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1 Yleistä 
 

Fivaldi palvelunhallinta -sovelluksella yrityksen pääkäyttäjät voivat hallita hankitun ohjelmistopaketin käyttöoi-

keuksia ja käyttäjiensä tietoja.  

 

Käyttäjien/käyttäjäryhmien käyttöoikeuksia voidaan ohjata yrityskohtaisesti sovellus-, toiminto- ja tulostetasolla.  

 

Fivaldi toimituksen yhteydessä, Finnvalli määrittelee yhdelle yrityksen nimeämälle pääkäyttäjälle tarvittavat oi-

keudet jonka jälkeen ko. käyttäjä pystyy itse hallitsemaan omia ja muiden käyttäjiensä oikeuksia hankitussa laa-

juudessa. 

 

Apuohjelmat -> Palvelunhallinta avaa palveluhallinnan päänäkymän.  
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Palvelunhallinta - näkymä 
 

Näkymän vasemmasta reunasta löytyvät hallinnan pääkohdat: 

 

• Palvelun tiedot 
• Käyttäjät 
• Käyttäjäryhmät 
• Aktiiviset yritykset  
• Ei aktiiviset yritykset 
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2 (+) Palvelun tiedot  
2.1 Yleiset asetukset 
Yleiset asetukset valinnasta näet omaa yritystäsi koskevia tietoja ja voit määritellä erinäisiä parametreja. 
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Yleiset asetukset (vasen ryhmä)  
- näitä käyttäjä ei voi itse muuttaa. Tiedot on määritelty Fivaldissa sopimuksen mukaisesti.  

 

Käyttäjien määrä (käytössä/max) Näyttää käytössä olevien tunnusten määrän 

sekä max tunnusten lukumäärän 

Yhtäaikaisten käyttäjien määrä Näyttää kuinka monen käyttäjätunnuksen on 

mahdollista olla yhtä aikaa kirjautuneena si-

sään 

Yritysten määrä (käytössä/max) Näyttää käytössä olevien yritysten lukumää-

rän ja max yritysten määrän.  

Yritystunnus väli Näyttää numerosarjan johon Fivaldi yritysten 

tunnusnumerot sijoittuvat 

 

 

Yleiset asetukset (oikea ryhmä)  
- seuraavia kohtia käyttäjä voi tietyissä rajoissa itse määritellä.  

 

Salasanan vaihtoväli Aika päivinä kuinka usein yrityksesi käyttäjien 

on vaihdettava salasanansa. 

Päiviksi voidaan määritellä enintään 270 päi-

vää. 
Salasanan minimipituus Salasanan minimipituus merkkeinä. 

Määritys oltava vähintään 8 merkkiä. 
Sisään kirjautumisyrityksiä Kuinka monta kertaa käyttäjä saa yrittää si-

sään kirjautumista ennen kuin käyttäjätunnus 

lukitaan. Suurin sallittu arvo on 12 kertaa. 

Web-puolen yhteys auki 
 
 

Kuinka monta minuuttia Fivaldi Web–sivut py-

syvät auki ilman, että niitä käytetään. Suurin 

sallittu aika on 30 min.  

Neuvontaoikeudet voimassa enintään Kuinka moneksi tunniksi enintään voidaan 

neuvontaoikeudet Finnvallin sovellusneuvo-

jalle myöntää. Suurin sallittu aika on 48 tuntia. 

 

Muutosaika näyttää kellonajan ja päivämäärän viimeiselle tallennetulle muutokselle. 

 
Muutos käyttäjä näyttää viimeisen muutoksen tekijän käyttäjätunnuksen. 

 

Käyttäjämäärä 
Käyttäjämäärä -kohdassa näet kuinka monta käyttöoikeutta sekä yhtäaikaista käyttöoikeutta yrityksellesi on 

määritelty sovellus-, rekisteri-, apuohjelma ja web-sovelluskohtaisesti. Valitsemalla Sovellustyyppi listasta 
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tyypin, näet ko. tyyppiin kuuluvat sovellukset sekä sen käyttäjämäärät. Menemällä tietyn sovelluksen kohdalle 

näet oikealla olevassa laatikossa sen sovelluksen raportit ja niiden käyttäjämäärät. 

 

Max käyttäjät Kuinka monelle käyttäjälle voit antaa oikeudet 

kyseiseen sovellukseen 

Max yht. aikaiset Kuinka monta käyttäjää voi yhtä aikaa käyttää 

kyseistä sovellusta 

 

Käyttöoikeuksien tarkastelu sovelluskohtaisesti  
Tuplaklikkaamalla tässä näkymässä haluttua modulia, ohjelma avaa Sovelluksen käyttäjät -ruudun jossa näkyy 

keille käyttäjille ja ryhmille tämän modulin oikeuksia on annettu. 
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Oikeudet käyttäjille –otsikon alla näkyvät kaikki käyttäjätunnukset joille on annettu suoria oikeuksia ko. modu-

liin. Vieressä näkyy ko. yritysnumeroväli jota annetut oikeudet koskevat. 

 

Oikeudet käyttöoikeusryhmille –otsikon alla näkyvät kaikki käyttäjäryhmät joihin on annettua oikeuksia ko. 

moduuliin. Oikeudet koskevat kaikkia niitä käyttäjätunnuksia jotka on kytketty ko. käyttäjäryhmään. Vieressä 

näkyy ko. yritysnumeroväli jota annetut oikeudet koskevat. 

 

ps. Menemällä käyttäjäryhmät -listalla ko. ryhmän kohdalle näet oikeassa yläkulmassa kaikki käyttäjätunnukset 

jotka on kytketty ko. ryhmään. 

 

Oikeudet ulkopuolisten käyttöoikeusryhmille –otsikon alla näkyvät jonkin toisen Fivaldi ympäristön ulkopuo-

liset käyttäjäryhmät joihin on liitetty käyttäjäksi yksi tai useampi tämän ympäristön käyttäjätunnuksista ja ryh-

mässä on annettu oikeuksia ko. moduuliin. Oikeudet koskevat kaikkia niitä käyttäjätunnuksia jotka on kytketty 

ko. ulkopuoliseen käyttäjäryhmään. Vieressä näkyy ko. yritysnumeroväli jota annetut oikeudet koskevat.  

 

ps. Menemällä käyttäjät -listalla tunnuksen kohdalle näet oikeassa yläkulmassa kaikki ryhmät joihin ko. tunnus 

on liitetty. Jos kyseessä on ulkopuolisen ympäristön käyttäjäryhmä, on ryhmän nimen perässä silloin * -merkki.  
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3 Ylävalikko    
Toiminnot – Tietue – Fivaldi – Rekisteri – Ohje - Ikkuna  

 

3.1 Toiminnot 
valikon alta löytyy TALLENNA (tallentaa muutokset) ja POISTU ( sulkee sovelluksen).  

Samojen toimintojen pikanapit löytyvät vasemmasta laidasta kaksi ylintä painiketta.  

 

3.2 Tietue 
valikon alla on  

 

- Edellinen   -> siirtyy edelliseen tietueeseen  

- Seuraava   -> siirtyy seuraavaan tietueeseen 

- Vieritä ylös  -> siirtyy suoraan ko. ruudun ylimpään tietueeseen  

- Vieritä alas   -> siirtyy suoraan ko. ruudun alimpaan tietueeseen 

 

- Lisää   -> lisää uuden tietueen  

- Poista   -> poistaa kohdalla olevan tietueen 

 

- Monista   -> kopioi edellisen tietueen 

- Tyhjennä   -> tyhjentää ko. tietueen 

 

3.3 Fivaldi  
Valikon alla on pikanapit sovelluksiin, Fivaldi Web ja raporttitulostimeen siirtymiseen 

(sulkematta Palvelunhallintaa). 

 

3.4 Rekisteri  
Valikon alla on pikanapit käytössä oleviin rekistereihin siirtymiseen (sulkematta Palvelunhallintaa). 

 

3.5 Ohje 
 

- Ohje  -> (ei toiminnassa toistaiseksi) 
 

- Pikatoiminnot -> näyttää näppäimistön pikatoimintojen koodit 
- Näytä virhe -> näyttää mahdollisen virhetilanteen tietokantakoodit 

 
3.6 Ikkuna 
 

- Limittäin, Allekkain, Vierekkäin   
 

-> ikkunanäkymän asettelukomento (toimii sovelluksissa joissa  
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ikkunan koon muuttaminen on sallittu ja koskee useiden yhtäaikaisen auki olevien 

ikkunoiden asettelua.) 

 

- viimeinen kohta näyttää auki olevien Fivaldi –moduulien nimet.  
 

4 Vasemman laidan painikkeet  
Näytön vasemmassa reunassa on 5 toimintonäppäintä. Kun hiiren kursorin vie ikonin päälle,  avautuu pieni 

opasruutu jossa on kerrottu mikä toiminto kuvakkeeseen on sidottu.  

 

4.1 Tallenna    
Ylinnä olevalla disketin kuvalla tallennetaan näytöllä tehdyt lisäykset ja muutokset.   

 

4.2 Sulje ruutu 
Disketin alapuolella on avoimen oven kuva.  Tällä toiminnolla poistutaan näytöstä.  Mikäli ohjelmasta poistu-

taan eikä muutoksia tai lisäyksiä ole tallennettu, kysyy ohjelma halutaanko muutokset tallentaa.  Mikäli tallen-

nus halutaan tehdä, klikataan Kyllä nappulaa, muuten Ei nappulaa.  

 

4.3 Uusi käyttäjä  
Avaa näkymän, jossa määritellään uuden käyttäjän tunnus ja salasana.  

 

Uuden käyttäjätunnuksen perustaminen 
 
Uuden käyttäjän lisääminen tapahtuu painamalle vasemmalta toimintopainike sarakkeesta löytyvää Uusi käyt-

täjä painiketta.  Tämän jälkeen kysytään uuden käyttäjän käyttäjätunnus sekä salasana. Käyttäjätunnuk-

seen tulee alkuun yrityksellesi määritelty käyttäjätunnuksen alkuosa, jota et voi muuttaa (esim. paltsto-). Sala-

sana pitää varmistukseksi syöttää kaksi kertaa. Salasanan pitää myös läpäistä kompleksisuustarkistus. Tämän 

jälkeen siirrytään käyttäjätiedot kohtaan, jossa täytetään loput käyttäjän tiedot (nimi, sähköposti ym.).  

 

HUOM! Sähköpostiosoitteen säilyttäminen oikeana on erityisen tärkeää, koska tietoa tarvitaan siinä 
tapauksessa, jos palveluntarjoajan tarvitsee nollata käyttäjän unohtunut salasana. 
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Käyttäjätunnuksen poistaminen 

 
 
Poista käyttäjä Tätä painamalla voit poistaa ko. käyttäjän ko-

konaan. 

 

Käyttäjätunnuksen salasanan kompleksisuus 
Salasanan pitää olla vähintään 8 merkkiä pitkä tai enemmän jos pääkäyttäjä niin määrittelee sekä sisältää 

merkkejä kolmesta eri merkkiryhmästä.  

 
Merkkiryhmät 

• Pienet kirjaimet (a-z) 
• Isot kirjaimet (A-Z) 
• Numerot (0-9) 
• Erikoismerkit (!"#$%&()''*+,-/:;<=>?_[]) 

 

Salasanan pakollinen vaihtoväli 
Katso yleiset asetukset. 

Pääkäyttäjä pystyy yleisissä asetuksissa määrittelemään ko. kohdan: 

 

Salasanan vaihtoväli Aika päivinä kuinka usein yrityksesi käyttäjien 

on vaihdettava salasanansa. 

Päiviksi voidaan määritellä enintään 270 päi-

vää. 
 

Salasanan vaihtaminen pääkäyttäjän toimesta  
Pääkäyttäjä voi vaihtaa ja antaa uuden salasanan kaikille tunnuksille. 

Käyttäjät listalla mennään halutun tunnuksen päälle ja painetaan ” Vaihda salasana”.  
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Käyttäjätunnuksen lukitseminen tai lukituksen poisto  
Pääkäyttäjä voi poistaa lukituksen tunnukselta esim. tilanteessa kun on yritetty kirjautua sisään liian monta ker-

taa väärällä salasanalla. Pääkäyttäjä voi myös halutessaan laittaa lukituksen päälle kohtaan ”Käyttäjä lukittu”. 

 

 
 

Käyttäjä lukittu 
Rasti ruudussa tarkoittaa, että käyttäjä on lu-

kittu eikä pääse kirjautumaan järjestelmään. 

Vaihda salasana 
Tätä painamalla avautuu ikkuna jossa ko. 

käyttäjälle voidaan määritellä uusi salasana. 
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Käyttäjä voi myös itse vaihtaa salasanansa 

 
 

Käyttäjätunnuksen salasana voidaan vaihtaa haluttaessa Fivaldi Info sivun kohdasta ”Omat tiedot” ja paina-

malla ”Vaihda salasana”.  

 

4.4 Uusi käyttäjäryhmä  
Avaa näkymän, jossa määritellään uuden käyttäjäryhmän tiedot.  

 
Käyttäjäryhmien hyöty 
Käyttäjäryhmien määrää ei ole rajoitettu. Voit siis luoda niin monta ryhmää kuin on tarpeellista. Käyttäjäryhmien 

käyttö on suositeltavaa varsinkin jos yrityksellä on useita käyttäjiä ja käyttäjillä on samoja sovellusoikeuksia, 

samoihin yrityksiin. Ryhmien avulla saat lisättyä oikeudet kaikille samantyyppisille käyttäjille kerralla ja vaivatto-

mammin. Käyttäjäryhmiä on kahta eri tyyppiä: Käyttöoikeusryhmä ja Ulkopuolisten käyttöoikeusryhmä. 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Palvelunhallinta  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 15 

Uuden käyttäjäryhmän perustaminen (omien käyttäjien ryhmä) 

Uuden käyttäjäryhmän perustaminen tapahtuu painamalla vasemmalta toiminto- painike sarakkeesta löytyvää 

”Uusi käyttäjäryhmä” -painiketta.  painamisen jälkeen luodaan automaattisesti uusi ryhmä nimellä Uusi 

ryhmä. Tämän jälkeen siirrytään nimikenttään johon voi syöttää halutun nimen ryhmälle. Vältä kuitenkin liian 
pitkiä nimiä. Ohjelma herjaa sivun alalaidassa mikäli suurin sallittu merkkimäärä ylittyy. HUOM! Voit valita 
käyttäjäryhmän tyypin ainoastaan ennen ensimmäistä tallennusta. Sen jälkeen ryhmän tyypin muuttami-

nen ei ole mahdollista. 

 

Tyypiksi valitaan ”Käyttöoikeusryhmä” jos kyseessä olevan ryhmän käyttäjät ovat yrityksen omia käyttäjiä. 

 
Käyttäjän lisääminen omien käyttäjätunnusten ryhmään 
 
Liitä uusi käyttäjä- painike  
Käyttäjän lisääminen Käyttöoikeusryhmään 

Lisää käyttäjä ryhmään -painikkeesta aukeaa ikkuna, josta näet kaikki ne yrityksesi käyttäjät,  

jotka eivät vielä kuulu kyseiseen ryhmään.  

Voit liittää käyttäjän valittuun ryhmään tuplaklikkaamalla hiiren vasenta painiketta käyttäjän kohdalla. 
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Ulkopuolisen Fivaldi -ympäristön käyttäjätunnuksen liittäminen käyttäjäksi haluttuihin 
yrityksiin 
 
Fivaldi järjestelmään on mahdollista liittää ulkopuolinen käyttäjätunnus käyttäjäksi haluttuihin yrityksiin. Esim. 

tilanne, kun tilitoimiston asiakkaalla on oma Fivaldi ympäristö ja tilitoimiston kirjanpitäjällä omassa ympäristös-

sään Fivaldi tunnus ja oikeudet.  

 

Pyynnön lähettäjän toimenpiteet 

Perusta ensin uusi käyttäjäryhmä ” Uusi käyttäjäryhmä ” painikkeella.  
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Määrittele käyttäjäryhmälle nimi ja valitse tyypiksi -> Ulkopuolisten käyttöoikeusryhmä. 

Valitse keskellä ruutua näkyvälle yrityslistalle yritys johon ulkopuolisen käyttäjän oikeudet halutaan määritellä. 

Tallenna uusi ryhmä ennen kuin jatkat seuraavaan kohtaan, muutoin lähetys ei onnistu.  
 

Paina seuraavaksi” Lähetä pyyntö käyttäjälle ”.  
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Anna pyydettävän käyttäjän käyttäjätunnus ja paina Lähetä pyyntö.  

Kuittaa ilmoitus pyynnön lähetyksestä OK:lla.  

 

Ilmoita ko. ulkopuoliselle käyttäjälle, että hän käy hyväksymässä pyynnön omalla Fivaldi info ruudullaan. 

(Pyyntö on voimassa 24 h. Jos pyyntöä ei ehditä hyväksyä siinä ajassa, tulee lähettää uusi pyyntö. ) 
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- Ulkopuolisen käyttäjän toimenpiteet  
Ulkopuolinen käyttäjä on saanut omaan Fivaldi -info näkymäänsä viestin pyynnöstä ”Käyttäjän viestit” - osioon. 

Avaa viesti ja paina seuraavassa näkymässä ”Hyväksy”.  

 

 
 

Ilmoita pyynnön lähettäjälle hyväksynnästä niin hän pääsee nyt antamaan halutut käyttöoikeudet. 

(Vasta tämän jälkeen hoidettavat yritykset tulevat näkyviin ulkopuolisen käyttäjän yrityslistalle.)  
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- Pyynnön lähettäjän jatkotoimenpiteet: käyttöoikeuksien määrittely ulkopuoliselle 
käyttäjälle 
 

Avaa Palvelunhallinta ja käyttäjäryhmät -lista. Mene ko. ulkopuolisen käyttäjäryhmän kohdalle sivun vasem-

massa laidassa.  

 

Ruudun oikeassa yläkulmassa näkyy nyt kaikki ne ulkopuoliset käyttäjät jotka ovat pyynnön hyväksyneet. Voit 

lähettää saman ulkopuolisen ryhmän sisällä pyyntöjä ainoastaan saman Fivaldi ympäristön käyttäjille (= käyttä-

jätunnuksen alkuosa on sama ).  

Mikäli on tarvetta liittää myös jonkun toisen Fivaldi ympäristön ulkopuolisia käyttäjiä, niin tätä varten on tehtävä 

aina oma ulkopuolinen käyttöoikeusryhmä.    

 

Määrittele haluttuun yritykseen kaikki tarvittavat käyttöoikeudet ja jos oikeudet annetaan useaan eri yritykseen, 

paina Kopioi yrityksille ja valitse halutut yritykset. 

 

Voit määritellä ulkopuolisen ryhmän käyttäjille ainoastaan niiden moduulien käyttöoikeuksia jotka ulkopuolisella 

käyttäjällä on hankittuna omaan Fivaldi sopimukseensa. Ohjelma tarkistaa myös ulkopuolisen ympäristön max 

käyttäjämäärät per sovellus, eli esim. jos hankittu vain 1 oikeus kirjanpitoon, et voi antaa pyyntöä kahdelle tun-

nukselle kirjanpidon oikeuksiin liittyen.   
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ps. Jos ulkopuoliselle käyttäjäryhmälle on annettu oikeus myös Palvelunhallinta sovellukseen, ulkopuolinen 

käyttäjä ei silti pääse hallitsemaan muuta kuin omaan ympäristöönsä liittyvää ulkopuolista käyttäjäryhmää ja 

sen oikeuksia. Ulkopuolinen käyttäjä ei siis voi olla ”pääkäyttäjänä” toisen ympäristön palvelunhallinnassa.  

 

Tallenna muutokset. Ulkopuolisella käyttäjällä näkyy nyt annetut käyttöoikeudet niissä yhtiönumeroissa joihin 

oikeudet määriteltiin.  

 

- Ulkopuolisen käyttäjän näkymä_Eri kantaryhmä?  
 

Jos ulkopuolinen käyttäjä toimii eri Fivaldi kantaryhmässä kuin lähettävä yhtiö, tulee ulkopuolisen käyttäjän 

tehdä aina seuraava toimenpide päästääkseen käsittelemään toisen ympäristön yrityksiä:  

 

Fivaldi - Info sivun otsikolle on tällöin ilmestynyt uusi kohta ” Vaihda kantaryhmä ”. 
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Valitse listalta ulkopuolisen ympäristön kantaryhmä ja paina Valitse. 

Ohjelma palaa info-ruudulle ja näyttää nyt vain valitun kantaryhmän yritykset. Kun halutaan taas siirtyä toiseen 

kantaryhmään, on käytävä taas valitsemassa uusi näkymä tätä kautta.  

 
 

Mikä on eri kantaryhmä? 
 

Fivaldi ympäristössä on joitakin eri kantaryhmiä. Syynä tähän on esim. toisen kantaryhmän tilan täyttyminen tai 

jokin muu tekninen asia. Ohjelman käytön kannalta asiakkaalle näkyvin muutos on edellä mainittu kantaryhmän 

valintatoimenpide ja lisäksi seuraava huomioitava asia: 

 
Jos käytössä on jokin muu pankkiohjelma kuin Fivaldi pankkiyhteys:  

 
- sähköiset massatoiminnot kuten viiteaineistojen sisään luku, tiliotteiden nouto, maksuaineistojen lähetys 

yms. on tehtävä kummassakin kantaryhmässä erikseen! 
 

Jos käytössä on Fivaldi pankkiyhteys:  

 
- sähköiset massatoiminnot kulkevat kantaryhmien yli samassa siirrossa. 
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Käyttäjän lisäys ryhmään ei onnistunut  
 
Omien käyttäjien käyttöoikeusryhmä 
Jos ohjelma herjaa että käyttäjän lisäys ryhmään epäonnistui, käyttäjien määrä ylittyi x sovellusten osalta. Katso 

ilmoituksesta minkä sovellusten tai raporttien osalta käyttäjämäärät ylittyivät *) . Mikäli käyttöoikeudet ylittyvät 

niin monen sovelluksen tai raportin osalta, että ohjelman ilmoitusruutuun ei enää mahdu koko ilmoitusta, tulee 

ruudun alalaitaan yleinen ”FRM” -herja. 

Tilanne voi olla silloin se, että ko. ryhmälle on turhaan laitettu sellaisia oikeuksia jotka eivät kuulu olla ko. ryh-

män käyttäjillä tai sitten näiden sovellusten tai raporttien osalta sopimuksen max käyttäjämäärät ovat jo täynnä 

eikä uusia käyttäjiä voida enää määritellä näille moduuleille. Ota yhteys Finnvallin myyntiin jos käyttöoikeuksien 

määriä on tarve kasvattaa. Muussa tapauksessa poista ylimääräiset oikeudet tältä ryhmältä ja yritä käyttäjän 

lisäystä uudelleen. Huom! turhien käyttöoikeuksien poisto tulee tehdä jokaisesta yrityksestä johon tällä ryhmällä 

on oikeuksia. Tämän saa tehtyä niin, että karsii oikeudet ensin yhden yhtiön osalta ja kopioi nämä muutokset 

kerralla kaikkiin muihin yhtiöihin. 

 

VINKKI: 
* ) = Annetut käyttöoikeudet sovelluskohtaisesti voit tarkistaa Yleiset asetukset –näkymässä. Katso kä-
sikirjan kohta ” Käyttöoikeuksien tarkastelu sovelluskohtaisesti ”. 
 

Ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeusryhmä 
Jos lähetys tunnukselle ei onnistunut: 

- tarkista oliko käyttäjätunnus varmasti oikein kirjoitettu ja yritä uudelleen.  
- onhan ko. ulkopuolinen käyttäjäryhmä tallennettu ennen kuin yritit lähettää pyyntöä. Jos ei niin tallenna 

uusi käyttäjäryhmä ja yritä sitten uudelleen. 
- jos olet ulkopuolisena käyttäjänä toisen ympäristön palvelunhallinnassa, et voi lähettää toiselle ulkopuoli-

selle käyttäjälle pyyntöä liittyä käyttäjäksi. Tämä pyyntö on aina lähetettävä ympäristön oman käyttäjä-
tunnuksen toimesta.   

 

 

Tästä osiosta näet ketkä käyttäjät kuuluvat jo kyseiseen 

käyttäjäryhmään. -> 

 

Käyttäjän poistaminen ryhmästä  
 
Voit poistaa käyttäjiä ryhmästä valitsemalla ensin kyseisen 

käyttäjän hiiren vasemmalla painikkeella ja sen jälkeen 

painamalla hiiren oikeaa painiketta saat Poista -valinnan 

näkyviin. Valitsemalla poista, poistuu käyttäjä kyseistä ryh-

mästä. 
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4.5 Uusi yritys 
Uusien yritysnumeroiden tilaukset 

Uusia yritysnumeroita voitte tilata lähettämällä viestin osoitteeseen laskutus@finnvalli.fi  

tai soittamalla puh. 0207 6144 90. (Hinnoittelu sopimuksen mukaisesti). 

 
Kun yritykset on Finnvallin toimesta avattu, tilaajayrityksen pääkäyttäjä saa kuittauksen tästä sähköpostiinsa. 

Toimi tämän jälkeen seuraavasti: 

 
Uusien yritysnumeroiden aktivointi palvelunhallinnassa 

Ruudun vasemman laidan painikkeissa on uusi painike ” Uusi yritys ”.  

 

mailto:laskutus@finnvalli.fi
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Määrittele seuraavalla ruudulla avattava uusi numero ja haluttaessa yrityksen nimi ja  

paina Luo yritys.  
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Tai jos avataan useita numeroita kerralla, laita ensin täppä kohtaan ”Luo useampi yritys”  

ja voit määritellä halutun numerovälin kerralla.  

 
Paina lopuksi Luo yritykset. 

 
 

ps. Annetut numerot ja niiden määrä pitää kuulua yritykselle määriteltyyn numerosarjaväliin ja tilattujen yritysten 

määrä ei voi ylittyä. Nämä tiedot näet Yleiset asetukset –näkymässä. 
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Käyttöoikeuksien määrittely uusiin yrityksiin  
Ohjelma luo uusille yrityksille oletuksena oikeudet ainoastaan Palvelunhallinta sovellukseen ja tämän ainoas-

taan ko. käyttäjätunnukselle.  

 

Ko. käyttäjä voi nyt määritellä uusien yritysten käyttöoikeudet halutuille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille. Vasta 

tämän jälkeen yrityksen ilmestyvät näkyviin ko. käyttäjille määriteltyjen oikeuksien mukaisesti.  

 
 

ps. Käyttöoikeudet on helpointa kopioida uusiin yrityksiin. Valitse ensin käyttäjä tai käyttäjäryhmä jolle oikeudet 

uusiin yrityksiin annetaan. Valitse keskelle sivua yrityslistalle jokin sellainen yritys jossa käyttäjällä tai ryhmällä 

jo entuudestaan on sellaiset oikeudet jotka halutaan myös uusille yrityksille. Paina ”kopioi yrityksille” ja valitse 

uudet yritykset listalta. Lopuksi paina ”kopioi”.  
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Ensimmäinen käyttäjätunnus joka kirjautuu uuden yrityksen mihin tahansa moduuliin sisään, ohjelma ilmoittaa 

seuraavan ilmoituksen ”Luodaan yritystä. Odota hetki…”.  

Tämä ilmoitus tulee vain kerran per yritys ja ensimmäisen kirjautujan kohdalla.  

Odota hetki, ohjelma on luonut yrityksen ja voitte jatkaa toimintoja normaalisti.  
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5 Käyttöoikeuksien portaalisuus 
5.1 Fivaldi ohjelmisto jaotellaan neljään eri sovellustyyppiin 
Kun käyttöoikeuksia määritellään, tulee huomioida että kaikki 4 eri sovellutyyppiä käydään läpi tarpeen mukaan. 

Käyttöoikeuksien antamisen logiikka on jokaisessa osiossa sama. 

 

 
 

Sovellukset, Rekisterit, Apuohjelmat ja Web sovellukset 
Käyttöoikeuksia määriteltäessä valitaan ensin mikä sovellustyyppi on kyseessä. 

Sen jälkeen ko. sovellustyypin ryhmään kuuluvat modulit tulevat esiin. 

Esim. jos sovellustyypiksi on valittu Sovellukset, näkyy sovellukset laatikossa ne sovellukset mitkä yrityksen 

Fivaldi sopimukseen kuuluvat. Kirjanpito, Myyntireskontra, Ostoreskontra jne… 

Jos modulilla on omia perustietoja tai lisätoimintoja ne näkyvät ranskalaisilla viivoilla ko. päämodulin alla.  

 

Jos sovellustyypiksi on valittu rekisterit, tulee näkyviin esim. Yritysrekisteri, Yrityksen perustiedot, Tilikartta jne… 

5.2 Modulikohtaiset raportit   
Kun ollaan jonkin modulin nimen kohdalla, näkyvät sen modulin raportit oikean puoleisessa ”Raportit” –osiossa. 

Tässä näkyvät siis ainoastaan sen modulin raportit minkä kohdalla juuri ollaan vasemman puoleisessa osiossa! 

 

5.3 Modulikohtaiset käyttöoikeuksien rajoitukset 
Jokaisen modulin osalta voidaan oikeuksia vielä rajata neljällä eri tasolla: 

Käyttö = käyttäjällä on käyttöoikeus ko. moduliin (ns. ruutujen selailu )   

Muutos = käyttäjä pystyy tekemään myös muutoksia  

Lisäys = käyttäjä pystyy tekemään myös lisäyksiä  

Poisto = käyttäjä pystyy poistamaan tietoja 

Jos kaikki neljä kohtaa on ruksattu on käyttäjällä ns. täydet oikeudet.  

HUOM poikkeuksena! päämodulin alla ranskalaisin viivoin merkittyjä toimintokohtia voidaan määritellä vain ta-

solla ”käyttö”. 
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6 (+) Käyttäjät 
 
Avaamalla käyttäjät kohdan (+)-napista, näet kaikki  

yrityksesi käyttäjät.Valitsemalla tietyn käyttäjän  

saat hänen tietonsa ja oikeutensa näkyviin.  

 

 

 

6.1 Käyttäjätiedot ja Käyttäjän käyttäjäryhmät 
 

Tässä näkymässä voit muuttaa käyttäjän tietoja, sekä lisätä tai poistaa käyttäjiä käyttäjäryhmistä. 
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Käyttäjätiedot 
 
Nimi Valitun käyttäjän nimi (käyttäjätunnus näkyy 

ylhäällä otsikkorivillä) 

Kuvaus Käyttäjän kuvaus (vapaata tietoa) 

Sähköposti Käyttäjän sähköpostiosoite 

Matkapuhelin Käyttäjän matkapuhelinnumero 

Kirjautumisen rajoitusryhmä Kts. käsikirjan kohta: 

Käyttäjän kirjautumisen estäminen tai rajoitta-

minen tiettyinä aikoina ja/tai tietystä paikasta.  

Rajoitusryhmien määritteleminen 

 

Voimassaolo Voidaan rajoittaa käyttäjätunnuksen voimas-

saolo tietylle aikavälille (alkaen – päättyen). 

Aika annetaan muodossa TT:MM 

PP.KK.VVVV Esim. (10:00 01.01.2004 – 

16:00 31.01.2004). Tyhjä kenttä tarkoittaa 

että voimassa toistaiseksi.  

Viimeinen login aika Viimeinen aika jolloin ko. käyttäjä on onnistu-

neesti kirjautunut järjestelmään 

Salasana vaihdettu Aika jolloin käyttäjä on viimeksi muuttanut sa-

lasanansa 

Käyttäjä lukittu Rasti ruudussa tarkoittaa, että käyttäjä on lu-

kittu eikä pääse kirjautumaan järjestelmään. 

Salasana vaihdettava Rasti ruudussa tarkoittaa, että käyttäjän on 

seuraavan kirjautumisen yhteydessä vaihdet-

tava salasanansa. 

Vaihda salasana Tätä painamalla avautuu ikkuna jossa ko. 

käyttäjälle voidaan määritellä uusi salasana. 

Käyttäjä ei saa vaihtaa salasanaa Jos halutaan, että salasana annetaan ja vaih-

detaan aina pääkäyttäjän toimesta, eikä kos-

kaan käyttäjän omasta toimesta, määrittele 

ko. käyttäjän kohdalle tähän ruksi. 

 

Tämän jälkeen ko. käyttäjä ei pysty itse muut-

tamaan salasanaansa ohjelmaan vaan uusi 

salasana annetaan aina pääkäyttäjän toi-

mesta.  
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Poista käyttäjä Tätä painamalla voit poistaa ko. käyttäjän ko-

konaan. 

 

 

Käyttäjän käyttäjäryhmät 
 

Tässä listassa näet mihin käyttäjäryhmiin kyseinen käyttäjä 

kuuluu.  

Käyttäjän poistaminen ryhmästä 
 

Voit poistaa käyttäjän kyseisestä ryhmästä valitsemalla 

ensin kyseisen ryhmän hiiren vasemmalla painikkeella. Sen 

jälkeen painamalla valitun ryhmän kohdalla hiiren oikeaa pai-

niketta saat Poista -toiminnon näkyviin. 

 

 

Liitä uuteen ryhmään  
Käyttäjän lisääminen ryhmään 

 

Kyseinen käyttäjä lisätään ryhmään painamalla  

 ”Liitä uuteen ryhmään” -painiketta.  

Avautuu ikkuna, jossa näkyy kaikki sellaiset 

käyttäjäryhmät joihin käyttäjä ei vielä kuulu. 

Tuplaklikkaamalla halutun ryhmän nimen kohdalla käyttäjä 

liitetään ko. ryhmään.  
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7 (+) Käyttäjäryhmät 
 

Avaamalla käyttäjäryhmät kohdan (+) – napista, näet kaikki yrityksesi käyttäjäryhmät. Valitsemalla tietyn ryh-

män saat kyseisen ryhmän tiedot näkyviin.  

 

 

7.1 Käyttäjäryhmän tiedot  

 
 

 

Nimi Käyttäjäryhmän nimi 

Tyyppi Käyttäjäryhmän tyyppi: 

 

1. Käyttöoikeusryhmä, kun kyseessä on 
yrityksen omien käyttäjien ryhmä. 

2. Ulkopuolisten käyttöoikeusryhmä, kun 
kyseessä on ulkopuolisten Fivaldi 
käyttäjien ryhmä (esim. tilitoimisto).  

 

Kuvaus Käyttäjäryhmän kuvaus (vapaata tekstiä). 

 

 

Kopioi oikeudet käyttäjältä/ryhmältä Voit kopioida ryhmälle oikeudet toiselta ryh-

mältä tai käyttäjältä ennen kuin olet lisännyt 

ryhmään yhtään käyttäjää. 

Poista käyttäjäryhmä Voit poistaa ko. käyttäjäryhmän. HUOM! 

Myös kaikki ryhmän kautta määritellyt oikeu-

det poistuvat. 
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7.2 Ryhmään kuuluvat käyttäjät 
 

Käyttäjät jotka kuuluvat tiettyyn ryhmään saavat kaikki oikeudet mitkä kyseiselle ryhmälle on määritelty. Käyttö-

oikeuksien määrittely tietylle ryhmälle tapahtuu samalla tavalla kuin erillisen käyttäjänkin oikeuksien määrittely. 

 
Tästä osiosta näet ketkä käyttäjät kuuluvat jo kyseiseen 

 käyttäjäryhmään.  

 

Käyttäjän poistaminen ryhmästä  
Voit poistaa käyttäjiä ryhmästä valitsemalla ensin kyseisen  

käyttäjän hiiren vasemmalla painikkeella ja sen jälkeen  

painamalle hiiren oikeaa painiketta saat Poista -valinnan  

näkyviin. Valitsemalla poista, poistuu käyttäjä kyseistä  

ryhmästä. 

 

 

Liitä uusi käyttäjä- painike  
Käyttäjän lisääminen Käyttöoikeusryhmään 

 

Lisää käyttäjä ryhmään -painikkeesta aukeaa ikkuna,  

josta näet kaikki ne yrityksesi käyttäjät,  

jotka eivät vielä kuulu kyseiseen ryhmään.  

Voit liittää käyttäjän valittuun ryhmään tupla  

klikkaamalla hiiren vasenta painiketta käyttäjän 

 kohdalla. 

 
 
 
Käyttäjän lisääminen ulkopuolisten  
käyttöoikeusryhmään 
 

Näet kaikki ryhmään kuuluvat käyttäjät samalla tavalla  

kuin käyttöoikeusryhmissä. Ainoastaan 

Lisää uusi käyttäjä -painike on korvattu Lähetä pyyntö  
käyttäjälle -painikkeella. Painikkeesta avautuu  

oheinen ikkuna johon syötetään sen käyttäjän 

 käyttäjätunnus, jonka haluat liittää tähän ryhmään.  

Voit myös määrittää ajan mihin asti pyyntö on 

 voimassa. Ulkopuolisen käyttäjän käyttäjätunnus pitää  

siistietää ja aika annetaan mallin mukaisessa muodossa. Ko. aika tarkoittaa sitä kuinka kauan pyyntö on voi-

massa ja hyväksyttävissä tämän ulkopuolisen Fivaldi – käyttäjän Info ruutu näkymässä.  

 

 

 

 

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Palvelunhallinta  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 36 

 

Pyyntö lähetetään Lähetä pyyntö- painikkeella.  

 

Ulkopuolisen käyttäjän toimenpiteet: 
 

Pyynnön jälkeen ulkopuolinen käyttäjä saa omaan Fivaldi Info näkymäänsä -> Käyttäjän viestit kohtaan oheisen 

mallin mukaisen viestin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkopuolinen käyttäjä voi joko hyväksyä tai hylätä pyynnön.  

 

Jos hän hyväksyy pyynnön, ilmestyy hänen nimensä ryhmään kuuluvat käyttäjät – listaan viestin lähettäjän pal-

velunhallinta näkymään. Ja tämän jälkeen ulkopuolinen käyttäjä on saanut oikeudet sen mukaan mitä kysei-

sessä ryhmässä on määritelty. 
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8 Käyttöoikeuksien määrittely käyttäjälle tai ryhmälle 
 

Valitse ensin määritteletkö oikeuksia jollekin käyttäjätunnukselle vai käyttäjäryhmälle menemällä ko. tietueen 

päälle. 

Käyttöoikeudet 
 

Käyttöoikeudet osiolla hallitaan käyttäjän tai käyttäjäryhmän oikeuksia sovellus- ja yrityskohtaisesti. Jos tutkit 

suoraan jonkin käyttäjän oikeuksia, niin näet tässä vain ne oikeudet, jotka käyttäjälle on annettu suoraan (et siis 

niitä oikeuksia mitkä on mahdollisesti määritelty jonkin käyttäjäryhmän kautta ko. käyttäjälle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yritys–valintalista 
Aloita tämän osion käyttö valitsemalla yrityslistasta yritys, jonka oikeuksia haluat määritellä tai muuttaa.  

Sovellustyyppi–valintalistat  
Tämän jälkeen voit valita sovellustyypin Sovellustyyppi -listasta. Sovellus- tyyppi määrittää, mitä tyyppiä (sovel-

lukset, rekisterit, apuohjelmat, web-sovellukset) ruudulla käsitellään. 

Sovellukset ja raportit - näkymät 
Sovellukset riveillä näkyy aina ensin sovelluksen nimi ja sille voidaan määrittää käyttö, muutos, lisäys ja poisto -

oikeudet.  

 

Sovelluksen nimen alla voi olla sovellukseen kuuluvia toimintoja, joille voidaan määrittää erilliset oikeudet. Toi-

mintojen nimet alkavat aina viivalla (esim. – Perustiedot).  

Toiminnoille ei voi määrittää kuin käyttöoikeuden (= ensimmäinen ruksi ).  
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Ollessasi tietyn sovelluksen kohdalla näkyy oikealla puolella ko. sovelluksen kaikki raportit ja niiden oikeudet. 

Raporteille voi määrittää ainoastaan käyttöoikeudet. 

 

Vinkki! Tuplaklikkaamalla sovelluksen, toiminnon tai raportin nimeä saat kaikki valinnat kerralla 
päälle ja pois. 
Esim. Tilaustenkäsittelyn ja sen toimintojen oikeudet  
Pääkäyttäjä voi määritellä tilaustenkäsittelyn oikeuksia seuraavalla tarkkuudella: 

 

Tilaustenkäsittely = käyttäjällä oikeudet tilaustenkäsittely sovellukseen  

  (jos kaikki 4 ruksia päällä = ns. täydet oikeudet ). 

- Hyvityslasku  = käyttäjällä on oikeus tehdä hyvityslaskuja (vaatii myös laskutusoikeuden.)  

- Laskutus  = käyttäjällä on oikeus laskuttaa (ei kuitenkaan hyvityslaskuja mikäli edellinen 

kohta on ilman oikeutta.)   

- Laskutusluvan myöntö = käyttäjällä on oikeus antaa laskutuslupia. 

- Perustiedot  = käyttäjällä on oikeus tilausten/laskutuksen ohjaustietojen määrittelemiseen. 

 

( kuvan mallissa annettu täydet oikeudet kaikkiin tilaustenkäsittelyn osa-alueisiin) 
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Raporttioikeuksien määrittely 
Raporttien käyttöoikeudet saa voimaan/pois käytöstä yhden napin painalluksella. 

 Valitse kaikki – painike ruksaa kerralla kaikki ko. modulin raportit. 
 Poista valinnat – painike poistaa kerralla ko. modulin kaikista raporteista oikeudet. 

 

 
 
 
 



Visma Fivaldi Käsikirja: Palvelunhallinta  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 40 

9 Tunnukselle oletusmyyjä tilaustenkäsittelyyn ja/tai ole-
tusostaja ostotilauksiin (Sidokset -painike)  

Käyttäjätunnukselle voidaan sitoa yrityskohtaisesti myyjä ja ostaja, joka tulee aina oletuksena myynti- ja/tai os-

totilaukselle kun ko. käyttäjätunnus avaa uusia tilauksia. Kun on valittuna haluttu käyttäjätunnus ja listalta oikea 

yritys-> painetaan Sidokset -painiketta. Avautuu ruutu jossa voidaan valita haluttu oletusmyyjä listalta (myyjät ja 

ostajat on ensin perustettava myyntitilausten ja ostotilauksien perustiedoissa). Hyväksytään ok:lla.  

( Yritystunnus kenttä jätetään tyhjäksi, ei toiminnassa toistaiseksi.)  

Kun ko. käyttäjätunnus avaa tämän jälkeen uusia tilauksia, tulee tilaukselle aina tämä valittu myyjä tai ostaja 

oletuksena. 
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10 Oikeuksien kopiointi käyttäjältä tai ryhmältä -> uudelle käyttä-
järyhmälle  

Perusta uusi käyttäjäryhmä ja paina Kopioi oikeudet käyttäjältä/ryhmältä.  

 

 
 

 

 

Kopioi oikeudet käyttäjältä/ryhmältä Voit kopioida ryhmälle oikeudet toiselta ryh-

mältä tai käyttäjältä ennen kuin olet lisännyt 

ryhmään yhtään käyttäjää. 

 

Valitse seuraavassa näkymässä käyttäjä tai ryhmä jolta oikeuksia kopioidaan. 

Valitse yritykset joihin oikeudet kopioidaan.  

Lopuksi paina Kopioi. 
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Kopioi oikeudet yritykseltä 
Kopioi yritykseltä 
Tällä toiminnolla voit kopioida oikeudet toiselta yritykseltä tälle yritykselle. Kopiointi voidaan tehdä ainoastaan 

saman käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksista. Ei siis toiselta käyttäjältä. Painiketta klikkaamalla aukeaa erillinen 

lista, josta voidaan valita yritys jolta halutaan oikeudet kopioida tähän yritykseen.  

 

HUOM! Kyseiseltä käyttäjältä/käyttäjäryhmältä poistuu kaikki vanhat oikeudet yrityksestä johon kopioit. 
 

 

11 Kopioi oikeudet yritykseltä  
-> yritykselle tai yrityksille 

Kopioi yrityksille  
 
Tällä toiminnolla voit kopioida valitulta yritykseltä muille  

yrityksille oikeuksia. Kopiointi voidaan tehdä ainoastaan  

saman käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksista. Painiketta  

klikkaamalla avautuu oheinen ikkuna, josta pystyt 

 valitsemaan ne yritykset joille haluat oikeudet kopioida.  

 

HUOM! Kyseiseltä käyttäjältä/käyttäjäryhmältä poistuu 
 kaikki vanhat oikeudet yrityksistä johon kopioit. 
Voit valita yrityksiä ruksaamalla yksittäin yrityksen edessä olevia ruutuja tai valita kaikki yritykset kerralla aktiivi-

siksi napilla ” Valitse kaikki”. ( sen jälkeen voi vielä yksitellen poistaa valittuja rukseja.) ”Poista valinnat” – pai-

nike poistaa kerralla valittuna olevat ruksit. Kun halutut yritykset on valittu paina ”Kopioi ” painiketta.  

”Poistu” – painikkeella voit peruuttaa ja poistua ko. näkymästä. 

 

12 Kaikkien oikeuksien poisto yrityksestä 
Poista kaikki 
Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeudet kyseisestä yrityksestä. 

Poista kaikilta yrityksiltä 
Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeudet kerralla kaikista yrityksistä. 

 

 

 
 

13 (+) Aktiiviset yritykset 
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Aktiiviset yritykset kohdan avaamalla saat näkyviin kaikki järjestelmässä olevat aktiivisena olevat yritykset. Valit-

semalla jonkin yrityksistä saat sen yrityksen tiedot näkyviin.  

 

13.1 Yrityksen tiedot 
Tässä näet valitun yrityksen Fivaldi Yritystunnuksen sekä yrityksen nimen. 

 

 
 

13.2 Käyttöoikeudet  
Tällä ruudulla näet selkeimmin kerralla keillä kaikilla käyttäjällä tai ryhmillä on oikeudet jonkin tietyn yrityksen 

tiettyyn sovellukseen tai raporttiin.   

 
Voit myös määritellä tässä näkymässä oikeuksia kerralla useammalle käyttäjälle tai ryhmälle, yritys- ja sovellus-

kohtaisesti.  

 

Ruutu toimii valitsemalla ensin sovellustyyppi ja sen jälkeen haluttu sovellus. Voit tarkastella tai määritellä ko. 

modulin oikeuksia kohdalla olevassa yrityksessä käyttäjittäin/käyttäjäryhmittäin. 

 

Raporttikohtaiset oikeudet näet ja voit määritellä avaamalla Raportti -listan oletuksen <Sovellus> - alta halutun 

sovelluskohtaisen raportin.  
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ps. Voit siirtyä yrityslistalla vapaasti ylös ja alaspäin ja vaihtaa näin yritystä. Ohjelma muistaa viimeiseksi valitun 

käyttöoikeudet näkymän niin kauan kunnes sitä muutetaan.  

 

13.3 Muuta ei aktiiviseksi 
Yrityksen muuttaminen ”Ei aktiiviseksi” ja uuden yritysnumeron luominen tilalle 
 

Voit poistaa turhia yrityksiä ja luoda tällöin uusia numeroita tilalle maksutta.  

 

Avaa aktiiviset yritykset –lista pienestä (+) nappulasta. Mene sen yrityksen päälle joka halutaan merkata ei aktii-

viseksi. Paina ”Muuta ei aktiiviseksi ” painiketta.  
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Ohjelma antaa seuraavan ilmoituksen. Jatka-painikkeen jälkeen ohjelma poistaa ko. yrityksestä kaikki oikeudet 

ja siirtää yritysnumeron ei aktiivisten yritysten listalle.  

 

Ei aktiivisen yrityksen voi palauttaa tarvittaessa aktiiviseksi, mutta voit muuttaa tilaa vain max 5 kertaa jonka 

jälkeen yritys lukitaan lopullisesti.  

 
 

14 (+) Ei aktiiviset yritykset 
 

Ei aktiiviset yritykset -kohdan avaamalla, saat näkyviin kaikki järjestelmässä olevat, ei aktiiviseksi merkityt yri-

tykset. Valitsemalla jonkin yrityksistä saat sen yrityksen tiedot näkyviin.  

 
14.1 Yrityksen palauttaminen aktiiviseksi 
 

Voit palauttaa yrityksen aktiiviseksi mikäli tilaa on muutettu alle 5 kertaa ja mikäli tilattujen yritysten määrä ei 

ylity. 
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Avaa Ei aktiiviset yritykset –lista pienestä (+) nappulasta.  

Mene sen yrityksen päälle joka halutaan palauttaa aktiiviseksi.  

Paina ”Muuta aktiiviseksi ” painiketta.  
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Ohjelma ilmoittaa seuraavan ilmoituksen ja siirtää yrityksen Jatka –painikkeen jälkeen takaisin aktiivisten yritys-

ten listalla. Voit sen jälkeen määritellä yritykseen takaisin tarvittavat oikeudet sopimuksen käyttöoikeuksien puit-

teissa.  

 
 

15 Uusien raporttien oikeuksien määrittely (esim. päivityksen jäl-
keen) 

 

Pääkäyttäjä määrittelee uusien raporttien käyttöoikeuden halutuille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille 
kaikkiin tarvittaviin yrityksiin:  
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Avaa päävalikosta Apuohjelmien alta Palvelunhallinta 
 

a. ) Jos käyttöoikeudet on määritelty suoraan käyttäjätunnuksille (käyttämättä käyttäjäryhmittelyä), avaa 
Käyttäjät-lista pienestä (+) -nappulasta. 

 

Siirry halutun käyttäjätunnuksen päälle ja valitse keskelle sivua ensimmäinen yritys jolle uudet raportit otetaan 

käyttöön. 

 

Sovellustyyppi listalla on oletuksena ensin Sovellukset.  

Käy läpi sovellukset laatikosta ne sovellukset joihin on tullut uusia raportteja, esim. jos kyseessä Tilaustenkäsit-

telyn raportit, siirry tilaustenkäsittely nimen päälle (huom: tuplaklikkaus poistaa oikeuksia) ja valitse oikean puo-

leisen raportit-laatikon otsakkeelta ”Valitse kaikki”, jolloin saat kaikki raportit päälle yhdellä klikkauksella. Jos 

uusia raportteja on tullut myös esim. rekistereille, valitse sovellukset sanan tilalle seuraavaksi rekisterit ja toimi 

kuten edellä jne.  

 

Kun tämän yrityksen osalta kaikki uudet raportit on aktivoitu, paina Kopioi yrityksille. 
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Seuraavalla ruudulla valitse halutut yritykset tai paina alhaalta Valitse kaikki ja lopuksi Kopioi. 

Tällöin kaikki oikeudet kopioituu kohdalla olevasta yrityksestä muutoksineen tässä ruudulla valittuihin yrityksiin. 

( ota huomioon että kopioit siis kohdalla olevasta yrityksestä vastaavat käyttöoikeudet valittuihin yrityksiin. Kopi-

ointia käytettäessä tarkista, että yritys josta lähdetään kopiointia tekemään on sellainen jossa käyttöoikeudet ko. 

käyttäjällä on kunnossa, muutoin saatat kopioida vaillinaiset oikeudet valittuihin yrityksiin.)   
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b.) Mikäli käyttöoikeudet on tehty Käyttäjäryhmien kautta, toimi seuraavasti:  

 

avaa Käyttäjäryhmät-lista pienestä (+) nappulasta. 

 

Siirry halutun käyttäjäryhmän päälle ja valitse keskelle sivua ensimmäinen yritys jolle uudet raportit otetaan 

käyttöön ja toimi aivan kuten edellä. 

 

 

 
 

16 Käyttöoikeuksien nollaus ja uudelleen ryhmittely? 
Usein jos palvelunhallinnassa on paljon yrityksiä ja käyttäjiä, saattaa tilanne olla muuttunut käyttäjäoikeuksien 

osalta sellaiseksi, että pääkäyttäjä ei enää helposti hahmota määriteltyjä oikeuksia kuka mitäkin käyttää ja 

missä yhtiöissä. Esimerkiksi uusia käyttäjiä ja/tai sovelluksia on lisätty oikeuksiin vaiheittain ja oikeuksia on vä-

lillä lisätty suoraan tunnukselle ja välillä taas käyttäjäryhmien kautta. Tällaisessa tilanteessa pääkäyttäjä voisi 

tehdä ns. nollauksen ja ryhmitellä käyttöoikeudet alusta asti uudelleen haluamallaan tavalla. 

 

Käyttöoikeuksien nollaus käy helpoiten niin, että mennään yksitellen jokaisen käyttäjätunnuksen sekä käyttäjä-

ryhmän päälle ja valitaan ”Poista kaikilta yrityksiltä ”. Tämän jälkeen voit rakentaa käyttöoikeudet uudelleen so-

pimuksessa määriteltyjen käyttöoikeusmäärien puitteissa.  
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Huomioitavaa oikeuksien nollauksessa:  
Jos pääkäyttäjä yrittää vahingossa poistaa palvelunhallinnan oikeuksia jostain yrityksestä jossa kenelläkään 

muullakaan pääkäyttäjällä ei ole enää oikeuksia palvelunhallintaan, ohjelma estää oikeuksien poiston ja ilmoit-

taa: ” Et voi poistaa viimeisiä oikeuksia palvelunhallinnasta ”.  

Tällä varmistetaan se, että aina on vähintään 1 käyttäjä olemassa joka pääsee palvelunhallintaan muokkaa-

maan käyttöoikeuksia.  

 

 
 

Vinkki helpottamaan oikeuksien nollausta: 
Perusta uusi käyttäjäryhmä (oma) ja nimeä se esimerkiksi nimellä ”Palvelunhallinta”. 

Valitse sovellustyypiksi Apuohjelmat ja ruksaa täydet käyttöoikeudet kohtaan Palvelunhallinta + raportit. Tal-

lenna ja valitse ”Kopioi yrityksille”.  Valitse kaikki yritykset ja paina ”Kopioi”. Tämän jälkeen liitä ko. ryhmään 

kaikki tarvittavat käyttäjätunnukset joille halutaan oikeus palvelunhallintaan. Kun tämän ryhmän oikeuksiin ei 

sen jälkeen kosketa, on varmistettu että ko. tunnuksilla säilyy kokoajan jokaisen yhtiön palvelunhallinta vaikka 

kaikki muut oikeudet nollattaisiinkin. 
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17 Palvelunhallinnan raportit 
 

17.1 Käyttöoikeudet 
Näyttää yrityskohtaisesti ko. yrityksen käyttäjien oikeudet.  

 

Raportin rajaukset 
 
Käyttäjä 
Jos halutaan tulostaa vain yksi käyttäjä kerrallaan, anna haluttu käyttäjätunnus kenttään ”Käyttäjä”.  

 
Näytä raportit 
Oletus ”kyllä”. Mikäli ei haluta näkyviin raporttikohtaisia oikeuksia, valitse ”Ei”. 

 
Näytä kaikki yritykset 
Oletus ”EI” = näytetään vain otsikolla näkyvän yrityksen oikeudet. 

Jos valitaan ”Kyllä” , on käyttäjätunnus annettava kentässä ”Käyttäjä”.  
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17.2 Perustetut yhtiöt ja käyttäjämäärät 
Hankittujen Fivaldi käyttöoikeuksien kokonaistilanteen voi tulostaa tällä raportilla. Raportilla näkyy käyttäjämää-

rät sovelluksittain sekä perustetut yritykset. 

Raportin rajaukset 
 
Näytä yritykset  
Jos valitaan Ei, tulostetaan raportti ilman yritysluetteloa. Kyllä valinta näyttää kaikki yritykset listana. 

 
Näytä käyttäjämäärät  
Jos valitaan EI, tulostetaan raportti ilman sovelluskohtaisia käyttäjämäärä erittelyä. Kyllä valinta näyttää moduu-

likohtaisesti max sallitun käyttäjämäärän ja yhtäaikaisen käyttäjämäärän per moduli. 
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Visma Fivaldi Käsikirja: Palvelunhallinta  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 57 

 
 

 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Palvelunhallinta  
 

18.3.2014 © Visma Software Oy 58 

18 Käyttäjän kirjautumisen estäminen tai rajoittaminen tiettyinä 
aikoina ja/tai tietystä paikasta 

18.1 Rajoitusryhmien määritteleminen 
Jos halutaan rajata käyttäjän kirjautuminen ohjelmaan vain tietyistä IP alueista 

esim. tietty toimipaikka jne.. tai halutaan rajata käyttäjän pääsy ohjelmaan vain tiettyinä viikonpäivinä ja/tai kel-

lonaikoina: 

 

Valitse Yleiset asetukset ja paina Kirjautumisen rajoitusryhmät. 
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Esimerkki 1.)  
 

Helsingin toimipaikan myyjät saavat kirjautua ohjelmaan ainoastaan arkipäivinä ja klo 8-18 välillä. 

Muina aikoina pääsy on estetty kaikista paikoista. 

 

Anna ryhmälle nimi ja valitse sallitut ajat. 

Poistuminen tallentaa muutokset. 
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Esimerkki 2.)  
 

Osa-aikaisten työntekijöiden pääsy Fivaldiin halutaan estää aina kaikista muista paikoista paitsi  toimiston julki-

sesta IP osoiteverkosta.  

 

Anna ryhmän nimi ja määritä sallittu ip-alue. 

 

Poistuminen tallentaa muutokset. 
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Esimerkki 3.)  
 

Myyjien pääsy on estetty kaikkialta muualta paitsi toimiston julkisesta IP verkkoalueesta. 

Ja pääsy ohjelmaan silloinkin ainoastaan arkisin klo 8-18 välisenä aikana.  

 

Poistuminen tallentaa muutokset. 
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18.2 Kirjautumisen rajoitusryhmän määritteleminen halutulle käyttäjätunnuk-
selle 

 

Avaa Käyttäjät –lista pienestä (+) –nappulasta ja mene halutun käyttäjän päälle. 

Valitse Kirjautumisen rajoitusryhmä – valintalistalta haluttu ryhmä ja tallenna muutos. 

 

Huom! yksi käyttäjä voi kuulua vain yhteen rajoitusryhmään. 
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