset-näkymään seuraavien osioiden käyttöoikeudet:
● Yleinen: Valuutat, Toimitustavat, Toimitusehdot, Maksuehdot, Yksiköt
● Perustiedot: Pankkitilit, Perustiedot
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● Myynninhallinnan asetukset

Käyttöoikeus tuo Asetukset-näkymään seuraavien osioiden käyttöoikeudet:

● Myynti: Laskutus, Kaudet, Maksukehotukset
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Asetukset-näkymään siirtyminen

a) Asetukset-näkymä aukeaa klikkaamalla ylävalikon oikealla näkyvän ratas-ikonin alta
kohdasta Asetukset

b)    Asetukset-näkymä on avattavissa myös eri sovellusalueiden otsikoiden alta

c)     Yksittäisen asetuksen sivun otsikon “Asetukset”-linkistä voidaan siirtyä takaisin
Asetukset-sivun päänäkymään
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Yrityksen perustiedot
Yrityksen perustiedot voidaan määrittää täysin tai osin joko Fivaldin alustusohjelman kautta
tai vasta Asetukset-näkymässä. Logotiedostoa ei voida tuoda alustusohjelman kautta, joten
se tulee lisätä tarpeen vaatiessa Asetukset-näkymän kautta. Yrityksen perustietoja
käytetään laajasti Fivaldi sovelluspalvelun eri sovelluksissa ja toiminnoissa, joten täytä tiedot
mahdollisimman kattavasti.

Perustiedot

Yrityksen nimi

Yrityksen nimi on pakollinen tieto ja se määritellään aina aloittaen ensimmäisestä Yrityksen
nimi -kentästä. Nimeä voidaan tarvittaessa jatkaa Yrityksen nimi 2 -kenttään.

Yrityksen nimi näkyy myös Fivaldin yritysvalikoissa. Muokattu nimi päivittyy vasta, kun
ohjelmaan kirjaudutaan uudelleen.

Yrityksen nimi on pakollinen tieto mm. laskulla.

Yrityksen nimi 2

Yrityksen nimen mahdollinen jatke. Yrityksen nimeä voi tarvittaessa jatkaa tähän kenttään,
mikäli ensin täytettävän Yrityksen nimi -kentän tila ei ole riittävä.

Katuosoite

Yrityksen osoite, joka on pakollinen tieto mm. laskulla ja AutoInvoice-palvelun rekisteröinnissä.
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Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka annetaan muodossa 00000 POSTITOIMIPAIKKA.

Postiosoite on pakollinen tieto mm. laskulla ja AutoInvoice-palvelun rekisteröinnissä.

Maa

Yrityksen maa on valittavissa listalta ja se on pakollinen tieto. Fivaldin toiminnallisuudet
perustuvat käytännössä Suomen lainsäädäntöön. Kaikkia ominaisuuksia ei voida taata
toimivan muissa kuin suomalaisen y-tunnuksen ja pankkitilin omaavissa yrityksissä.

AutoInvoice-palvelun rekisteröinnissä maatieto on pakollinen tieto.

Jos yritysrekisterin osoitteille ei ole valittu erikseen maatietoa, käytetään oletuksena
yrityksen omaa maatietoa.

Kotipaikka

Yrityksen kotipaikka.

AutoInvoice-palvelun rekisteröinnissä pakollinen tieto.

Kieli

Yrityksen kieli on valittavissa listalta ja se on pakollinen tieto. Fivaldi-sovelluksissa
käytettävissä olevat kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Yrityksen oman kielen mukainen
selite on sovelluksissa pakollinen (esim. tuotenimi suomeksi) ja muilla kielillä selitteiden
antaminen on valinnaista.

Jos yritysrekisterin yrityksille ei ole valittu erikseen kielikoodia, käytetään oletuksena
yrityksen omaa kieltä.

Kuluttajalaskutuksessa esim. Nordea vaatinut, että laskuttajan nimi on annettava
laskuttajailmoituksella vähintään suomenkielisenä. Jos yrityksen kieli ei ole suomi, on
kieleksi muutettava ”suomi” kunnes tehty kuluttajalaskutuksen laskuttajailmoitukset.

Y-tunnus

Yrityksen Y-tunnus tallennetaan kotimaisessa muodossa 1234567-9

Mm. laskulle myyjän verokoodi ”FI12345679” muodostuu automaattisesti y-tunnuksen
perusteella.

Y-tunnus on pakollinen tieto mm. laskulla, kuluttajalaskutuksessa ja AutoInvoice-palvelun
rekisteröinnissä. Mikäli y-tunnusta ei ole, AutoInvoice-lähetykset epäonnistuvat
Lähetysjonossa.

OVT-tunnus
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Yrityksen OVT-tunnus (esimerkiksi 003712345678).

Yrityksen OVT-tunnus generoidaan automaattisesti y-tunnuksesta. Tunnusta voidaan myös
muokata esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksellä on käytössä pidempi OVT-tunnus.

Käytetään saapuvien/lähtevien sähköisten laskujen verkkolaskuosoitteena.

Puhelin

Yrityksen puhelinnumero.

Sähköposti

Yrityksen sähköposti.

AutoInvoice-palvelun rekisteröinnissä pakollinen tieto.

Kotisivut

Yrityksen kotisivujen osoite.

Kotisivujen osoite siirtyy myös kuluttajalaskutuksen laskuttajailmoitukseen.

Valuutta

Yrityksen kotivaluutta on valittavissa listalta ja se on pakollinen tieto. Jos yritysrekisterin
yrityksille ei ole erikseen valittu valuuttaa, käytetään oletuksena aina yrityksen kotivaluuttaa.
Jos yrityksen kotivaluutta on muu kuin Euro, kaikkia toiminallisuuksia ei voida taata toimivan.

Logo

Yrityksen logo näkyy Fivaldin eri sovelluksista luoduilla asiakirjoilla kuten mm. myynnin
asiakirjat, ostotilaus, palkkalaskelma jne. Raahaa logotiedosto sille varatulle alueelle hiirellä
tai etsi tiedosto Valitse-painikkeen kautta.

Jos logotiedoston määritysvaatimukset eivät täyty, ohjelma ilmoittaa tästä. Tällöin logon
tallennus estetään ja virheellinen kuva tulee poistaa. Liian suuri logotiedosto voi hidastaa
sovellusten käyttöä ja tulostuksia tai estää sen kokonaan.

Logon määritykset

Kokorajoitukset: korkeus 200px * leveys 300px

Tuetut formaatit: Gif, Jpeg, Jpg

Yrityksen kantaryhmä
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Fivaldi-ympäristöissä on eri kantaryhmiä. Kantaryhmän numeroa voidaan tarvita ulkoisten
järjestelmien integraatioissa Fivaldiin.

Muutettu

Yrityksen perustietojen viimeisen muutoksen aika ja käyttäjätunnus.

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Pankkitilit

Yrityksellä tulee olla tilikartta ennen pankkitilien syöttöä. Tilikartta voidaan tuoda
alustusohjelman kautta tai ladata manuaalisesti. Vain kotimaiset pankkitilit on tuettuja.
Muiden maiden pankkitilien osalta ei voida taata kaikkien ominaisuuksien toimivuutta.

Mikäli laskulla halutaan ilmoittaa jokin ulkomaan pankkitili, on ne mahdollista tallentaa
myynnin perustiedoissa laskulomakkeelle annettaviin omiin teksteihin. Toistaiseksi
laskulomakkeen teksteihin voidaan vaikuttaa vain sovellusikkunan kautta, Tilaustenkäsittelyn
ylävalikosta Tilaukset | Perustiedot | Asiakirjat.

Lisää pankkitili

Uuden pankkitilin perustaminen aloitetaan Lisää pankkitili -toiminnolla. Anna pankkitilille
vähintään tähdellä merkityt pakolliset tiedot ja tallenna.

Poista

Pankkitilin poisto on tallennuksen jälkeen estetty mahdollisten historiatietojen vuoksi.
Tarvittaessa voit nimetä tilin esim. ”Ei käytössä” ja poistaa tilin valinnat liittyen asiakirjoilla
näkymiseen.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi/kiinni riviä klikkaamalla.

Perustiedot:

Pankin nimi

Tämän kentän selite on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön. Tieto näkyy vain ohjelman
ruuduilla ja valintalistoilla, joissa valitaan yrityksen pankkitili, mutta ei siirry laskutukseen.
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Esimerkki käyttötarkoituksesta: Yrityksellä on kaksi pankkitiliä Nordeassa. Pankin nimi
-kenttään voidaan antaa tarkempi selit, jonka avulla tilit erottuvat valintalistoilla toisistaan,
esimerkiksi "Nordea selite A", "Nordea selite B". Selitettä voi tarvittaessa muokata vapaasti.

Pankin nimi laskulla

Pankin nimi, joka tulostuu laskun pankkitietoihin. Esim. Nordea.

IBAN -tilinumero

Pankkitilin IBAN-tilinumero on pakollinen tieto. Kentässä on oikeellisuustarkistus.

Tilinumeron tallennus muodostaa automaattisesti BIC-koodin ja pankkiryhmän niihin
varattuihin kenttiin.

BIC/Swift

BIC-koodi generoidaan automaattisesti IBAN-tilinumerosta. BIC-koodi voi olla pituudeltaan
enintään 11 merkkiä.

Pankkiryhmä

Pankkiryhmä generoidaan automaattisesti IBAN-tilinumerosta.

Käyttäjä ei voi muokata arvoa.

Luotollinen

Asetus valitaan luotolliselle tilille. Luottoraja syötetään alla olevaan Luottoraja-kenttään.
Luotollinen tili -toiminnallisuus koskee vain kiinteistöhallinnan sovelluksia.

Kirjanpito:

Kirjanpidon tili

Ikonia klikkaamalla valitaan pankkitilille kirjanpidon tili, joka on pakollinen tieto.

HUOM! Mikäli yrityksessä on käytössä konekielinen tiliotteiden luku, valitaan tiliksi
myyntireskontran välitili (esim. 1799 – Välitili, myyntireskontra).

Myynti:

Tilinumero laskulle

Valintaruutu ruksataan, jos kyseisen pankkitilin tiedot halutaan näkyviin laskulle. Laskulla voi
olla maksimissaan neljä pankkitiliä.
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Jos myyntilaskulle ei ole valittu yhtäkään pankkitiliä, verkkolaskun teko on estetty
tilaustenkäsittelyssä sekä myynninhallinnassa. Laskutuksen yhteydessä annetaan silloin
viesti puutteellisista tiedoista.

Osto:

Maksajatunnus

Maksajatunnuksen  avulla pankit kohdistavat maksatuserät oikeaan yritykseen ja pankkitiliin.

Maksajatunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus 9-merkkisenä, ilman väliviivaa ja etunollalla
täydennettynä.

Saldovaraus maksatuksessa

Käyttövarasta vähennetään tämän kentän arvo, jolloin jäljelle jäänyt saldo voidaan käyttää
maksuihin.

Viitesuoritukset:

Viitemaksutunnus

Viitemaksutunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus 9-merkkisenä, ilman väliviivaa ja etunollalla
täydennettynä.

Viitemaksuerät kohdistuvat normaalisti yritykseen pankkitilin perusteella, mutta myös
viitemaksutunnusta voidaan tarvittaessa käyttää erien kohdistukseen.

Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan

Valintaruutu “Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontraan” ruksataan, mikäli kyseiselle tilille
saapuu viitemaksueriä, jotka tulee kohdistaa myyntireskontraan.

Viitesuoritusten kohdistus vuokrareskontraan

Valintaruutu “Viitesuoritusten kohdistus vuokrareskontraan” ruksataan, mikäli kyseiselle tilille
saapuu viitemaksueriä, jotka tulee kohdistaa vuokrareskontraan.

Kiinteistöhallinta

Tilinumero kiinteistöhallinnan tulosteisiin

Valintaruutu ruksataan, jos kyseisen pankkitilin tiedot halutaan näkyviin kiinteistöhallinnan
tulosteisiin.

Yleiset asetukset:
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Verkkolaskujen lähetyksen sopimuspankkitili

Alasvetovalikosta valitaan verkkolaskujen lähetyksen sopimuspankkitili. Sopimuspankkitiliksi
voidaan valita vain yksi tili.

Tilinumero laskun viivakoodiin

Alasvetovalikosta valitaan laskun viivakoodille tulostuva pankkitili. Viivakoodissa voi olla vain
yksi pankkitili.

Asiakkaan tietoihin Yritysrekisterissä valittu pankkitili ohittaa tämän asetuksen. Jos
asiakkaalle on siis valittu eri pankkitili, tulostetaan se laskun viivakoodiin tässä yleisesti
valitun pankkitilin sijasta.

Kiinteistöhallinnan tulosteiden viivakoodiin

Alasvetovalikosta valitaan kiinteistöhallinnan tulosteiden viivakoodille tulostuva pankkitili.
Viivakoodissa voi olla vain yksi pankkitili.

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Yleinen
Yleinen -osio sisältää perustietoja, jotka ovat yhteisiä useammalle sovellusalueelle, kuten
esimerkiksi myynnille ja ostoille.

Valuutat

Pakollinen EUR-kotivaluutta luodaan uuteen yritykseen automaattisesti ja sen
poisto/muokkaus on estetty. Muut valuuttatiedot on lisättävä tarvittaessa manuaalisesti. Jos
yritys esimerkiksi laskuttaa myös Ruotsin kruunuissa ja kotivaluutta on euro, on valuuttoihin
perustettava Ruotsin kruunun valuuttatiedot.

Lisää valuutta

Uuden valuutan perustaminen aloitetaan Lisää valuutta -toiminnolla. Tarvittavat tiedot
annetaan alla oleviin kenttiin ja tallennetaan.

Poista (Roskakori-ikoni)

Valuutta poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Poisto on estetty, jos kyseinen
valuutta on kotivaluutta, tai se on tallennettu Yritysrekisteriin asiakkaalle.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi ja sulkeutuvat riviä klikkaamalla.

Valuutta
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Valuuttatunnus, joka näkyy myös valuuttalaskulla. Esimerkkitunnuksia ovat EUR, SEK, USD.

Uutta valuuttaa lisättäessä etsitään kohdalle lisättävän valuutan tunnus.

Selite

Valuutan selite luodaan automaattisesti valuuttatunnuksen perusteella (esim. Euro, Ruotsin
kruunu).

Selitettä ei tulosteta laskulle, mutta se näkyy esimerkiksi laskun teon yhteydessä, kun
valuuttaa valitaan. Selite näkyy myös Yritysrekisterissä valittaessa listalta oikeaa valuuttaa.

Kurssi

Valuutan kurssi syötetään suhteessa kotivaluuttaan. Kotivaluutan kurssi on aina 1.

Valuuttatyyppi päivitettäessä

Oletuksena valuuttatyyppinä on tilivaluutan keskikurssi. Valuuttatyypin voi vaihtaa tarpeen
mukaan. Valinta vaikuttaa siihen, minkä valuuttatyypin arvo päivitetään pankin aineistosta
kurssi-kenttään, kun valuuttakurssit noudetaan Fivaldin Pankkiyhteydellä.

Päivitetty

Valuutan viimeisimmän muutoshetken päivämäärä ja kellonaika.

Jos valuuttakurssit on noudettu Fivaldin Pankkiyhteydellä, päivityshetkeksi tuodaan pankista
saapuneen valuuttakurssiaineiston päivämäärä ja kellonaika.

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Maksuehdot

Kun uusi yritys otetaan käyttöön ilman alustusta, tuodaan yritykseen valmiiksi muutama
vakiomaksuehto. Muiden yritysten alustusyrityksenä käytettävää malliyritystä tehtäessä tulee
kaikki oletusarvot säilyttää sellaisenaan. Tämän jälkeen uusissa yrityksissä, joita ei käytetä
alustuksessa, voidaan muokata kyseisiä tietoja vapaasti yrityskohtaisten tarpeiden
mukaisesti.

Lisää maksuehto

Uuden maksuehdon perustaminen aloitetaan Lisää maksuehto -toiminnolla. Tarvittavat tiedot
annetaan alla oleviin kenttiin ja tallennetaan.
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Poista (Roskakori-ikoni)

Maksuehto poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Poisto on estetty jos
kyseinen maksuehto on tallennettu Yritysrekisteriin asiakkaalle.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi ja sulkeutuvat riviä klikkaamalla.

Numero

Ohjelman sisäinen maksuehdon yksilöivä numero. Tieto on pakollinen ja pituus
maksimissaan neljä numeroa (1-9999). Uuden maksuehdon luonnissa ohjelma tarjoaa
pienintä vapaata numeroa, mutta sitä on mahdollista muokata tarvittaessa. Numeron
muokkaus on tallennuksen jälkeen estetty.

Eräpäivät

Maksuehdon eräpäivät on pakollinen tieto. Kenttään annetaan maksuehdon nettoeräpäivien
määrä. Esimerkiksi maksuehdolla 14 päivää netto asetetaan arvoksi 14.

Selite

Maksuehdon kielikohtainen selite, joka näkyy laskulla.

Esimerkki:
● Laskun kieli suomi = 7 pv netto
● Laskun kieli ruotsi = 7 dagar netto
● Laskun kieli englanti = 7 days net

Kieli (suomi, englanti, ruotsi)

Selite on annettava vähintään yrityksen kielen mukaiselle kielikoodille. Selitteet on
mahdollista tallentaa myös kahdella muulla kielellä.

Jos laskuja tulostetaan kieliversioina, tulee jokaiselle käytössä olevalle maksuehdolle
tallentaa kyseisen kielikoodin mukainen selite. Esimerkiksi jos laskuttajayrityksen kieli on
suomi ja laskutusasiakkaan kieli englanti, tulostuvat asiakkaan laskut englanninkielisinä.
Mikäli asiakkaan kielen mukaista selitettä ei löydy, laskulla näytetään yrityksen kielen
mukainen selite.

Lisää selite

Seliterivejä voidaan tallentaa kolme: suomen, englannin ja ruotsin kielellä.

Poista (Roskakori-ikoni)
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Selite poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Yrityksen kielellä luotu selite on
pakollinen, joten sitä ei voi poistaa.

Alennuspäivät

Jos kyseessä on kassa-alennuksen sisältävä maksuehto, määritellään myös alennuspäivät.
Esimerkiksi jos maksuehto on ”14 päivää – 2 % 30 pv netto” annetaan
Alennuspäivät-kenttään numero 14. Jos maksuehto ei sisällä kassa-alennuksen ehtoja,
Alennuspäivät-kenttä jätetään tyhjäksi.

Alennusprosentti

Jos kyseessä on kassa-alennuksen sisältävä maksuehto, annetaan myös alennuspäiviä
koskeva alennusprosentti. Esimerkiksi jos maksuehto on ”14 päivää – 2 % 30 pv netto”
annetaan tässä numero 2. Jos maksuehto ei sisällä kassa-alennuksen ehtoja,
Alennusprosentti-kenttä jätetään tyhjäksi.

Yleiset

Oletus

Oletukseksi valittu maksuehto tuodaan laskulle, mikäli laskun asiakkaalle ei ole tallennettu
Yritysrekisteriin muuta maksuehtoa. Maksuehto tuodaan laskulle seuraavassa
järjestyksessä:

1. Laskun asiakkaalle Yritysrekisteriin tallennettu maksuehto
2. Yrityksen oletusmaksuehto
3. Laskulla valittu maksuehto

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Yksiköt

Kun uusi yritys otetaan käyttöön ilman alustusta, tuodaan yritykseen valmiiksi muutamia
vakioyksiköitä. Muiden yritysten alustusyrityksenä käytettävää malliyritystä tehtäessä tulee
kaikki oletusarvot säilyttää. Tämän jälkeen uusissa yrityksissä, joita ei käytetä alustuksessa,
voidaan muokata kyseisiä tietoja vapaasti yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Yksiköillä on yhteys seuraaviin Fivaldi-sovelluksiin:
● Kiinteistöhallinnan sovellukset
● Myynninhallinta
● Ostotilaukset
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● Sopimuslaskutus
● Tehtävienhallinta
● Tilaustenkäsittely
● Tuoterekisteri
● Varastonhallinta

Lisää yksikkö

Uuden yksikön perustaminen aloitetaan Lisää yksikkö-toiminnolla.Tarvittavat tiedot annetaan
alla oleviin kenttiin ja tallennetaan.

Poista (Roskakori-ikoni)

Yksikkö poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla.

Poisto on estetty jos yksikkö on Tuoterekisterissä tuotteen oletuksena, varastossa tai
kiinteistöhallinnan sovellusten käytössä.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi ja sulkeutuvat riviä klikkaamalla.

Yksikkö

Verkkolaskuilla yksikön sallittu enimmäispituus on 14 merkkiä. Myynninhallinnassa laskurivin
tallennus on estetty tätä pidemmillä yksiköillä. Yksikkö-kenttään on kuitenkin mahdollista
tallentaa historiatietojen vuoksi enintään 20 merkkiä.

Vinkki jos käytössä on pitkiä yksiköitä:
Yksikölle varattu tila on laskutulosteilla rajallinen. Laskutulosteella näkyvä merkkien tarkka
määrä riippuu eri määrityksistä, mutta yleisesti ottaen samalle riville mahtuu neljä merkkiä.
Tätä pidemmät yksiköt katkaistaan tulostettavalla laskulla usealle riville. Asiaan voidaan
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vaikuttaa mm. pienentämällä tuoterivien fonttikokoa laskulla Myyntireskontran ylävalikossa
Myyntireskontra | Perustiedot | Asiakirjat-välilehti kohdassa Tuoterivien kirjasinkoko.

Kieli (suomi, englanti, ruotsi)

Yksikkö on annettava vähintään yrityksen kielen mukaiselle kielikoodille. Yksiköt on
mahdollista tallentaa myös kahdella muulla kielellä.

Jos laskuja tulostetaan kieliversioina, tulee jokaiselle käytössä olevalle yksikölle tallentaa
kyseisen kielikoodin mukainen arvo. Esimerkiksi jos laskuttajayrityksen kieli on suomi ja
laskutusasiakkaan kielikoodi englanti, tulostuvat asiakkaan laskut englanninkielisinä. Mikäli
laskun kielen mukaista yksikköä ei löydy, laskulla näytetään laskuttajayrityksen kielen
mukainen yksikkö.

Yksikkö

Kielikohtainen yksikkö, joka näkyy myös laskulla.

Esimerkki:
● Laskun kieli suomi = Kpl
● Laskun kieli ruotsi = St
● Laskun kieli englanti = Pc

Selite

Selite-kentän tieto on varattu mahdolliselle sisäiselle informaatiolle, eikä se näy tulosteilla.

Lisää selite

Uuden kielikoodin luominen valitulle yksikölle aloitetaan Lisää selite -toiminnolla.

Poista (Roskakori-ikoni)

Kielikoodi poistetaan valitulta yksiköltä klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Yrityksen
kielellä luotu yksikkö on pakollinen, joten sitä ei voi poistaa

EU-normin mukainen yksikön koodi

Kenttään syötetty arvo siirtyy Finvoice-aineistoon, mutta ei vaikuta laskun PDF-tulosteeseen.

Mikäli laskun vastaanottaja vaatii laskun yksikölle EU-koodin, tämä on semanttisen mallin
mukaan pakollinen tieto antaa. Tarkista tarvittaessa yksiköiden EU-koodi sitä pyytäneeltä
taholta. Muussa tapauksessa kenttä ei aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä.
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Koodi tallennetaan kertaalleen yksikölle ja sen jälkeen se siirtyy laskuttaessa
Finvoice-aineistoihin ko. yksikön yhteydessä. EU-koodi saa olla kaikilla laskuilla, vaikka
laskun saaja ei olisikaan sitä erikseen vaatinut.

Syötetyn arvon tallennuksessa on oikeellisuustarkistus: [A-Z0-9]{2,3}. Hyväksytään vain
isoja kirjaimia väliltä A-Z (pieni kirjain muutetaan automaattisesti) ja/tai numeroita. Syötetyn
arvon pituus voi olla 2 tai 3 merkkiä.

Esimerkki aineiston elementeistä, kun yksikön EU-koodi on annettu:

<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">1</DeliveredQuantity>
<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">1</InvoicedQuantity>

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Toimitustavat

Toimitustavat perustetaan käyttäjän toimesta. Jos alustusyrityksenä käytettävään
malliyritykseen on luotu toimitustapoja, tuodaan ne myös uuteen yritykseen alustuksen
yhteydessä. Toimitustapoja voi vapaasti muokata yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Lisää toimitustapa

Uuden toimitustavan perustaminen aloitetaan Lisää toimitustapa -toiminnolla. Tarvittavat
tiedot annetaan alla oleviin kenttiin ja tallennetaan.

Poista (Roskakori-ikoni)

Toimitustapa poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Poisto on estetty jos
kyseinen toimitustapa on tallennettu Yritysrekisterissä asiakkaalle.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi ja sulkeutuvat riviä klikkaamalla.

Koodi
Toimitustavan sisäinen koodi, joka annetaan numeroina (0-99).

Intrastat
Fivaldi Tilaustenkäsittely ja Ostotilaukset tuottavat tietoa Intrastat vienti- ja
tuonti-ilmoitus - raportteihin.
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Valintalistalta valitaan tarvittaessa Tullin Intrastat-raportointiin liittyvä ”kuljetusmuoto”, eli
miten raportoitava tavara on siirtynyt.
Raporteilla näytetään kuljetusmuotoa osoittava 1-numeroinen koodi:

1 Merikuljetus
2 Rautatiekuljetus
3 Maantiekuljetus
4 Lentokuljetus
5 Postilähetykset
7 Kiinteät kuljetuslaitteet
8 Sisävesikuljetus
9 Itsenäisesti liikkuva

Lisätietoja Fivaldi Intrastat-raportointiin liittyen Tuoterekisteri-käsikirjan kohdassa:
Tullaustiedot.

Toimitustavan selite

Kielikohtainen selite, joka näkyy laskulla.

Esimerkki:
● Laskun kieli suomi = Posti
● Laskun kieli ruotsi = Post
● Laskun kieli englanti = By post

Kieli (suomi, englanti, ruotsi)

Selite on annettava vähintään yrityksen kielen mukaiselle kielikoodille. Selitteet on
mahdollista tallentaa myös kahdella muulla kielellä.

Jos laskuja tulostetaan kieliversioina, tulee jokaiselle käytössä olevalle arvolle tallentaa
kyseisen kielikoodin mukainen selite. Esimerkiksi jos laskuttajayrityksen kieli on suomi ja
laskutusasiakkaan kielikoodi englanti, tulostuvat asiakkaan laskut englanninkielisinä. Mikäli
asiakkaan kielen mukaista selitettä ei löydy, laskulla näytetään yrityksen kielen mukainen
selite.

Lisää selite

Seliterivejä voidaan tallentaa kolme: suomen, englannin ja ruotsin kielellä.

Poista (Roskakori-ikoni)

Kielikohtainen seliterivi poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Yrityksen kielellä
luotu selite on pakollinen, joten sitä ei voi poistaa.

Yleiset
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Oletus

Yritykselle voidaan merkitä yksi toimitustapa oletukseksi.

Oletukseksi valittu toimitustapa tuodaan laskulle oletuksena, mikäli laskun asiakkaalle ei ole
tallennettu Yritysrekisteriin muuta toimitusehtoa. Asiakkaalle Yritysrekisteriin tallennettu
toimitustapa on ensisijainen tieto.

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.

Toimitusehdot

Toimitusehdot perustetaan käyttäjän toimesta. Jos muiden yritysten alustusyrityksenä
käytettävään malliyritykseen on luotu toimitusehtoja, tuodaan ne myös uuteen yritykseen.
Toimitusehtoja voi vapaasti muokata yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Lisää toimitusehto
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Uuden toimitusehdon perustaminen aloitetaan Lisää toimitusehto -toiminnolla. Tarvittavat
tiedot annetaan alla oleviin kenttiin ja tallennetaan.

Poista (Roskakori-ikoni)

Toimitusehto poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Poisto on estetty jos
kyseinen toimitusehto on tallennettu Yritysrekisterissä asiakkaalle.

Tietojen näkyminen

Tiedot avautuvat muokattaviksi ja sulkeutuvat riviä klikkaamalla.

Toimitusehdon selite

Kielikohtainen selite, joka näkyy laskulla.

Esimerkki:
● Laskun kieli suomi = Varastosta
● Laskun kieli ruotsi = Ex Works
● Laskun kieli englanti = Ex Works

Selitettä voidaan muokata myös laskukohtaisesti.

Kieli (suomi, englanti, ruotsi)

Selite on annettava vähintään yrityksen kielen mukaiselle kielikoodille. Selitteet on
mahdollista tallentaa myös kahdella muulla kielellä.

Jos laskuja tulostetaan kieliversioina, tulee jokaiselle käytössä olevalle toimitusehdolle
tallentaa kyseisen kielikoodin mukainen selite. Esimerkiksi jos laskuttajayrityksen kieli on
suomi ja laskutusasiakkaan kielikoodi englanti, tulostuvat asiakkaan laskut
englanninkielisinä. Mikäli asiakkaan kielen mukaista selitettä ei löydy, laskulla näytetään
yrityksen kielen mukainen selite.

Lisää selite

Seliterivejä voidaan tallentaa kolme: suomen, englannin ja ruotsin kielellä.

Koodi
Toimitusehdon virallinen lyhenne, joka näkyy myös laskulla. Esimerkkikoodeja ovat EXW,
FCA, FAS.

Koodi-kenttään voi tallentaa enintään 10 merkkiä.

Poista (Roskakori-ikoni)
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Kielikohtainen seliterivi poistetaan klikkaamalla roskakoria ja tallentamalla. Yrityksen kielellä
luotu yksikkö on pakollinen, joten sitä ei voi poistaa.

Yleiset

Oletus

Yritykselle voidaan merkitä yksi toimitusehto oletukseksi.

Oletukseksi valittu toimitusehto tuodaan laskulle oletuksena, mikäli laskun asiakkaalle ei ole
tallennettu muuta toimitusehtoa Yritysrekisteriin. Asiakkaalle Yritysrekisteriin tallennettu
toimitusehto on ensisijainen tieto.

Tallenna

Tallentaa muutokset.

Peruuta

Peruuttaa muutokset, joita ei ole vielä tallennettu.
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Myynti

Myynnin perustiedoilla voidaan vaikuttaa yrityskohtaisesti myynnin sovelluksiin sekä
asiakirjoihin. Uuden yrityksen luonnin yhteydessä yritykseen tuodaan tietyt oletustiedot, joita
voidaan tämän jälkeen muokata yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Jos uusi yritys
luodaan alustuksen kautta, kopioidaan Myynnin perustietojen asetukset alustuksessa
käytetyn malliyrityksen mukaisesti.

Asiakirjat

Näiden asetusten muokkaus on tällä hetkellä mahdollista vain sovellusikkunan puolella.
Pääset näihin asetuksiin sovellusikkunassa:

● Sovellus/Myynti/Tilaustenkäsittely/Perustiedot/Asiakirjat

Laskutus

Tämän osion valinnoilla voidaan vaikuttaa siihen näytetäänkö kyseistä tietoa laskulla vai ei.
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Nollasummalaskut sallittu
Valintaruutu ruksataan, mikäli yrityksessä tehdään myös nollasummaisia laskuja (esim.
Varaston korjaukset tai ilmaiset näytekappaleet). Jos valintaruudussa ei ole ruksia, ohjelma
ei anna laskuttaa tilausta, jolla ei ole rivejä, tai rivien summa on nolla.

Näytetään yrityksen nimi asiakirjoilla
Asiakirjojen PDF-tulosteiden vasemman yläkulman ulkoasuun voidaan vaikuttaa tällä
parametrilla. Tulostuksissa käytetään kuluvan hetken määrityksiä.

Esimerkki tarjouksesta jossa näytetään vain logo:

Näytetään yrityksen osoite asiakirjoilla
Asiakirjojen PDF-tulosteiden vasemman yläkulman ulkoasuun voidaan vaikuttaa tällä
parametrilla. Tulostuksissa käytetään kuluvan hetken määrityksiä.

© Visma Software Oy



Visma Software Oy Asetukset 31
06.05.2021

Esimerkki lähetteestä jossa näytetään logon lisäksi yrityksen nimi ja osoite:

Näytetään toimituspäivä laskulla
Laskukohtainen toimituspäivä voidaan piilottaa tarvittaessa laskulta poistamalla ruksi tästä
valintaruudusta. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa laskulla on useita eri
toimituspäiviä, jotka on mainittu erikseen tuoterivien yhteydessä.

Näytetään toimitustapa laskulla
Laskukohtainen toimitustapa voidaan piilottaa tarvittaessa laskulta poistamalla ruksi tästä
valintaruudusta.

Näytetään toimitusehto laskulla
Laskukohtainen toimitusehto voidaan piilottaa tarvittaessa laskulta poistamalla ruksi tästä
valintaruudusta.

Näytetään toimitusosoite laskulla
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Laskukohtainen toimitusehto voidaan piilottaa tarvittaessa laskulta poistamalla ruksi tästä
valintaruudusta.

Kaudet

Tässä osiossa hallinnoidaan Myynninhallinta-sovelluksen laskujen kausia.

Sulje vvvvkk
Painikkeessa näkyy viimeisin avoin kausi, jolle on mahdollista tehdä Myynninhallinnassa
myyntilaskuja. Samalla painikkeella suljetaan se myyntilaskujen kausi, joka lukee
painikkeessa, minkä jälkeen uusien laskujen luominen on kyseiseen kauteen asti estetty.
Myynninhallinnan laskujen kausi on suljettava viimeistään silloin kun vastaava kirjanpidon
kausi suljetaan. Kirjanpidon kauden sulkeminen onnistuu vasta kun kaikkien osasovellusten
vastaava kausi on suljettu.

Avaa vvvvkk
Myynninhallinnan myyntilaskujen kausia voidaan avata jälkikäteen niin pitkälle kuin on
tarvetta, mikäli kirjanpidon vastaava kausi on edelleen auki.
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Maksukehotukset

Maksukehotusajon sekä PDF-tulosteen asetusten ylläpito.

Maksukehotus voidaan luoda yksittäiselle laskulle seuraavista näkymistä:
● Asiakasrekisteri | Asiakastilin tapahtumat
● Myynninhallinta | Laskut

Maksukehotusten ajo kaikille erääntyneille laskuille voidaan luoda seuraavista näkymistä:
● Saatavienhallinta | Maksukehotusajo
● Myyntireskontra | Karhua (sovellusikkuna)

Kierrokset 1-3
Maksukehotuksen mahdollinen huomautusteksti ja kulu tuodaan isoimman kierrosnumeron
laskun mukaisesti. Jos huomautuskulua ei ole erikseen määritelty, näytetään tulosteella
“Perintäkulu 0,00 EUR”.

Huomautuskulu EUR
- Mahdollinen perintäkulu voidaan tallentaa kierroskohtaisesti
- Tämä summa ei siirry myyntireskontran saatavaksi. Suoritus kirjataan, kun asiakas

maksaa
- Vinkki: Saapuneen perintäkulun kirjaus myyntireskontraan voidaan automatisoida.

Katso sovellusikkunan myynnin perustietojen ruutu "Suoritukset" ja parametri "Max.
saldo (+/-) joka pyöristetään nollaksi ja tilitetään pyöristystilille".

Valuuttalaskut
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- Laskukohtaiset tiedot näytetään laskun valuutassa, mutta perintäkulu sekä ”saatava
yhteensä” -  summat ovat aina kotivaluutassa (vakiokulua/loppusummaa ei siis
eritellä eri valuutoissa)

Huomautusteksti
- Ajokierroskohtaiset vakiotekstit voi määritellä kielikohtaisesti suomen, ruotsin ja

englanninkielisenä
- Kielisyys katsotaan asiakkaan (ajohetken) kielen mukaan

Päiviä myöhässä

- Jos myöhässä päiviä on määritelty esim. 7, ajoon huomioidaan vain ne erääntyneet
laskut, joissa eräpäivästä on kulunut vähintään 7 päivää

- Mikäli asetusta ei ole erikseen määritelty, ajoon nousevat kaikki ennen ajopäivää
erääntyneet.

- Poikkeus: Laskut joiden avoin saldo on miinusmerkkinen nousevat aina
maksukehotukseen huolimatta eräpäivästä. Jos maksukehotuksen loppusumma on
miinusmerkkinen, tulostetaan ”Palautusilmoitus”.

Maksukehotus PDF-tulosteen muut yleiset vakiotekstit

● Sovellusikkunan myynnin perustiedoissa on mahdollista muokata maksukehotuksen
tiettyjä vakiotekstejä kielikohtaisesti.

Sovellusikkunan myynnin perustiedot | Asiakirjat | Muokattavat tekstit | Asiakirja:
Perintä

- Palautusilmoituksen lisätieto
- Karhuttavaa lisätieto
- Loppu1

© Visma Software Oy



Visma Software Oy Asetukset 35
06.05.2021

- Loppu2

Käyttö estetty - ilmoitus

Sovellusikkunan kautta avautuvassa myynnin perustiedoissa, Perintä-välilehdellä on
valittavissa kaksi tapaa ajaa maksukehotuksia:

● Ajokierros määräytyy ajokertojen mukaan (oletus)
● Ajokierros määräytyy myöhässä olevien päivien mukaan

Saatavienhallinta-sovellus tukee vain “ajokertojen mukaan” -vaihtoehtoa. Mikäli yrityksellä on
käytössä “päivien mukaan” -vaihtoehto, asetukset-ruudulla on seuraava info:

Voit halutessa muuttaa toimintatapaa myynnin perustietojen kautta: Avaa sovellusikkuna |
Myyntireskontra | Myyntireskontran perustiedot | Perintä

HUOM: Muuttaessa toimintatapaa, on aiemmin tehtyjen maksukehotusajojen laskujen osalta
huomioitava seuraavia asioita:

Perustietojen “2.Karhu myöhässä päiviä” ja “3.Karhu myöhässä päiviä” -määrityksillä ei ole
enää merkitystä. Maksukehotusajo rajataan jatkossa vain “1.Karhu myöhässä päiviä”
-määrityksen mukaisesti.

Kun ensimmäisen kohdan määrityksen mukaiset myöhässä päivät ovat toteutuneet, lasku
nousee maksukehotusajoon ja sille päivittyy +1 kierrosluku (maksimissaan luku 3).
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