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1 Johdanto 
Tässä käsikirjassa kuvataan SmartShip integraation käyttöönotto sekä SmartShip 
lähetysten luonti Visma Nova- myyntitilaukset ja laskutus ohjelmien kautta. 

1.1 Yleiskuvaus 

Ennen SmartShip lähetysten luontia sinulle tulee olla käytössäsi seuraavat Visma Nova 
ohjelmat  

 Asiakaskortisto (WAS) 
 Myyntitilaukset (WMT) ja/tai 
 Laskutus (WLA) 
 Varastokirjanpito (WVA).  
 Logistiikka (WLG) 

 
Tarvitset myös riittävät oikeudet muuttaa varastotapahtumia.  
 
Sen jälkeen kun SmartShip integraation on otettu käyttöön onnistuneesti, SmartShip 
lähetysten luonti ja lähetysdokumenttien tulostus integraation avulla tapahtuu 
myyntitilausten ja laskutuksen Tulostus | SmartShip valinnan kautta. 

1.2 Käsikirjasta 

Tässä käsikirjassa oletetaan, että osaat vähintään Windowsin peruskäytön sekä ymmärrät 
Visma Nova -ohjelmien käytön perusteet, jotka on kuvattu Käyttäjän perusoppaassa. 

Perusoppaan löydät aloitusnäkymästä valitsemalla  | Käyttäjän perusopas. 
 
Perusoppaassa on selvitetty ohjelmien perusrakenne ja perustoiminnot, käynnistäminen, 
tulostaminen sekä ohjelmien yhteisiä käyttösääntöjä, kuten pikavalintanäppäimet.  
 
Perusoppaasta löydät myös Visma Softwaren ja asiakaspalvelun yhteystiedot. 
 
Pääkäyttäjälle tarkoitettuja ohjelmien asennukseen ja päivitykseen liittyviä tietoja löydät 

valitsemalla aloitusnäkymässä  | Tekniset käsikirjat | Asennusopas ja/tai   | 
Tekniset käsikirjat | Päivitysopas. 
 

Tämä käsikirja sisältää myös ohjelman käyttöä helpottavia huomioita ja vinkkejä, jotka on 
erotettu tekstistä viivojen väliin. 

 
Kun käsikirjassa neuvotaan avaamaan jokin valikko, on valikkokomentosarja erotettu 
tekstistä lihavoinnilla, kuten esimerkiksi Muokkaa | Kopioi. Esimerkissä kehotetaan 
avaamaan Muokkaa-valikosta kohta Kopioi. Lihavointia käytetään myös puhuttaessa 
näytössä olevan ikkunan kentistä tai osista, kuten esimerkiksi Lähiosoite tai 
Puhelinnumero. 
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2 SmartShip integraatio 
Luvussa kerrotaan, kuinka SmartShip integraatio otetaan käyttöön Visma Novassa 
ja miten saat toimitettua kuljetustilaukset postille sähköisesti XML-aineistona Visma 
Novan SmartShip integraation avulla 

2.1 Johdanto 

XML-aineiston avulla kuljetustilaus on mahdollista toimittaa Postille SmartShip –integraation 
välityksellä. Integraatio hoitaa kuljetusyrityksen käyttämät numeroavaruudet, mikä 
tarkoittaa, että rahtilähetysten ollessa kyseessä yksilöllistä rahtikirjanumeroa ei tarvitse 
erikseen tilata Logy ry:stä ja myös SSCC-koodit muodostuvat integraatiossa. Paketti- ja 
kuljetusyksikkölähetyksien kollitarroille tulostuu postin seurantakoodit. Kun rahtikirjat ja 
kollitarrat tulostetaan SmartShip –integraation avulla, ei erillisiä viivakoodifontteja tarvitse 
ostaa, koska Postin käyttämät tulosteet viivakoodeineen ja SSCC-koodeineen 
muodostetaan Posti SmartShip ohjelmassa. 

2.2 Huomioitavaa 

Visma Nova SmartShip–integraation käyttöönotto suositellaan tehtäväksi Visma Softwaren 
konsultoinnin tai Visma partnerin toimesta ja yhdessä Unifaun-tuen kanssa. 

2.3 Käyttöönotto 

SmartShip –integraation käyttö Visma Novassa vaatii toimiakseen WLG-lisenssin. 
Halutessasi tarjouksen WLG-lisenssistä ota yhteyttä Visma Nova -partneriisi tai 
osoitteeseen myynti@visma.com.  
 
Käyttääkseen Posti SmartShipiä sopimusasiakas tarvitsee tunnukset Postin 
asiointiportaaliin. Tunnukset voi tilata täältä: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/tunnustilaus.html 
 
Posti SmartShipiin kirjaudutaan Asiointiportaalin kautta: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/asiointiportaali/ 
  
Sopimusasiakas tilaa integraation Posti SmartShip-järjestelmän verkkokaupasta: 
Ohje sopimusasiakkaalle integraation tilaamiseksi ja aktivoimiseksi: 
http://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/posti-smartship-integraation-tilaaminen.pdf 
 
HUOM! Visma Novan tapauksessa ylläolevasta linkistä aukeavan  
dokumentin: 

 kohta 2, kun olet klikannut Lisää ominaisuuksia järjestelmään-painiketta, valitse 
listalta Unifaun ERP Connect (Online Connect)     

 kohta 4, API-avainten luonti, Tyyppi kohdassa aktivoikaa optiot Unifaun 
OnlineConnect ja XML-postitus ja Developer ID kenttään syöttäkää arvo: 
0050000029 

 
Opastusvideo sopimusasiakkaalle integraation tilaamiseksi ja aktivoimiseksi: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7WlG0XlH10 
 
HUOM! Visma Novan tapauksessa Lisää ominaisuuksia listalta valitaan Unifaun ERP 
Connect (Online Connect) ja API-avainten luonnissa Tyyppi kohdassa aktivoikaa optiot 
Unifaun OnlineConnect ja XML-postitus ja Developer ID kenttään syöttäkää arvo: 
0050000029 
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Tietoja Postin palvelutuotteista: 
https://www.unifaun.com/fi/postin-uudet-palvelutuotteet/ 
 
Sen jälkeen kun Posti SmartShip integraatio on aktivoitu, tulee asentaa myös Unifaun 
OnlineConnect ohjelma. Unifaun OnlineConnect ohjelman määrityksiä tehdessäsi tarvitset 
Posti SmartShip integraatiosta saamaasi API-avainta.  
Tehdessäsi Unifaun OnlineConnect ohjelman määrityksiä, ota yhteyttä Unifaunin 
tukipalveluun osoitteeseen:  

  
Unifaun-tukipalvelun yhteystiedot 

2.3.1 SmartShip integraation asetukset Visma Nova ohjelmassa 
Ylläpidä seuraavat yrityskohtaiset asetukset Infolinen Asetukset | SmartShip asetukset 
ikkunassa yritykselle, jolle olette API-avaimet SmartShip-integraatioon hankkineet.  
Toiminto vaatii WLG-lisenssin (Logistiikka) ja NovaSuperUser oikeudet. 
 

 
SmartShip asetukset 
 

Kenttä Selite Pakoll. 
Käyttäjätunnus Syötä kenttään FI-alkuinen tunnus (yrityksen Y-tunnus FI-

etuliitteellä ilman viivaa) esim. FI12345678 
X 

API-avaimet  Syötä kenttään yrityksenne API-avaimet Postin SmartShip  -
integraatioon. 

X 
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Kenttä Selite Pakoll. 
HUOM! API-avaimet tulee ylläpitää myös Unifaun OnlineConnect 
hallinta -ohjelman Sisäänkirjautuminen-välilehdellä.   

Lähtevä Hakemistopolku, josta SmartShip -integraatio siirtää Visma 
Novan XML-aineiston Unifaun OnlineConnect -ohjelmaan. 
Ohjelma ehdottaa tähän hakemistopolkua. 
Voit hyväksyä ehdotetun hakemistopolun OK-painikkeella, kun 
olet ylläpitänyt välilehden muut tiedot, jolloin ohjelma perustaa 
kyseisen hakemistopolun puolestasi vastattuasi Kyllä ohjelman 
kysymykseen ”Kansio [X] ei löytynyt, perustetaanko?”. 
Voit määritellä hakemistopolun myös itse. 

HUOM! Sama polku tulee määritellä myös Unifaun 
OnlineConnect hallinta -ohjelmassa Tilaustiedostot-välilehdellä. 

 

X 

Arkisto Tähän määrittelet hakemistopolun, johon ohjelma tallentaa 
kopiot Visma Novassa muodostetuista SmartShip-integraation 
XML-sanomista. 
Voit hyväksyä ehdotetun hakemistopolun OK-painikkeella, kun 
olet ylläpitänyt välilehden muut tiedot, jolloin ohjelma perustaa 
kyseisen hakemistopolun puolestasi vastattuasi Kyllä ohjelman 
kysymykseen ”Kansio [X] ei löytynyt, perustetaanko?”. 
Voit määritellä hakemistopolun myös itse. 

X 

Palaute Määrittele tähän hakemistopolku, jonne SmartShip-integraatio 
palauttaa palauteaineiston, joka sitten luetaan automaattisesti 
Visma Novaan. 
Voit hyväksyä ehdotetun hakemistopolun OK-painikkeella, kun 
olet ylläpitänyt välilehden muut tiedot, jolloin ohjelma perustaa 
kyseisen hakemistopolun puolestasi vastattuasi Kyllä ohjelman 
kysymykseen ”Kansio [X] ei löytynyt, perustetaanko?”. 
Voit määritellä hakemistopolun myös itse. 

Huom! Sama polku tulee määritellä myös Unifaun 
OnlineConnect hallinta -ohjelmassa Palautetieto-välilehdellä. 

X 

Palautearkisto Tähän kohtaan määrittelet polun, johon SmartShip-integraation 
palauteaineisto kopioidaan siinä vaiheessa, kun sanoma 
luetaan sisään Visma Novaan. 
Voit hyväksyä ehdotetun hakemistopolun OK-painikkeella, kun 
olet ylläpitänyt välilehden muut tiedot, jolloin ohjelma perustaa 
kyseisen hakemistopolun puolestasi vastattuasi Kyllä ohjelman 
kysymykseen ”Kansio [X] ei löytynyt, perustetaanko?”. 
Voit määritellä hakemistopolun myös itse. 

X 

Nova-aineisto Visma Novassa muodostettavan aineiston tiedostomuoto.  
Oletuksena tulee XML tiedostomuoto, joka on selkeälukuisempi. 
Käytettävissä XML ja TXT. 

Huom! Sama tiedostomuoto tulee olla määriteltynä myös 
Unifaun OnlineConnect hallinta -ohjelmassa kohdissa Hakupolku 
tiedostoille ja Tiedostomuoto. 

X 

Palauteaineisto Unifaun-palauteaineiston tiedostomuoto. Oletuksena tulee TXT. 
Käytettävissä XML ja TXT.  

Huom! Sama tiedostomuoto pitää olla määriteltynä myös 
Unifaun OnlineConnect hallinta -ohjelmassa. 

 

Tulostinnimi Syötä tähän puolipisteellä eroteltuna ne tulostinimet, jotka olet 
ylläpitänyt Unifaun OnlineConnect-hallinta ohjelmassa  
Esim: 
Vaasa;Tampere 
Tässä kentässä määritellyt tulostinnimet näkyvät Visma Novan 
SmartShip näkymässä Tulostinnimi-kentän alasvetovalikossa. 
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Kenttä Selite Pakoll. 
Huom! Unifaun OnlineConnect ohjelmassa tehtäviin 
tulostusmäärityksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Unifaun-
tukeen: support@unifaun.fi.  

Tulostussuosikki Mikäli olet Posti SmartShip ohjelmassa luonut omia 
tulostussuosikkeja, ylläpidä niiden nimet tähän kenttään 
puolipisteellä eroteltuna  
Esim.  
Suosikki1;Suosikki2 
Tässä määritellyt tulostussuosikit näkyvät Visma Novan 
SmartShip näkymässä Tulostussuosikki-kentän 
alasvetovalikossa. 

Huom! Mikäli tarvitset apua tulostussuosikkien luomisessa ota 
yhteyttä Unifaun-tukeen: support@unifaun.fi.  
 

 

 
Mikäli ohjelma antaa ilmoituksen ”Access Denied” Lähtevä, Arkisto-, Palaute- ja 
Palautearkisto-kenttien hakemistopolkuja määritellessäsi, ei sinulla ole oikeuksia 
muodostaa hakemistopolkuja. Tällöin pyydä ao. oikeudet omaavaa henkilöä luomaan 
vastaavat hakemistopolut manuaalisesti. 
 
Huom! Unifaun OnlineConnect ohjelmassa tehtäviin määrityksiin ja tulostusmäärityksiin 
liittyvissä asioissa ota yhteyttä Unifaun-tukeen: support@unifaun.fi.  

2.3.2 Numerosarja sisäiselle SmartShip lähetysnumerolle 
Numerosarjoihin on luotu valmiiksi SmartShip numerosarja, jota ohjelma käyttää SmartShip 
integraation kautta luoduille lähetyksille.  
 
Numerosarja löytyy Asetukset | Numerosarjat ikkunan Muut ohjelmat välilehdeltä:  

 
Sisäinen SmartShip numerosarja 
 
SmartShip integraatiossa luodulle lähetykselle haetaan sisäinen lähetysnumero tästä 
SmartShip numerosarjasta. Kun lähetysdokumentit (esim. kollitarra ja/tai rahtikirja) 
tulostetaan integraation kautta sisäinen lähetysnumero ei tulostu integraation dokumenteille, 
vaan niihin tulostuu Logy ry:n rahtikirjanumero ja/tai SSCC koodi /Postin seurantatunnus 
Posti SmartShip-integraatiosta.  
Sisäistä lähetysnumeroa käytetään yksilöintiviitteenä integraatiosta palautuvan tiedon 
linkittämiseen. 

2.3.3 Rahdinkuljettajat 

Aloitusnäkymän  | Asetukset | Ohjaustiedot – ikkunan välilehdellä Ehdot ja ryhmät 
löydät valikosta ryhmän 40. Rahdinkuljettajat. Ryhmässä on oletuksena valmiina 
rahdinkuljettajia.  
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Ohjaustiedoissa ylläpidetyt rahdinkuljettajat  
 
SmartShip-integraatio on tuettu ainoastaan rahdinkuljettajien Posti Oy, Kotimaan rahti ja 
Posti Oy, Paketit ja kuljetusyksiköt kanssa.  
 
Rahdinkuljettajan Sopimusnro-kenttään voit syöttää sopimusnumeron/asiakasnumeron, 
jonka yrityksenne on saanut kyseiseltä rahdinkuljettajalta. Sopimusnumero ehdottuu 
oletuksena SmartShip lähetyksen luonti ikkunassa Lähettäjän Sopimusnumero-kenttään 
silloin, kun kyseinen rahdinkuljettaja on valittuna näkymässä  
 
Mikäli käytät vain Posti Oy, Paketit ja kuljetusyksiköt (POSTI) palveluja, voit laittaa Posti Oy, 
Kotimaan rahti (ITELLALOG) rahdinkuljettajalle täpän kenttään EI aktiivinen, jolloin kyseinen 
rahdinkuljettaja ei enää näy alasvetovalikossa lähetyksiä luotaessa. 
 
Lyhenne-kenttään on syötetty lyhenne, joka rahdinkuljettajalle on määritelty Posti 
SmartShip ohjelmassa. Rahdinkuljettajan lyhennettä käytetään XML-sanomalla, joka 
SmartShip lähetyksen luonti ikkunassa muodostetaan. 

2.3.4 Aineiston palaute 
Unifaun OnlineConnect hallinta-ohjelman Palautetieto-välilehdellä voit määritellä kuinka 
palautetiedot tulostetuista lähetyksistä raportoidaan. 
 

Visma Novan tapauksessa käytä seuraavia määrityksiä: 

 Aktivoi optio Aineiston palautetiedon raportointi 
 Syötä Hakemisto-kenttään sama hakemistopolku kuin Visma Novan SmartShip 

asetukset ikkunan kentässä Palautehakemisto  
 Suodatus kohtaan valitse vaihtoehto Raportoi ainoastaan säännöllisesti  
 Tiedostomuoto kohtaan valitse vaihtoehto Vakiomuoto viitteellä 
 Nimeämistapa kohdassa valitse vaihtoehto Päivämäärä, vapaamuotoinen 

tiedostonimen alku sekä tarkenne 
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Palauteaineistolle määritellyt tiedot Unifaun OnlineConnect hallinta -ohjelmassa (kuva 
päivältä 09.10.2017). 

Palautetiedot luetaan Visma Novan kantaan automaattisesti NovaSmartShip.exe -
ohjelmalla. Ohjelma käynnistyy taustalle automaattisesti heti, kun ensimmäinen aineisto 
muodostetaan.  
 
Palauteaineistossa tulee Visma Novan myyntitilausnumero, seurantatunnus tai SSCC koodi, 
lähetyspäivä ja lähetysaika sekä Visma Novan sisäinen rahtikirjanumero, jonka perässä 
alaviivalla eroteltuna lähetenumero. 
Lähetenumero on mukana vain silloin, jos myös käsitellyssä aineistossa oli lähetenumero. 
Mikäli lähetykselle tulostuu rahtikirja, niin silloin rahtikirjanumero löytyy palautesanomalla 
SSCC koodin perästä. 
 
Alla esimerkit, joista ensimmäisessä seurantatunnus ja toisessa SSCC koodi ja 
rahtikirjanumero 

 
 

 
Esimerkit SmartShip integraation-palauteaineistosta 

 
Palauteaineistolta päivittyy SmartShip integraation antama rahtikirjanumero ja 
seurantatunnus Novan SmartShip lähetysten seuranta ikkunaan. Mikäli 
palauteaineistossa on lähetenumero niin rahtikirjanumero päivittyy myös tilausrivin 
toimitustietojen RKIRJA kenttään kyseisen lähetteen toimitusriveille.   
 
Smartship lähetyksen luonti ikkunassa SEURANTA painiketta klikkaamalla pääset 
SmartShip lähetysten seuranta ikkunaan.   
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2.3.5 Aineiston virheet 
SmartShip –integraatio tarkistaa aineiston datan oikeellisuuden, mm. postinumeroiden 
täytyy olla oikeita, kollilajien rahdinkuljettajan tukemia, rahdinkuljettajan 
sopimusnumeron/asiakasnumeron pituus oikein jne.  
 
Mikäli aineistossa on puutteita tai virheitä, saat tulostumaan virheilmoituksen aktivoimalla  
Unifaun OnlineConnect hallinta -ohjelmassa Yhteydet | Muokkaa | Tulostin-välilehdellä 
option Validointivirheen yhteydessä tulosta virheilmoitustarra. Option ollessa valittuna 
ohjelma palauttaa XML-aineiston lähetyksen jälkeen virheilmoituksen, mikäli aineistossa oli 
virheitä/puutteellisia tietoja. 

 
Validointivirheen yhteydessä tulosta virheilmoitustarra-optio aktivoituna Unifaun 
OnlineConnect hallinta -ohjelmassa (kuva päivältä 24.02.2017). 

Virheilmoituksen:  
 Viite-kenttään tulostuu Visma Novan sisäinen SmartShip lähetysnumero ja 

lähetenumero alaviivalla eroteltuna. Mikäli lähetenumeroa ei ole, viitteeksi tulostuu 
pelkästään sisäinen lähetysnumero.  

 Tilausnumero-kenttään tulostuu Visma Novan myyntitilaus- tai laskunumero riippuen 
siitä, kummasta ohjelmasta XML-aineisto lähetettiin.  

 

2.3.6 Lähetyksen seuranta 
Voit seurata rahdinkuljettajalle lähetetyn aineiston kulkua Posti SmartShip-ohjelman kautta 
aktivoimalla Unifaun Track & Trace -toiminnon. Track & Trace toiminnon aktivointi tehdään 
Posti SmartShip ohjelmassa klikkaamalla Ylläpito | Oma tili | Unifaun Track & Trace 
ikkunassa Muokkaa painiketta. 
Visma Novassa SmartShip lähetyksen luonti ikkunassa Seuranta-painiketta klikkaamalla 
pääset SmartShip lähetysen seuranta ikkunaan.  
 
Ikkunassa näkyy oletuksena kuluvan kuukauden ja siitä 2 kuukautta vanhemmat lähetykset. 
Optiolla Lähetykset 12 kuukaudelta päivittyy näkyviin viimeisen 12 kuukauden vanhat 
lähetykset. 

 
SmartShip lähetysten seuranta. 

 
Aktivoi rivillä, jonka lähetystä haluat seurata, jokin kenttä ja kaksoisnapauta sitä, jolloin 
avautuu Unifaun Track & Trace -toiminnon Pakettien ja tavaran seuranta - yleissilmäys –
ikkuna. 
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Pakettien ja tavaran seuranta – yleissilmäys -ikkuna (kuva päivältä 23.05.2017). 

 
Mikäli et ole aktivoinut Posti SmartShip -ohjelmassa Unifaun Track & Trace –toimintoa, 
näkyy tässä ikkunassa teksti ”Tietoja ei ole saatavilla”. 
 

Huom! Lähetyksen seuranta toimii vain silloin, kun kuljetusliike tarjoaa avoimen 
seurantapalvelun Internetissä. Ottamalla toiminnallisuuden käyttöönne, lähetätte 
lähetystietonne Internetin avulla. Tietoja voidaan käyttää niiden tahojen toimesta, joilla on 
käyttäjätunnuksenne ja viitteenne/tilausnumeronne. 

2.4 Unifaun OnlineConnect-ohjelma 

Unifaun OnlineConnect -ohjelman tulee olla aina käynnissä silloin, kun muodostat 
SmartShip lähetyksiä. 

  
Unifaun OnlineConnect –ohjelman kuvake, jota klikkaamalla ohjelma käynnistyy 

 
Mikäli tämä ohjelma ei ole käynnissä, Visma Novan XML-aineistot eivät lähde liittymästä, 
eikä liittymästä tule myöskään palautesanomia Visma Novaan. 

Huom! Unifaun OnlineConnect -ohjelma voidaan asentaa myös palveluna (service) 
palvelimelle, jolloin se on käynnissä 24/7-periaatteella (katso asennusohje Unifaun Online -
ohjelman sivuilta tai ota yhteyttä Unifaun asiakastukeen support@unifaun.fi ). 
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2.5 SmartShip lähetyksen luonti  

Pääset SmartShip lähetyksen luonti ikkunaan myyntitilaukset ja laskutus ohjelmissa 
toiminnolla Tulostus | SmartShip 
 

 
SmartShip lähetyksen luonti ikkuna 
 
Lähetyksen luonti ikkunassa valitse lähetykselle rahdinkuljettaja, palvelu sekä mahdolliset 
lisäpalvelut ja ylläpidä Kollit osioon kollikohtaiset tiedot lähetykselle. Kun olet syöttänyt 
lähetykselle tarvittavat tiedot klikkaa Muodosta XML painiketta, jolloin ohjelma muodostaa 
XML sanoman lähetyksestä tallentaen sen SmartShip asetuksissa Arkisto kentässä 
määriteltyyn hakemistoon. SmartShip asetuksissa Lähtevä kenttään määriteltyyn 
hakemistoon sanoma siirtyy siinä vaiheessa kun syötät numero kenttään uuden 
myyntitilauksen numeron tai kun kuljet SmartShip lähetyksen luonti ikkunan. 
 
Ikkunan kentät ja niiden toiminnot on käyty läpi seuraavissa alakohdissa.  

2.5.1 Yleistä 
Ikkunan Yleistä osiossa löytyy seuraavat kentät 
 

Kenttä  Selite 
Tulostinnimi Tulostinjonon nimi. Alasvetovalikossa näkyvät tulostinnimet, jotka on 

syötetty Visma Novan SmartShip Asetukset ikkunassa Tulostinnimi 
kenttään. 
Käyttäjän valinta kentässä jää muistiin. 

Tulostussuosikki Tulostussuosikin nimi. Alasvetovalikossa näkyvät tulostussuosikit, jotka 
on syötetty Visma Novan SmartShip Asetukset ikkunan  
Tulostussuosikki kenttään. Mikäli tulostussuosikit ei ole käytössä, 
kentän alasvetovalikko on tyhjä. 
Käyttäjän valinta kentässä jää muistiin. 

Automaattitulostus Kenttään ehdottuu oletuksena arvo Molemmat, jota suositellaan 
käytettäväksi aina jos tulostus tehdään Visma Novasta 
 
SmartShip integraatio tulostaa sanoman tietojen perusteella 
lähetykselle tarvittavat dokumentit 
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Mikäli haluat tulostaa lähetyksen dokumentit vasta Posti SmartShip 
ohjelman Tulostusarkistosta, jätä tämä kenttä tyhjäksi. 

Numero Numero kenttään ehdottuu sen myyntitilauksen/laskun numero, josta 
SmartShip lähetyksen luonti ikkuna avataan. 
XML sanoman muodostuksen jälkeen voit syöttää kenttään uuden 
numeron.. Painamalla ENTER, päivittyvät syötetyn tilauksen/laskun 
tiedot ikkunaan. 

Pvm Päivämäärä kenttään ehdottuu kuluva päivä 
Vastaanottajan viite Kenttään ehdottuu tieto tilauksen/laskun As.tilausnr kentästä 
Rahdinkuljettaja Kenttään ehdottuu tilauksen/laskun Rahdinkuljettaja, mikäli 

rahdinkuljettaja on integraation tukema. 
Mikäli tilauksella/laskulla ei ole rahdinkuljettajaa, ehdottuu 
käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa määritelty rahdinkuljettaja. 
 
Alasvetovalikossa näkyy SmartShip integraation tukemat 
rahdinkuljettajat: Posti Oy, Kotimaan rahti ja Posti Oy, Paketit ja 
kuljetusyksiköt 

Palvelu Kenttään ehdottuu oletusarvoissa määritelty palvelu. 
Alasvetovalikossa näkyy valittuna olevan rahdinkuljettajan palvelut. 

 

2.5.1.1 Normaali ja palautus 

 
Mikäli haluat tulostaa lähetykselle sekä normaali että palautus kollitarrat aktivoi optio 
Normaali ja palautus.  
 
Optiota ei voi käyttää kaikkien palveluiden kanssa. Optio näkyy dispabloituna silloin jos 
valittu palvelu ei tue optiota. 

 

2.5.1.2 Priority Parcel (ITPR) 

Mikäli valitset palvelun Priority Parcel aukeaa automaattisesti ikkuna Toimituksen ollessa 
mahdoton. Oletuksena ikkunaan ehdottuu vaihtoehto ”Palauta lähetys lähettäjälle 
taloudellisinta reittiä käyttäen”. Valitse alasvetovalikosta sopivin vaihtoehto ja paina OK (tai 
Enter), sillä tieto on pakollinen tälle palvelulle. 
 

 
 

2.5.1.3 Palvelut, joiden hintaan sisältyy lisäpalvelu Sähköinen saapumisilmoitus  

Tietyillä palveluilla lisäpalvelu Sähköinen saapumisilmoitus (NOT) sisältyy palvelun 
hintaan. Tällöin palvelua valittaessa ohjelma avaa automaattisesti Lisäpalvelut ikkunan 
Sähköisen saapumisilmoituksen vaativilla tiedoilla. OK, klikkauksella kyseinen lisäpalvelu 
tietoineen aktivoidaan lähetykselle.  
 



Visma Nova – Käyttäjän käsikirja 12.10.2017 
 

 
SmartShip-integraatio sivu 12 
    

 
 
Ikkunaan ehdottuu vastaanottajan puhelin ja sähkäposti ikkunan Vastaanottaja osiosta. Voit 
muuttaa tietoja vielä tässä ikkunassa, jolloin muutetut tiedot päivittyvät myös Vastaanottaja 
osion puhelin ja sähköposti kenttiin. 
 
OK painikkeella (tai ENTER) hyväksyt tiedot ja lisäpalvelu aktivoidaan lähetykselle. 

2.5.2 Lähettäjä 
Lähettäjä osiossa löytyy seuraavat kentät 
 

Kenttä  Selite 
Asiakasnro Oletuksena kenttä on tyhjä, jolloin lähettäjän osoitetiedot ja Y-tunnus 

haetaan yritystiedoista.  
 
Mikäli käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa on määritelty lähettäjän 
asiakasnumero ehdottuu kenttään oletuksena kyseinen asiakasnumero.  
Tällöin osoitetiedot ja Y-tunnus päivittyvät ikkunaan kyseisen asiakkaan 
takaa ja optio Vaihda lähettäjä aktivoituu automaattisesti. 
Asiakasnro kenttä on oletuksena disabloituna ja aktivoituu vain jos optio 
Vaihda lähettäjä on valittuna. 

Sopnro Ohjelma ehdottaa sopimusnumeroa kenttään seuraavan hakulogikaan 
mukaan: 
1. Käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa annettu sopimusnumero 
2. Jos oletusarvoa ei ole ja lähettäjä osiossa optio Vaihda 

lähettäjä ON aktivoitu sopimusnro haetaan lähettäjä osiossa 
annetun asiakkaan takaa 

3. Jos lähettäjä osion optio Vaihda lähettäjä ON aktivoitu, mutta 
asiakkaalle ei ole sopimusnumeroa, ehdottuu sopimusnumero 
valittuna olevan rahdinkuljettajan takaa 

4. Jos lähettäjä osion optio Vaihda lähettäjä EI ole aktivoitu, ehdottuu 
sopimusnumero valittuna olevan rahdinkuljettajan takaa 
ohjaustiedoista. 

Nimi Lähettävän yrityksen nimi, ehdottuu yritystiedoista tai asiakasnro 
kentässä olevan asiakkaan takaa 

Osoiterivit Lähettäjän osoitetiedot ehdottuu yritystiedoista tai asiakasnro kentässä 
olevan asiakkaan takaa 

Maa Lähettäjän maa, ehdottuu yritystiedoista tai asiakasnro kentässä olevan 
asiakkaan takaa 

Y-tunnus Lähettähän Y-tunnus, ehdottuu yritystiedoista tai asiakasnro kentässä 
olevan asiakkaan takaa 
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Yhteyshenkilö Kenttään ehdottuu käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa määritelty 
lähettäjän yhteyshenkilö. Jos oletusarvoa ei ole niin käyttäjän viimeksi 
käyttämä arvo jää muistiin ja ehdottuu myös seuraavalla kerralla. 

Puhelin Kenttään ehdottuu käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa määritelty 
lähettäjän puhelin. Jos oletusarvoa ei ole niin käyttäjän viimeksi 
käyttämä arvo jää muistiin ja ehdottuu myös seuraavalla kerralla.  

Sähköposti Kenttään ehdottuu käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa määritelty 
lähettäjän sähköposti. Jos oletusarvoa ei ole niin käyttäjän viimeksi 
käyttämä arvo jää muistiin ja ehdottuu myös seuraavalla kerralla. 

2.5.3 Vastaanottaja 
Vastaanottaja osiossa löytyy seuraavat tiedot 
 

Kenttä  Selite 
Numero Toimitusasiakkaan asiakasnro ehdottuu kenttään tilaukselta/laskulta 

Mikäli aktivoit option Tilaaja haetaan kenttään tilauksen/laskun tilaaja 
asiakkaan numero ja kenttiin ehdottuu silloin tiedon tilaaja asiakkaan 
takaa. 

Sopnro Sopimusnumero haetaan kenttään asiakasnro kentässä olevan 
asiakkaan takaa. 

Nimi Vastaanottajan nimi. Ehdottuu asiakasanro kentässä olevan asiakkaan 
nimi tilaukselta/laskulta 

Osoiterivit Vastaanottajan osoitetiedot. Ehdottuu asiakasnro kentässä olevan 
asiakkaan osoitetiedot tilaukselta/laskulta 

Maa Vastaanottajan maa. Ehdottuu asiakasnro kentässä olevan asiakkaan 
takaa 

Y-tunnus Vastaanottajan Y-tunnus, joka ehdottuu asiakasnro kentässä olevan 
asiakkaan takaa 

Yhteyshenkilö Tilauksen toimitusasiakkaan viitteenne kentässä olevan henkilön nimi. 
 
Mikäli optio Tilaaja on valittuna, ehdottuu kenttään tilaaja asiakkaan 
oletusyhteyshenkilön tiedot, tai jos oletusyhteyshenkilöä ei ole niin 1. 
yhteyshenkilön tiedot. 

Puhelin Yhteyshenkilö kentässä olevan henkilön matkapuhelinnumero 
asiakaskortiston GSM kentästä 

Sähköposti Yhteyshenkilö kentässä olevan henkilön sähköpostiosoite 
asiakaskortistosta 

 
Huom! Visma Novan SmartShip integraatio ei validoi valittua reittiä. Mikäli valitset 
lähetykselle määränpään, jota kuljetuspalvelu ei tue menee sanoma virheeseen. Tällöin voit 
tehdä tarvittavat korjaukset ja viimeistellä sanoman Posti SmartShip ohjelman 
tulostusarkistossa 
 

2.5.3.1 Lähettäjän ja vastaanottajan postinumero 

Luodessasi SmartShip lähetyksiä, tulee lähettäjän ja vastaanottajan postinumero olla aina 
ilman minkäänlaisia maatunnuksia tai viivoja. Voit muokata postinumeroa vielä SmartShip 
lähetyksen luonti ikkunassa, josta se otetaan XML sanomalle. 

2.5.4 Lisäpalvelut 
Lisäpalvelut osiossa voit valita palvelukohtaisia lisäpalveluja.  

Valitse haluttu lisäpalvelu kentän alasvetovalikosta ja napauta -painiketta, jonka jälkeen 
lisäpalvelu lisätään lähetykselle.  
Mikäli lisäpalvelu vaatii jotain lisätietoja aukeaa ikkuna, jossa voit syöttää lisäpalvelulle 
tarvittavat tiedot ja painaa OK-painiketta (tai ENTER), joka lisää lisäpalvelun lähetykselle. 
 
Alla olevassa taulukossa on kerrottu niistä lisäpalvelukohtaisista kentistä, joihin ohjelma 
ehdottaa tietoa oletuksena, mutta joita käyttäjä voi halutessaan vielä muokata: 
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Lisäpalvelu Kentät Selite 
COD 
(Postiennakko / 
Jälkivaatimus) 

Summa Laskun tapauksessa kenttään ehdottuu laskun 
verollinen loppusumma 
KESKEN tilassa olevalta tilaukselta ehdottuu 
tilauksen verollinen loppusumma, muulloin 
viimeisen lähetteen toimitettuja määriä vastaava 
verollinen summa 

 Valuutta Kenttään ehdottuu tilauksen/laskun valuutta 
 Maksuviite Laskun maksuviite ehdottuu kenttään. 

 
Tilaukselta lähetystä luodessa käyttäjä syöttää 
kenttään viitenumeron 

 IBAN Kenttään ehdottuu yritystietojen ensimmäisen 
pankkitilin IBAN 
Alasvetovalikossa näkyy yrityksen IBAN tilit.  
Mikäli vaihdat arvoa tässä kentässä päivittyy 
myös BIC kenttä sen mukaan  

 BIC Kenttään ehdottuu IBAN tietoa vastaava BIC. 
Alasvetovalikossa näkyy yrityksen BIC tiedot. 
Mikäli vaihdat arvoa tässä kentässä päivittyy 
myös IBAN kenttä sen mukaan. 

INSU 
Kuljetusvakuutus 

Summa Laskun tapauksessa kenttään ehdottuu laskun 
verollinen loppusumma 
KESKEN tilassa olevalta tilaukselta ehdottuu 
tilauksen verollinen loppusumma, muulloin 
viimeisen lähetteen toimitettuja määriä vastaava 
verollinen summa 

ENOT 
Ennakkoilmoitus 
(S-posti) ja NOT 
Ennakkoilmoitus 
(S-posti) 

Viesti  Ensimmäisen kentän alasvetovalikossa näkyy 
viestit, jotka olet ylläpitänyt ohjaustietojen Viestit 
välilehdellä sovellukselle Lomakkeet / Sähköinen 
rahtikirja. 
Oletusviesti ehdottuu alempana olevaan 
tekstikenttään.  
Voit muokata viestiä halutessasi. 
 
Lue yksityskohtaiset tiedot kohdasta 
Ennakkoilmoitus (S-posti) ikkunan viesti 

 Mistä 
sähköpostista 

Sähköpostiosoite, josta viesti lähetetään. 
Kenttään ehdottuu lähettäjän sähköposti osoite. 
Mikäli muutat tietoa tässä kentässä muuttuu se 
myös Lähettäjä osioon. 

 Mihin 
sähköpostiin 

Sähköpostiosoite mihin viesti lähetetään. 
Kenttään ehdottuu vastaanottajan sähköposti 
osoite. 
Mikäli muutat tietoa tässä kentässä muuttuu se 
myös Vastaanottaja osioon. 

NOT  
Sähköinen 
saapumisilmoitus 
ja PRENOT 
Sähköinen 
ennakkoilmoitus 

Matkapuh.nro Matkapuh.nro mihin viesti lähetetään. Kenttään 
ehdottuu vastaanottajan puhelin. 
Mikäli muutat tietoa tässä kentässä muuttuu se 
myös Vastaanottaja osioon 

 Sähköposti Sähköpostiosoite mihin viesti lähetetään. 
Kenttään ehdottuu vastaanottajan sähköposti 
osoite. 
Mikäli muutat tietoa tässä kentässä muuttuu se 
myös Vastaanottaja osioon 
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Huom! Lisäpalvelut jotka vaativat pelkästään vastaanottajan matkapuhelin numeron, niille 
haetaan XML-sanoman muodostuksessa automaattisesti tieto vastaanottaja osion puhelin 
kentästä 
 
Huom! Tietyillä palveluilla lisäpalvelu NOT Sähköinen saapumisilmoitus sisältyy palvelun 
hintaan. Tällöin palvelua valittaessa ohjelma avaa automaattisesti Lisäpalvelut ikkunan 
Sähköisen saapumisilmoituksen vaativilla tiedoilla. OK, klikkauksella (tai Enter) kyseinen 
lisäpalvelu aktivoidaan lähetykselle  
 
Huom! Mikäli käytät lisäpalvelua Aikataulutettu jakelu (DLVT), tulee sinun tarkistaa 
postista postinumerokohtaiset toimitusajat. 
 
Huom! Mikäli haluat käyttää ENOT lisäpalvelu ikkunassa kenttiä Sähköposti kopio (cc) 
ja/tai Piilokopio (bcc) tulee sinun tilata Smartship tilisi verkkokaupasta Brändätty 
Ennakkoavisointi. Sillä nuo kentät eivät sisälly Smartshipin yleiseen Yleiset lisäedut 
Ennakkoilmoitus (S-posti) toimintoon 
 
Huom! Visma Novan SmartShip integraatio ei validoi valittuja lisäpalveluja, joten mikäli 
valitset lähetykselle lisäpalveluja joita ei tule käyttää yhdessä menee sanoma virheeseen. 
Tällöin voit tehdä tarvittavat korjaukset ja viimeistellä sanoman Posti SmartShip ohjelman 
tulostusarkistossa.  
 

2.5.4.1 Maksaja muu kuin lähettäjä (OPAY) 

Mikäli valitset lisäpalvelun Maksaja muu kuin lähettäjä (OPAY) aukeaa seuraava ikkuna: 

 
 
Mikäli vastaanottaja maksaa rahdin, aktivoi optio Vastaanottaja, jolloin ikkunaan päivittyy 
tiedot lähetyksen Vastaanottaja osiosta. Mikäli rahdin maksaa joku muu, syötä maksajan 
asiakasnumero ja klikkaa ENTER, jolloin valitun asiakkaan tiedot asiakaskortistosta 
päivittyvät ikkunaan. Täydennä tietoja tarvittaessa. 
 
Mikäli valittuna on optio Vastaanottaja ja muutat tietoa puhelin ja/tai sähköposti kentässä 
muuttuu tieto myös Vastaanottaja osioon. 
 
OK painiketta napauttamalla lisäpalvelu tietoineen aktivoidaan lähetykselle. Peruuta 
painikkeella lisäpalvelua ei aktivoida. 
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2.5.4.2 Vaihtoehtoinen noutopiste (PUPOPT) 

Mikäli valitset lisäpalvelun Vaihtoehtoinen noutopiste aukeaa seuraava ikkuna: 

 
Oletuksena ohjelma ehdottaa vastaanottajan postinumeroa lähimpänä olevaa noutopistettä. 
ikkunan ylimpään kenttään. Kentän alasvetovalikossa löydät muut kyseistä postinumeroa 
lähimpänä olevat noutopisteet. 
 
Jos haluat tehdä uuden haun, valitse ensin Hakutyyppi kentän alasvetovalikosta teetkö 
haun käyttäen postinumeroa vai kaupunkia. Syötä sen jälkeen Hakuarvo kenttään arvo, jolle 
teet haun. Seuraavaksi klikkaa Etsi painiketta, jolloin ylimpään kenttään ehdottuu kyseistä 
hakua lähimpänä oleva noutopiste ja alasvetovalikkoon muut hakua vastaavat noutopisteet. 
 
OK painikkeella aktivoit lähetykselle valittuna olevan noutopiseen 
 

2.5.4.3 Ennakkoilmoitus (S-posti) ikkunan viesti 

 

Infolinen  | Asetukset | Ohjaustiedot | Viestit-välilehdellä Sovellukselle 7. Lomakkeet 
ja Lajille Sähköinen rahtikirja ylläpidetyt viesti näkyvät SmartShip integraatiossa 
lisäpalvelun Ennakkoilmoitus (S-posti) ikkunassa 
ensimmäisen kentän alasvetovalikkoon.  
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Viesti, joka ohjaustiedoissa on määritelty oletusviestiksi päivittyy oletuksena viesti 
kenttään. 
 
Halutessasi voit käyttää viestissä vakioarvoa {VVIITE}, jonka ohjelma korvaa 
XMLaineistoon myyntilauksen/laskun As.tilausnro -tiedolla. 
Alla esimerkki jossa {VVIITE} tieto korvattu asiakkaan tilausnumerolla: 

 
 

 
Huom! Mikäli haluat käytät ENOT lisäpalvelu ikkunassa kenttiä Sähköposti kopio (cc) ja/tai 
Piilokopio (bcc) tulee sinun tilata Smartship tilisi verkkokaupasta Brändätty 
Ennakkoavisointi. Sillä nuo kentät eivät sisälly Smartshipin yleiseen Yleiset lisäedut 
Ennakkoilmoitus (S-posti) toimintoon. 

2.5.5 Muut tiedot / Kuljetusohjeet 
Muut tiedot / Kuljetusohjeet kenttään voit kirjoittaa lähetykselle mm. kuljetusohjeita tai 
muita tarpeellisia tietoja.  
 
Vastaanottajalle asiakaskortistossa (Näytä | Lisätiedot -> Kuljetusohjeet) ylläpidetyt 
kuljetusohjeet ehdottuvat kenttään. 
 
Mikäli infokoodi on käytössä, sen voi syöttää Infokoodi kenttään. 

2.5.6 Varaa nouto 
Nouto osiossa voit varata noudon lähetykselle aktivoimalla option Varaa nouto sekä 
valitsemalla noutopäivän ja aikavälin, milloin lähetys tulisi noutaa. Nouto-ohje kenttään voit 
syöttää nouto-ohjeen rahdinkuljettajalle. 
 
Nouto osio on disabloituna silloin jos valitulle palvelulle ei voi varata noutoa. 
 

 
Nouto osion kentät 
 

2.5.7 Kollit 
Kollit osioon ylläpidetään lähetyksen kolleja koskevat tiedot.  
Riippuen valitsemastasi palvelusta ikkunan Kollit osion rivitietoihin päivittyy kyseille 
palvelulle käytössä olevat kentät. 
 
HUOM! Visma Novan SmartShip integraatiossa tiedot ilmoitetaan aina kollilajikohtaisesti.  
Esimerkiksi lähetettäessä 2 samaa kollilajia olevaa kollia, joiden paino yhteensä on 10kg, 
voidaan tiedot ilmoittaa seuraavalla tavalla: 
Kollien yhteispaino 10kg merkitään rivin paino kenttään ja kolliluvuksi annetaan 2 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu lyhyesti kollirivien kenttiä: 
 

Kenttä Selite 
Kolliluku Syötä kenttään samaa kollilajia olevien kollien lukumäärä 

Paino (kg)  Syötä kenttään rivin kollien yhteispaino kiloissa. 
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Sisältö Syötä kenttään kollien sisältö 
Mikäli olet ylläpitänyt käyttäjäkohtaisissa oletusarvoissa sisältö tiedon, 
ehdottuu se tähän kenttään niille riveille, joille syötät tietoa. 

Tilavuus (m3) Syötä tarvittaessa kollien tilavuus 
Lavametri (m) Syötä tarvittaessa rivin kollien lavametrit 
Tavaramerkintä Syötä tarvittaessa kollin tavaramerkintä 
Kollilaji Valitse kollilaji alasvetovalikosta. Alasvetovalikossa näkyvät kollilajit, 

joita voi käyttää valittuna olevan palvelun kanssa. 
Mikäli olet ylläpitänyt käyttäjäkohtaisissa oletus kollilajin, ehdottuu se 
tähän kenttään mikäli kyseinen palvelu tukee kyseistä kollilajia. 

Pituus (m) Syötä tarvittaessa kollin pituus 
Leveys (m) Syötä tarvittaessa kollin leveys 
Korkeus (m) Syötä tarvittaessa kollin korkeus 

  

2.5.7.1.1 Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) / LQ Kuljetus  

Silloin jos lähetykselle valitaan lisäpalvelu Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) / LQ 

Kuljetus (DNG) päivittyy Kollit osioon rivin perään -painike, jota klikkaamalla pääset 
syöttämään kollirivin vaarallisen aineen tiedot. 
 

 
 
Koodi kentän hakupainikkeen kautta voit hakea tuotteen, jolle varastossa on ylläpidetty VAK-
tietoja. Kyseisen tuotteen VAK-tiedot päivittyvät ikkunan kenttiin. Täydennä tarvittavat 
lisätiedot ja klikkaa OK. XML sanoman muodostuksessa vaarallisen aineen tiedot päivittyvät 
sanomalle Shipment elementin alla olevaan kollirivikohtaiseen <container measure="totals" 
type="parcel"> osioon 
 
HUOM! Visma Novassa voi syöttää vain yhden vaarallisen aineen tiedot / rivi. Mikäli haluat 
muodostaa VAK-lähetyksen, jossa on useampaa vaarallista ainetta samassa kollissa, tulee 
lähetys tehdä suoraan Postin SmartShip ohjelmassa. Visma Novan SmartShip 
integraatiossa ei ole vielä tuotetason tukea VAK-lähetyksille. 
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2.5.7.1.2 LQ Prosessilupa (FDNGPP)  

 
Silloin jos lähetykselle valitaan lisäpalvelu LQ processilupa (FDNGPP) päivittyy Kollit 

osioon rivin perään -painike, jota klikkaamalla pääset syöttämään vaarallisen aineen 
nettopaino tiedon:  

  
 
Syötä kollirivin kollien nettopaino vaaralliselle tuotteelle ikkunan Nettopaino (kg) kenttään 

ja klikkaa - painiketta, jolloin tieto päivittyy lähetyksen kolliriville. 
 

2.5.8 Painikkeet 
Ikkunan alaosassa olevien painikkeiden toiminta on kerrottu seuraavissa alakohdissa. 
 

2.5.8.1 Muodosta XML ja Peruuta XML 

Muodosta XML painike on oletuksena disabloitu ja aktivoituu vasta kun lähetykselle 
syötetään rivikohtaisia tietoja. 

Kun käyttäjä klikkaa SmartShip lähetyksen luonti ikkunassa painiketta Muodosta XML, 
ohjelma muodostaa XML-aineiston hakemistopolkuun, joka on määritelty SmartShip 
Asetukset ikkunan Arkisto kentässä. 

Samalla hetkellä kun XML-sanoma muodostetaan, aktivoituu painike Peruuta XML ja 
käyttäjän on vielä mahdollista peruuttaa aineisto klikkaamalla Peruuta XML painiketta. 

Heti kun käyttäjä kirjoittaa uuden numeron Numero kenttään TAI sulkee SmartShip 
lähetyksen luonti ikkunan muuttuu Peruuta XML painike takaisin harmaaksi JA ohjelma 
kopioi muodostetun XML-sanoman Arkisto hakemistosta Lähtevä hakemistoon (joka 
määritelty SmartShip asetukset ikkunassa kentässä Lähtevä), eikä aineiston peruuttaminen 
Visma Novassa ole sen jälkeen enää mahdollista.  

Arkisto hakemistoon tiedosto jää talteen, mutta Lähtevä hakemistosta se poistuu siinä 
vaiheessa kun Unifaun OnlineConnect ohjelma sen on sieltä tunnistanut ja eteenpäin 
lähettänyt. 

SmartShip–integraatio siirtää aineiston Lähtevä-kentässä määritellystä hakemistosta Postin 
SmartShip ohjelmaan siinä ajassa, mikä Unifaun OnlineConnect-hallinta ohjelmassa 
kohdassa ”Sekunnit kirjoituksesta siihen että tiedostot käsitellään” on määritelty siirtoajaksi. 
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2.5.8.2 Seuranta 

Voit seurata lähetyksen kulkua Seuranta painikkeen kautta.  Lue lisää kohdasta 2.2.6 
Lähetyksen seuranta. 
 

2.5.9 Oletusarvot 

 
 Käyttäjäkohtaiset oletusarvot 

 
Oletusarvot välilehdellä voit ylläpitää käyttäjäkohtaisia oletusarvoja, jotka ehdottuvat 
kyseisiin kenttiin automaattisesti kun SmartShip lähetyksen luonti ikkunan aukaisee.  
 
Tallenna painikkeella voit tallentaa ylläpitämäsi käyttäjäkohtaiset oletusarvot. Tyhjää 
painikkeella voit tarvittaessa tyhjätä oletusarvot, myös silloin muutos pitää tallentaa 
Tallenna painikkeella. 
    
Alla listattuna mahdolliset käyttäjäkohtaiset oletusarvot: 
 

Kenttä Selite 

Läh.yhteyshenkilö Voit syöttää kenttään lähettäjän yhteyshenkilön 
nimen, jolloin se ehdottuu Lähettäjä osion 
yhteyshenkilöksi 

Läh.puhelin Voit syöttää kenttään lähettäjän puhelinnumeron, 
jolloin se ehdottuu Lähettäjä osion puhelin 
kenttään 

Läh.sähköposti Voit syöttää kenttään lähettäjän 
sähköpostiosoitteen, jolloin se ehdottuu Lähettäjä 
osion sähköposti kenttään 

Läh.asiakasnro Voit syöttää kenttään asiakasnumeron, jonka 
takaa haluat osoitteen ja Y-tunnuksen ehdottuvan 
lähettäjä osioon.  
Huom! Mikäli tähän kenttään on syötetty 
käyttäjäkohtainen oletusarvo aktivoituu 
automaattisesti myös Lähettäjä osion optio 
Vaihda lähettäjä 
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Kenttä Selite 

Sopimusnumero Voit syöttää kenttään sopimusnumeron, jonka 
haluat ehdottuvan lähettäjä osion sopimusnumero 
kenttään. 

Rahdinkuljettaja Valitse alasvetovalikosta rahdinkuljettaja, jonka 
haluat ehdottuvan rahdinkuljettajaksi, silloin jos 
tilauksella/laskulla ei ole rahdinkuljettajaa. 

Palvelu Mikäli teet lähetyksiä käyttäen aina samaa 
palvelua, voit valita sen oletusarvoksi, jolloin se 
ehdottuu automaattisesti palvelu kenttään. 

Lisäpalvelu Mikäli käytät aina tiettyä lisäpalvelua, voit valita 
sen oletusarvoksi, jolloin se ehdottuu lisäpalvelut 
kentän alasvetovalikkoon.  
HUOM! Joudut silti itse aina aktivoimaan 
lisäpalvelun alasvetovalikosta + painiketta 
klikkaamalla 

Kollilaji Voit syöttää tähän kenttään käyttämäsi kollilajin 
lyhenteen esim. PKT. 
Silloin kun luot lähetystä palvelulle, jonka Kollit 
osion rivitiedoissa löytyy kollilaji kenttä, ehdottuu 
oletusarvoissa annettu kollilaji riville siinä 
vaiheessa kun alat syöttämään tietoa riville. 
Silloin jos oletusarvoissa annettua kollilajia ei löydy rivin 
kollilaji kentän alasvetovalikosta se ei ehdotu riville. 

Sisältö Mikäli lähetystesi sisältö on usein sama, voit 
ylläpitää tähän sisältökuvauksen, jolloin se 
ehdottuu Kollit osiossa riville siinä vaiheessa kun 
alat syöttämään tietoa riville. 

 

2.6 XML-aineisto 

Seuraavissa alakohdissa on kuvattu joitakin XML-aineiston perustiedoista 

2.6.1 Meta 
Alla esimerkki XML-aineiston meta-elementistä: 
 

<meta> 
  <val n="printer">Vaasa</val>  
  <val n="favorite">POSTI</val>  
  <val n="autoprint">YES</val>  
  </meta> 
 

Taulukossa on kuvattu lyhyesti, mitä tietoa ja mistä kyseiseen XML-elementtiin tiedot 
Visma Nova ohjelmasta haetaan: 

XML Kuvaus Kenttä Novan SmartShip näkymässä, 
josta tieto sanomalle haetaan 

<val n="printer"> Tulostinnimi Tulostinnimi 

<val n="favorite"> Tulostussuosikki Tulostussuosikki  

<val n="autoprint"> Määrittelee meneeko 
sanoma heti 
tulostusjonoon. 

Sanomalla menee tuohon kohtaan arvo 
YES silloin jos Automaattitulostus 
kenttään on valittu arvo ja NO silloin jos 
automaattitulostus kenttä on tyhjä. 
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XML Kuvaus Kenttä Novan SmartShip näkymässä, 
josta tieto sanomalle haetaan 

Mahdolliset arvo YES 
tai NO 

2.6.2 Sender 
Alla esimerkki XML-aineiston sender-elementistä:  
 

<sender> 
  <val n="name">Testiyritys Oy</val>  
  <val n="address1">Mallikatu 1</val>  
  <val n="zipcode">65610</val>  
  <val n="city">Mustasaari</val>  
  <val n="country">FI</val>  
  <val n="contact">Tauno Taukki</val>  
  <val n="phone">0438245555</val>  
  <val n="vatno">6606722-4000</val>  
  <val n="email">tauno@visma.fi</val>  
  <val n="sms">0438245555</val>  
- <partner parid="POSTI"> 
  <val n="custno">623456</val>  

  </partner> 
 </sender> 

 
 

Taulukossa on kuvattu lyhyesti, mitä tietoa ja mistä kyseiseen XML-elementtiin tiedot 
Visma Nova ohjelmasta haetaan: 

XML Kuvaus Kenttä Novan SmartShip näkymässä, 
josta tieto sanomalle haetaan 

<sender> tai 
<sender sndid="..."> 

Lähettäjän ID Mikäli lähettäjän asiakasnro annettu, 
menee se sanomalla kohdassa <sender 
sndid>, mikäli asiakasnro kenttä on tyhjä, 
menee sanomalla tässä kohtaa pelkästään 
<sender> ilman arvoa. 

<val n="name"> Lähettäjän nimi Lähettäjän Nimi  

<val n="address1"> Lähettäjän osoite 1 Lähettäjän Lähiosoite 

<val n="zipcode"> Postinumero Lähettäjän Postinumero  

<val n="city"> Postitoimipaikka Lähettäjän Postitoimipaikka  

<val n="country"> Maa Lähettäjän Maa  

<val n="vatno"> Y-tunnus Lähettäjän Y-tunnus 
Oletuksena kenttään tulee yrityksen Y-
tunnus yritystiedoista. 

<val n="contact"> Yhteyshenkilö Lähettäjän Yhteyshenkilö  

<val n="phone"> Puhelin Lähettäjän Puhelin 

<val n="email"> Sähköposti Lähettäjän Sähköposti  
Oletuksena kenttään tulee yrityksen 
sähköposti Novan aloitusnäkymän 
yritystiedoista.  

<val n="sms"> Matkapuhelinnumero Lähettäjän Puhelin  

<partner parid="..."> Rahdinkuljettajan id Rahdinkuljettaja  

<val n="custno"> Lähettäjän  
sopimusnumero 
kyseisen 

Lähettäjän Sopimusnumero  
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XML Kuvaus Kenttä Novan SmartShip näkymässä, 
josta tieto sanomalle haetaan 

rahdinkuljettajan 
kanssa 

 

2.6.3 Receiver 
Alla esimerkki XML-aineiston receiver-elementistä: 
 

<receiver rcvid="438"> 
  <val n="name">Testiasiakas</val>  
  <val n="address1">Viistotie 10</val>  
  <val n="zipcode">62200</val>  
  <val n="city">Kauhava</val>  
  <val n="country">FI</val>  
  <val n="contact">Hilkka Autio</val>  
  <val n="phone">050444666</val>  
  <val n="vatno">FI11223355</val>  
  <val n="email">hilkka.autio@visma.com</val>  
  <val n="sms">050444666</val>  
  - <partner parid="POSTI"> 
  <val n="custno">626262</val>  

  </partner> 
 </receiver> 

 
Taulukossa on kuvattu lyhyesti, mitä tietoa ja mistä kyseiseen XML-elementtiin tiedot 
Visma Nova ohjelmasta haetaan: 

XML Kuvaus Kenttä SmartShip lähetyksen luonti 
ikkunassa 

<receiver rcvid="..."> Vastaanottajan 
asiakasnro 

Vastaanottajan Asiakasnumero  

<val n="name"> Vastaanottajan nimi Vastaanottajan Nimi 

<val n="address1"> Vastaanottajan osoite Vastaanottajan Lähiosoite 

<val n="zipcode"> Postinumero Vastaanottajan Postinumero 

<val n="city"> Postitoimipaikka Vastaanottajan Postitoimipaikka 

<val n="country"> Maa Vastaanottajan Maa 

<val n="contact"> Yhteyshenkilö Vastaanottajan Yhteyshenkilö 

<val n="phone"> Puhelin Vastaanottajan Puhelin 

<val n="email"> Sähköposti Vastaanottajan Sähköposti 

<val n="sms"> Matkapuhelin numero Vastaanottajan Puhelin 

<partner parid="..."> Rahdinkuljettajan 
lyhenne (POSTI tai 
ITELLALOG) 

Rahdinkuljettaja  

<val n="custno"> Vastaanottajan 
sopimusnumero 
kyseisen 
rahdinkuljettajan 
kanssa 

Vastaanottajan Sopimusnumero 

2.6.4 Shipment 
Alla esimerkki XML-aineiston shipment-elementistä, joka pitää sisällään container 
elementin: 
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<shipment orderno="9675"> 
  <val n="from" />  
  <val n="to">438</val>  
  <val n="reference">1097</val>  
  <val n="referencebarcode">9675</val>  
  <val n="rcvreference">HA99</val>  
  <val n="shipdate">2017-04-11</val>  
- <service srvid="PO2144"> 
    </service> 
- <container type="parcel" measure="totals"> 
  <val n="copies">1</val>  
  <val n="packagecode">RLL</val>  
  <val n="weight">10</val>  
  <val n="volume">0,1</val>  
  <val n="area">0,1</val>  
  <val n="contents">Kamaa</val>  

  </container> 
               </shipment> 
 

Taulukossa on kuvattu lyhyesti, mitä tietoa ja mistä kyseiseen XML-elementtiin tiedot 
Visma Nova ohjelmasta haetaan: 
 

XML Kuvaus Kenttä SmartShip lähetyksen 
luonti ikkunassa 

<shipment orderno=”…”> Tietoa ei tulosteta 
dokumentteihin. 
Tietoa käytetään 
siihen, että SmartShip 
palautusaineisto 
osataan linkittää 
oikeaan Visma Novan 
lähetykseen 

Numero 
 

<val n=”from”> Lähettäjä Lähettäjän asiakasnro mikäli 
asiakasnro annettu 

<val n=”to”> Vastaanottaja Vastaanottajan Asiakasnumero 

<val n=”reference”> xml aineiston yksilöivä 
viite 

Tässä kohdassa sanomalla 
menee Visma Novan sisäinen 
lähetysnro ja lähetenumero 
alaviivalla erotettuna.  
Mikäli XML-aineisto 
muodostetaan Laskutuksen 
puolella tai KESKEN tilassa 
olevalle myyntitilaukselle silloin 
tässä menee vain sisäinen 
lähetysnro. 
XML-aineiston muodostuksessa, 
ohjelma käyttää seuraavan 
vapaan numeron ohjaustietojen 
LO-tyypin SmartShip 
numerosarjasta. Tämä on 
yksilöivä tieto, jolla 
palautesanoma osataan 
kohdistaa Visma Novassa 
oikeaan lähetykseen. 

<val n=”rcvreference”> Vastaanottajan viite Vastaanottajan viite 

<val n=”freetext1”>  -  
<val n=”freetext4”> 

Kuljetusohjeet. 
Freetext1-4  

Muut tiedot / Kuljetusohjeet 
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XML Kuvaus Kenttä SmartShip lähetyksen 
luonti ikkunassa 

4 riviä, max 30 
merkkiä/rivi 

<val n=”shipdate> Shipment date. EDI 
sanoma lähetetään 
tänä päivänä.  

Päivämäärä 

<service srvid=”…”> Rahdinkuljettajan 
palvelun koodi 

Palvelu. 

<val n=”copies”> Visma Novassa 
rivikohtainen kolliluku  
Jokaisesta rivistä 
tulee oma <container 
type=”parcel” 
measure=”totals”>osio

Kollit osion riviltä kentästä 
Kolliluku. 
 

<val n=”marking”> Visma Novassa 
rivikohtainen 
tavaramerkintä  

Kollit osion riviltä kentästä 
Tavaramerkintä. 
 

<val n=”packagecode”> Visma Novassa 
rivikohtainen kollilaji 

Kollit osion riviltä kentästä 
Kollilaji 

<val n=”weight”> Visma Novassa 
rivikohtainen paino 

Kollit osion riviltä kentästä Paino 
(kg) 

 Visma Novassa 
rivikohtainen 

 

<val n=”volume”> Visma Novassa 
rivikohtainen tilavuus 

Kollit osion riviltä kentästä 
Tilavuus (m3) 

<val n=”contents”> Visma Novassa 
rivikohtainen sisältö 

Kollit osion riviltä kentästä 
Sisältö 

<val n=”area”> Visma Novassa 
kollirivikohtainen 
lavametritieto 

Kollit osion riviltä kentästä 
Lavametri (m) 

 

 
 
 

2.7 Nouto-osoite eroaa lähettäjän osoitteesta  

SmartShip lähetyksen luonti ikkunassa ei ole erikseen Nouto-osoitetta. 
 
Mikäli sinulla on tapauksia, joissa lähettäjän osoite eroaa nouto-osoitteesta,  
voit luoda Posti SmartShip ohjelmassa nouto-osoitteita varten omat tulostussuosikit. 
(Posti SmartShip -> Ylläpito -> Tulostussuosikit) Tämän jälkeen Visma Nova ohjelmassa voit 
SmartShip lähetystä luodessasi valita tulostussuosikin, jolloin XML sanomalla oleva nouto-
osoite korvataan liittymään mennessä tulostussuosikissa määritellyllä nouto-osoitteella. 
 
Lue lisää tulostussuosikeista Posti SmartShip ohjelmassa: Ohjeet -> Ohjesivu -> 
Tulostussuosikit. 
 
Mikäli tarvitset apua tulostussuosikkien luomisessa ota yhteyttä Unifaun tukeen:  
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Kun olet luonut tarvitsemasi tulostussuosikit Posti SmartShip ohjelmassa syötä niiden 

nimet Infolinen -> Asetukset | Smartship asetukset ikkunan Tulostussuosikki 
kenttään puolipisteellä eroteltuna.  
 
Alla esimerkki: 

 
 
Tämän jälkeen tulostussuosikit näkyvät SmartShip lähetysten luonti ikkunan 
Tulostussuosikki kentän alasvetovalikossa ja ovat käytettävissä lähetysten luonnissa. 
 

 


