
AutoInvoice palvelun käyttöönotto ja 
verkkolaskujen lähetys

Laskutus
Visma NOVA 



Webinaarin ohjauspaneeli

● Kuulet kouluttajan, mutta kouluttaja ei kuule Sinua
● Ääniasetukset löytyvät ohjauspaneelin vasemmasta reunasta
● Voit kirjoittaa ja lähettää kouluttajalle Q&A kentässä viestin
● Webinaarista poistuminen: Leave Meeting



Yleistä tähän koulutukseen liittyen 

Webinaari nauhoitetaan ja julkaistaan sekä Communityssä että Talent-ympäristössä 
esitysmateriaalin kanssa.

Webinaarissa on paljon asiaa, joten kysymyksiä käydään läpi webinaarin lopussa, jos aikaa jää.

Kysymyksiä voi kirjoittaa koko esityksen ajan Q&A osiossa. Kysymys-vastausparit julkaistaan myös 
sekä Communityssä että Talent-ympäristössä.

   



Webinaarin sisältö
● AutoInvoice tilin perustaminen
● Ohjattu käyttöönotto
● AutoInvoice asetukset
● Asetukset Novassa
● Asiakaskortisto
● Aloita laskutus
● Laskujen lähetys
● Laskujen seuraaminen AutoInvoice tilillä



Rekisteröiminen eli AutoInvoice tilin 
perustaminen
https://AutoInvoice.visma.com/regis
trations 

...vaihtoehtoisesti 

https://AutoInvoice.visma.com/login
→ Kyllä, kiitos! - Rekisteröidy nyt

https://autoinvoice.visma.com/registrations
https://autoinvoice.visma.com/registrations
https://autoinvoice.visma.com/login


Rekisteröidy - uusi yritys
Tähän kannattaa täydentää “pääkäyttäjän” 
tiedot.

Tämän jälkeen tulee automaattinen 
sähköposti, seuraa ohjeita (tarkasta 
tarvittaessa roskaposti). 



Ohjattu käyttöönotto

Kirjaudu AutoInvoice tilille ja Aloita ohjattu käyttöönotto. Täydennä tarvittavat tiedot. 



1. Posti
Lisää yrityksen postiosoite.

Paina Seuraava- painiketta.



2. Yleisasetukset
Yrityksen sähköposti: “yleinen sähköposti”

Laskutussähköposti: saapuvien ostolaskujen 
ilmoitus tähän sähköpostiin

● Jos ilmoituksia ei haluta ruksi pois 
kohdasta Ilmoita ostolaskuista 
sähköpostiin 

Sähköpostimuistutusten väli (päivää)
● Oletusarvo on 2, jos ei haluta lähettää 

muistutuksia → 0

Tulostuspalvelun asetuksia
● Ota käyttöön tulostuspalvelu
● Tulostuspalvelun kirjeluokka
● Väritulostus



3. Yrityksen valtuutus ja 
pankkiverkkoyhteyden avaaminen
Pankkiverkkoyhteyden avaaminen on tärkeää, jotta laskut välittyvät kaikille vastaanottajille. 

● Pankkiverkkoyhteys mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen kuluttajille sekä sellaisille yrityksille, jotka käyttävät 
pankkia verkkolaskuoperaattorinaan. Pankkiverkkoyhteys mahdollistaa myös verkkolaskujen vastaanoton toimittajilta, 
jotka käyttävät pankkia verkkolaskujen lähettämiseen. Pankkiverkkoyhteyden avaus on maksuton ja avaus tulee tehdä 
hyvissä ajoin ennen kuin aloitat lähettämään tai vastaanottamaan verkkolaskuja. Avaus kestää noin viikon ja saat 
tiedon sähköpostiisi, kun yhteys on avattu. Tämän jälkeen voit aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton 
pankkiverkosta.



Video Visma Sign

Aloita pankkiverkkoyhteyden avaaminen painamalla AVAA PANKKIVERKKOYHTEYS painiketta 

1. Anna allekirjoittajan sähköpostisoite ja valitse "Lähetä"
2. Tämän jälkeen Visma Sign lähettää sähköpostikutsun, joka sisältää aktivointilinkin sekä 

salasanan. Seuraa viestissä saamiasi ohjeita. Huomioi, että linkki on voimassa pari päivää. 
3. Annettuasi salasanan selaimeesi avautuu uusi välilehti, jossa voit esikatsella sinulle lähetettyä 

asiakirjaa. Kun olet lukenut asiakirjan, sulje välilehti ja palaa allekirjoitussivulle
4. Allekirjoittaaksesi asiakirjan valitse tunnistautumistapa ja tunnistaudu.
5. Allekirjoitus on onnistunut kun sinulle tulee näkymä "Asiakirja... allekirjoitettu" 
6. Saat sähköpostitse tiedon palvelun avautumisesta n. 1-7 päivän sisällä aktivoinnista

...jatkuu

https://support.vismasign.fi/fi/support/solutions/articles/77000466208-kutsun-allekirjoittaminen


...jatkuu
Jos ohitat pankkiverkkoyhteyden avaamisen 
tässä vaiheessa, pääset AutoInvoice tililtä 
avaamaan yhteyttä Asetukset | Lisäpalvelut | 
Pankkiverkkoasetukset 



Laskujen vastaanotossa on kaksi valintaa oletuksena päällä → ota pois päältä, jos verkkolaskujen 
vastaanotto ei ole ajankohtainen tai teillä on käytössä jo muu operaattori. 

● Vastaanota laskuja
● Rekisteröidy PEPPOL vastaanottajaksi → lue lisää

Tallenna 

4. Laskujen vastaanotto

https://support.maventa.fi/fi/support/solutions/articles/77000474627-mik%C3%A4-on-peppol-


AutoInvoice asetukset



Esim. suoraan tilitoimistolta

Laskutustiedot
Esim. suoraan yritykseltä verkkolaskuna



Käyttäjät
Lisää mahdollisuuksien mukaan AutoInvoice asetuksissa toinen pääkäyttäjä.

● Ei mielellään “toimisto” tms. sähköpostiosoitetta. Tunnistautuminen on kaksivaiheinen ja 
tarvitaan esim. Google Play kaupasta sovellus Google Authenticator sovellus.



Laskuilmoitukset
Täydennä tarvittaessa:

● Saapuneet laskut
● Lähetetyt laskut



Yleistä
Älä salli saman laskunumeron käyttöä 
uudestaan 

→ saa käyttää myös, jos lähetetään Factoring- 
aineistoa AutoInvoicen kautta.



Laskun kuvan asetukset
Ei koske Nova asiakkaita.



Sähköposti
Salli laskujen lähetys sähköpostitse sallii 
palvelun käytön.

Muistutukset osion asetus liittyy sekä optioon 
Lähetä sähköpostilaskut linkillä että Lähetä 
sähköpostilaskut Hyväksy/Hylkää-valinnalla.



Lähetä s-laskut PDF-liitteellä
Tällä valinnalla kaikkiin sähköpostilaskuihin liitetään laskukuva PDF-muodossa sekä mahdolliset 
muut liitteet. Huomoithan, että sähköpostiin liitettyjen tiedostojen yhteenlaskettu koko tulee olla 
alle 5 megatavua. Jos laskukuva tai liitteet ovat suurempia, pyydetään vastaanottajaa noutamaan 
liitteet Maventan esilläpitopalvelusta viestissä olevan linkin kautta. Lähettäjä ei saa ilmoitusta 
sähköpostilaskun toimituksesta eikä toimituksen epäonnistumisesta, jos vastaanottajan 
sähköpostilaatikko on täynnä tai vastaanottajan sähköposti on merkannut sähköpostin 
roskapostiksi.

Tätä tapaa on hyvä käyttää mikäli vastaanottajan järjestelmä (esimerkiksi skannauspalvelu) vaatii, 
että sähköpostilaskuissa on mukana PDF-liite.



Lähetä s-laskut linkillä
Tämä valinta tarkoittaa, että sähköpostilasku sisältää linkin ja salasanan, jolla vastaanottaja pääsee 
lataamaan laskun Maventan palvelusta sen sijaan, että sähköpostiviestissä olisi PDF-liite. Kun 
vastaanottaja klikkaa linkkiä ja avaa laskun salasanalla, lähettäjä saa ilmoituksen sähköpostiinsa. 
Lasku ei mene virhe-tilaan, jos vastaanottajan sähköpostilaatikko on täynnä tai, jos vastaanottajan 
sähköposti on merkannut sähköpostin roskapostiksi.

Mikäli Maventa-tilillä on päällä muistutusviestit sähköpostilaskujen vastaanottajalle (Yrityksen 
asetukset -> Laskujen lähettäminen -> Sähköposti -> Muistutukset), muistutukset eivät lopu ennen 
kuin asiakas käy lataamassa laskun linkin takaa. 

HUOM! Linkki esilläpitopalveluun on voimassa 90 päivää, jonka jälkeen laskun vastaanottajaa 
ohjeistetaan olemaan yhteydessä laskuttajaan. Tämä valinta on käytössä oletusasetuksena 
suurimmalla osalla asiakkaistamme.



Lähetä s-laskut Hyväksy/Hylkää valinnalla

Tällä valinnalla vastaanottajan täytyy hyväksyä lasku nähdäkseen laskun maksutiedot. Vastaanottaja 
voi myös hylätä laskun ja jättää viestin laskun hylkäämisen syystä laskun lähettäjälle. Kun laskun tila 
muuttuu esimerkiksi vastaanottajan hyväksyessä laskun, lähettäjä saa tästä sähköposti-ilmoituksen 
ja vastaavasti laskun tila Maventa-tilillä päivittyy.

Mikäli Maventa-tilillä on päällä muistutusviestit sähköpostilaskujen vastaanottajalle (Yrityksen 
asetukset -> Laskujen lähettäminen -> Sähköposti -> Muistutukset), muistutukset eivät lopu ennen 
kuin asiakas klikkaa toisen vaihtoehdoista laskulla. 

HUOM! Linkki esilläpitopalveluun on voimassa 90 päivää, jonka jälkeen laskun vastaanottajaa 
ohjeistetaan olemaan yhteydessä laskuttajaan.



Tulostuspalvelu
Ota tulostuspalvelu käyttöön sallii palvelun 
käytön.

Käytä omia PDF-kuvia tulosteissa → laskun 
kuva 1:1 Novasta tulostettavaan laskuun



Hinnasto
AutoInvoice hinnasto löytyy Visma Community 
yhteisön Linkit osion takaa Lataa materiaaleja 
linkistä.

Visma.net AutoInvoice hinnasto

https://vucustomer.visma.com/Download/Area?id=88


Asetukset Novassa



Yritystiedot
Asetukset | Yritystiedot | Yritystiedot | Lisätiedot

● Asetukset FIN kielikoodille
Kopioi AutoInvoice palvelusta:

● API-avain → Yhteinen API avain kenttään
● Yrityksen UUID → Yrityksen UUID kenttään 



Yritystiedot
Asetukset | Yritystiedot | Yritystiedot | 
Perustiedot

Varmista yrityksen perustiedot: 

● osoitetiedot
● Y-tunnus perusmuodossa
● huomautusaika 
● viivästyskorko



Yritystiedot
Asetukset | Yritystiedot | Yritystiedot | 
Tilitiedot

Varmista tilitiedoista:

● Yrityksen laskuilla näkyvät tilitiedot
● Pankkitili 1 mahdollisessa viivakoodissa



Aloita laskutus 
Laskuta | Aloita laskutus | Asetukset | 
Asetukset

Valitse käytettävät laskupohjat, huomaa, että 
lomakemääritykset Tulostus | Lasku ja 
Lomake- painikkeen kautta

 



...jatkuu
Lähettäjän tunnus: 

● kopio EDI/OVT-tunnus AutoInvoice tililtä
Läh. välittäjän tunnus: 

● DABAFIHH

Verkkolaskun muoto
● Suositus 3.0

Visma AutoInvoice
● Lisää laskulla olevat linkit liitteeksi (*)

Validoi kaikki Finvoice-laskut
● Päällä, annetaan tarkempi ilmoitus, miksi 

validointi ei onnistu



(*)
Jos laskulla on linkkejä, tällä optiolla kaikki linkit liitetään laskun liitteeksi. Liitetiedoston 
enimmäiskoko on 5 MB ja enimmäismäärä 5 kpl. Mikäli lähetät lisäksi laskun kuvan, saa liitteitä olla 
vain 4 kpl. Liitteen nimi voi sisältää numeroita ja kirjaimia (a-z), mutta ei erikoismerkkejä eikä 
välilyöntejä. Liitteen nimi ei myöskään voi olla sama kuin laskun numero. Pdf-muotoiset liitteet 
ohjelma yhdistää yhdeksi tiedostoksi mahdollisen laskun kuvan kanssa. Tuettuja liitteiden muotoja 
ovat: .doc, .xls, .tif, .jpg, .gif, .txt, html, .htm. ja .pdf.

Liitteiden tallennuspolku kannattaa olla sellainen, että kaikilla käyttäjillä on sinne pääsy esim. 
verkkojakokansio. 



... jatkuu
Oletustulostin 

● Ei pysty vaikuttamaan tässä ikkunassa, 
näytetään käyttöjärjestelmän asetuksissa 
asetettu oletuskirjoitin

Laskujen viite RF-viitteen muodossa
● Valitse tämä jos haluat laskun viitteen 

RF-viitteenä.
Koontitulostus

● Tulostaa vain tekstirivit ja välisummat (rivikoodit 
1 ja 10).

Varoita jos lähetät kuluvaa päivää vanhempia laskuja
● Jos optio on päällä, ohjelma varoittaa 

lähetyksessä laskuista, joiden päivämäärä on 
kuluvaa päivää vanhempi.



... jatkuu
Lisää riviteksti aineistoon

● Optiolla voidaan lisätä riviteksti XML 
aineistoon laskurivien vapaaksi tekstiksi.

Lisää lisänimikkeet aineistoon
● Optiolla voidaan lisätä lisänimikkeet XML 

aineistoon laskurivien vapaaksi tekstiksi.
Rivitietojen desimaalit

● 1,00



Rahoitusyhtiöaineiston asetukset
Laskuta | Aloita laskutus | Asetukset | 
Asetukset

Visma AutoInvoice valinnalla riittää pelkästään 
rahoitusyhtiöltä saamasi sopimusnumero.



...jatkuu 
Asetukset | Yritystiedot | Rahoitusyhtiö

Tallenna rahoitusyhtiön tiedot.



Asiakaskortisto



Laskujen reitityksen oletusjärjestys



1. Verkkolasku (oletus)
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa välilehdellä on valinta Verkkolasku

● Lisää/tarkasta asiakkaan Y-tunnus
○ Jos asiakkaalla on useita verkkolaskuosoitteita Y-tunnuksella, tarkenna Välittäjän tunniste ja Verkkolaskuosoite 

Laskutustapa välilehdelle. Muuten laskut päätyvät virheeseen.
○ Käytä hyödyksi julkisia verkkolaskuosoitteistoja esim. https://verkkolaskuosoite.fi/ 

https://verkkolaskuosoite.fi/


2. Sähköposti
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa 
välilehdellä on valinta Verkkolasku

● Jos asiakkaalta ei löydy Y-tunnusta, 
tarkastellaan laskun Laskutustiedot 
osion Viitteenne kentästä löytyvän 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta.

● Asetukset AutoInvoice tilillä



3. Tulostuspalvelu
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa välilehdellä on valinta Verkkolasku

● Jos asiakkaalla ei ole Y-tunnusta eikä lasku lähde sähköpostilla, lasku lähtee tulostuspalvelun 
kautta

● Asetukset AutoInvoice tilillä



Reitityksen järjestyksen ohitus
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa välilehdellä on valinta Verkkolasku

● Jos asiakkaan laskut halutaan lähettää sähköpostilla riippumatta oletusreititysjärjestyksestä, 
käytä seuraavia tietoja Laskutustapa välilehdellä:

● + sähköpostiosoite Yhteyshenkilöt osiossa
● + laskulla Laskutustiedot osiossa Viitteenne 

 



Reitityksen järjestyksen ohitus
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa välilehdellä on valinta Verkkolasku

● Jos asiakkaan laskut halutaan lähettää tulostuspalveluun riippumatta 
oletusreititysjärjestyksestä, käytä seuraavia tietoja Laskutustapa välilehdellä:

 



Itsetulostettavat
Varmista, että asiakkaan Laskutustapa välilehdellä on valinta Perinteinen



Asiakastietojen massamuutos
Asiakaskortiston kautta on mahdollista 
päivittää asiakkaiden laskutustapa. 

Asikaskortisto | Muokkaa | 
Massamuokkaus



Alkuarvot uudelle
Verkkolasku valinta kannattaa asettaa 
alkuarvoksi, jotta se tulee päälle 
automaattisesti aina kun uutta asiakasta 
lähdetään avaamaan.

Asiakaskortisto | Muokkaa | Alkuarvot uudelle



Aloita laskutus



Laskujen lähetys



1. Suodata laskuja haluamallasi tavalla
2. Esikatsele laskua silmän kuvasta
3. Voit tulostaa laskut
4. Valitse kaikki laskut
5. Valitse rivi kerrallaan
6. Laskuta kaikki valitut laskut
7. Näytä jo laskutetut valinnalla saat näkyviin jo laskutetut laskut

...jatkuu



Laskujen seuraaminen 
AutoInvoice tilillä



Painamalla Laskutuksessa työkalurivillä AutoInvoice painiketta, avautuu AutoInvoice 
selainnäkymään.  

Laskutuksesta 



Hyödyllisiä linkkejä 
verkkolaskutukseen liittyen



Lyhyt AutoInvoice käyttöönoton ohje sekä taustaa muutokselle:

Community uutinen

Taustaa muutokselle

https://community.visma.com/t5/Visma-Nova-uutiset/Muutoksia-Visma-Novan-verkkolaskujen-lahetykseen/ba-p/400813


Community julkaisu sisältää linkit webinaaritallenteeseen ja materiaaliin.

Community käyttövinkki

Lain mukaisten sähköisten laskujen 
lähettäminen (Finvoice 3.0 EN16931)

https://community.visma.com/t5/Visma-Nova-kayttovinkit/Lain-mukaisten-sahkoisten-laskujen-lahettaminen-Finvoice-3-0/ta-p/287947


Mikä Novan kenttä menee Finvoice aineistoon eri versioissa.

Community keskustelu

Finvoice versiot ja Novan kentät

https://community.visma.com/t5/Visma-Nova-keskustelut/Finvoice-1-3-2-01-3-0-tietojen-sijainti-Novassa/m-p/35976#M243


Mikä on PEPPOL?

Miten rekisteröityä PEPPOLiin?

Kuinka lähetän sähköisiä laskuja Peppol verkostoon?

PEPPOL verkko

https://support.maventa.fi/fi/support/solutions/articles/77000474627-mik%C3%A4-on-peppol-
https://support.maventa.fi/fi/support/solutions/articles/77000468436-miten-rekister%C3%B6ity%C3%A4-peppoliin-
https://support.maventa.fi/fi/support/solutions/articles/77000468460-kuinka-l%C3%A4het%C3%A4n-s%C3%A4hk%C3%B6isi%C3%A4-laskuja-peppol-verkostoon-

