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Yleistä 
 
Visma.net Unifaun on Visma Software Oy:n kehittämä ja ylläpitämä maksullinen integraatio 
Visma.net ERP logistiikan ja Unifaun kuljetushallintajärjestelmän välillä. Palvelu on tarkoitettu 
tavarantoimittajalle. Voit hankkia integraation ottamalla yhteyttä Visman ohjelmistojen 
yhteyshenkilöön. 
 
Lisätietoa Unifaun kuljetushallintajärjestelmästä tavarantoimittajalle löydät Unifaunin sivuilta 
https://www.unifaun.com/fi/tavarantoimittaja/ta-jarjestelma-tavarantoimittajalle/. 
 
Visma.net Unifaun ei ole pelkästään kuljetustilausten lähettämistä kuljetusliikkeille sähköisessä 
muodossa, vaan se tuo Visma.net käyttäjälle mahdollisuuden tulostaa eri kuljetusliikkeiden 
vaatimat logistiikan dokumentit kuten rahtikirjat, postin ja matkahuollon tarrat sekä paljon muuta. 
 
Perusperiaatteena on välttää tuplatyö eli yksi tieto syötetään yhdessä paikassa ja pyritään 
hyödyntämään mahdollisimman paljon oletuksia, jotta lähetysten tekeminen on helppoa ja nopeaa. 
 
Toimintamalli lyhyesti 

1. Myyntitilaukset syötetään tai vastaanotetaan verkkokaupasta Visma.net ERP 
myyntitilauksiin. Myyntitilauksella kerrotaan toimitustapa eli esimerkiksi Kaukokiito, Posti 
jne.. 

2. Asiakastietoihin voidaan tarvittaessa syöttää asiakkaan käyttämän kuljetusliikkeen 
sopimusnumero, mikäli asiakas maksaa rahdin 

3. Myyntitilauksista muodostetaan toimitus Visma.net ERP:ssä sekä tulostetaan tarvittaessa 
keräilylistat 

4. Toimitukset keräillään ja vahvistetaan jolloin tuotteiden saldot päivittyvät 
5. Toimitustapa on liitetty Unifaunin tulostussuosikkiin, mikä nopeuttaa käsittelyä 
6. Toimitus siirretään Unifaunin Onlineen, jossa tehdään kollitus, syötetään toimitustavan 

vaatimat painot, tilavuudet sekä kuljetuksen lisävalinnat 
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Visma.net ERP käyttöönottotehtävät 
 
Integraation käyttöönotto 
 
Integraation käyttöönotto vaatii, että Unifaun-tili on avattu oikeilla lisensseillä. Unifaunissa pitää 
olla hankittuna Unifaun ERPConnect (OnlineConnect, XML ) lisenssi. Huomaa, että Visma.net 
Unifaun -integraatio ei kuulu Visma AutoTransport -pakettiin, vaan on täysin erillinen integraatio. 
Asiakas sopii Unifaunin kanssa muista käytettävistä palveluista. 
 
https://www.unifaun.com/fi/tavarantoimittaja/integroi-unifaun-jarjestelmaasi/ 
 
Toimitustietojen haku Visma.netista käyttää Visma.net API -rajapintaa. Rajapinta täytyy avata 
asiakkaan pääkäyttäjän toimesta.  
 
Kun asiakasyritys on valmis avaamaan integraation, niin laita viestiä Jarno Korkolalle 
(jarno.korkola@visma.com), saat tarkemmat ohjeet miten API yhteys avataan. 
 
Lisätietoa Unifaunin palveluista ja käyttöönotoista saat alla olevien yhteystietojen kautta. 
 
Unifaun Sales 
sales@unifaun.fi 
puh. 024 809 2148 
 
Unifaun Support 
support@unifaun.fi 
puh. 075 325 2505 
 
 
Asiakastiedot - Webhook notification 
 

Integraatio on toteutettu Webhook notification -toiminnon avulla. Jotta tiedot voi lähettää, täytyy 
asiakkaan tiedoissa olla päällä valinta Webhook notification. Valinta kannattaa laittaa myös kaikille 
asiakasluokille, jotta asetus tulee päälle automaattisesti uusille asiakkaille. 
 

Webhook notification -asetuksen voi päivittää kaikille asiakkaille esimerkiksi massapäivityskyselyn 
avulla. 
 

 

https://www.unifaun.com/fi/tavarantoimittaja/integroi-unifaun-jarjestelmaasi/
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Asiakastiedot - Toimitustapa 
 
Asiakkaan toimitustapa pitää linkittää Unifaunin tulostussuosikkiin. Perusta ensin tulostussuosikit 
Unifauniin ja samalla tunnuksella Toimitustavat Visma.nettiin. 

 
 
Lähetä Unifauniin -toiminnon lisäys 
 

Toimituksen tiedot lähetetään Unifauniin käyttöliittymään lisättävällä uudella toiminnolla. Toiminto 
pitää lisätä käyttöönoton yhteydessä. 
 
Avaa Määritykset | Automaatiotoiminnot . Automaatiotoiminnot näkyy valikossa vain 
Administrator-roolilla. Mikäli Automaatiotoiminnot ei näy valikossa, sen voi lisätä käsin Muokkaa 
valikko -tilassa Lisää näyttö -toiminnolla. Huom! Voit joutua virkistämään näytön F5-painikkeella. 
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Avaa näyttötunnus Shipments sekä valitse tila Confirmed. Automaatitoimintojen ruudulla voi lisätä 
toimintoja eri näytöille siten, että ne ovat valittavissa eri tiloilla. Mikäli asiakas haluaa 
mahdollisuuden lähettää tiedot Unifauniin vielä laskun maksamisen jälkeen, niin lisää ohjaus myös 
tilalle Completed . 
 
Lisää rivi ja anna tekstiksi Siirrä Unifauniin ja Webhook-parametriksi TransferUnifaun . Teksti näkyy 
käyttöliittymässä ja parametri siirtyy ulkoiselle webhookia kuuntelevalle sovellukselle. 
 

 
 

Käyttöliittymään tulee uusi toiminto joka on aktiivinen vain Vahvistettu-tilassa. Mikäli haluat 
mahdollisuuden lähettää tiedot Unifauniin muissa tiloissa, valitse tila ja tee sama rivi myös muille 
tiloille. 
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Lähettäjä-tiedon valinta 
 
Mikäli asiakkaalla on useampi toimipiste, saadaan Unifaunin lähettäjä-tieto valittua automaattisesti 
toimituksen Varasto-tiedon perusteella. 
 
Perusta ensimmäiseksi Varastot Visma.netiin. Varaston tiedoista ei haeta muuta tietoa kuin koodi eli 
varastolle talletettua osoitetietoa ei käytetä. 
 
Perusta seuraavaksi Lähettäjät Unifauniin siten, että pikahakukoodissa on sama arvo kuin 
Visma.netin varastolla. Syötä osoitetiedot ja muut oletukset Unifaunin lähettäjän tietoihin. 
Varasto toimituksella 
 

 
 
Lähettäjä Unifaunissa 
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Lähetettävät tiedot 
 
Unifauniin siirtyy Visma.net toimitukselta seuraavat tiedot. Kenttiä voidaan lisätä tarpeen mukaan. 
 
 

Visma.net API 
rajapinta 

Visma.net API kenttä  Unifaun kenttä 
(stored-shipments 
rajapinta) 

Kommentti 

Shipment  shipVia.id  favorite  Unifaun 
tulostussuosikki / 
Visma.net 
toimitustapa 

Warehouse  warehouseID  sender.quickId  Lähettäjän 
pikahakuarvo 

Asiakkaan 
sopimusnumero? 

    Käytään läpi 
käyttöönoton 
yhteydessä 

Lähettäjän viitteeseen 
asiakkaan 
tilausnumero 

     

Webhook  "Tilaus: 
"+shipmentOrderLines.or
derNbr+" Lähete: "+ 
replace($resourceUri,'htt
ps://integration.visma.net
/API/controller/api/v1/shi
pment/','') 

OrderNumber  Tilaus ja lähete 
numero 
 
Tilausnumero 
haetaan 
toimitukselta ja 
toimituksen numero 
poimitaan 
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webhookin 
palauttamasta 
uri:sta. 

Shipment  deliveryContact.name  receiver.name  Vastaanottajan nimi 

Shipment  deliveryContact.phone1  receiver.phone  Vastaanottajan 
puhelin 

Shipment  deliveryContact.email  receiver.email  Vastaanottajan 
sähköposti 

Shipment  deliveryAddress.addressLi
ne1 

receiver.address1  Vastaanottajan 
osoiterivi 1 

Shipment  deliveryAddress.addressLi
ne2 

receiver.address2  Vastaanottajan 
osoiterivi 2 

Shipment  deliveryAddress.postalCo
de 

receiver.zipcode  Vastaanottajan 
postinumero 

Shipment  deliveryAddress.city  receiver.city  Vastaanottajan 
kaupunki 

Shipment  deliveryContact.attention  receiver.contact  Vastaanottajan 
yhteyshenkilö 

-  -  receiverReference  Vastaanottajan viite 

SalesOrder  description  agent.quickId  Noutopiste id 
 
Poimitaan 
kuvauksesta arvo 
“//”-merkkien 
jälkeen seuraaviin 
“//” merkkeihin 
saakka. 

 
Vastaanottajan sopimusnumero 
 
Joissain tapauksissa asiakas eli vastaanottaja maksaa rahdin. Tällöin rahdinmaksajan 
sopimusnumero täytyy löytyä Visma.netin asiakas tai sijaintitiedoista ja siirtyä lähetykselle 
Unifauniin. Tämä käydään läpi käyttöönoton yhteydessä, koska vaatii mappauksen asiakkaan 
tietoihin perustettavan ominaisuuden, toimitustavan sekä Unifaunin kuljetustavan osalta. 
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Unifaun käyttöönottotehtävät 
 
Integraatiolisenssin tilaaminen ja käyttöönotto, ApiConnect 
 
Unifaunin käyttöönotosta vastaa Unifaunin tukipalvelut. 
 
Lisätietoa Unifaunin palveluista ja käyttöönotoista saat alla olevien yhteystietojen kautta. 
 
Unifaun Sales 
sales@unifaun.fi 
puh. 024 809 2148 
 
Unifaun Support 
support@unifaun.fi 
puh. 075 325 2505 
 
Kun asiakas tilaa itse Unifaun Online -tilin sekä ERPConnect -lisenssin. 
 

1. Asiakas avaa Unifaun Online -tilin täyttämällä hakemuksen Unifaunin verkkosivuilla. 
 

Unifaun Online Standard: https://www.unifaunonline.se/ufoweb/ext.uo.FI.Apply?LCode=FIUF 
Unifaun Online Plus: 
https://www.unifaunonline.se/ufoweb/ext.uo.FI.Apply?LCode=FIUFPLUS 

 
2. Unifaun vahvistaa tilin avauksen lähettämällä asiakkaalle viestin, josta löytyy 002-alkuinen 

  asiakasnumero. 
 

3. Asiakas kirjautuu asiakasnumerolla Unifaun Onlineen ja tilaa 
APIConnect-integraatiolisenssin verkkokaupasta. 

 
4. Unifaun vahvistaa lisenssitilauksen lähettämällä tilaajalle viestin. 

 
Kun jälleenmyyjä tilaa Unifaun Online -tilin sekä ERPConnect -lisenssin asiakkaan puolesta: 
 

1. Jälleenmyyjä tekee asiakkaan tilihakemuksen ja lisenssitilauksen Unifaun Online 
-kumppanitilinsä verkkokaupasta (Verkkokauppa > Jälleenmyyjä (Suomi). Tilihakemukseen 
ei tarvitse vielä antaa asiakkaan käyttämien kuljetusliikkeiden asiakasnumeroita. Jos 
asiakkaalla on jo käytössä Unifaun Online-tili, asiakas toimittaa käyttäjätunnuksensa 
(asiakasnumero) jälleenmyyjälle, joka tilaa verkkokaupasta tilille integraatiolisenssin. 

 
2. Unifaun vahvistaa tilauksen lähettämällä asiakkaalle viestin. 

 
3. Asiakas hyväksyy tilauksen viestissä olevan linkin kautta. Samalla asiakas voi lisätä 

kuljetusliikkeiden asiakasnumerot. 
 

4. Unifaun lähettää jälleenmyyjälle tiedon, että asiakkaan tili on aktivoitu. 
 

https://www.unifaunonline.se/ufoweb/ext.uo.FI.Apply?LCode=FIUF
https://www.unifaunonline.se/ufoweb/ext.uo.FI.Apply?LCode=FIUFPLUS
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Ennen käyttöönottoa: 
 

5. Integraation todennusta varten asiakas luo API-avaimen Unifaun Online -tilin kautta 
(Ylläpito > APIavaimet > Uusi API-avain). Tyypiksi valitaan REST ja Developer-id-kenttään 
syötetään integraation toteuttajan Unifaun-kehittäjätilin numero. 

 
6. Integraation toteuttaja käyttää API-avainta kommunikointiin integroitavan järjestelmän 

kanssa ja tekee tarvittavat parametroinnit integraation käyttöönottoa varten. 
 
 
Lähettäjän kuljetusliikekohtainen sopimusnumero 
 
Lähettäjän tiedoissa voidaan syöttää lähettäjäkohtainen sopimusnumero. Avaa lähettäjän tiedot ja 
selaa näyttöä alaspäin.  
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Erilaisia poikkeuksia ja toimintamalleja 
 
 
Sama lähetys useampaan kertaan Unifauniin 
 
Tietojen siirto Unifauniin on yksisuuntainen toiminto. Tällä hetkellä ei ole mitään estettä siirtää 
tietoja useampaan kertaan. Kannattaa olla tarkkana, jotta lähetyksen tiedot eivät siirry useampaan 
kertaan kuljetusyritykselle. Mikäli näin tapahtuu täytyy olla yhteydessä kuljetusyritykseen ja pyytää 
heitä poistamaan tuplalähetys. 
 
Kun saamme kehitettyä toimitukselle ominaisuuksien tuen, voimme merkata Unifaun-siirron 
tehdyksi ja tarkistaa, että tuplasiirtoja ei pysty tekemään kuin poistamalla Lähetetty Unifauniin 
-täpän. 
 
 
Toimituksen peruminen ja muuttaminen 
 
Mikäli toimituksen osoitetiedot yms. ovat väärin, voi ne muuttaa Unifaunissa. Unifaunissa voi myös 
poistaa lähetyksen, jonka jälkeen lähetyksen voi korjata Visma.netin puolella ja tehdä siirron 
uudelleen. 
 
 
Lavojen laskutus 
 
Mikäli asiakas laskuttaa lavat toteutuman mukaan, yksi vaihtoehto on siirtää toimituksen tiedot 
Unifauniin ennen toimituksen vahvistamista ja kun lavojen määrä on tiedossa, niin syöttää määrän 
toimitukseen ja vahvistaa toimituksen. Tämä malli vaatii, että Lähetä Unifauniin -toiminto lisätään 
myös avoimelle toimitukselle. 
 

 


