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1 Yleistä dashboardeista 

Tässä luvussa kerrotaan perustietoja dashboardeista sekä esitellään lyhyesti 
dashboardpaketit. 

1.1 Johdanto 

Dashboardien avulla havainnollistetaan yrityksen liiketoiminnan tietoja. Dashboardit ovat 
näkymiä, joissa esitetään käyttäjälle tärkeitä tietoja siten, että käyttäjä saa yhdeltä ruudulta 
kuvan liiketoiminnan tietystä osa-alueesta. 
 
Dashboard voi sisältää taulukoita, mittareita ja erilaisia graafisia kuvaajia. Visma L7 
toimituksen mukana ympäristöön asennetaan useita dashboardeja. Niitä voit katsella 
sovelluksen päävalikon Dashboard –välilehdellä sen jälkeen kun pääkäyttäjä on suorittanut 
käyttöönottotoimet. Dashboardeja näkevät vain ne käyttäjät, joihin heillä on  
käyttöoikeus. 
 
Hyvin suunniteltu dashboard auttaa käyttäjää hahmottamaan liiketoiminnan tilaa ja tuo 
esille käyttäjän kannalta oleellisia tietoja. Monesti dashboard sisältää myös tilastotietoa 
menneestä. Dashboard ei siis ole sovellus, vaan näkymä yrityksen liiketoiminnan tietoihin. 
Varsinainen tietojen käsittely tehdään sovelluksen puolella kuten ennenkin. 
 
Dashboardien  hallinta –sovelluksen avulla kullekin dashboardille annetaan käyttöoikeudet. 
Käyttöoikeudet perustuvat lukkoihin ja niihin liittyviin käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. 
Käyttöoikeuksien hallinta on tärkeää. Esim. palkanlaskennan dashboardit on tarkoitettu 
vain palkanlaskijoiden käyttöön. 
 

1.2 Dashboard paketit 

Asennuksen mukana toimitamme useita dashboardeja (yleiset dashboardit), jotka voit 
ottaa heti käyttöön sen jälkeen kun ne on aktivoitu ja niille on määritelty asianmukaiset 
käyttöoikeudet. Dashboard lisäpaketit ovat erikseen myytäviä. 

1.2.1 Yleiset dashboardit 

Yleiset dashboardit sisältävät talous- ja henkilöstöhallinnan, urakoinnin ja logistiikan sekä 
kiinteistönhallinnan dashboardeja. Yleisiä dashboardeja ovat: 
 
Talous- ja henkilöstöhallinnon yleiset dashboardit 

 Tietoja myynti- ja ostolaskuista 

 Myynti- ja ostolaskut, tilikaudet ja pankkitilien saldot 

 Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut 

 Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut tulosyksiköittäin 

 Avoimet ja erääntyneet myyntilaskut 

 Pankkisaldot 

 Tietoja palkansaajista  

 Tietoja palkkajaksoista 

 Laskutus yhteensä tilauslajeittain 
 
Verkkolaskutuksen yleiset dashboardit 

 Verkkolaskuasiakkaat 

 Verkkolaskut 
 
Logistiikan yleiset dashboardit 

 Avoimet ostotilaukset 
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 Toteutuneet myynnit 
 

Isännnöinnin yleiset dashboardit 

 Avoimet vastike-/vuokralaskut taloyhtiöittäin 
 

Huollon yleiset dashboardit 

 Huoltokortit 

 Huoltotehtävät 

 Huoltosopimukset 
 

Teollisuuden yleiset dashboardit 

 Toimitusvarmuus – myynnit 

 Toimitusvarmuus – ostot 

 Toimitusvarmuus – tuotanto 
 

Yleisten dashboardien sisältö on kuvattu tarkemmin luvuissa 3 - 8. 
 

1.2.2 Dashboard lisäpaketit 

Dashboard lisäpaketit ovat toimialakohtaisia. Lisäpaketti sisältää myös Dashboard 
Desinger –sovelluksen, jonka avulla voit muokata Visman toimittamia dashboardeja tai 
luoda omia dashboardeja. Dashboard Designer –sovelluksen käytöstä on erillinen ohje.  
 
Lisäpaketteja ovat 

 Taloushallinnon dashboard lisäpaketti 

 Logistiikan dashboard lisäpaketti 

 Urakoinnin  dashboard lisäpaketti 

 Teollisuuden dashboard paketti 

 KIHA dashboard lisäpaketti 
 
Dashboard lisäpaketeista on omat käyttöoppaat. 
 
Lisäpaketit myydään erikseen ja ne aiheuttavat muutoksia asiakkaan lisenssiin.  
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2 Dashboardien hallinta 

Tässä luvussa kerrotaan miten dashboardit otetaan käyttöön ja miten niille annetaan 
käyttöoikeudet. 

2.1 Yleistä 

Ennen dashboardien käyttöönottoa pääkäyttäjän tulee aktivoida dashboardit. Tämän 
lisäksi pääkäyttäjän tulee määritellä dashboardien katseluoikeudet järjestelmään 
perustettujen lukkojen avulla. Dashboardit on jaettu ryhmiin. Aktivointi tehdään 
ryhmäkohtaisesti. Oikeudet voidaan määritellä ryhmä- tai tarvittaessa myös 
dashboardkohtaisesti.  
 
Voit aktivoida dashboardit ja pääset niiden oikeuksia ylläpitämään Tiedostoylläpito |  
Dashboardien hallinta –sovelluksella. 
 

 
Dashboardien hallinta 
 
Kuvaus -kentässä on lyhyt kuvaus dashboardin toiminnasta. Hiiren kakkospainikkeen 
Näytä tiedosto –valinnalla voit avata aktiivisena olevan dashboardin xml tiedoston 
selaimeesi. Dashboardien aktivoinnista ja lukkojen asetuksista lisää luvussa 2.4. 
 
Dashboardit esitetään Visma L7:n päävalikon Dashboard –välilehdellä. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että palvelimella, jonne Visma L7 on asennettu on aktivoitu IIS (Internet 
Information Services) palvelut. Palvelulla tulee olla käyttöoikeus Master/dbx ja ...data/dbx 
hakemistoihin. Lisäksi tulee ajaa vielä web dashboardien asennusohjelma. 
 
Jos IIS palvelua ei ole otettu käyttöön ja web dashboardien asennusohjelmaa ei ole 
ajettu, dashboardit avataan erilliseen ikkunaan Dashboard Viewer –sovelluksella. 
 

2.2 IIS palvelujen käyttöönotto ja Web dashboardien asennus 

Visma L7 8.0 version dashboardeja voidaan esittää aloitusnäkymän Dashboard –
välilehdellä. Tämä kuitenkin edellyttää että Microsoft Internet Information Services (IIS) –
palvelut on otettu käyttöön siinä koneessa, johon dashboardit asennetaan.  Jos teillä on 
käytössä jotain web sovelluksia (esim. Visma LTR), niin IIS käyttöönotto on jo tehty. 
Dashboardit kannattaa tällöin asentaa samaan koneeseen. 
 
Ennen varsinaisen Web dashboard asennusohjelman ajoa, varmista, että IIS pavelut 
on otettu käyttöön siinä koneessa, johon asennat dashboardit. Lisäksi tulee tarkistaa 
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että mm. Framework v4.0 on määritelty tarpeellisiin paikkoihin.Jos IIS palveluja ei ole 
otettu käyttöön, ota yhteyttä Visman tai oman yrityksesi IT tukeen. 
 
Seuraavassa on esitetty ruutukuvin asennuksen vaiheet.   
 
1. Kirjaudu palvelimelle, jonne Web dashboard halutaan asentaa. 
2. Käynnistä asennusohjelma: ..\Master\Install\AspSetup.exe 
3. Vahvista käynnistys. 
 

 
  
4. Sovellus sulkee IIS-palvelut, josta kertoo tämä ikkuna. Ikkuna sulkeutuu itse pienellä 
viiveellä. 
 

 
  
5. Seuraavaksi avautuu L7 työasemapäivitys. 
 

 
  
6. Työasemapäivityksen jälkeen avautuu ruutu jossa valitaan asennettava moduuli. Tässä 
tapauksessa WEB dashboard installation. 
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7. Vasta tämän jälkeen avautuu varsinainen asennusohjelma. Valitse tietokannat joihin 
web dashboard aktivoidaan, sekä virtuaalihakemiston käyttäjätunnus ja salasana jos 
sellainen halutaan määritellä (ei ole tarpeen). 
 

 
  
8. Valitse Asenna, ja hetken kuluttua asennus on valmis. 
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Asennus tekee kolme asiaa: 
• Purkaa ..\Master\Exe\webDash.zip paketin hakemistoon %run%\DOTNET\. 
 

 
  
• Luo virtuaalihakemiston nimellä VismaDashboard. 
 

 
  
• Päivittää osoitteen ..\Master\Ini\Liinos.ini tiedostoon. 
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• Käynnistää IIS palvelut. 
 

2.3 Asetukset 

Dashboard  hallinta –ruudun Asetukset | Ohjaukset –ruudulle on koottu Dashboardeihin 
liittyvät ohjaukset. 
 
Web –valinnalla näet Web dashboard –asennusohjelman perustaman url –osoitteen. Jos 
osoite puuttuu, asennusohjelma on ajamatta. Url –osoitetta voi ylläpitää tätä kautta. 
 

 
Yleiset asetukset 
 
Dashboard –ohjauksia –ruudun Yleiset-valinnalla voit pakottaa oletusdashboardin 
avautumaan aina kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään. Jos tätä ei ole valittu, käyttäjä näkee 
aina viimeksi avaamansa dashboardin. 
 

 
Oletus –dashboard aina näkyviin –asetus 
 
Firebird –valinnalla voit määritellä ulkoiselle Firebird –tietolähteelle yhteysasetukset. 
Huom! Toimitustason dashboardit eivät käytä Firebird tietokantaa.  
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Firebird tietokannan yhteysasetuksia 

2.4 Dashboardryhmät ja ryhmän dashboardit 

Asennuksen mukana toimitetaan asiakkaan sovellusvalikoimasta riippuen useita 
dashboardryhmiä ja niihin liittyviä dashbaordeja. Esim. palkanlaskennan yleiset 
dashboardit toimitetaan vain niille asiakkaille, joilla on palkanlaskenta sovellus. 
Järjestelmään asennetut dashboard ryhmät näet ruudun vasemmalla puolella ja valittuun 
ryhmään liittyvät dashboardit ruudun oikealla puolella.  

2.4.1 Uuden ryhmän perustaminen ja ryhmän poisto 

Voit perustaa uuden dashboard ryhmän työkalupalkin Uusi –painikkeella.  
 

 
Uuden ryhmän perustaminen 
 
Anna ryhmälle tunnus ja nimi sekä määrittele tarvittaessa lukko. Ryhmään liittyvät 
dashboardit voi lisätä ruudun oikealle puolelle hiiren kakkospainikkeen Lisää dashboard –
valinnalla.  
 
Ryhmän voit poistaa työkalupalkin Poista-painikkeella. Ryhmän poisto ei poista siihen 
liitettyjä dashboardeja. Jos poistat asennuksen mukana tulleita yleisiä ryhmiä, seuraava 
asennus päivittää ne uudelleen.  

2.5 Dashboardien esikatselu (Dashboard Viewer) 

Voit avata valitun dashboardin Dashboard hallinta –ruudun työkalupalkin Esikatsele –
painikkeella. Esikatselu avaa dashboardin Dashboard Viewer –sovellukseen. Visma L7 
päävalikon dashboard –välilehdellä dashboardit esitetään selaimessa, mutta voit sielläkin 
avata dashboardin Dashboard Vieweriin (ks. luku 3.4). Jos IIS palvelua ei ole aktivoitu,  
dashboardit avataan aina Dashboard Vieweriin. 
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Ostoreskontran perustiedot -Dashboard avattuna Dashboard Vieweriin 

2.6 Dashboard lukot ja oikeudet 

Asennuksen mukana järjestelmään on perustettu dashboardeja varten seuraavat lukot:  
 
DBXFINMGR Dashboard -talouspäällikkö 
DBXPROMGR Dashboard -tuotantopäällikkö 
DBXPRJMGR Dashboard -projektipäällikkö 
DBXWARMGR Dashboard -varastopäällikkö 
DBXSELBUY Dashboard -myyjä/ostaja 
 
Dashboardien oikeuksiin voit käyttää edellä mainittuja lukkoja tai myös muita jo olemassa 
olevia lukkoja. Ja jos niistäkään ei löydy sopivaa, voit perustaa kokonaan uusia lukkoja (lue 
lisää Oikeuksien ylläpito –käsikirjasta).  

2.7 Dashboardien aktivointi ja käyttöoikeudet – toimi näin! 

Ennen dashboardien käyttöönottoa sinun tulee aktivoida dashboard ryhmät ja 
määritellä käyttöoikeudet. 

2.7.1 Vaihe 1: Aktivoi dashboardit 

Aktivoi ensin haluamasi dashboard ryhmät asettamalla Käytössä –rasti niihin ryhmiin, 
joiden dashboardit haluat näyttää käyttäjille.  
 

 
 
Dashboardit aktivoidaan asettamalla Käytössä –rasti 
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2.7.2 Vaihe 2: Määrittele lukot ja oikeudet 

Aktivoinnin jälkeen sinun tulee ottaa kantaa lukkoihin. Oletuksena kaikissa toimituksen 
mukana menevissä dashboard-ryhmissä on Ei lukkoa –valinta. Jos et valitse mitään 
lukkoa, ryhmän kaikki dashboardit ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä.  
 
Jos asetat ryhmäkohtaisen lukon, se vaikuttaa kaikkiin ryhmän dashboardeihin. 
Halutessasi voit kuitenkin asettaa ryhmän dashboardille tästä poikkeavan lukon, joka on 
ryhmäkohtaista lukkoa vahvempi. 
 
Tarkista valittuun lukkoon liittyvät oikeudet Oikeuksien ylläpito –sovelluksesta. Kytke sitten 
käyttäjäkohtaiset oikeudet Käyttäjien ja profiilien ylläpidossa. 
 
Huom! Tarkista aina valitsemasi lukon oikeudet ja lisäksi mille profiilille ja käyttäjille 
oikeudet on annettu. 

2.7.3 Vaihe 3: Aseta oletusdashboard 

Voit asettaa jonkun dashboardin oletukseksi. Oletusdashboard asetaan antamalla 
dashboard ryhmälle oletus-valinta ja sitten jollekin ko. ryhmän dashboardeista oletus-
valinta. Oletusdashboardin valinta ei ole pakollista. 
 
Huom! Voit valita vain yhden oletusryhmän ja ko. ryhmälle yhden 
oletusdashboardin. 
 

2.7.4 Profiilin oletusdashboard 

Profiilin oletukset –painikkeella pääset ylläpitämään mahdollisia profiilikohtaisia asetuksia. 
Voit halutessasi määritellä kullekin profiilille oletusdashboardin. Tarkista Käyttäjien ja 
profiilien ylläpito –sovelluksesta käyttäjien profiilit. 
 

 
Profiilien oletusdashboardit 
 

2.8 Lisätoimintoja 

Osa teollisuuden dashboardeista (Projektit tulos ja Projektit tehokkuus) muodostetaan 
tulostusvälitiedostosta JLRAPO. Sen käyttäjän käyttäjätunnus, joka on 
tulostusvälitiedoston muodostanut, ja jonka muodostamat tiedot halutaan dashbordille, 
tulee antaa dashboardin vakioihin. Tieto välitetään ns. Vakioarvon avulla. 
 
Aktiivisena olevalle dashboardille voidaan antaa vakioarvo valitsemalla hiiren oikealla 
Vakiot -valinta 



Visma L7 Dashboardit ja niiden hallinta 11.12.2014 

 

 

Dashboardit ja niiden hallinta sivu 15 

 
Käyttäjätunnus määritetään Dashboard -hallinta -sovelluksessa                  : 
 

 
Vakion lisääminen 
 
 
Uusi vakioarvo perustetaan työkalupalkin Uusi –painikkeella. Vakiolle annetaan Nimi 
(tässä tapauksessa CREPID) ja Arvo (JLRAPO\KÄYTTÄJÄTUNNUS.DB).  
 

 
Dashboardin vakiot 
 

2.9 Dashboardien muokkaus (DashboardDesigner) 

Jos olet hankkinut jonkin dashboard lisäpaketin, saat käyttöösi DashboardDesigner -
sovelluksen, jolla voi muokata asennuksen mukana tulevia dashboardeja tai luoda 
kokonaan uusia dashboardeja. 
 
Dashboard hallinta –sovelluksessa voit avata aktiivisena olevan dashboardin 
DashboardDesigneriin Toiminnot | Avaa suunnittelutyökalu –valinnalla. 
 
DashboardDesignerin käytöstä on erillinen ohje. 
 

2.9.1 Dashboard tiedostot, muokatut ja räätälöidyt dashboardit 

Dashboardit talletetaan xml muotoon. Toimituksen mukana tulevat dashboardit löytyvät 
...master\dbx –hakemistosta. Jos muokkaat toimitustason dashbaordia (etkä nimeä sitä 
uudelleen) ja haluat että päivitys ei korvaa sitä, talleta muokaamasi dashboard ...data\dbx 
hakemistoon.  
 
Jos olet muokannut dashboardia ja tallettanut muokatun dashboardin samalla nimellä 
data\dbx –hakemistoon, dashboard taulukossa  näkyy muokatun dashboardin symboli. 
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3 Dashboardit Visma L7:n aloitusnäkymässä 

Tässä luvussa kerrotaan miten dashboardit esitetään Visma L7:n aloitusnäkymässä 
ja kuvataan dashboardien rakennetta. 

3.1 Dashboardeja ei ole aktivoitu 

Jos dashboardeja ei ole aktivoitu, päävalikon Dashboard -välilehdellä näytetään kuvaa 
esimerkkidashboardista ja ruudulta puuttuu Valitse dashboard –valintaruutu. 
 

 
Dashboard näkymä, kun dashboardeja ei ole vielä aktivoitu 

3.2 Dashboardit on aktivoitu, käyttöoikeudet määritelty, IIS 
palvelut otettu käyttöön ja Web dashboard –asennusohjelma 
on ajettu 

Sen jälkeen kun olet aktivoinut dashboardit ja määritellyt niille käyttöoikeudet, kukin Visma 
L7:aan kirjautunut käyttäjä näkee päävalikon Dashboard -välilehdellä sen dashboardin, 
jonka on viimeksi avannut. Tämä kuitenkin edelyttää että IIS palvelut on otettu käyttöön ja 
Webdashboard –asennusohjelma on ajettu.  
 
Pääkäyttäjä voi määritellä Dashboardien hallinta –sovelluksen asetuksissa 
oletusdashboardin avautumaan aina kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään. 
 
Käyttäjä voi valita muita dashboardeja Valitse Dashboard –alasvetovalikosta. 
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Dashboard Visma L7:n aloitusnäkymässä 

3.3 Dashboardit aktivoitu, käyttöoikeudet määritelty, mutta IIS 
palvelut eivät ole käytössä eikä Web dashboard 
asennusohjelmaa ole ajettu 

Jos IIS palveluja ei ole otettu käyttöön Visma L7 palvelimella eikä Web dashboard 
asennusohjelmaa ole ajettu,  dashbordit esitetään Dashboard Viewer –sovelluksessa. 
 

 
Dashboard avattuna Dashboard Vieweriin 
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3.4 Dashboardin ominaisuuksista 

Dashboardeissa tietoa havainnollistetaan graafien, pivot taulukoiden, mittareiden tai 
taulukkomuotoisten listojen avulla.  
 
Aloitusnäkymän Dashboard –välilehdelle (selaimeen) avattu dashboard voidaan avata 
myös erillisellä Dashboard Viewer -sovelluksella.  
 

 
Katseluohjelman (Dashboard Viewer –käynnistäminen) 
 
Voit tulostaa dashboardin tiedot ruudun oikean yläkulman painikkeella. Jokaisessa 
dashboardin osiossa on myös tulosta-painike, jolla voit tulostaa vain ko. osion tiedot joko 
pdf kuvana tai kuvatieostona (jpg, png, gif). 
 

 
Dashboardin tulostus -painikkeet 
 
Dashboard Viewer mahdollistaa mm. taulukoiden rajaamisen minkä tahansa sarakkeen 
avulla. Lisäksi Dashboard Viewerissä on mahdollista avata pivot taulukon kaikki tasot 
yhdellä toiminnolla. 
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4 Talous- ja henkilöstöhallinnon yleiset dashboardit 

Tässä luvussa esitellään asennuksen mukana toimitettavat talous- ja 
henkilöstöhallinnon yleiset dashboardit. 

4.1 Tietoja myynti ja ostolaskuista 

Dashboardissa esitetään myynti- ja ostolaskujen kappalemäärän jakaumat laskun tilojen 
mukaan kuukausittain viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi samalta ajanjaksolta esitetään 
laskujen euromääräiset jakaumat tiloittain ja kuukausittain. Käyttäjä voi porautua 
laskutasolle saakka. Tiedot haetaan MRLASKU ja ORLASKU tauluista. Tietokantatason 
rajauksena MRLASKU.LASKUPVM  ja ORLASKU.LASKUPVM kentissä kuluva päivä 
miinus 365 päivää. 
 

 
Tietoja myynti- ja ostolaskuista dashboard 

4.1.1 Dashboardin osiot 

4.1.1.1 Kuukauden myyntilaskujen lukumäärä tiloittain (liukuva vuosi) (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyntilaskujen määrän jakauma kuukausittain. Pylväässä 
laskut on jaettu vielä laskun tilojen mukaan. 

4.1.1.2 Myyntilaskut tiloittain kuukausittain (pivot taulukko) 

Taulukossa esitetään myyntilaskut ja niiden euromääräiset summat tiloittain ja 
kuukausittain. Käyttäjä voi porautua laskutasolle saakka. 

4.1.1.3 Kuukauden ostolaskujen lukumäärä tiloittain (liukuva vuosi) (graafi) 

Pylväsdiagrammissa näytetään ostolaskujen määrän jakauma kuukausittain. Kunkin 
kuukauden pylväässä laskut on vielä jaettu laskun tilojen mukaan. 

4.1.1.4 Ostolaskut tiloittain kuukausittain (pivot taulukko) 

Taulukossa esitetään ostolaskut ja niiden euromääräiset summat tiloittain ja kuukausittain. 
Käyttäjä voi porautua laskutasolle saakka. 
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4.2 Myynti- ja ostolaskut, tilikaudet ja pankkitilien saldot 

Dashboardissa näytetään myyntilaskujen jakaumat laskulajeittain viimeksi kuluneen 
vuoden ajalta kuukausittain. Lisäksi näytetään ostolaskujen jakaumat laskulajeittain 
viimeksi kuluneen vuoden ajalta kuukausittain. Dashboardissa näytetään myös tilikaudet 
sekä oman yrityksen (tulosyksiköiden) pankkitilien saldot. Tiedot haetaan MRLASKU, 
ORLASKU, FPANK sekä KPTK tauluista. MRLASKU ja ORLASKU tauluissa tietoja 
rajataan LASKUPVM kentän avulla. 
 

 
Myynti- ja ostolaskut (EUR), tilikaudet ja pankkitilien saldot –dashboard 

4.2.1 Dashboardin osiot 

4.2.1.1 Kuukauden myyntilaskut yhteensä laskulajeittain (liukuva vuosi) (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyntilaskujen jakauma viimeksi kuluneen vuoden ajalta 
kuukausittain ja laskulajeittain. 
 

4.2.1.2 Tilikaudet (lista) 

Taulukossa esitetään järjestelmään talletetut tilikaudet ja lukituspäivät. 
 

4.2.1.3 Kuukauden ostolaskut lajeittain (liukuva vuosi) (graafi) 

Pylväsdiagrammissa näytetään ostolaskujen jakauma viimeksi kuluneen vuoden ajalta 
kuukausittain ja laskulajeittain. 
 

4.2.1.4 Pankkitilien saldot (lista) 

Taulukkoon on koottu oman yrityksen pankkitilit ja niiden saldot. 
 

4.3 Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa avoimet laskut eräpäivittäin ja laskuttajittain. 
Listoissa esitetään alle viiden päivän sisällä erääntyvät, maksukiellossa olevat, 
hyväksymättömät sekä alle 14 päivän sisällä erääntyvät käteisalennuslaskut. Tiedot 
haetaan L7 ORLASKU taulusta.   
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Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut dashboard 

4.3.1 Dashboardin osiot 

4.3.1.1 Avoimet laskut eräpäivittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut eräpäivittäin. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja laskuttajaan. 
 

4.3.1.2 Avoimet laskut laskuttajittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut laskuttajittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja eräpäivään. 
 

4.3.1.3 Erääntyvät laskut alle 5 päivää (lista) 

Listassa esitetään seuraavan viiden päivän aikana erääntyvien laskujen tietoja: 
Eräpäivä, laskuttaja, laskun numero, tosite, summa ja valuutta. 
Rajauksena: ORLASKU.ERAPVM < 5 
 

4.3.1.4 Hyväksymättömät laskut (lista) 

Listassa esitetään hyväksymättömien laskujen tietoja: 
Eräpäivä, laskuttaja, laskun numero, tosite, summa, valuutta ja tila (0=esireskontra, 
2=Hyväksymättä). 
Rajauksena: ORLASKU.TILA < 4 
 

4.3.1.5 Maksukiellossa olevat laskut (lista) 

Listassa esitetään maksukiellossa olevien laskujen tietoja: Eräpäivä, laskuttaja, laskun 
numero, tosite, summa ja valuutta. Rajauksena: ORLASKU.MAKSULUOKKA = 9 
 

4.3.1.6 Erääntyvät alennus laskut alle 14 päivää (lista) 

Listassa esitetään maksukiellossa olevien laskujen tietoja: Eräpäivä, laskuttaja, laskun 
numero, tosite, summa ja valuutta .Rajauksena: ORLASKU.KATALEPVM < 14 ja 
Orlasku.Katalepvm isnot null 
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4.4 Ostoreskontran historia 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa ostolaskut laskuttajittain ja kustannuspaikoittain. 
Pylväsdiagrammeissa esitetään ostolaskut vuosittain sekä valitun vuoden mukaan 
kvartaaleittain ja kuukausittain. Tiedot haetaan ORLASKU taulusta. 
Rajauksena: ORLASKU.LASKUPVM >= Parametri DTEYBMIINUS2. 
 
 

 
Ostoreskontran historia –dashboard 
 

4.4.1 Dashboardin osiot 

4.4.1.1 Ostolaskut laskuttajittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään ostolaskut laskuttajittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
kuukausi/vuosi tietoon. 
 

4.4.1.2 Ostolaskut kustannuspaikoittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään ostolaskut kustannuspaikoittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
kuukausi/vuosi tietoon. 
 

4.4.1.3 Laskut vuosittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään ostolaskut vuosittain. Graafista voidaan valita haluttu vuosi, 
jolloin sen vuoden tiedot päivittyvät kvartaaleittain (2.3.4) ja kuukausittain (2.3.5) 
graafeihin. 
 

4.4.1.4 Laskut kvartaaleittain / vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään ostolaskut kvartaaleittain valitun vuoden mukaan. 
 

4.4.1.5 Laskut kuukausittain / vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään ostolaskut kuukausittain valitun vuoden mukaan 

4.5 Avoimet ja erääntyneet myyntilaskut 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa avoimet laskut eräpäivittäin ja laskuttajittain 
sekä erääntyneet laskut asiakkaittain ja kaikki laskut asiakkaittain. Lisäksi näytetään 
pylväsdiagrammissa avoimet laskut kuukausittain. Tiedot haetaan L7 MRLASKU taulusta. 
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Rajauksena MRLASKU.TILA < 3 sekä MRLASKU.AVOINMK > 0 
 
 

 
Avoimet ja erääntyneet myyntilaskut dashboard 
 

4.5.1 Dashboardin osiot 

4.5.1.1 Avoimet laskut eräpäivittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut eräpäivittäin. Käyttäjä voi porautua laskun 
asiakkaan nimeen ja laskun numeroon.  

4.5.1.2 Avoimet laskut asiakkaittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut asiakkaittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja eräpäivään. 
 

4.5.1.3 Avoimet laskut kuukausittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään avoimet myyntilaskut kuukausittain.  

4.5.1.4 Erääntyneet  laskut asiakkaittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään erääntyneet laskut asiakkaittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja eräpäivään. 

 

4.6  Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut 
tulosyksiköittäin 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa avoimet laskut eräpäivittäin ja laskuttajittain. 
Listoissa esitetään maksukiellossa olevat, hyväksymättömät laskut sekä alle 14 päivän 
sisällä erääntyvät alennuslaskut. Tiedot haetaan ORLASKU ja TULYKS tauluista.    
Rajauksena ORLASKU.TILA < 7. 
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Avoimet, erääntyneet ja hyväksymättömät ostolaskut tulosyksiköittäin –dashboard 

4.6.1 Dashboardin osiot 

 

4.6.1.1 Tulosyksikön valinta (lista) 

Listasta valitaan yksi tai useampi (Ctrl tai Shift-näppäimellä) tulosyksikkö, jonka tiedot 
näytetään muissa dashboardin osioissa. 
 

4.6.1.2 Avoimet laskut eräpäivittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut eräpäivittäin. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja laskuttajaan. 
 

4.6.1.3 Avoimet laskut laskuttajittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään avoimet laskut laskuttajittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
numeroon ja eräpäivään. 
 

4.6.1.4 Hyväksymättömät laskut (lista) 

Listassa esitetään hyväksymättömien laskujen tietoja: Eräpäivä, laskuttaja, laskun numero, 
tosite, summa, valuutta ja tila (0=esireskontra, 2=Hyväksymättä).  
Rajauksena: ORLASKU.TILA < 4 
 

4.6.1.5 Maksukiellossa olevat laskut (lista) 

Listassa esitetään maksukiellossa olevien laskujen tietoja: Eräpäivä, laskuttaja, laskun 
numero, tosite, summa ja valuutta. Rajauksena: ORLASKU.MAKSULUOKKA = 9 
 

4.6.1.6 Erääntyvät alennuslaskut alle 14 päivää (lista) 

Listassa esitetään erääntymässä olevien käteisalennuslaskujen tietoja: Eräpäivä, 
laskuttaja, laskun numero, tosite, summa ja valuutta. Rajauksena: 
ORLASKU.KATALEPVM < 14 sekä ORLASKU.KATALEPVM isnot null 
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4.7 Myyntireskontran historia 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa myyntilaskut laskuttajittain ja 
kustannuspaikoittain. Pylväsdiagrammeissa esitetään ostolaskut vuosittain sekä valitun 
vuoden mukaan kvartaaleittain ja kuukausittain. Tiedot haetaan MRLASKU taulusta. 
Rajauksena: MRLASKU.LASKUPVM >= Parametri DTEYBMIINUS2. 
   
 

 
Myyntireskontran historia dashboard 

4.7.1 Dashboardin osiot 

4.7.1.1 Myyntilaskut asiakkaittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään myyntilaskut asiakkaittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
kuukausi/vuosi tietoon. 
 

4.7.1.2 Myyntilaskut kustannuspaikoittain (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään myyntilaskut kustannuspaikoittain. Käyttäjä voi porautua laskun 
kuukausi/vuosi tietoon. 
 

4.7.1.3 Myyntilaskut vuosittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään ostolaskut vuosittain. Graafista voidaan valita haluttu vuosi, 
jolloin sen vuoden tiedot päivittyvät kvartaaleittain (2.7.4) ja kuukausittain (2.7.5) 
graafeihin. 
 

4.7.1.4 Myyntilaskut kvartaaleittain / vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyntilaskut kvartaaleittain valitun vuoden mukaan. 
 

4.7.1.5 Myyntilaskut kuukausittain / vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyntilaskut kuukausittain valitun vuoden mukaan 
 

4.8 Laskutus yhteensä 

Dashboardissa esitetään laskutus yhteensä kuukausittain eriteltyinä tilauslajeittain 
(tilauslajin tunnus). Lisäksi esitetään laskutuksen jakauma vastuuhenkilöittäin ja 
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tilauslajeittain. Tietokantatason rajaukset: MRLASKU.LASKUPVM välitetään parametrilla 
365 päivää taaksepäin. Kaksi dashboardia: toisessa vastuuhenkilörajaus 
(käyttäjätunnukseen sidottu), toinen ilman vastuuhenkilörajausta. 
 

 
Laskutus kausittain –dashboard 
 
Tilauslajin tunnuksen selite voidaan lisätä dashboardille kaavakentän avulla 
(asiakaskohtainen muokkaus). 

4.8.1 Dashboardin osiot 

 

4.8.1.1 Laskutus yht. tilauslajeittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään laskutuksen jakauma kvartaaleittain ja tilauslajeittain. 
 

4.8.1.2 Laskutus yht. vastuuhenkilöittäin tilauslajeittain (pivot taulukko) 

Taulukossa laskutus eritellään vastuuhenkilöittäin ja tilauslajeittain. 
 

4.9 Pankkisaldot 

Dashboardissa esitetään pivot taulukoissa pankkitilien saldot tileittäin ja tulosyksiköittäin. 
Pylväsdiagrammissa esitetään saldot tileittäin. Tiedot haetaan FPANK ja TULYKS 
tauluista.   
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Pankkisaldot –dashboard 

4.9.1 Dashboardin osiot 

 

4.9.1.1 Tulosyksikön valinta (lista) 

Listasta valitaan yksi tai useampi (Ctrl tai Shift-näppäimellä) tulosyksikkö, jonka tiedot 
näytetään muissa dashboardin osioissa. 
 

4.9.1.2 Saldot tileittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään saldot tileittäin. Käyttäjä voi porautua tulosyksikön nimeen ja 
pankkitilinumeroon.  
 

4.9.1.3 Saldot tulosyksiköittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään saldot tulosyksiköittäin. Käyttäjä voi porautua tilinumeroon ja 
saldo päivään. 
 

4.9.1.4 Saldot tileittäin (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään valitun/valittujen tulosyksiköiden tilien saldot tulosyksikön 
numeron ja tilinumeron mukaan.   

 

4.10 Tietoja palkansaajista 

Dashboardeissa esitetään perustietoja palkansaajista: työsuhde- ja toimipistejakaumat, 
henkilöt ryhmittäin ja päättymässä olevat määräaikaiset työsuhteet toimipisteittäin. Lisäksi 
esitetään viikkotuntimääräjakauma. 
 
Tietokantatason rajaukset: HENK.KURANTTI = 1 ja  HETSUH.TLOPPUI=’’. Kullakin osiolla 
voi olla muita lisärajauksia. 
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Tietoja palkansaajista -dashboard 
  

4.10.1 Dashboardin osiot 

 

4.10.1.1 Käytössä olevat henkilöt henkilöryhmittäin (pivot-taulukko) 

Osiossa esitetään käytössä olevat henkilöt henkilöryhmittäin.  
  

4.10.1.2 Työsuhteiden jakauma (graafi) 

Kuvaajassa esitetään käytössä olevien henkilöiden työsuhteiden jakautuminen 
määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin. Ei palkansaajille ei useinkaan ole 
työsuhteen kestoa avattu. 
 

4.10.1.3 Jakauma toimipisteittäin (graafi) 

Kuvaajassa esitetään käytössä olevien henkilöiden jakautuminen palkanlaskennan 
toimipisteittäin. 
  

4.10.1.4 Päättymässä olevat määräaikaiset työsuhteet toimipisteittäin (pivot-
taulukko) 

Taulukossa esitetään määräaikaisten työsuhteiden päättyy –päivämäärät toimipisteittäin. 
Mahdollisuus avata päivämäärä henkilönumerotasolle. 
Elementin lisärajaukset HETSUH.TSOP = 2 ja PÄÄTTYIPVM = ’’. 
 

4.10.1.5 Viikkotuntimäärän jakauma (graafi) 

Taulukossa esitetään työsuhteisiin talletettujen viikkotuntimäärien jakauma. 
  

4.11 Tietoja palkkajaksoista 

Dashboardissa on HEJAKSO ja KPTAP tiedostot, jakson tilarajaus on tietolähde tasolla. 
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Tietoja palkkajaksoista –dashboard. 
 
Huom! Ennen käyttööottoa suosittelemme, että lisäät (pääkäyttäjänä) uuden 
indeksin KPTAP tauluun. Avaa Tiedostoylläpito | Tiedostohuolto. Valitse aktiivinen yritys 
ja Toiminnot valikosta Aputoimintoja | SQL indeksien hallinta. 
 

 
Indeksin lisääminen KPTAP -tauluun 
 
Valitse IXHEJAKSO –rivi ja paina Create Index –painiketta. Indeksin lisääminen voi kestää 
useita minuutteja. Indeksin lisäämisen jälkeen Tietoja palkkajaksoista –dashboard avautuu 
indekdin lisäämisen jälkeen huomattavasti nopeammin. 
 

4.11.1 Dashboardin osiot 

 

4.11.1.1 Jaksot, joilta puutuu palkkatapahtumat (lista) 

Taulukossa esitetään ne palkkajaksot, joilla ei ole yhtään tapahtumaa. 
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4.11.1.2 Palkkajaksot tiloittain, liukuva vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään palkkajaksojen määrän jakauma tiloittain kuukausittain. 
 

4.11.1.3 Palkkajaksojen lukumäärä työsuhteittain, liukuva vuosi (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään liukuvan vuoden ajalta erilaisten työsuhteiden 
palkkajaksojen määrän jakauma kuukausittain. 
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5 Logistiikan yleiset dashboardit 

Tässä luvussa esitellään ostojen ja myyntien yleiset dashboardit. 

5.1 Avoimet ostot 

Dashboardissa esitetään avoimet ostot ostovastuittain ja toimittajittain.  Tietokantatason 
rajaukset: OSTOTI.TILA<3 (avoimet ja vahvistetut ostot).  
 

 
Avoimet ostot –dashboard 
 

5.1.1 Dashboard osiot 

5.1.1.1 Avoimet ostotilaukset ostovastuittain (pivot taulukko) 

Taulukkoon kerätään avoimet ja vahvistetut ostotilaukset ostovastuittain. Taulukossa voi 
porautua ostotilaustasolle saakka. 
 

5.1.1.2 Avoimet ostotilaukset (top 10, graafi) 

Graafissa esitetään avointen ostotilausten jakauma toimittajittain. Mukaan otetaan 10 
tilausten yhteissummaltaan suurinta toimittajaa. 
 

5.1.1.3 Avoimet ostot ostovastuittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään avoimien ja vahvistettujen ostotilausten yhteenä summa 
ostovastuuhenkilöittäin. 

5.2 Toteutunut myynti (kuluva kuukausi ja 2 edellistä kuukautta) 

Dashboardissa esitetään kuluvan kuukauden ja kahden edellisen kuukauden toteutunut 
myynti myyjittäin. Tiedot haetaan MYTOTTA taulusta.  Rajauksena MYTOTTA.LAJI = 2, 
kun myyntiä, MYTOTTA.LAJI = 1, kun oston kustannuksia ja MYTOTTA.LAJI = 6, kun 
kustannuksia. Datan haku rajataan Data Source Filterillä (parametrin avulla) tähän ja 
kahteen edelliseen kuukauteen. 
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Toteutunut myynti –dashboard 
 

5.2.1 Dashboardin osiot 

5.2.1.1 Myynti ja kate myyjittäin (pivot taulukko) 

Pivot taulukossa esitetään myyjittäin toteutunut myynti ja kate kuluvalta kuukaudelta, 
edelliseltä kuukaudelta ja sitä edelliseltä kuukaudelta. Riviä klikkaamalla (tai shift-näppäin 
pohjassa klikkaamalla useampaa riviä) voi valita, mitä graafissa näytetään. 
 

5.2.1.2 Myynti ja kate myyjittäin (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyjittäin toteutunut myynti ja kate kuluvalta kuukaudelta, 
edelliseltä kuukaudelta ja sitä edelliseltä kuukaudelta. Pylvästä klikkaamalla (tai shift-
näppäin pohjassa klikkaamalla useampaa riviä) voi valita, mitä taulukossa näytetään. 
 

  



Visma L7 Dashboardit ja niiden hallinta 11.12.2014 

 

 

Dashboardit ja niiden hallinta sivu 33 

6 Verkkolaskutuksen yleiset dashboardit 

Tässä luvussa esitellään verkkolaskutukseen liittyvät yleiset dashboardit. 

6.1 Verkkolaskuasiakkaat 

Verkkolaskuasiakkaat dashboardissa esitetään myyntilaskuasiakkaat sekä asiakkaiden 
jakauma laskutustavan mukaan (verkkolaskutus, ei verkkolaskutus). Tietokantatason 
rajaus: FIRMA.KAYTOSSA=1 AND FKAUP.MYOS=1. 
 

 
Verkkolaskuasiakkaat dashboard 

6.1.1 Dashboardin osiot 

 

6.1.1.1 Myyntiasiakkaat (lista) 

Taulukossa näytetään kaikki sellaiset asiakkaat, joille on perustettu yritysrekisteriin 
myyntireskontratiedot. 
 

6.1.1.2 Asiakkaat (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään myyntiasiakkaiden jakauma verkkolaskutus ja eri 
verkkolaskutusta –ryhmiin. Klikkaamalla pylvästä voit rajata asiakaslistan tietoja.  
 

6.1.1.3 Asiakkaat (lista) 

Taulukossa myyntiasiakkaiden määräjakaumat verkkolaskutus- ja ei verkkolaskutusta –
ryhmiin. 
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6.2 Verkkolaskut 

Verkkolaskut –dashboardissa esitetään lähtevien ja saapuvien verkkolaskujen 
kokonaismäärät vuosittain sekä myös viimeisen vuoden osalta. Lisäksi näytetään 
lähettämättömien verkkolaskujen kokonaismäärä. 
 

 
Verkkolaskut –dashboard 
 

6.2.1 Dashboardin osiot 

 

6.2.1.1 Verkkolaskutus vuosittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään lähtevien ja saapuvien verkkolaskujen jakauma vuosittain 
(verkkolaskutuksen käyttöönotosta saakka). 
 

6.2.1.2 Lähettämättömät verkkolaskut (kortti) 

Kortilla näyteään lähettämättömien verkkolaskujen (tilat 0 ja 1) kokonaismäärä. 
 

6.2.1.3 Verkkolaskutus kuukausittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään lähtevien ja saapuvien verkkolaskujen kokonaismäärät 
viimeksi kuluneen vuoden ajalta. 
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7 Isännöinnin yleiset dashboardit 

Tässä luvussa esitellään isännöinnin yleiset dashboardit. 

7.1 Avoimet vastike- ja vuokralaskut 

Vastike- ja vuokralaskut –dashboardissa esitetään avoimet ja osasuoritetut vastike- ja 
vuokralaskut. Laskut esitetään tulosyksiköittäin maksajittain jaoteltuina eräpäivittäin. 
Lisäksi esitetään erääntyneet laskut eräpäivittäin sekä avointen ja osasuoritettujen 
laskujen jakauma kuukausittain. Dashboardin tietokantaason rajauksena on  
VVLASKU.TILA<3. 
 

 
Avoimet vastike- ja vuokralaskut 
 

7.1.1 Dashboardin osiot 

 

7.1.1.1 Avoimet ja osasuoritetut laskut tulosyksiköittäin eräpäivittäin (pivot taulukko) 

Taulukossa esitetään avoimet ja osasuoritetut laskut tulosyksiköittäin maksajittain ja 
eräpäivittäin. 
 

7.1.1.2 Erääntyneet laskut tulosyksiköittäin eräpävittäin (pivot taulukko) 

Taulukossa esitetään erääntyneet laskut tulosyksiköittäin eräpäivittäin ja maksajittain. 
 

7.1.1.3 Avoimet ja osasuoritetut laskut kausittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään avointen ja osasuoritettujen laskujen jakauma 
kuukausittain. 
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7.2 Sukupuolijakauma 

Dashboardissa esitetään taloyhtiöiden asukkaiden sukupuolijakaumat. Tiedot haetaan 
VOSAL taulusta.  Rajauksena VOSAL.VTUN = MT ja VOSAL.TUNNUS = KAS. 
 
 

 
Sukupuolijakauma –dashboard 
 

7.2.1 Dashboardin osiot 

 

7.2.1.1 Asukkaiden lukumäärät ja sukupuolijakaumat (taulukko) 

Taulukossa näytetään taloyhtiön numero ja nimi sekä asukkaiden lukumäärä, joka 
lasketaan osapuolitiedoista, asukas-osapuolet yhteensä, joilla on voimassa oleva 
asukassuhde. Miesten ja naisten lukumäärä lasketaan asukas-osapuolen ly-tunnuksen 
perusteella. Mikäli ly-tunnus ei ole täydellinen, jää henkilön sukupuoli selvittämättä. 
 

7.2.1.2 Sukupuolijakaumat taloyhtiöittäin (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään taloyhtiöittäin miesten ja naisten lukumäärä, joka lasketaan 
asukas-osapuolen ly-tunnuksen perusteella. Mikäli ly-tunnus ei ole täydellinen, jää 
henkilön sukupuoli selvittämättä. Pylvästä klikkaamalla (tai useampaa shift-näppäin 
pohjassa klikkaamalla) voi valita, mitä taulukossa näytetään. 
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8 Huollon yleiset dashboardit 

Tässä luvussa esitellään huollon yleiset dashboardit. 

8.1 Huoltokortit (Huoltojärjestelmä) 

Huoltokortit –dashboardissa esitetään huoltokorttien jakauma tilojen, vastuuhenkilöiden ja 
huoltoalueiden mukaan. Lisäksi näytetään avattujen huoltokorttien jakauma vuosittain. 
  

 
Huoltokortit –dashboard 
 

8.1.1 Dashboardin osiot 

 

8.1.1.1 Huoltokorttien tilat (graafi) 

Graafissa esitetään huoltokorttien jakauma kortin tilan mukaan. 
 

8.1.1.2 Huoltokortit tiloittain (pivot taulukko) 

Taulukossa esitetään huoltokorttien määrät jaoteltuina kortin tilan mukaan. 
 

8.1.1.3 Avatut huoltokortit (graafi) 

Pylväsdiagrammista nähdään huoltokorttien määrä avauspäivämäärän mukaan 
summattuna vuositasolle. 
 

8.1.1.4 Huoltokortit vastuuhenkilöittäin (graafi, top 10) 

Graafissa esitetään huoltokorttien jakauma kortille määritellyn vastuuhenkilön mukaan. 
 

8.1.1.5 Huoltokortit huoltoalueittain (graafi) 

Graafissa esitetään huoltokorttien jakauma huoltoalueittain. 
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8.2 Huoltotehtävät (Huoltojärjestelmä) 

Huoltotehtävät dashboardissa esitetään huoltotehtävien jakaumat vuosittain, tiloittain, 
lajeittain ja vastuuhenkilöittäin. 
 
 

  
Huoltotehtävät dashboard 
 

8.2.1 Dashboardin osiot 

 

8.2.1.1 Avatut huoltotehtävät vuosittain (graafi) 

Pylväsdiagrammissa esitetään avattujen huoltotehtävien jakauma vuosittain. 
 

8.2.1.2 Huoltotehtävät lajeittain (graafi) 

Graafissa esitetään huoltotehtävien jakauma lajin mukaan (ei aikarajausta). 
 

8.2.1.3 Huoltotehtävät tiloittain (graafi) 

Graafissa esitetään huoltotehtävien jakauma tilan mukaan (ei aikarajausta) 
 

8.2.1.4 Huoltotehtävät vastuuhenkilöittäin (graafi) 

Graafissa esitetään huoltotehtävien jakauma vastuuhenkilön mukaan (ei aikarajausta) 
 

8.3 Huoltosopimukset (Huoltojärjestelmä) 

Huoltosopimukset dashboardissa esitetään huoltosopimuksiin liittyviä tietoja. 
Dashboardissa näytetään voimassa olevat sopimukset lajin ja tyypin mukaan jaoteltuina. 
Lisäksi näytetään vuosittain avattujen huoltosopimusten ja vuosittain päättyvien 
huoltosopimusten jakaumat. 
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Huoltosopimukset –dashboard 
 

8.3.1 Dashboardin osiot 

 

8.3.1.1 Voimassa olevin sopimusten jakauma lajin mukaan (graafi) 

Graafissa esitetään voimassa olevien sopimusten jakauma lajeittain. 
 

8.3.1.2 Voimassa olevien sopimusten jakauma tyypin mukaan (graafi) 

Graafissa esitetään voimassa olevien sopimusten jakauma tyypeittäin. 
 

8.3.1.3 Vuosittain avatut uudet huoltosopimukset (graafi) 

Graafissa esitetään sopimukset, joille on annettu alkamispäivä vuosittain jaoteltuina. 
 

8.3.1.4 Päättyneet / päättyvät sopimukset (graafi) 

Graafissa esitetään sopimukset joille on annettu päättymispäivä vuosittain jaoteltuina. 
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9 Teollisuuden yleiset dahsboardit 

Tässä luvussa esitellään teollisuuden yleiset dashboardit. 

9.1 Toimitusvarmuus - myynti 

Tavoitteena on kuvata myynnin toimitusvarmuutta myöhästymisten lukumäärän sekä 
myöhästymispäivien osalta sekä tuote- että tilaajanäkökulmasta. Mittarina on 
myöhästymisten lkm vs. toimitusten lkm. 

9.1.1 Tietokanta 

Toimitusvarmuustiedot luetaan L7:n tauluista: MYRIVI ja TSUUNO. 
Laadunohjauksessa on toiminto, jolla tapahtumat kumuloidaan kuukausi- ja viikkotasolla 
LAATUTIL –tiedostoon. Ajo tehdään valittujen kuukausien tapahtumista. 
  
Rajaukset 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä Arvot 

Tilastolaji TILAJI 2 (varmuus) 

Tyyppi TYYPPI 0 (myynti) 

Aikajakso AIKATASO 0 = kk, 1 = vko 

Tapahtumatyyyppi TAPTYYPPI  

Tapahtumalaji TAPLAJI  

Valmistuslaji VALMISTUSLAJI 1 (myynti) 

 
Ryhmittelyt 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Tulosyksikkö TYKSNRO 

Tuotekoodi TUOTE 

Tuoteryhmä TUOTERYHMÄ 

Tilaaja TILAAJANRO/TILAAJANIMI 

Vastuuhenkilö HENKRNO 

Kustannuspaikka KPAIK 

 
Arvot 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Myöhästymisten lkm MYOLKM 

Myöhässä päiviä MYOPV 

Etuajassa lkm ETUAIKALKM 

Juuri oikeaan aikaan lkm OIKEAAIKALKM 

 

9.1.2 Dashboardin osiot 
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Toimitusvarmuus – myynnit  -dashboard 

 
Rajaukset 
 
- aikajakson lähtökohta (vuosi taaksepäin nykykuukaudesta) 
- tyyppi TYYPPI=  0(myynti) 
- tapahtumalaji VALMISTUSLAJI= 1(myynti) 

9.1.2.1 Myöhästyneet toimitukset tuotteittain (lista) 

Taulukossa kuvataan tuotteittain toimitusten myöhästymispäivien yhteisnäärä laskettuna 
sovitusta toimituspäivästä. Taulukossa esitetään myös myöhästyneiden toimitusten 
lukumäärä numeroina ja graafisesti sekä toimitusten kokonaismäärä. 
 

9.1.2.2 Toimitusten myöhästymisten kehitys (graafi) 

Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymisten lukumäärän kehitys kuukausittain. 
 
Toimitusten ajallisen myöhästymisen kehitys 
Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymispäivien määrän kehitys kuukausittain. 
 

9.1.2.3 Varmuusaste (mittari) 

Mittarissa havainnoidaan annetun toimitusvarmuustavoitteen toteutumista myöhästymisten 
lukumäärän suhteessa toimitusten lukumäärään. 
 
Huom: tavoitetason muuttaminen yrityskohtaisesti vaatii dashboardin muokkausta joko 
omatoimisesti tai Visman konsulttien avustuksella. 
 

9.1.2.4 Myöhästymisten jakauma tuoteryhmittäin ja tuotteittain (graafi) 

Sektoridiagrammissa esitetään myöhästymisten lukumäärän jakauma tuoteryhmittäin ja 
tuotteittain. 
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9.1.2.5 Toimitusten myöhästyminen tilaajittain (graafi) 

Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymisten lukumäärän kehitys tilaajittain. 
 

9.2 Toimitusvarmuus - ostot 

Tavoitteena on kuvata ostojen toimitusvarmuutta myöhästymisten lukumäärän sekä 
myöhästymispäivien osalta sekä tuote- että toimittajanäkökulmasta. Mittarina on 
myöhästymisten lkm vs. toimitusten lkm. 

9.2.1 Tietokanta 

Toimitusvarmuustiedot luetaan hankintojen osalta L7:n taulusta OSRIVI. 
 
Rajaukset 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä Arvot 

Tilastolaji TILAJI 2 (varmuus) 

Tyyppi TYYPPI 1 (ostot) 

Aikajakso AIKATASO 0 = kk, 1 = vko 

Tapahtumatyyyppi TAPTYYPPI  

Tapahtumalaji TAPLAJI  

Valmistuslaji VALMISTUSLAJI  

 
Ryhmittelyt 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Tulosyksikkö TYKSNRO 

Tuotekoodi TUOTE 

Tuoteryhmä TUOTERYHMÄ 

Tilaaja TILAAJANRO/TILAAJANIMI 

Vastuuhenkilö HENKRNO 

Kustannuspaikka KPAIK 

 
Arvot 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Myöhästymisten lkm MYOLKM 

Myöhässä päiviä MYOPV 

Etuajassa lkm ETUAIKALKM 

Juuri oikeaan aikaan lkm OIKEAAIKALKM 
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9.2.2 Dashboardin osiot 

 
 
Toimitusvarmuus – ostot -dashboard 
 
Rajaukset 
 
- aikajakson lähtökohta (vuosi taaksepäin nykykuukaudesta) 
- tapahtumatyyppi TYYPPI= 1(ostot) 
 

9.2.2.1 Myöhästyneet hankinnat toimittajittain (lista) 

 
Taulukossa kuvataan toimittajittain hankintojen myöhästymispäivien yhteisnäärä laskettuna 
sovitusta toimituspäivästä. Taulukossa esitetään myös myöhästyneiden toimitusten 
lukumäärä numeroina ja graafisesti sekä toimitusten kokonaismäärä. 
 

9.2.2.2 Hankintojen myöhästymisten kehitys (graafi) 

 
Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymisten lukumäärän kehitys kuukausittain. 
 

9.2.2.3 Hankintojen myöhästyminen toimittajittain (graafi) 

 
Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymisten lukumäärän kehitys toimittajittain. 
 

9.2.2.4 Myöhästymisaste tuoteryhmittäin (graafi) 

 
Sektoridiagrammissa esitetään myöhästymisten lukumäärän jakauma tuoteryhmittäin. 
 

9.2.2.5 Varmuusaste yhteensä (mittari) 

 
Mittarissa havainnoidaan annetun toimitusvarmuustavoitteen toteutumista myöhästymisten 
lukumäärän suhteessa toimitusten lukumäärään 
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Huom: tavoitetason muuttaminen yrityskohtaisesti vaatii dashboardin muokkausta joko 
omatoimisesti tai Visman konsulttien avustuksella. 
 

9.2.2.6 Myöhästymisaste toimittajittain (graafi) 

 
Sektoridiagrammissa esitetään myöhästymisten lukumäärän jakauma toimittajittain. 
 

9.3 Toimitusvarmuus - tuotanto 

Tavoitteena on kuvata tuotannon toimitusvarmuutta myöhästymisten lukumäärän sekä 
myöhästymispäivien osalta sekä tuote- että tilaajanäkökulmasta. Mittarina on 
myöhästymisten lkm vs. valmistumisten lkm. 

 

9.3.1 Tietokanta 

Toimitusvarmuustiedot luetaan L7:n tauluista: MYRIVI ja TSUUNO. 
Laadunohjauksessa on toiminto, jolla tapahtumat kumuloidaan kuukausi- ja viikkotasolla 
LAATUTIL –tiedostoon. Ajo tehdään valittujen kuukausien tapahtumista. 
 
Rajaukset 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä Arvot 

Tilastolaji TILAJI 2 (varmuus) 

Tyyppi TYYPPI 0 (myynti) 

Aikajakso AIKATASO 0 = kk, 1 = vko 

Tapahtumatyyyppi TAPTYYPPI  

Tapahtumalaji TAPLAJI  

Valmistuslaji VALMISTUSLAJI 7 (valmistus) 

 
Ryhmittelyt 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Tulosyksikkö TYKSNRO 

Tuotekoodi TUOTE 

Tuoteryhmä TUOTERYHMÄ 

Tilaaja TILAAJANRO/TILAAJANIMI 

Vastuuhenkilö HENKRNO 

Kustannuspaikka KPAIK 

 
Arvot 
 

Seliltys LAATUTIL taulun kenttä 

Myöhästymisten lkm MYOLKM 

Myöhässä päiviä MYOPV 

Etuajassa lkm ETUAIKALKM 

Juuri oikeaan aikaan lkm OIKEAAIKALKM 
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9.3.2 Dashboardin osiot 

 

 
Toimitusvarmuus – tuotanto -dashboard 

 
Rajaukset 
 
- aikajakson lähtökohta (vuosi taaksepäin nykykuukaudesta) 
- tyyppi TYYPPI=  2(tuotanto) 
- tapahtumalaji VALMISTUSLAJI= 7(valmistus) 
 

9.3.2.1 Myöhästyneet valmistukset tuotteittain (lista) 

 
Taulukossa kuvataan tuotteittain toimitusten myöhästymispäivien yhteisnäärä laskettuna 
sovitusta toimituspäivästä. Taulukossa esitetään myös myöhästyneiden valmistumisten 
lukumäärä numeroina ja graafisesti sekä valmistumisten kokonaismäärä. 
 

9.3.2.2 Valmistumisten myöhästymisten kehitys lukumäärinä (graafi) 

 
Pylväsdiagrammissa kuvataan toimitusten myöhästymisten lukumäärän kehitys 
kuukausittain. 
 

9.3.2.3 Valmistumisten myöhästymisten kehitys päivinä (graafi) 

 
Graafissa kuvataan toimitusten myöhästymispäivien määrän kehitys kuukausittain. 
 

9.3.2.4 Varmuusaste (mittari) 

 
Mittarissa havainnoidaan annetun toimitusvarmuustavoitteen toteutumista myöhästymisten 
lukumäärän suhteessa valmistumisten lukumäärään. 
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Huom: tavoitetason muuttaminen yrityskohtaisesti vaatii dashboardin muokkausta joko 
omatoimisesti tai Visman konsulttien avustuksella. 
 

9.3.2.5 Myöhästymisten jakauma tuoteryhmittäin ja tuotteittain (graafi) 

 
Sektoridiagrammissa esitetään myöhästymisten lukumäärän jakauma tuoteryhmittäin ja 
tuotteittain. 
 

9.3.2.6 Valmistumisten myöhästyminen tilaajittain (graafi) 

 
Graafissa kuvataan tuotantotilausten valmistumisten myöhästymisten lukumäärän kehitys 
tilaajittain. 


