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Kirjanpito
Uusi toiminnallisuus: Vuosimuutokset verolomakkeisiin 6A ja 5
Fivaldin verolomakkeisiin on tehty vuosimuutokset sekä seuraavat verottajan tietuekuvausten
mukaiset muutokset:
●

Lomakkeeseen 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja
ei tullut tänä vuonna sisältömuutoksia. Verottajan tekemät tekniset muutokset on
toteutettu Fivaldissa jo aiemmin.

●

Lomakkeeseen 6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä tehtiin
pääomarahastoyhtymän veroilmoituksen vaatimat kenttälisäykset. Verottajan tekemät
tekniset muutokset on toteutettu Fivaldissa jo aiemmin.

●

Liitelomakkeisiin 7B, 7C, 8B, 18B ja 73B ei tullut sisältömuutoksia. Verottajan tekemät
tekniset muutokset on toteutettu Fivaldissa jo aiemmin.

●

Muiden liitelomakkeiden muutokset on toteutettu Fivaldissa kevään
verolomakepäivitysten yhteydessä.

Tarkemmat muutostiedot löydät seuraavista verottajan tietuekuvauksista:
●

5 / 2021:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_ti
etuekuvaus_2021_5.pdf

●

6A / 2021:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_ti
etuekuvaus_2021_6a.pdf

●

Liitelomakkeet:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tulov
eroilmoitu/
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Myynninhallinta
Korjaus: Asiakkaan valuuttatiedot eivät vaihdu oikein laskulle
Myynninhallinnassa on korjattu virhetilanne, jossa Fivaldi ei vaihtanut oikeaa valuuttaa laskulle,
jos asiakkaalle oli tallennettu joku muu valuutta kuin euro.
Nyt valuutta vaihtuu laskun tietoihin asiakkaalle tallennetun valuutan mukaan.

Kiinteistöhallinta
Korjaus: Virhe Kiinteistöhallinnan laskujen Finvoice-aineistoissa
Kiinteistöhallinnan laskujen välityksessä on korjattu virhetilanne, joka saattoi aiheuttaa
Finvoice-aineistojen validoinnin hylkäyksen, jos maksulajin kerroin oli alle 1. Nyt maksulajin
kerroin esitetään aineistossa oikein myös näissä tapauksissa, ja validointi onnistuu.

Visma Connect
Korjaus: Sähköpostiosoitteen kenttää on pidennetty
Fivaldin palvelunhallinnassa käyttäjän sähköpostiosoitekentän maksimipituus on muutettu 128
merkkiin entisen 50 merkin sijasta. Muutos on tehty sekä uuden käyttäjän luonnissa että
käyttäjätiedoissa oleviin sähköpostikenttiin.
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Korjaus: Fivaldi pyytää virheellisesti luomaan salasanan uudelle käyttäjälle
Fivaldin pääasiakkuuden alla olevan asiakasyrityksen käyttöönotossa on korjattu virhetilanne,
jossa Fivaldi pyysi pääkäyttäjää valitsemaan itse ensimmäiselle asiakasyrityksen käyttäjälle
salasanan, vaikka Fivaldin käyttäjien hallinta on kytketty Visma Connectiin. Nyt tilanne on
korjattu, ja ensimmäistä käyttäjää luotaessa pääkäyttäjälle kerrotaan, että asiakasyrityksen
käyttäjä valitsee itse salasanan Visma Connectissa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Tapahtumalaskutus
Korjaus: Kaikki integraatiot eivät näy Tapahtumalaskutuksessa
Fivaldin tapahtumalaskutuslaskennassa on korjattu virhetilanne, jossa kaikki
kumppanikäyttäjätunnuksella toteutetut integraatiot eivät näkyneet Tapahtumalaskutuksessa,
eikä Fivaldin pääasiakas pystynyt laskuttamaan näitä asiakasyrityksiltään
Tapahtumalaskutuksen perusteella. Nyt tapahtumalaskutuslaskenta on korjattu siten, että kaikki
kumppanikäyttäjätunnuksella toteutetut integraatiot tulevat mukaan Tapahtumalaskutukseen.
Tapahtumat lasketaan aina päättyvältä kuulta seuraavan kuukauden alussa, joten korjaus tulee
koskemaan marraskuun 2021 ja sen jälkeisiä tapahtumia.
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Fivaldin API-rajapinta
Korjaus: Ostolaskun maksatustapa muuttuu virheellisesti
ulkomaanmaksuksi
Fivaldin API-rajapinnassa on korjattu virhetilanne, joka aiheutti joissain tilanteissa ostolaskun
maksatustavan muuttumisen ulkomaanmaksuksi, jos laskun tietoja päivitettiin rajapinnan kautta
PATCH-metodilla. Nyt tilanne on korjattu siten, että maksatustapa muuttuu vain silloin, jos
API-rajapinnan kautta päivitetään laskun valuutta-kentän arvoa.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa
ruutunäkymän häiriön
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin, kun Fivaldin
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska selaimet ottavat
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:
●
●

Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista, miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
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