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1 Yleistä 

 

Fivaldi Alennukset / Hinnoittelu – rekisteri on Tilaustenkäsittelyn ja Ostotilauksien tuoterivien automaattisten 

alennusten käsittelyyn tehty aputoiminto. 

 

Rekisterissä voidaan määritellä automaattisesti tilaukselle tulevia ale1 ja ale2 - prosentteja useilla erilaisilla 

laskentasäännöillä. Laskentasäännöt ja niiden järjestys on kuvattu ruudun alaosassa.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Alennukset/ hinnoittelu  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 4 

 

 

2 Vasemman laidan painikkeet  

 

Ruudun vasemmassa reunassa on kaksi toimintonäppäintä. Kun hiiren kursorin vie ikonin päälle, avautuu pieni 

opasruutu joka kertoo mikä toiminto kuvakkeeseen on sidottu.  

 

Tallenna    

Ylinnä olevalla disketin kuvalla tallennetaan ruudulla tehdyt lisäykset ja muutokset.   

 

Sulje ruutu 

Disketin alapuolella on avoimen oven kuva. Tällä toiminnolla poistutaan ruudulta.  Mikäli ohjelmasta poistutaan 

eikä muutoksia tai lisäyksiä ole tallennettu, kysyy ohjelma halutaanko muutokset tallentaa.  Mikäli tallennus 

halutaan tehdä, klikataan Kyllä nappulaa, muuten Ei nappulaa.  
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3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset) 

 

Alennusrivejä voidaan poistaa Tietue -> Poista toiminnolla.  

Uusi rivi aktivoidaan viemällä hiiri uuden rivin johonkin kenttään, nuoli alas näppäimellä tai lisää tietue toiminnol-

la. 

 

Muutettu kohdassa näkyy viimeisen muutoksen ajankohta ja tekijä. 

Hae - painikkeella voit etsiä halutun kentän tiedon komennolla Ctrl+F11  

 

 

 

Ruudun alaosassa on kerrottu ensisijainen järjestys alennuksien määritysten käyttäytymisessä ti-

laustenkäsittelyssä.  
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Asiakas  

Nuoli alas -painikkeesta pääsee yrityshakuun tai haun voi käynnistää suoraan asiakaskentässä. 

Asiakkaat pitää ensin tallentaa yritysrekisteriin. 

 

Alennusrivi koskee valittua asiakasta seuraavin lisäkriteerein. 

 
Asiakas + tuotekoodi (+tuotetyyppi)    SÄÄNTÖ  1 
Asiakas + tuotekoodi (+tuotetyyppi)+ tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ  1 
 
Asiakas + tuoteryhmä (+tuotetyyppi)     SÄÄNTÖ 2 
Asiakas + tuoteryhmä (+tuotetyyppi) + tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 2 
 
 
Asiakas + tuotteen aleryhmä  (+tuotetyyppi)  SÄÄNTÖ 3 
Asiakas + tuotteen aleryhmä  (+tuotetyyppi)+ tiliöintiryhmä  SÄÄNTÖ 3 
 
Asiakas + tuotetyyppi     SÄÄNTÖ 6  
Asiakas + tuotetyyppi + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 6  
 

Aleryhmä (asiakkaan) 

Jotta aleryhmä saadaan listalle, tulee ko. koodi ensin tallentaa ainakin yhdelle ko. ryhmään kuuluvalle asiak-

kaalle yritysrekisterissä kohdassa alennusryhmä. 

 

Valitaan listalta ko. alennusryhmä. Asiakasta ei tällöin merkata. Aleryhmän määritykset koskevat kaikkia niitä 

asiakkaita joiden taakse ko. aleryhmä on tallennettu seuraavin lisäkriteerein.  

 

Aleryhmä (as)      SÄÄNTÖ 14 
Aleryhmä (as) + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 14 
 
Aleryhmä(as) + Aleryhmä(tuote) (+tuotetyyppi)  SÄÄNTÖ 5 
Aleryhmä(as) + Aleryhmä(tuote) (+tuotetyyppi)  
+tiliöintiryhmä     SÄÄNTÖ 5 
 

Asiakasryhmä  

Asiakasryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa. 

 
Valitaan listalta ko. asiakasryhmä. Asiakasta ei tällöin merkata. Määritykset koskevat kaikkia ko. asiakasryhmän 

asiakkaita seuraavin lisäkriteerein.  

 
Asiakasryhmä      SÄÄNTÖ 13 
(ko. asiakasryhmä saa ihan kaikista tuotteista alennuksen) 
 
Asiakasryhmä  + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 13 
(ko. asiakasryhmä saa ihan kaikista tuotteista alennuksen tässä tiliöintiryhmässä) 
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Asiakasryhmä + tuoteryhmä     SÄÄNTÖ 4 
(ko. asiakasryhmä saa ko. tuoteryhmän tuotteista alennuksen ) 
 
Asiakasryhmä + tuoteryhmä+tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 4 
(ko. asiakasryhmä saa ko. tuoteryhmän tuotteista alennuksen vain tässä tiliöintiryhmässä)  
 
 

Tuotetyyppi  

Tuotteen tuotetyyppi näkyy tuotteen kohdalla tuoterekisterissä. Tilaustenkäsittelyn automaattisten alennusten 

osalta on käytettävissä tuotetyypit: Perustuotteet sekä Työsuoritukset.   

 

Valitaan listalta ko. tuotetyyppi. Määritykset koskevat kaikkia tämän tuotetyypin tuotteita seuraavin lisäkriteerein.  

 
 
Tuotetyyppi      SÄÄNTÖ 12 
Tuotetyyppi  + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 12 
 
Tuotetyyppi + asiakasryhmä     SÄÄNTÖ 7  
Tuotetyyppi + asiakasryhmä + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 7  
 
Tuotetyyppi + aleryhmä(as)     SÄÄNTÖ 8 
Tuotetyyppi + aleryhmä(as) + tiliöntiryhmä   SÄÄNTÖ 8 
 

Tuotekoodi  

Nuoli alas -painikkeesta pääsee tuotehakuun, voit etsiä myös suoraan tuotekoodi kentässä.  

 

Alennusrivi koskee vain valittua tuotetta seuraavin lisäkriteerein.   

 
Tuotekoodi (+tuotetyyppi)     SÄÄNTÖ 9 
Tuotekoodi (+tuotetyyppi) + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 9 

Aleryhmä (tuotteen) 

Jotta aleryhmä saadaan listalle, tulee ko. koodi ensin tallentaa ainakin yhdelle ko. ryhmään kuuluvalle tuotteelle 

tuoterekisterissä kohdassa alennusryhmä. 

 

Valitaan listalta ko. alennusryhmä. Tuotetta ei tällöin merkata. Aleryhmän määritykset koskevat kaikkia niitä 

tuotteita joiden taakse ko. aleryhmä on tallennettu seuraavin lisäkriteerein.  

 

Aleryhmä (+ pakollinen tuotetyyppi )    SÄÄNTÖ 11 
Aleryhmä (+ pakollinen tuotetyyppi ) + tiliöintiryhmä  SÄÄNTÖ 11 
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Tuoteryhmä  

Tuoteryhmät perustetaan tuoterekisterissä.  

 
Valitaan listalta ko. tuoteryhmä. Tuotetta ei tällöin merkata. Määritykset koskevat kaikkia ko. tuoteryhmän tuot-

teita seuraavin lisäkriteerein.  

 
Tuoteryhmä (+ Tuotetyyppi )    SÄÄNTÖ 10  
(ko. tuoteryhmän tuotteille tulee alennus kaikilla tilauksilla) 
 
Tuoteryhmä (+ Tuotetyyppi )+tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 10  
(ko. tuoteryhmän tuotteille tulee alennus kaikilla tilauksilla vain tässä tiliöintiryhmässä) 
 

Tiliöintiryhmä  

Jos alennusriville on määritelty tiliöintirymä, sääntö koskee vain ko. tiliöintiryhmän tilauksia.  

1.% 

Rivin määritysten mukaisten tuotteiden ensimmäisen (ale1) alennusprosentin luku. Tulee näkyviin automaatti-

sesti tilauksille. 

2.% 

Rivin määritysten mukaisten tuotteiden toisen (ale2) alennusprosentin luku. Tulee näkyviin automaattisesti ti-

lauksille. 

 

Pyöristys 

Pyöristyksen on tarkoitus pyöristää tuotteen myyntihinta tilaukselle haettaessa ja uudesta summasta laske-
taan alennus.   
 
Tuoterekisterissä myyntihinta esim. 123,4567. Valittu pyöristyskaava pyöristää myyntihinnan seuraavasti:  
 
0,0001 eur   123,456700 
0,0010 eur  123,457000 
0,0100 eur  123,460000 
0,0500 eur  123,450000 
0,1000 eur  123,500000 
0,5000 eur  123,500000 
1,0000 eur  123,000000 
5,0000 eur   125,000000 
10,0000 eur  120,000000 
 

Kerroin  

Tuotteen myyntihinta kerrotaan tilaukselle haettaessa ko. kertoimen mukaisesti.  
 

Alkupäivä  

Alennusrivin alkamispäivämäärä (tyhjä = voimassa heti). 

Loppupäivä  

Alennusrivin viimeinen voimassaolopäivä (tyhjä = voimassa toistaiseksi). 
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4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset) 

 

Alennusrivejä voidaan poistaa Tietue -> Poista toiminnolla.  

Uusi rivi aktivoidaan viemällä hiiri uuden rivin johonkin kenttään, nuoli alas näppäimellä tai lisää tietue toiminnol-

la. 

 

Muutettu kohdassa näkyy viimeisen muutoksen ajankohta ja tekijä. 

Hae - painikkeella voit etsiä halutun kentän tiedon komennolla Ctrl+F11  

 

 

 

Ruudun alaosassa on kerrottu ensisijainen järjestys alennuksien määritysten käyttäytymisessä ti-

laustenkäsittelyssä.  
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Toimittaja  

Nuoli alas -painikkeesta pääsee yrityshakuun tai haun voi käynnistää suoraan asiakaskentässä. 

Toimittajat tulee ensin tallentaa yritysrekisteriin. 

 

Alennusrivi koskee valittua toimittajaa seuraavin lisäkriteerein. 

 
Toimittaja + tuotekoodi (+tuotetyyppi)    SÄÄNTÖ  1 
Toimittaja + tuotekoodi (+tuotetyyppi)+ tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ  1 
 
Toimittaja + tuoteryhmä (+tuotetyyppi)     SÄÄNTÖ 2 
Toimittaja + tuoteryhmä (+tuotetyyppi) + tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 2 
 
Toimittaja + tuotteen aleryhmä  (+tuotetyyppi)  SÄÄNTÖ 3 
Toimittaja + tuotteen aleryhmä  (+tuotetyyppi)+ tiliöintiryhmä  SÄÄNTÖ 3 
 
Toimittaja + tuotetyyppi     SÄÄNTÖ 6  
Toimittaja + tuotetyyppi + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 6  
 

Aleryhmä (toimittajan) 

Jotta aleryhmä saadaan listalle, tulee ko. koodi ensin tallentaa ainakin yhdelle ko. ryhmään kuuluvalle toimitta-

jalle yritysrekisterissä kohdassa alennusryhmä. 

 

Valitaan listalta ko. alennusryhmä. Toimittajaa ei tällöin merkata. Aleryhmän määritykset koskevat kaikkia niitä 

toimittajia joiden taakse ko. aleryhmä on tallennettu seuraavin lisäkriteerein.  

 

Aleryhmä (toimittajan)     SÄÄNTÖ 14 
Aleryhmä (toimittajan) + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 14 
 
Aleryhmä(toimittajan) + Aleryhmä(tuote) (+tuotetyyppi)  SÄÄNTÖ 5 
Aleryhmä(toimittajan) + Aleryhmä(tuote) (+tuotetyyppi)  
+tiliöintiryhmä     SÄÄNTÖ 5 
 

Asiakasryhmä (= yritysryhmä) 

Yritysryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa. 

 
Valitaan listalta ko. yritysryhmä. Toimittajaa ei tällöin merkata. Määritykset koskevat kaikkia ko. yritysryhmän 

toimittajia seuraavin lisäkriteerein.  

 
Yritysryhmä      SÄÄNTÖ 13 
(ko. yritysryhmä saa ihan kaikista tuotteista alennuksen) 
 
Yritysryhmä  + tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 13 
(ko. yritysryhmä saa ihan kaikista tuotteista alennuksen tässä tiliöintiryhmässä) 
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Yritysryhmä + tuoteryhmä     SÄÄNTÖ 4 
(ko. yritysryhmä saa ko. tuoteryhmän tuotteista alennuksen ) 
 
Yritysryhmä + tuoteryhmä+tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 4 
(ko. yritysryhmä saa ko. tuoteryhmän tuotteista alennuksen vain tässä tiliöintiryhmässä)  
 
 

Tuotetyyppi  

Tuotteen tuotetyyppi näkyy tuotteen kohdalla tuoterekisterissä. Ostotilauksien automaattisten alennusten osalta 

on käytettävissä tuotetyypit: Perustuotteet sekä Työsuoritukset.   

 

Valitaan listalta ko. tuotetyyppi. Määritykset koskevat kaikkia tämän tuotetyypin tuotteita seuraavin lisäkriteerein.  

 
 
Tuotetyyppi      SÄÄNTÖ 12 
Tuotetyyppi + tiliöintiryhmä    SÄÄNTÖ 12 
 
Tuotetyyppi + yritysryhmä     SÄÄNTÖ 7  
Tuotetyyppi + yritysryhmä + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 7  
 
Tuotetyyppi + aleryhmä(toimittajan)    SÄÄNTÖ 8 
Tuotetyyppi + aleryhmä(toimittajan) + tiliöntiryhmä  SÄÄNTÖ 8 
 

Tuotekoodi  

Nuoli alas -painikkeesta pääsee tuotehakuun, voit etsiä myös suoraan tuotekoodi kentässä.  

 

Alennusrivi koskee vain valittua tuotetta seuraavin lisäkriteerein.   

 
Tuotekoodi (+tuotetyyppi)     SÄÄNTÖ 9 
Tuotekoodi (+tuotetyyppi) + tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 9 

Aleryhmä (tuotteen) 

Jotta aleryhmä saadaan listalle, tulee ko. koodi ensin tallentaa ainakin yhdelle ko. ryhmään kuuluvalle tuotteelle 

tuoterekisterissä kohdassa alennusryhmä. 

 

Valitaan listalta ko. alennusryhmä. Tuotetta ei tällöin merkata. Aleryhmän määritykset koskevat kaikkia niitä 

tuotteita joiden taakse ko. aleryhmä on tallennettu seuraavin lisäkriteerein.  

 

Aleryhmä (+ pakollinen tuotetyyppi )    SÄÄNTÖ 11 
Aleryhmä (+ pakollinen tuotetyyppi ) + tiliöintiryhmä  SÄÄNTÖ 11 
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Tuoteryhmä  

Tuoteryhmät perustetaan tuoterekisterissä.  

 
Valitaan listalta ko. tuoteryhmä. Tuotetta ei tällöin merkata. Määritykset koskevat kaikkia ko. tuoteryhmän tuot-

teita seuraavin lisäkriteerein.  

 
Tuoteryhmä (+ Tuotetyyppi )    SÄÄNTÖ 10  
(ko. tuoteryhmän tuotteille tulee alennus kaikilla tilauksilla) 
 
Tuoteryhmä (+ Tuotetyyppi )+ tiliöintiryhmä   SÄÄNTÖ 10  
(ko. tuoteryhmän tuotteille tulee alennus kaikilla tilauksilla vain tässä tiliöintiryhmässä) 
 

Tiliöintiryhmä  

Jos alennusriville on määritelty tiliöintiryhmä, sääntö koskee vain ko. tiliöintiryhmän tilauksia.  

1.% 

Rivin määritysten mukaisten tuotteiden ensimmäisen (ale1) alennusprosentin luku. Tulee näkyviin automaatti-

sesti tilauksille. 

2.% 

Rivin määritysten mukaisten tuotteiden toisen (ale2) alennusprosentin luku. Tulee näkyviin automaattisesti ti-

lauksille. 

 

Pyöristys 

 
- parametri käytössä vain myyntitilauksien puolella 

Kerroin  

- parametri käytössä vain myyntitilauksien puolella 
 

Alkupäivä  

Alennusrivin alkamispäivämäärä (tyhjä = voimassa heti). 

Loppupäivä  

Alennusrivin viimeinen voimassaolopäivä (tyhjä = voimassa toistaiseksi). 

 

  


