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1. Dokumentin tarkoitus
Visma Payroll palkanlaskentaohjelma on nyt mahdollista integroida osaksi Visma Fivaldi
taloushallinto-ohjelmaa. Tässä dokumentissa kerrotaan:
● Miten käyttöönotto tapahtuu.
● Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmaan voi hakea kirjanpidon tilit sekä
seurantakohteet Visma Fivaldista.
● Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkakauden
kirjanpitotapahtumat Visma Fivaldin kirjanpitoon.
● Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkojen maksuaineiston Visma
Fivaldin pankkiohjelmaan.
HUOMIOI: Tässä vaiheessa toiminnallisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille Visma
Fivaldin käyttäjille. Myöhemmin tullaan mahdollistamaan palkansaajien tietojen siirto
Visma Fivaldista, jolloin myös nykyisten Visma Fivaldin käyttäjien on helppo ottaa Visma
Payroll palkanlaskenta ohjelmaksi.

Löydät Visma Payroll palkanlaskenta ohjelman videot Visma Talentista. Mikäli sinulla ei vielä ole
tunnuksia Visma Talent -oppimisympäristöömme, saat tilattua tunnuksen tämän linkin kautta.
Tarjoamme käyttöönottoon myös asiakaskohtaista koulutusta, jota voit tilata
palvelutilauslomakkeen kautta.
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2. Alkutoimet
Visma Payrollin ja Visma Fivaldin välisen rajapinnan käyttäminen edellyttää, että Visma Softwaren
myynnin kanssa on sovittu Visma Payrollin liittämisestä Visma Fivaldiin. Fivaldin asiakasympäristölle
on oltava synkronoituna Payroll-lisenssit, jotta Payroll-sovelluksen käyttöönotto Fivaldi-yrityksille
voidaan tehdä. Lisenssien käyttöönotto tehdään Visman tilaustoimistossa, jossa asiakasympäristölle
määritellään Payroll-sovellus mukaan käytettävissä olevien sovellusten joukkoon.
Fivaldin pääkäyttäjän tulee tarkistaa ennen käyttöönoton aloittamista, että Fivaldi-yrityksen
perustiedoissa on täytetty seuraavat pakolliset tiedot ennen Payroll-käyttöönottoa:
●
●
●
●

Yrityksen nimi
Postinumero
Maa
Y-tunnus

Ennen yhteiskäytön aloittamista yritys voi olla luotu myös Payroll palkanlaskentaohjelmaan, mutta
tämä ei ole välttämätöntä. Kun Fivaldi yritykseen annetaan ensimmäiset Visma Payroll Finland
käyttöoikeudet, yritys luodaan Payroll palkanlaskentaohjelmaan, jos yritystä ei siellä vielä ole.
Lisätietoa Visma Connect -tunnuksiin liittyen löydät täältä.
HUOMIOI: Käyttöönoton kannalta ei ole merkitystä kumpi järjestelmä on otettu käyttöön
ensin.

2.1. Käyttöoikeudet
Payrollin ja Fivaldin yhteiskäyttö edellyttää, että myös Fivaldin puolella on otettu käyttöön Visma
Connect -käyttäjätunnus. Lue lisää Visma Connect tunnuksista täältä. Fivaldin käyttäjällä jolle
lisätään Payroll-käyttöoikeus on oltava Visma Connect -käyttäjätunnus, jotta kirjautuminen ja
Payrollin käyttö Fivaldin kanssa onnistuu. Jos Payroll-rooli annetaan käyttäjälle, jolla ei vielä ole
Connect-käyttäjätunnusta, rooli tallentuu, mutta Payrolliin ei voi kirjautua.
Ympäristön pääkäyttäjä asettaa Fivaldin palvelunhallinnassa yrityksen käyttäjille roolit
Payroll-käyttöä varten. Payroll-rooleja on kaksi:
● Visma Payroll Finland
● pääkäyttäjä
Rooleja käytetään seuraavasti:
● Käyttäjälle joka toimii Payroll-palkanlaskentaohjelmassa palkanlaskijana valitaan rooli
Visma Payroll Finland.
● Käyttäjälle joka toimii Payroll-palkanlaskentaohjelmassa pääkäyttäjänä valitaan molemmat
roolit.
Valitut roolit periytyvät automaattisesti Payroll-ohjelman puolelle.
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HUOMIOI: Käyttöoikeuksia ei voi antaa ryhmän kautta.

Kun Fivaldi yritykseen annetaan ensimmäiset Visma Payroll Finland käyttöoikeudet, yritys luodaan
Payroll palkanlaskentaohjelmaan, jos yritystä ei siellä vielä ole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siirry palvelunhallintaan.
Valitse käyttäjät -listasta haluttu käyttäjätunnus.
Valitse liitettävä yritys Käyttöoikeudet kohdan yritys -listasta.
Valitse Sovellustyyppi kohtaan Visma.net -sovellukset
Anna käyttäjän rooliin Käyttö -oikeus.
Tallenna

Jos Payroll-lisenssin aktivointi ei ole vielä voimassa, ei rooleja saa asetettua. Tällaisessa tilanteessa
pääkäyttäjälle näytetään asiasta kertova virheilmoitus “Visma.net -sovellus ei ole vielä aktivoitunut.
Odota lisenssin aktivoitumista.". Käyttäjän tulee odottaa hetki, jotta lisenssin synkronointi saadaan
vietyä loppuun ja kokeilla roolien asettamista hetken päästä uudestaan.
Payroll-roolin tallennuksen jälkeen, Fivaldi-käyttäjä voi aloittaa Payroll-käytön.

2.2.1. Oikeudet kumppanikäyttäjälle PayrollFI
Pääkäyttäjän tulee antaa Visma Payroll kumppanikäyttäjälle oikeudet tilikartan ja
kirjanpitotapahtumien siirtämisen.
1.
2.
3.
4.
5.

Siirry palvelunhallintaan.
Valitse Kumppanikäyttäjät -listasta Visma Payroll.
Valitse liitettävä yritys Käyttöoikeudet kohdan yritys -listasta.
Anna Käyttö ja Lisäys oikeudet Kirjanpitoaineisto ja Tilikartta tietovirroille.
Tallenna
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2.2. Fivaldin tunnistetieto (CUID)
Fivaldi yrityksen tunnistetietoa (CUID) käytetään yhdistämään Fivaldissa oleva yritys Payrollissa
olevaan yritykseen. Käyttäjä voi lähettää ja hakea tietoa vain siitä Fivaldin yrityksestä, jolla on tämä
sama tunnistetieto. Tunnistetieto on näkyvillä Payrollin Yritys > Yleiset -välilehdellä. Fivaldissa
käyttäjä ei näe tätä tunnusta.
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Tunnistetieto siirtyy Payroll-sovellukseen kun Fivaldissa luodaan ja otetaan Payroll
kirjanpitovientien tositelaji käyttöön. Katso lisää tositelajin luomisesta kappaleesta 2.3.

2.3. Tositelaji
Fivaldin kirjanpitoon tulee ennen Fivaldi ja Payroll yritysten yhdistämistä luoda uusi tositelaji.
Tositelajille tuodaan palkanlaskennan tapahtumien kirjanpitoviennit Payroll-sovelluksesta.
Tositelajin numero siirtyy Payrollin yrityksen perustietoihin kun tositelaji otetaan käyttöön. Samalla
siirtyy Fivaldi yrityksen tunnistetieto (CUID.
Tositelajin lisääminen ja käyttöönotto Fivaldissa:
1. Siirry Fivaldin sovellusikkunassa näkymään Taloushallinto > Kirjanpito > Tositelajien
määritys.
2. Luo uusi tositelaji Payroll-tapahtumien tuonteja varten napauttamalla Uusi-painiketta.

3. Anna tositelajille numero ja nimi. Napsauta OK tiedon tallentamiseksi.
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HUOMIOI: Visma Fivaldin palkanlaskennan oletus tositelajia 19 ei saa käyttää
siirrettäessä tietoja Fivaldin ulkopuolelta.
Anna tositelajille lukua 30 suurempi numero.
4. Ohjelma luo uuden tositelajin. Napsauta Tallenna ja poistu -painiketta.
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5. Siirry Fivaldin sovellusikkunassa Taloushallinto > Kirjanpito > Tositelajien käyttöönotto
-näkymään.
6. Valitse luomallesi tositelajille Visma Payroll FI -tositteet kohtaan “Tositelajin käyttö
tositesyötössä”. Tallenna valinta napsauttamalla Tallenna-painiketta. Poistu näkymästä
napsauttamalla Poistu-painiketta.

Tallennuksen jälkeen Tositelajin numero siirtyy Payrolliin ja näkyy Yritys > Yleiset -välilehdellä.
Samalla siirtyy Fivaldi yrityksen tunnistetieto (CUID) ja näkyy samalla välilehdellä tositelajin
yläpuolella.
Jos myöhemmin on tarve muuttaa tositelajia, uuden tositelajin lisäämisen jälkeen tulee tositelajin
numero muuttaa Payrolliin.
1. Siirry Payroll-ohjelmassa Yritys > Yleiset -välilehdelle.
2. Syötä luomasi tositelajin numero kohtaan Fivaldi Tositelaji.

3. Napsauta Tallenna-painiketta.
Olet nyt luonut Fivaldiin kirjanpidon tositelajin sekä tallentanut tiedon Payroll-sovellukseen
käytettäväksi tapahtumien viennissä Fivaldin kirjanpitoon. Samalla olet linkittänyt
Payroll-sovelluksen FIvaldiin.
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2.4. Siirtyminen Fivaldin sovelluksista Payroll-palkanlaskentasovellukseen
Siirtyminen Fivaldista Payroll-palkanlaskentasovellukseen tapahtuu Fivaldi web > Palkat > Visma
Payroll Finland -valintaa napsauttamalla.

Payroll-sovellus voidaan avata myös Visma Home -sivun (https://home.visma.com) työpöydältä
Payroll-kuvakkeesta. Kirjautuminen Visma Home -sivulle vaatii Visma Connect
-–käyttäjätunnuksen.

Kun Payroll on käynnistynyt, on Fivaldin yritys valittavissa sovelluksen oikean yläkulman
yritysvalinnasta.

10(14)

HUOMIOI: Joskus saattaa kulua hetki, ennen kuin Fivaldi-yritys alkaa näkyä
Payroll-sovelluksessa. Tämä johtuu yleensä synkronointiviiveestä eri järjestelmien välillä.
Hetken odotuksen jälkeen yritys alkaa näkyä.
Mikäli yritys ei ole näkyvissä seuraavana aamuna ota yhteyttä sovellustukeen.

2.5. Siirtyminen Payroll-palkanlaskentasovelluksesta Fivaldin sovelluksiin
Siirtyminen Payrollista Fivaldin puolelle voidaan tehdä Payroll-sovelluksen ylävalikon
Fivaldi-painikkeesta, tai https://home.visma.com/ -sivun kautta Home-painikkeesta.

2.6. Molempien palkanlaskentasovellusten käyttö
Tässä vaiheessa Payroll-Fivaldi integraatio on ensisijaisesti tarkoitettu uusille Visma Fivaldin
käyttäjille, jotka käyttävät vain Payroll-palkanlaskentasovellusta palkkojen laskentaan.
Fivaldin palkanlaskennan käyttäjä voi aloittaa myös Payroll-palkanlaskentasovelluksen käyttämisen
osalle tai kaikille palkansaajille. Palkansaajan palkkoja ei voi käsitellä sekä Fivaldissa että
Payrollissa, vaan tulee tulee valita kumpaa sovellusta halutaan käyttää.
On hyvä huomioida, että toistaiseksi Fivaldissa olevien palkanlaskennan tai palkansaajien tietojen
siirtäminen Payroll-sovellukseen tulee tehdä manuaalisesti.
On hyvä huomioida, että Fivaldin poissaolosovellusta, palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellusta
tai Fivaldin palkanlaskennan raportteja ei voi käyttää niiden palkansaajien osalta joiden palkat
lasketaan Payroll-sovelluksessa. Tällöin käytetään Payroll-sovelluksen vastaavia toiminnallisuuksia.

HUOMIOI: Tulorekisteriin ilmoittaminen Payrollista tapahtuu omalla varmenteella
Autoreportin kautta. Fivaldista tapahtuvaa kausiveron lähetystä varten tarvitaan toinen
varmenne Fivaldiin.
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3. Hallinnointi
3.1 Fivaldi-yrityksen muuttaminen Ei aktiiviseksi
Fivaldi-yrityksen muuttaminen Ei aktiiviseksi poistaa kaikkien tähän yritykseen liitettyjen käyttäjien
roolit, eikä yritys enää näy Payrollissa.

3.2 Fivaldi-yrityksen muuttaminen takaisin aktiiviseksi
Kun Fivaldi-yritys muutetaan takaisin aktiiviseksi yritykseksi, palautetaan ainoastaan deaktivoinnin
tehneen käyttäjän palvelunhallinnan oikeus. Payroll-roolit eivät palaudu automaattisesti, vaan ne
on käytävä antamassa käyttäjille manuaalisesti.
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3.3 Fivaldi-roolien poistaminen Fivaldi-käyttäjältä
Payroll-roolivalinnan poistaminen käyttäjältä Fivaldin palvelunhallinnassa poistaa käyttäjän
käayttöoikeuden Payroll-sovellukseen tässä yrityksessä. Tällöin yritys ei ole enää näkyvissä
Payroll-sovelluksen yrityslistauksessa.
Huom. Joskus tämä muutos ei näy heti, vaan vaatii ensinensiksi käyttäjän uloskirjautumisen.

3.4 Fivaldi-käyttäjän poisto
Käyttäjän poistaminen poistaa Payroll-roolit niissä yrityksissä, joissa käyttäjällä oli Payroll-rooli.
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4. Kirjanpidon tilien ja seurantakohteiden hakeminen Fivaldista
Tässä luvussa kuvataan miten käyttäjä hakee kirjanpidon tilit ja seurantakohteet Visma Fivaldista
Payroll-sovellukseen. Haku tehdään Perustiedot > Tilikartta -välilehdellä.
1. Siirry Payroll-sovelluksen Perustiedot > Tilikartta -välilehdelle.
2. Napsauta Päivitä tilikartta Fivaldista -painiketta ruudun alaosasta.

3. Ohjelma hakee kirjanpidon tilit ja seurantakohteet Fivaldista ja päivittää tilikartan ja
ryhmittelyn tiedot.
Tilikartan tiedot ovat nähtävissä Perustiedot > Tilikartta -välilehdellä. Seurantakohteiden tiedot
ovat nähtävissä Yritys > Ryhmittely -välilehdellä.
HUOMIOI: Ohjelma tuo vain sellaiset seurantakohdetasot ja seurantakohteet jotka on
Fivaldissa määritetty palkkojen käyttöön.
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5. Kirjanpitotapahtumien lähettäminen Fivaldiin
Tässä luvussa kuvataan miten käyttäjä voi lähettää palkkatapahtumien kirjanpitotapahtumat
Payroll-sovelluksesta Visma FIvaldiin. Lähetys tehdään valitun palkka-ajon yhteenvetonäkymästä.
1. Siirry Palkka-ajo-näkymään.
2. Valitse palkka-ajo napsauttamalla Näytä-linkkiä halutun palkka-ajon rivillä.
3. Ruudulle aukeavat palkka-ajon yleiset tiedot, joissa näkyvät henkilöt ja palkka-ajon
summat.
4. Valitse Toiminta -painikkeen valintalistasta Kirjanpitoaineisto Fivaldiin.

5. Ohjelma siirtää tiedot Fivaldin kirjanpitoon. Ohjelma näyttää siirron jälkeen siirron
statuksen.
HUOMIOI: Ohjelma antaa toistaiseksi siirtää saman aineiston uudelleen.
Älä siirrä aineistoa uudelleen samalle tositelajille, ellei tositteita ole ensin poistettu.
Poistamattomien tositteiden uudelleen siirto luo tositteet tuplana Fivaldiin.

HUOMIOI: Jos siirrettävässä aineistossa on kirjanpidon tili jota ei löydy Fivaldista,
aineiston siirto ei onnistu. Tällaisessa tapauksessa perusta kirjanpidon tili Fivaldiin ja tee
siirto uudelleen.
Jos siirrettävässä aineistossa on seurantakohde jota ei löydy Fivaldista, seurantakohde
luodaan Fivaldiin nimellä “Uusi”. Käy siirron jälkeen tarvittaessa tarkistamassa ja
korjaamassa seurantakohteiden nimet.
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6. Palkka-aineiston lähettäminen Visma Fivaldi pankkiyhteyteen
Payroll mahdollistaa palkka-aineiston laittamisen maksuun käyttäen Visma Fivaldin
pankkiyhteyttä.

6.1 Lähetystavan valinta
Palkka-aineiston lähetystapa valitaan Payroll-ohjelmassa seuraavasti:
1. Siirry näkymään Yritys > Yleiset > Liitännät.

2. Valitse lähetystavaksi Visma Fivaldi pankkiyhteys aktivoimalla Fivaldi Pankkiyhteys -valinta
napsauttamalla ja vahvista valinta.

6.2 Palkka-aineiston lähettäminen Visma Fivaldiin
Palkka-aineisto voidaan lähettää Payroll-ohjelmasta Fivaldiin seuraavasti:
1. Siirry Payroll-ohjelman Palkka-ajot-näkymään.
2. Avaa haluttu palkka-ajo napsauttamalla sen rivin lopussa olevaa Näytä-linkkiä. Palkka-ajon
yhteenvetonäkymä avautuu.
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3. Valitse oikean reunan Tulosteet-listasta Maksulista. Uusi pop-up ikkuna aukeaa.

4. Valitse käytettävä pankkitili, joka löytyy Visma Fivaldin pankkiyhteydeltä.
5. Valitse Maksun eräpäivä.
6. Luo maksuaineisto napsauttamalla Luo tiedosto-painiketta.

Kun tiedosto on luotu, Esikatselu- ja Lähetä Fivaldiin -painikkeet ovat aktiivisia.
Esikatselu-painikkeesta aukeaa Maksulista-raportti, josta voi tarkistaa maksuaineiston
tiedot.
7. Lähetä maksuaineisto Visma Fivaldi pankkiyhteydelle napsauttamalla Lähetä Fivaldiin
-painiketta.
Kun aineisto on lähetetty Visma Fivaldi pankkiyhteyteen, aineiston tila näkyy Payrollin
Palkka-ajo-näkymän oikeassa yläkulmassa. Tila päivittyy aina kun Maksulista-näkymä
avataan.

17(14)

8. Fivaldi Pankkiyhteys -sovelluksessa toimitaan kuten Fivaldissa luotujen maksuaineistojen
kanssa. Visma Fivaldi Pankkiyhteys -käsikirjasta löydät tarkemman ohjeistuksen Fivaldi
Pankkiyhteyden käyttöön.

