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Yleistä
Visma Fivaldin uusi Saatavienhallinta-sovellus tulee korvaamaan asteittain Fivaldin vanhan
Myyntireskontran. Sovelluksen ensimmäinen vaihe mahdollistaa kaikilla Fivaldin
myyntisovelluksilla luotujen avoimien myyntilaskujen seuraamisen yhdessä näkymässä
Fivaldi-webin puolella.

Saatavienhallinnan ensimmäinen versio ei sisällä vielä reskontranhoitajan työkaluja, kuten
suoritusten kirjaamista ja kohdistusta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden seurata oman
yrityksesi avoimia saatavia ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä. Sovellus mahdollistaa myös
helpon maksukehotusten muodostamisen joko yhden asiakkaan erääntyneistä laskuista, tai
kerralla kaikista myyntireskontran erääntyneistä laskuista.

Käyttöönotto

Palvelunhallinta | Käyttöoikeudet
Pääkäyttäjän tulee määritellä halutuille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille seuraavat
käyttöoikeudet tarvittaviin yrityksiin.

● Web-sovellukset | Saatavienhallinta

● Raportit | Myynti | Perintä

- Maksukehotuksen tulostus sekä Tulostuspalveluun lähettäminen vaatii käyttäjän
oikeuden Perintä-raporttiin.
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Myyntireskontran perustiedot - Huomioitavaa

Sovellusikkunan kautta avautuvassa myynnin perustiedoissa on valittavissa kaksi tapaa ajaa
maksukehotuksia:

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

Saatavienhallinta tukee vain “ajokertojen mukaan” -vaihtoehtoa. Mikäli yrityksellä on
käytössä “päivien mukaan” -vaihtoehto, Saatavienhallinta-sovelluksessa 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.
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Kun ensimmäisen kohdan määrityksen mukaiset myöhässä päivät ovat toteutuneet, lasku
nousee maksukehotusajoon ja sille päivittyy +1 kierrosluku (maksimissaan luku 3).

AutoInvoice-palveluun rekisteröinti | Tulostuspalvelu

AutoInvoice-palveluun rekisteröinti ja Tulostuspalvelun aktivointi mahdollistaa
maksukehotusten lähetykset “Massatulostuspalveluun”. Onnistuneesti operaattorille
lähteneet PDF-aineistot menevät samana yönä tulostukseen ja seuraavana arkiaamuna
Postiin.

Web-sovellukset: AutoInvoice-palvelu

Lisätietoja mm. Visma Fivaldi help-ruudulla:
https://asp.fivaldi.net/fivaldi/helps/Web_sovellukset/AutoInvoice_palvelut/Yleistä.htm

Maksukehotukset voidaan myös tulostaa ja toimittaa asiakkaille käyttäjän toimesta.
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Saatavienhallinta
Polku sovellukseen Fivaldi Web-näkymässä: Myynti | Laskutus | Saatavienhallinta

Avoimet saatavat -kuvaaja
Kokonaiskuva kaikista avoimista saatavista graafisessa muodossa. Kaikki summat
näytetään kotivaluutassa. Mahdollisia ennakkosuorituksia ei ole vähennetty saatavien
loppusummasta, näitä voi tarkastella graafin oikealla näkyvästä yhteenvedosta.

Viemällä hiireen kursorin palkin päälle, tulee näkyviin kyseisen rajauskriteerin laskujen avoin
saldo yhteensä sekä laskujen kappalemäärä.

Palkkien värit kertovat onko kyse erääntymättömästä (vihreä väri) vai erääntyneestä
saatavasta (punainen väri).

Ruudun alaosassa näkyvän taulukon tuloksia voi suodattaa klikkaamalla haluttuja tolppia.
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Ryhmittelyjä voi valita yhden kerrallaan aktiiviseksi hiiren vasemmalla napilla. Uudelleen
klikkaus aktiiviseen tolppaan palauttaa sen ei-aktiiviseksi. Pitämällä näppäimistön
CTRL-nappia pohjassa voit valita useampia rajauksia kerrallaan aktiiviseksi.

“Poista valinta” -painike palauttaa alkutilanteen.

Graafi on aktiivisena vain Avoimet saatavat - välilehdellä, ei vaikuta Maksukehotukset-
välilehden taulukon sisältöön.
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Kohdistamattomat hyvitykset ja ennakkosuoritukset
Käsittele tarvittaessa asiakkaan mahdolliset kohdistamattomat hyvitykset / ennakot ennen
maksukehotusajoa. Suoritusten kohdistukset tehdään Myyntireskontrassa.
Summat näytetään kotivaluutassa EUR.

Suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä
Tuorein päivämäärä jolla yrityksessä on kirjattu suoritustosite Myyntireskontraan.

Asiakkaan nimestä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin, Asiakastilin tapahtumat -
näkymään.

Kohdistamattomat hyvitykset

● Jos asiakkaan erääntynyt saldo yhteensä on miinusmerkkinen, maksukehotusajo luo
asiakkaalle palautusilmoituksen

● Jos asiakkaan erääntynyt saldo on yhteensä 0, kohdista hyvitys/veloitus päittäin
ennen maksukehotusten lähetystä. (Kohdistus tehdään Myyntireskontrassa.)

● Jos asiakkaan erääntynyt saldo yhteensä on plusmerkkinen, maksukehotus luodaan
sisältäen hyvityslaskujen tiedot ja niiden osuus on vähennetty erääntyneestä
saldosta

Kohdistamattomat ennakkosuoritukset

Ennakoita ei huomioida maksukehotusajossa. Asiakkaan ennakkosuoritus tulee
kohdistaa veloituslaskuun ennen maksukehotusajoa.
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● Jos asiakkaalle on saapunut ennakkosuoritus, ennakko näkyy infona kohdassa
”Kohdistamattomat ennakkosuoritukset”.

● Ennakkosuoritus kohdistetaan veloituslaskuun Myyntireskontrassa.

Avoimet saatavat
Yrityksen kaikkien myynti-sovellusten laskut joissa avointa saldoa.

Etsi-toiminto
Voit suodattaa avoimien laskujen näkymää antamalla hakukriteerin.

Hakee annetun arvon tietoja seuraavista kentistä:

● Maksukehotukset (Voidaan suodattaa vain sanoilla Perinnässä / Maksukehotuskielto)
● Asiakastunnus
● Nimi
● Lisänimi
● Laskunumero
● Sovellus
● Laskun päivä
● Eräpäivä
● Päiviä myöhässä
● Yhteensä (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)
● Avoin saldo (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)

Kalenteri-painike
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Voit suodattaa näkymän laskut halutusta laskun päivästä -> laskun päivään sekä eräpäivästä
-> eräpäivään.

Taulukon sarakkeet-ikoni

Voit vaikuttaa osin mitkä sarakkeet taulukossa näytetään ja mitkä piilotetaan. Viimeisin
valinta jää selaimen muistiin.

Tietojen ulosvienti

Voit ladata taulukon sisällön omalle koneellesi “export-painikkeesta”. Tuettuja formaatteja
ovat CSV, JSON XSLF (Excel) ja TXT.

Taulukon sisältö

Voit järjestää taulukon haluamaasi järjestykseen otsikoita klikkaamalla.

Maksukehotukset

Tässä näytetään seuraavat eri tilat:

0 kpl

● Maksukehotusta ei ole luotu

1-3 kpl – Viimeisin luotu pp.kk.vvvv

● Maksukehotuskierrosnumero ja viimeisimmän maksukehotuksen luontiajan päiväys.
Luontiajan päiväys voidaan näyttää vain niiden ajokierrosten yhteydessä, jotka on
ajettu Saatavienhallinnan kautta.

Maksukehotusesto

● Kyseiselle laskulle on määritelty maksukehotusesto. Tämä voidaan määritellä usealla
eri tavalla:
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○ Asiakkaan tiedoissa ennen laskun luontia
○ Laskukohtaisesti Myyntireskontran tiliote-näkymässä
○ Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta

Perinnässä

● Kyseinen lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty
lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.

Asiakastunnus

Laskun asiakastunnus.

Asiakas

Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimi. Linkistä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin ko.
asiakastunnuksen Asiakastilin tapahtumat -näkymään.

Nimi

Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimi. Linkistä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin ko.
asiakastunnuksen Asiakastilin tapahtumat – näkymään.

Lisänimi

Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimen jatke.

Laskunumero

Myynninhallinnan laskunumero. Näytetään linkkinä, jota klikkaamalla siirrytään
myynninhallinta sovellukseen kyseisen laskun tarkastelunäkymään.

Sovellus

Tilaustenkäsittely, Myyntireskontra, Sopimuslaskutus, WebLaskutus, Tehtävienhallinta tai
Myynninhallinta.

Laskun päivä

Eräpäivä

Kuluvaa päivää vanhemmat laskun eräpäivät näytetään punaisella värillä.

Päiviä myöhässä

Laskun erääntynyt aika päivissä.

Yhteensä
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Laskun summa ja valuuttatunnus.

Avoin saldo

Avoin saldo laskun valuutassa.

Toiminnot- painike

Perinnässä olevat laskut on automaattisesti rajattu näiden toimintojen ulkopuolelle.

● Aseta maksukehotuskielto
○ Asettaa laskun maksukehotuskieltoon. jolloin tämä rajataan automaattisesti

pois maksukehotusajoista.
● Poista maksukehotuskielto

○ Kumoaa maksukehotuskiellon ja palauttaa laskun maksukehotusjompon.
Maksukehotusten tilanne ennen kieltoa tuodaan takaisin näkyviin.
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Maksukehotusajo

Seuraavan tilan erääntyneet laskut rajataan automaattisesti pois näkymästä:

● Lasku on maksukehotuskiellossa
● Lasku on perinnässä

Erääntyneet huomioitu pp.kk.vvvv asti

Ajoon huomioidaan vain ne erääntyneet laskut joissa myynnin perustiedoissa*) määritelty
”sallittujen myöhässä päivien” lukumäärä on jo toteutunut.

Esim. jos myöhässä päiviä on määritelty 7, ajoon huomioidaan vain ne erääntyneet laskut,
joissa eräpäivästä on kulunut vähintään 7 päivää.

Poikkeus: Laskut joiden avoin saldo on miinusmerkkinen nousevat aina maksukehotukseen
huolimatta eräpäivästä.

*) = Myynnin perustiedot: Avaa sovellusikkuna | Myyntireskontra | Myyntireskontran
perustiedot | Perintä

Mikäli perustietoja ei ole erikseen määritelty, ajoon nousevat kaikki ennen ajopäivää
erääntyneet. Maksukehotukseen ei tulostu silloin kierroskohtaista tekstiä tai lisäkulua.

Viimeisin maksukehotusajo: pp.kk.vvvv

Yrityksen viimeisimmän käynnistetyn ajon päiväys.
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Kaikki asiakkaat | Valittu asiakas

Listalla näytetään asiakkaat, joille voidaan luoda maksukehotus tai palautusilmoitus. Voit
etsiä tiettyä asiakasta tunnuksella ja nimitiedolla tai niiden osalla. Ajo voidaan käynnistää
kaikille asiakkaille tai valitulle asiakkaalle.

Taulukossa näkyy ne erääntyneet laskut joissa myynnin perustiedoissa määritelty ”sallittujen
myöhässä päivien” lukumäärä on jo toteutunut. Poikkeuksena laskujen negatiivinen saldo
josta muodostuu palautusilmoitus ilman eräpäivärajauksia.

“Useita eri nimiä” - info

Jos asiakkaan nimen perässä näkyy lisätietona “(useita eri nimiä)”, ajoon nousevien laskujen
kesken löytyy vähintään yksi eroavaisuus ko. asiakastunnuksen nimi1-kentistä.

Luo maksukehotukset

Maksukehotukset voidaan tulostaa ja toimittaa asiakkaille käyttäjän toimesta tai lähettää
aineisto AutoInvoice Tulostuspalveluun.

● Tulosta maksukehotusaineisto
- Toiminto luo maksukehotukset PDF-tulosteena näytölle ja kasvattaa

maksukehotuksen kierrosnumeroa +1 (kuitenkin niin, että kierroksia on max 3)
- Saman ajopäivän aikana tehdyt uusintatulostukset eivät päivitä kierroslaskuria
- Jos maksukehotus sisältää useita laskuja eri kierrosnumeroilla, perustietojen

asetusten teksti ja lisäkulu näytetään korkeimman kierroksen mukaisesti

● Lähetä suoraan Tulostuspalveluun
- Valinta on aktiivinen vain jos Autoinvoicen Tulostuspalvelu on aktivoitu käyttöön
- Jos haluat tarkastella maksukehotuksia ennen lähetystä, valitse ensin “Tulosta

maksukehotusaineisto”
- “Lähetä suoraan Tulostuspalveluun” -toiminto lähettää maksukehotukset

Priority-kirjeenä Autoinvoicen massatulostuspalveluun
- HUOM. Jos lähetys tehdään samalle aineistolla uudelleen, se lähtee myös

tulostuspalveluun uudelleen. Voit poistaa tarpeettoman maksukehotuksen
Lähetysjono-sovelluksen kautta jos tila on vielä “lähetyksessä”.
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Vahvistuksen jälkeen tulee näkyviin ”Tulostuspalvelun tulos”:

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Onnistuneita: “x” kpl:
● Lähetyksien tilaa (lähetyksessä, onnistunut, epäonnistunut) voi tämän jälkeen

tarkastella Fivaldi Lähetysjono -sovelluksen avulla.

Virheelliset:
● ”xxxx” – Asiakkaalle ”x” ei ole määritelty lähiosoitetta, postiosoitetta eikä

postinumeroa
● ”xxxx” – Asiakkaalle ”x” on määritelty liian pitkä lähiosoite (xx), tulostuspalvelun

sallittu pituus 60 merkkiä!

Asiakkaat joiden maksukehotuksen lähetys tulostuspalveluun estyi virheen vuoksi, listataan
näkymään allekkain. Voit tulostaa virheellisen maksukehotuksen PDF-tulosteena näytölle.
Yleensä virheen syynä on puutteelliset osoitetiedot tai liian pitkä “osoite1”-kentän arvo. Kun
osoitetiedot on korjattu asiakasrekisteriin, valitse ajo vain ko. Asiakkaalle ja lähetä asiakkaan
maksukehotus tulostuspalveluun.

Poikkeuksena tilapäisasiakkaat, joiden osoite haetaan aina laskulta. Tilapäisasiakkaan
osoitteiltaan puutteellinen maksukehotus tulee toimittaa PDF:nä käyttäjän toimesta.
Ilmoitukset poistuvat näkyvistä, kun sivu ladataan uudelleen.
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Epäonnistuneet lähetykset:
Kun lähetys on epäonnistunut Tulostuspalvelussa, Lähetysjono-sovelluksessa tilana näkyy
”epäonnistunut”. Maksukehotuksen luontikäyttäjä saa tästä ilmoituksen/toimintaohjeen
”kirjekuoreen”:

Maksukehotus PDF-tuloste

● Maksukehotuksen asiakkaan nimi- ja osoitetiedot haetaan yritysrekisteristä
(ajohetken tilanne). Poikkeuksena ”tilapäisasiakas” jonka tiedot haetaan aina
laskulta.
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Käyttäjän muokattavissa olevat vakiotekstit
● Sovellusikkunan myynnin perustiedoissa on mahdollista muokata maksukehotuksen

tiettyjä vakiotekstejä kielikohtaisesti.

● Ajokierroskohtaiset vakiotekstit voi määritellä kielikohtaisesti Perintä-välilehdellä.
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Kopion tulostus
● Kaikkien asiakkaiden viimeisimpien maksukehotusten kopiot voi tulostaa

raporttitulostimesta Myyntireskontran Perintä-raportilla. (Kopioihin tulostuu kuluvan
hetken päiväys.)
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Poikkeukset
Tilapäisasiakkaat-ominaisuus

● Tilapäisasiakkaan osalta eri asiakas tunnistetaan laskun nimi1-kentän tietojen
perusteella. Tulostettaessa Maksukehotus PDF näytölle, jokaiselle nimi1-tiedolle
tulostuu oma maksukehotus, vaikka kyseessä on sama asiakasnumero.

● Mikäli käytetään tulostuspalvelua, tilapäisasiakkaan jokaisen laskun maksukehotus
lähetetään erikseen. (Tässä siis eri logiikka kuin näytölle tulostettaessa.)

● Tilapäisasiakasmerkintä voidaan tehdä vain sovellusikkunan yritysrekisterin kautta.
Uuden asiakastunnuksen voi luoda helposti myös laskua tehdessä ja jokainen uusi
asiakas saa silloin oman asiakastunnisteen (suositus).

● HUOM. Maksukehotuksen teko tilapäisasiakkaille on tuettu vain kotimaisten
osoitteiden osalta. Jos laskun maana on ollut jokin muu kuin suomi, tämä voi
aiheuttaa tilapäisasiakkaan muille maksukehotuksille väärän maa-tiedon. Käytä
tilaispäisasiakastunnusta vain kotimaisten osoitteiden asiakkaille.

Pääyritys-ominaisuus
● Valittavissa asiakkaalle vain sovellusikkunan yritysrekisterin kautta. Laskulle valitun

asiakkaan lasku ja mahdollinen maksukehotus lähetetään jollekin toiselle yritykselle.
Laskun myyntitapahtumat kirjataan kuitenkin valitulle asiakkaalle, joka tuodaan tässä
tapauksessa laskun toimitustietoihin (automatisoitu vain Tilaustenkäsittelyssä).

● Jos kyseessä on lasku, jonka asiakkaalle on merkattu pääyritys,
maksukehotukselle tulostuu aina pääasiakkaan asiakastunnus, ei siis se joka
näkyy laskulla.

Laskun tiedot
- Asiakastunnus on valitun asiakkaan
- Laskutustietoina näkyy automaattisesti ”pääyritys” (vain Tilaustenkäsittelyssä)
- Myyntitapahtumat kirjautuvat valitun asiakkaan tunnukselle

Maksukehotuksen tiedot
- Pääyrityksen asiakastunnuksella ja tiedoilla
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