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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

Kiinteistöhallinta

Useita muutoksia henkilörekisterin kenttien oletusarvoihin

Fivaldin Kiinteistöhallinnassa on tehty seuraavia muutoksia henkilön tietokenttiin:

● Henkilön osoitetyypin oletusarvona on nyt postiosoite. Aiemmin osoitetyyppi oli
oletusarvoisesti tyhjä.

● Henkilön osoitetiedon päättymiskenttä (voimassa päättyen) on nyt oletuksena tyhjä.
Aiemmin oletuksena oli kuluva päivä.

● Henkilön kansalaisuuden oletuksena on nyt Suomi. Aiemmin kansalaisuuskenttä oli
oletusarvoisesti tyhjä.

● Henkilöroolin voimassaolokentät ovat nyt oletuksena tyhjiä. Aiemmin oletuksena oli
kuluva päivä.

Osoitetiedot henkilörekisterin listauksessa

Fivaldin Kiinteistöhallinnan Henkilöt-rekisterin listaukseen on lisätty uusi kenttä, Osoite. Osoite
näyttää kaikki postiosoitetiedot, jotka henkilölle on lisätty henkilörekisteriin. Saat Osoite-kentän
käyttöön Henkilöt-rekisterin taulukon sarakkeiden määrityksestä.
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Rekisterien hakutuloksia kehitetty

Fivaldin Kiinteistöhallinnan rekistereitä on kehitetty siten, että mikäli yrityksellä ei ole henkilöitä,
huoneistoja tai sidoksia, niin Fivaldi ilmoittaa kyseisessä rekisterissä vastaavasti Ei henkilöitä,
Ei huoneistoja tai Ei sidoksia. Aiemmin rekisteriä avatessa näkyi tyhjä taulukko
sarakeotsikkoineen, mutta ohjelma ei kertonut, miksi taulukossa ei ollut tietoja.

Samoin, jos haet henkilöitä, huoneistoja tai sidoksia kyseisissä rekistereissä, ja tuloksia ei löydy,
Fivaldi ilmoittaa nyt vastaavasti Ei henkilöitä, Ei huoneistoja tai Ei sidoksia. Aiemmin
hakutuloksessa näkyi tyhjä taulukko sarakeotsikkoineen, mutta ohjelma ei kertonut, miksi
hakutuloksia ei löytynyt.

Ilmoita isännöitsijäntodistuksella -valinnan paikka

Fivaldin Kiinteistöhallinnan Huoneistot-rekisterissä on muutettu Ilmoita
isännöitsijäntodistuksella -valintaruudun paikkaa saadun asiakaspalautteen perusteella.
Aiemmin valintaruutu oli Yleiset tiedot-osion kohdassa Rajoitukset, mutta nyt valintaruudun
sijainti on aiempana, Kerros-tiedon jälkeen ennen Huoneistotyyppiä. Lisäksi valinta on nyt
oletuksena päällä.

Osakeryhmätunnus-kentän paikka ja pituus

Fivaldin Kiinteistöhallinnan Huoneistot-rekisterissä on muutettu Osakeryhmätunnus-kentän
paikkaa. Aiemmin Osakeryhmätunnus-kenttä oli Rajoitukset-osiossa, mutta nyt se on
Osakesarjat-osion ensimmäinen kenttä. Lisäksi Osakeryhmätunnus-kenttä ei vie enää
ylimääräistä tilaa ruudulta, vaan kenttä on nyt juuri tunnuksen mittainen.

Parannuksia Sidokset-rekisterin toimintaan

Aiemmin Kiinteistöhallinnan Sidokset-rekisteri ei kaikissa tilanteissa näyttänyt oikeita henkilöitä
sidosten mukaan, jos yrityksellä oli yhteinen Henkilörekisteri käytössä. Nyt sidokset toimivat
oikein myös silloin, jos yhteinen Henkilörekisteri on käytössä.

Sidokset-rekisterin listanäkymän parannus

Kiinteistöhallinnan Sidokset-rekisterin listanäkymään on lisätty Sidosnumero-sarake. Saat
Sidosnumero-kentän käyttöön Sidokset-rekisterin taulukon sarakkeiden määrityksestä.
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Fivaldi Marketplace

Uusia kategorioita Marketplace-sovellukseen

Fivaldin Marketplace-sovellukseen on lisätty laajennuksille uusia kategorioita. Uusia kategorioita
ovat Toiminnanohjaus, Kiinteistöhallinta ja Projektinhallinta. Voit rajata
Marketplace-laajennusten näkymää kategorioiden mukaan, esimerkiksi näyttämään pelkästään
Toiminnanohjaukseen liittyvät laajennukset.

Marketplace-sovellukseen pääset Fivaldin ylävalikosta.

Fivaldin API-rajapinta

Ostolaskujen lisääminen Fivaldin ostolaskujen kierrätykseen

Fivaldin ostolaskujen rajapintaan on lisätty mahdollisuus ostolaskujen tuomiselle Fivaldin
ostolaskujen kierrätykseen. Rajapinnan kautta voit siirtää laskun tiedot JSON-muodossa ja
laskun kuvan tiedostona Fivaldiin. Tuonnin yhteydessä lasku lisätään Fivaldin ostolaskujen
kierrätykseen Syötössä-tilassa, minkä jälkeen se käsitellään normaalisti ostolaskujen
kierrätyksessä. Laskun siirtäminen suoraan kierrätyksen oletuskierrätysryhmälle ei toistaiseksi
onnistu.

Rajapinnan kautta voit nyt:

● lisätä uusia ostolaskuja ostolaskujen kierrätykseen
● lisätä laskun kuvia uusille laskuille ja Syötössä-tilassa oleville laskuille

Sinun tulee kuitenkin käyttää Fivaldin käyttöliittymää, kun haluat:

● tehdä muutoksia laskun kuviin
● lisätä kuvia jo kierrätykseen lähetetyille laskuille
● poistaa laskuja

Voit käyttää Fivaldin rajapintaa tai Fivaldin käyttöliittymää, jos haluat:

● tehdä muutoksia Fivaldissa jo oleviin laskun tietoihin

Tarkempi kuvaus rajapinnan tukemista kentistä sekä tarvittavista tiedoista integraatiokumppania
varten löytyy julkaisupäivästä lähtien osoitteesta
https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html sekä API-käsikirjasta Visma Communitystä.
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Uusi rajapinta Kiinteistöhallinnan tietojen siirtämiseen

Fivaldiin on tehty uusi rajapinta Kiinteistöhallinnan tiedoille. Rajapinnan kautta voi viedä ja
päivittää tietoja seuraaviin Kiinteistöhallinnan rekistereihin ja tuoda tietoja rekistereistä:

● Henkilöt
● Huoneistot
● Sidokset
● Korjaukset
● Mittarirekisteri / Kulutuslukemat
● Taloyhtiön perustiedot

Tarkempi kuvaus rajapinnan tukemista kentistä sekä tarvittavista tiedoista integraatiokumppania
varten löytyy julkaisupäivästä lähtien osoitteesta
https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html sekä API-käsikirjasta Visma Communitystä.

Asiakasyritykset Customers-rajapinnassa

Fivaldin Customers-rajapintaa on selkeytetty siten, että rajapinta palauttaa pelkästään
pääasiakasyritysten asiakasympäristöt, ei niiden alla olevia asiakasyrityksiä. Jos haluat hakea
myös pääasiakasyritysten alla olevat asiakasyritykset, voit käyttää siihen Companies-rajapintaa.
Companies-rajapinnan customerid-parametri palauttaa myös kyseiseen asiakkaan alla olevat
asiakasyritykset.

Tarkempi kuvaus rajapintojen tukemista kentistä sekä tarvittavista tiedoista
integraatiokumppania varten löytyy osoitteesta
https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html sekä API-käsikirjasta Visma Communitystä.
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KORJAUKSET

Kiinteistöhallinta

Arkistoinnin käyttöönotto

Kiinteistöhallinnan arkistoinnissa on korjattu edellisen päivityksen jälkeen ilmaantunut
virhetilanne, jossa arkistoa ei voitu ottaa käyttöön määrittelemällä yleisiä oikeuksia. Nyt arkiston
voi jälleen ottaa käyttöön kuten aiemminkin.

Korjauksia Henkilöt-rekisterissä

Kiinteistöhallinnan Henkilöt-rekisterissä on korjattu virhetilanne, jossa yritystä ei voitu perustaa
tietyissä tilanteissa. Nyt yrityksen voi perustaa henkilörekisterissä normaalisti.

Kiinteistöhallinnan Henkilöt-rekisterissä on myös korjattu virhetilanne, jossa yritys on voitu
perustaa antamalla yritykselle pelkkä lisänimi ilman y-tunnusta tai yrityksen nimeä. Nyt tilanne
on korjattu siten, että y-tunnus ja yrityksen ensimmäinen nimi ovat pakollisia, mutta lisänimi ei
ole pakollinen.

Sidokset-rekisterin Tallenna ja luo uusi -toiminnallisuus

Kiinteistöhallinnan Sidokset-rekisterissä on korjattu virhetilanne, jossa uusia sidoksia luotaessa
Tallenna ja luo uusi -toiminnallisuus aiheutti virheilmoituksen, jos henkilölle oli luotu yksi sidos.
Nyt Tallenna ja luo uusi -toiminnallisuus toimii oikein.

Fivaldin API-rajapinta

ALV:n päivittäminen rajapinnan kautta

Ostolaskujen kierrätyksen API-rajapinnassa on korjattu virhetilanne, jossa ostolaskun rivin
alv-määrät eivät päivittyneet, vaikka rivin verokanta päivitettiin rajapinnan kautta. Tällöin veron
määrä ja valittu verokäsittely saattoivat päätyä ristiriitaan. Nyt tilanne on korjattu siten, että
Fivaldi laskee laskun rivien summat aina uudelleen, jos verokantoja tai summia päivitetään
rajapinnan kautta.
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MUUTA HUOMIOITAVAA

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa
ruutunäkymän häiriön
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen

Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:

● Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
● Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
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