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Johdanto
Päivitystiedotteessa kerrotaan syyskuun 2021 ohjelmaversion uusista ja muuttuneista toiminnoista,
korjatuista ja tunnetuista ongelmista ja ohjelmassa olevista rajoituksista.

Päivitystiedote on hyvä lukea läpi, jotta voit tutustua tehtyihin muutoksiin ennen uuden version
käyttöä.
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Muuttuneet toiminnallisuudet
Uusimmassa versiossa on muutettu seuraavia toiminnallisuuksia.

Mallipohjat
Jos yrityksellä on käytössä liitännät, käytössä olevia asetuksia ei enää päivitetä, vaikka uudella
mallipohjalla olisi erilaiset liitännät.  Aiemmin yrityksen liitännät päivitettiin uuden mallipohjan
asetusten mukaisiksi, mikä ei ollut toivottavaa useimmissa tilanteissa.

Raporttitoiminnon kehitystä

Palkka-ajoon liittyviä raportteja voi nyt tallentaa xlsx- tai pdf-muodossa suoraan palkka-ajonäkymästä.
Tallennus on mahdollista kaikille palkka-ajoraporteille, paitsi Katre-, AutoInvoice- ja Mobile Payslip
-raporteille. Kun napsautat kuvassa näkyvää painiketta, pdf- ja excel-vienti aukeavat:

Parannus sairausvakuutusmaksuprosentin laskennassa

Aiemmin sairausvakuutusmaksuprosentti laskettiin parametrien avulla. Nyt laskentaa on kehitetty
siten, että prosentti lasketaan taulukoiden avulla, mikä helpottaa vuosittaisten prosenttimuutosten
ylläpitoa.
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Uudet ominaisuudet
API-rajapinta

API-toiminnallisuutta on kehitetty paljon, ja se on lähes valmiina julkaistavaksi.

API- (Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinnalla tarkoitetaan ohjelmistojen
yhdistämistä toisiinsa tietojen siirtämiseksi ohjelmistojen välillä. Varsinainen tietojen siirto tapahtuu
rajapintaa käyttäen ilman käyttäjän suorittamia toimenpiteitä. Tiedonsiirron aloittaminen voi tapahtua
automaattisesti (esim. ajastetusti) tai käyttäjän aloitteesta. Jokainen tiedonsiirto on
rajapintakohtaisesti määriteltävä toteutus. Payrolliin siirrettyjen tietojen lukeminen palkka-ajolle tai
poissaolorekisteriin vaatii aina käyttäjän toimenpiteen.

Kerromme lisää API-toiminnallisuudesta lähitulevaisuudessa!
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Korjauksia
Mallipohjan päivitys

Payrollin mallipohjissa on korjattu virhetilanne, jossa palkkalajilla 4210 (työkalukorvaus) oli
perusasetuksena tekijä 9000 (Ennakonpidätyksen alainen ansio). Nyt tekijä 9000 (Ennakonpidätyksen
alainen ansio) on poistettu palkkalajin tekijöistä.

Kustannuspaikkoja puuttui ERP-vienneistä

ERP-vienneissä on korjattu virhetilanne, jossa joitain kustannuspaikkoja puuttui viennistä, vaikka
kustannuspaikat oli valittu Payrollissa. Nyt kaikki valitut kustannuspaikat näkyvät viennissä.

Palkkakortin yhteenveto -excel-raportti

Palkkakortin yhteenvedossa on korjattu virhetilanne, jossa yhteenvetoraportin excel-viennissä oli
virheitä mikäli työtunti- tai rahapalkka-kentissä oli desimaalilukuja, vaikka raportin esikatselussa ja
PDF-viennissä tiedot näkyivät oikein. Nyt excel-vienti toimii oikein, vaikka kentissä olisikin
desimaalilukuja.

Toistettuja rivejä tapahtumien tuonnissa

Tietojen palauttamisessa on korjattu virhetilanne, jossa joissain tapauksissa työntekijöille kirjattiin
sama tapahtuma kahteen kertaan. Tietojen palauttaminen näyttää nyt kaikki tapahtumat vain
kertaalleen.

Palkka-ajon massasyöttö ei toiminut

Palkka-ajon massasyötössä on korjattu virhetilanne, jossa järjestelmä lakkasi toimimasta mikäli
ryhmittelyllä ei ollut valittuna Näytetään tapahtumasyötössä, kun käyttäjä napsautti
massasyöttö-painiketta. Nyt massasyöttö on mahdollista vaikka käytettyä ryhmittelyä ei näytetä
tapahtumasyötössä.

Työntekijöitä ohitettiin palkkatekijöiden uudelleenlaskennassa

Palkkatekijöiden uudelleenlaskennassa korjattiin virhetilanne, jossa työntekijöitä ohitettiin tietyissä
tilanteissa. Nyt kaikkien työntekijöiden kohdalla suoritetaan uudelleenlaskenta.

Raportointi lakkasi toimimasta suurilla projektimäärillä

Raportoinnissa korjattiin virhetilanne, jossa järjestelmä lakkasi toimimasta, mikäli käytössä oli yli 1000
projektia. Raportointia on nyt kehitetty, ja kaikki raportit toimivat myös erittäin suurilla
projektimäärillä.
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Poissaolopäiviä toistettiin raportilla

Raportoinnissa korjattiin virhetilanne, jossa poissaolopäiviä tulostui Katre-raportille kahteen kertaan,
mikäli käytettiin palkkalajia 1202. Nyt poissaolopäivät tulostuvat raportille oikein.

Viikoittaiset työtunnit raportoitiin väärin tulorekisteriin

Tulorekisteriin raportoinnissa korjattiin virhetilanne, jossa vanhinta viikkotuntimäärää käytettiin
raportoidessa viikkotunteja tulorekisteriin, vaikka viikkotuntimäärä olisikin ollut eri valitulla
ajanjaksolla. Nyt raportti käyttää valitun ajanjakson ensimmäisen päivän viikkotuntimäärää.


