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Johdanto

Versiosaatteessa kerrotaan kesäkuun 2021 ohjelmaversion uusista ja muuttuneista toiminnoista,
korjatuista ja tunnetuista ongelmista ja ohjelmassa olevista rajoituksista.

Versiosaate on hyvä lukea läpi, jotta voit tutustua tehtyihin muutoksiin ennen uuden version käyttöä.
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Muuttuneet toiminnallisuudet
Versiossa on korjattu seuraavia toiminnallisuuksia.

Palkka-ajon luominen
Palkka-ajon voi nyt luoda myös tyhjänä, ilman henkilöitä. Henkilöt voidaan lisätä palkka-ajolle
myöhemmin tapahtumia lisättäessä tai esimerkiksi tapahtumien tuonnin yhteydessä.

Poissaolojen tuonti CSV-tiedostosta
Poissaolojen tuontiin CSV-tiedostosta on lisätty mahdollisuus tuoda tulorekisterin koodiston
mukainen poissaolon syykoodi sekä lisävapaapäivät. Uudet arvot on lisätty parametriin
ABSENCE_FILES - Poissaolotapahtumien tuonti.

Koodi Teksti-1

008 AbsenceReasonCode

013 ADDITIONAL_DAYS

TES koodit päivitetty
Ohjelmaan on päivitetty tulorekisteriin ilmoitettavat työehtosopimusten koodistot.

Ohjeet
Ohjeet -osiossa on lisää uudistettuja PDF -ohjeita. Sääntöeditorin ohjeistusta lukuunottamatta
ohjeista on nyt uudet versiot.
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Uudet ominaisuudet

Lisävapaapäivät
Ohjelmaan on lisätty mahdollisuus syöttää henkilölle kertyneet lisävapaat (Henkilöt - Työsuhde -
Lomapäivät). Lisävapaiden syöttäminen tapahtuu napsauttamalla rivin lopussa olevaa muokkaa
painiketta.

Käytettävissä olevat lisävapaapäivät näytetään poissaolorekisterin Käytettävät lomapäivät
-taulukossa. Henkilön pidetyt lisävapaapäivät syötetään poissaolorekisteriin, josta ne nousevat
palkka-ajolle.

Tässä versiossa lisävapaapäivien käyttämiseen tarvittavat Palkkalajit (esim. 1200LP ja 1208LP),
Päivälajit (ADDITIONAL_DAYS)  ja Poissaolon lajit (LISPVT) tulee perustaa ohjelmaan käsin. Tarkempi
ohjeistus on Visma Communityn Visma Payroll käyttövinkit -osiosta
https://community.visma.com/t5/Visma-Payroll-kayttovinkit/Lisavapaapaivat-Payrollissa/ta-p/389331
.

https://community.visma.com/t5/Visma-Payroll-kayttovinkit/Lisavapaapaivat-Payrollissa/ta-p/389331
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Korjauksia

Tilastoraportin suorituskyvyn parannus
Raportin suorituskykyä on parannettu. Nyt raportin pystyy ajamaan myös isommilla palkansaaja ja
tapahtuma määrillä.

Viikkotuntien ilmoittaminen tuoterekisteriin
Korjattu virhe säännöllisen viikkotyöajan ilmoittamisessa tuoterekisteriin kun palkansaajalla on ollut
ueampia viikkotyöaikoja.  Viikotyöaikana käytetiin virheellisesti ensimmäistä viikkotyöaikaa. Nyt
viikkotyöaika haettaessa huomioidaan työsuhde sekä palkkakauden alkupäivä.

Lomapalkkavelka -raportti, Kustannuspaikat Oma CSV-tiedostoon
Korjattu virhe jonka johdosta kustannuspaikat eivät nousseet Oma csv -tiedostoon, jos
kustannuspaikkojen järjestystä ei ollut määritelty. Nyt kustannuspaikat nousevat tiedostoon vaikka
järjestystä ei ole määritetty.


