
 

OHJE 
 
Jos olet havainnut yllä kuvattuja ongelmia ostoreskontrassa, voit korjauksen 14.3.2018          
jälkeen käsitellä korjatut maksuerät manuaalisesti normaaliin tapaan “Hyväksy aineisto”         
-toiminnolla. Tarkista ensin, että pankin käsittelytapa vastaa manuaalista käsittelytapaa.         
Mikäli et ole varma kuinka maksut ovat käsitelty pankissa, voit tarkistaa yrityksen            
pankkitiliotteelta ovatko maksut veloitettu.  
 
Voit myös tarkastella erälle mahdollisesti pankista ennen palauttamista noudettuja         
hyväksyviä (ACSC/ACSP) tai hylkääviä (RJCT) SEPA-palautteita klikkaamalla erää hiiren         
oikealla ja valitsemalla “Näytä SEPA -palaute”. Mikäli aineisto on merkattu poistetuksi           
pankkiyhteyden siirtohistoriassa, ei SEPA-palautteita voi enää tarkastella ostoreskontran        
maksatuksessa. 

 

 

 
 
 
Klikkaa käsiteltävää maksuerää hiiren oikealla ja valitse “Näytä SEPA-palaute”         
tarkastellaksesi erälle aiemmin jaeltuja SEPA-palautteita. Osuuspankin ACSP on pankin         
palaute hyväksytystä maksusta. Danskella ja Nordealla se on ACSC. 
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ERIEN KÄSITTELY 

 

● Jos maksut ovat veloitettu pankkitililtä erän maksupäivän perusteella, klikkaa erää          
hiiren oikealla maksatuksen Erät -välilehdellä ja valitse “Hyväksy aineisto”. Voit          
hyväksyä useamman erän kerralla ruksittamalla käsiteltävät erät ja klikkaamalla         
“Hyväksy valitut” -painiketta. Tarkista, että “Tilan muutos” -kentässä on arvo          
“Hyväksytään” ja kuittaa maksut hyväksytyksi valitsemalla “Käsittele”. 

 

 

Hyväksy erän tapahtumat tarkistamalla, että Tilan muutos -kentässä on arvo          
“Hyväksytään” ja käsittele. Tämä kirjaa maksutositteen ja kuittauksen maksuerän         
mukaiselle maksupäivälle. 
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● Jos veloitusta ei ole tapahtunut ja maksuerä on oikeasti hylkääntynyt tai peruutettu            
pankissa, klikkaa tässäkin tapauksessa erää hiiren oikealla Erät -välilehdellä ja          
valitse “Hyväksy aineisto”. Muuta “Tilan muutos” -kenttään arvo “Hylätään/poistetaan”         
ja vasta sitten valitse “Käsittele”. Tämä palauttaa maksuerien saldon takaisin          
avoimeksi ja voit luoda tämän jälkeen laskuista uuden maksuaineiston. Muistathan          
tarkistaa, että kaikkien tapahtumien “Tilan muutos” -kentän arvo on muutettu oikeaksi           
ennen käsittelemistä! 
 

 

 

Hylkää erän maksutapahtumat vaihtamalla Tilan muutos -kenttään arvo        
“Hylätään/Poistetaan” ja tarkasta, että arvo on kaikissa hylättävissä tapahtumissa.         
Paina Käsittele, jolloin laskujen saldo palautuu takaisin avoimeksi ja laskut voidaan           
nostaa taas uudelle maksuerälle. 
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● Jos haluat kirjata suorituksen eri päivälle, kuin maksuerän maksupäivä niin toimi           
yhdellä seuraavista tavoista: 

○ Hyväksy maksuaineisto ensin yllä olevan ohjeen mukaisesti, jolloin erän         
laskuille syntyy kuittaus. Avaa tiliote -välilehti, hae lasku juuri hyväksymästäsi          
aineistosta ja tuplaklikkaa sinistä kuittausriviä. Valitse avautuneen       
Suorituksen tiliöinti -ikkunan oikeasta yläreunasta “Poista tosite”, jolloin        
kuittaus poistuu ja saldo palautuu avoimeksi. Kirjaa tämän jälkeen suoritus          
“Maksujen syöttö” -välilehdeltä manuaalisesti valitsemallesi maksupäivälle. 

○ Hylkää maksuaineisto yllä olevan ohjeen mukaisesti, jolloin laskun saldo         
palautuu avoimeksi. Kirjaa suoritus “Maksujen syöttö” -välilehdeltä       
valitsemallesi maksupäivälle. Huomioithan, että hylkäys palauttaa laskun       
saldon avoimeksi, jolloin se voidaan nostaa myös uudelleen maksuun. Kirjaa          
siis suoritus ennen uusien maksuerien luomista. 

○ Voit myös poistaa maksuerän kokonaan, jolloin maksuerällä olleiden laskujen         
saldot palautuvat myös avoimeksi. Poistaaksesi maksuerän ostoreskontrasta,       
täytyy maksuerää koskeva maksuaineisto merkitä ensin poistetuksi       
pankkiyhteyden siirtohistoriasta. Etsi siirtohistoriasta maksuerän     
maksuaineisto ja klikkaa hiiren oikealla riviä, jossa aineistomuotona on SEPA          
-maksu ja yhteissummana erän summa. Valitse “Poista hylätty lähtevä         
aineisto, mahdollistaa erän luonnin uudelleen”, jolloin erä merkitään        
poistetuksi. Mene takaisin ostoreskontran maksatukseen, klikkaa Erät       
-välilehdellä poistettavaa maksuerää hiiren oikealla ja valitse “Poista erä”.         
Tämän jälkeen voit kirjata laskuille suorituksen “Maksujen syöttö” -välilehdeltä         
valitsemallesi maksupäivälle. 

○ Ohjeet suoritusten manuaaliselle kirjaukselle löydät täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Maksun-kirjaamine
n-Maksujen-syotossa/m-p/36065#M266  

 

Mikäli tarvitset apua tai havaitset muita ongelmia maksuerien hyväksymisessä, otathan          
yhteyttä sovellustukeemme. Mikäli asia on kiireellinen, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse           
020 724 8870. Muussa tapauksessa voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse          
asiakaspalvelu@visma.com. 

 

Terveisin, 
Visma Fivaldi Sovellustuki 
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