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Yleistä
Tapahtumat-sovelluksella voidaan tarkastella edelleenlaskutettavia tapahtumia
yrityksittäin yhdessä koontinäkymässä. Edellisen kuukauden tapahtumien koonti on
saatavilla sovelluksessa aina seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon aikana.
Tapahtumia on saatavilla lokakuusta 2018 lähtien.
Toiminnallisuudet:
● Tapahtumien koonti kuukausittain ja yrityksittäin
● Usean kuukauden ja yrityksen tarkastelu
● Eri tapahtumatyyppien suodattaminen
● PDF-raportin tulostaminen
● Tapahtumien vienti CSV- tai XLSX-tiedostoon
● Kuukauden tapahtumien merkintä laskutetuiksi

Käyttöönotto
Käyttöoikeudet

Palvelunhallinta
● Web-sovellukset: Tapahtumalaskutus
○ Käyttöoikeus täytyy antaa kaikille yrityksille, joiden tapahtumia halutaan
tarkastella.
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Sovelluksen avaaminen

Fivaldi Web
●

Myynti > Tapahtumalaskutus

Toiminnot
Tapahtumien hakeminen

●
●
●

Valitse ensin yritykset joiden tapahtumia haluat tarkastella. Yrityksiä voi valita yhden tai
useita
Valitse aikaväli, jonka tapahtumia haluat tarkastella. Aikaväliksi täytyy valita vähintään
yksi kuukausi ja enintään 12 kuukautta
Paina Hae tapahtumat -painiketta

Haku tuo ruudulle kaikki yritykset, joilla oli tapahtumia valituilla kuukausilla.
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Otsikkorivin tiedot
● Otsikkorivillä on nähtävissä yritykset, joissa on vähintään yksi tapahtuma. Suluissa
yrityksen nimen jälkeen laskuttamatta -tilassa olevien tapahtumien määrä.
● Väri-indikaattori Yrityksen nimen edessä kertoo tapahtumien laskutustilan:
● Punainen: Kaikki haetut tapahtumat ovat merkitsemättä laskutetuksi.
● Punavihreä: Osa tapahtumista on merkitty laskutetuksi.
● Vihreä: Kaikki haetut tapahtumat ovat merkitty laskutetuksi.
● Klikkaamalla yrityksen nimeä voidaan tarkastella eri tapahtumien määriä
Tapahtumien tarkastelu
● Sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevassa ruudussa näytetään yhteenlasketut
arvot kaikkien haettujen yritysten tapahtumista eriteltynä laskutetuiksi ja
laskuttamattomaksi merkittyihin
● Integraatiot-tyypin tapahtumat saavat arvon 1, jos kohdekuukauden aikana on
ollut tapahtumia
● Yrityksen tapahtumia voi suodattaa tapahtumalajikohtaisesti Kaikki tyypit
-valinnalla
● Yrityksellä näkyvät tiedot voidaan siirtää PDF-raportiksi
-painikkeella
● Tapahtumalaskutukseen haetuista tiedoista voi muodostaa CSV-raportin tai
Excelin xlsx-tiedoston Vie tiedostoon
-painikkeella . Tiedoston luonti saattaa
kestää muutamia sekunteja.
● Merkitse laskutetuksi -painike vaihtaa kaikkien sarakkeessa näkyvien tapahtumien
tilan laskutetuksi. Huomaathan, että laskutetuksi merkittyjä tapahtumia ei voi
enää muuttaa laskuttamattomiksi.
● Viemällä hiiren “Laskuttamatta”- tai “Laskutettu” -sarakkeen otsikon päälle
nähdään, mitä kuukausia tapahtumat koskevat
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● Viemällä hiiren AutoInvoice -rivin tapahtumien määrien päälle, voi tarkastella
AutoInvoice-tapahtumien jakaumaa tarkemmin
● Viemällä hiiren Integraatiot -rivin tapahtumien määrien päälle, voi tarkastella
tapahtumien jakaumaa tarkemmin.

Tapahtumatyypit
Fivaldi - tapahtuman tyypit
●
●
●
●
●
●
●
●

Arkisto
Tekstiviestit
Itella e-laskut
Verkkopalkka
TYVI
Itella skannauspalvelu
Tulorekisteri Palkkatietoilmoitus
Tulorekisteri Erillisilmoitus

AutoInvoice - tapahtuman tyypit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verkkolaskut yrityksille
Verkkolaskut kuluttajille
Verkkolaskuja vastaanotettu
Tulostuspalvelu, Priority 1. sivu
Tulostuspalvelu, Priority lisäsivut
Tulostuspalvelu, Economy 1. sivu
Tulostuspalvelu, Economy lisäsivut
Tulostuspalvelu, Eurooppa 1. sivu
Tulostuspalvelu, Eurooppa lisäsivut
Tulostuspalvelu, Ulkomaat 1. sivu
Tulostuspalvelu, Ulkomaat lisäsivut
Tulostuspalvelu, väritulosteet
Skannauspalvelu
Laskuttajailmoitus pankkiin
Vastaanottajailmoitus pankista

PayrollFI - tapahtuman tyypit
●
●
●
●
●

iPost
Mobile payslip
Verkkopalkka
Tuloste
Tulossa:
○ Tulorekisterin Palkkatietoilmoitus (AutoReport)
○ Tulorekisterin Erillisilmoitus (AutoReport)
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Integraatiot -tapahtuman tyypit
●
●
●
●
●
●
●

Asumisinfo
EcoEasy
FabricAI
Finadeck
Neomer
Talgraf
Visionbay/Huubia

