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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

Myynninhallinta
Myynninhallinnan dokumenttien tuotteiden lisäykseen on tehty uusia toiminnallisuuksia:

Muokattavissa olevalle dokumentille on tullut uusi osio tuoterivien yläpuolelle - Tuotehaku, joka
avataan ja suljetaan painamalla osion otsikkoaluetta.

Tuotehaku hakee kaikki yrityksen tuoterekisterin tuotteet taulukkoon, jossa näytetään tuotteiden
seuraavat tiedot: Tuoteryhmä, Tuotekoodi, Tuotteen nimi, Veroton myyntihinta ja Ean-koodi.

Tuotteita voidaan rajata tuotehaun oikean yläreunan rajauspainikkeen avulla näyttämään vain
valittujen tuoteryhmien tuotteita sekä vasemman yläreunan vapaalla hakukentällä rajaamalla
kaikista näkyvistä kentistä. Tuotteita voidaan lisätä taulukosta riveille Lisää riviksi -painikkeella.

Tuoteriveillä olevia määriä voidaan rivitiedoissa muuttaa miinus ja plus -painikkeilla normaalin
määrän syöttämisen lisäksi.
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Ostolaskujen kierrätys
Parannettiin Ostolaskujen kierrätyksen tilasuodatinta listaamaan myös osittain maksetut
ostolaskut "Ei maksetut"-valinnalla. Jatkossa "Ei maksetut"-tilasuodatin listaa kaikki ostolaskut,
joissa on jäljellä maksettavaa.

Fivaldi API
Lisätty ostolaskujen rajapintaan tuki seuraaville toiminnoille:

● Ostolaskun kommenttien haku
● Kommentin lisäys ostolaskulle
● Ostolaskun toimittajatunnuksen muokkaus
● Ostolaskurivin ALV-koodin muokkaus

Lisäksi parannettu kirjanpidon tositteiden tuonnin tehokkuutta POST /bookkeeping/vouchers
rajapintametodissa. Metodi toimii nyt taustalla eikä katkaise sisäänlukua aikakatkaisuun
suurienkaan tositemäärien tuonnin yhteydessä. Parannuksen yhteydessä toteutettiin uusi
rajapintametodi GET /bookkeeping/vouchers/batch/{batchId}/status jolla voidaan haluttaessa
tarkistaa suuren tositetuontierän tallennuksen tilatieto.

Tekniset kuvaukset rajapinnoista osoitteessa https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html
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KORJAUKSET

Aineistosiirrot
Korjattiin Aineistosiirrot-sovelluksen kirjanpidon pääkirjan suoraviennin ongelma, joka aiheutti
tapahtumien kirjaantumisen yhdelle samalle tositteelle. Jatkossa tositteet kirjautuvat
asianmukaisesti oikeille päivämäärille erikseen Tikon tositenumeron sekä tositteen päivämäärän
perusteella.

Lisäksi korjattiin Aineistosiirrot-sovelluksen kirjanpidon CSV:n ongelma, joka aiheutti vientien
jakatumisen eri tositteille samasta Tikonin tositenumerosta. Jatkossa saman tositenumeron
viennit muodostuvat Fivaldissa samalle kirjanpidon tositteelle.

Myynninhallinta
Korjattu satunnainen virhetilanne Myynninhallinnassa. Kun laskulla oli liitteitä ja käyttäjä meni
asiakastietoihin tai tuotetietoihin teki ohjelma siirtymisen rekisteriin ennen liitteiden tallennusta,
joka aiheutti tallennuksen epäonnistumisen ja käyttäjä ohjattiin ulos sovelluksesta. Nyt tallennus
tehdään ennen siirtymistä toiseen sovellukseen.

Kirjanpito / Verolomakkeet
Korjattu Verolomakkeella 6C kenttien 152 ja 604 tarkistusvirhe, joka aiheutti turhan
virheilmoituksen, jos kentässä 152 oli arvona 1 ja kentässä 604 arvo 2.

Poistettu turhat ohjaukset verolomakkeelta 4 poistettuun kenttään 257 seuraavista tiliryhmistä:
● Verotusperusteisten varausten muutos
● Asuintalovarauksen muutos.

Tulorekisteri
Jotkut virheisiin päätyneet palkkatietoilmoitukset tai erillisilmoitukset ovat jääneet pois käyttäjälle
näytettävistä ilmoituksista, jos ilmoitus on jäänyt odottamaan vastausta enemmän kuin
vuorokauden. Tämä on nyt korjattu niin, että jatkossa myös edellä mainituissa tilanteissa
käyttäjälle nousee huomautus ilmoituksiin.

Virheet ovat kuitenkin näkyneet oikein Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen
Virhe-välilehdellä.
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Palkanlaskenta
Muutettu Fivaldin palkanlaskennassa palkansaajan lomapäivien muodostumista vastaamaan
yleistä vuosilomalain tulkintaa siten, että lomapäiviä kertyy koko lomanmääräytymisvuodelta heti
2,5 kpl/kk, jos työsuhde on alkanut lomanmääräytymisvuoden ensimmäisenä päivänä eli 1.4. tai
seuraavana työpäivänä, jos 1.4. ei ole työpäivä. 2,5 pv/kk kertyminen tällaisessa tilanteessa
edellyttää, että työsuhteen on oltava voimassa vielä ko. lomanmääräytymisvuoden lopussa eli
31.3.

Tulostuspalvelu
Suoramaksuasiakkaan laskun lähetys tulostuspalveluun korjattu.

Jos suoramaksuasiakkaan välitystapa oli Autoinvoice e-lasku, tai jos lasku tehtiin
Myynninhallinnasta, asiakkaan tuloste ei lähtenyt viestijonoon/tulostuspalveluun.

Tulosteet lähtevät nyt viestijonoon myös edellä mainituissa käyttötapauksissa.
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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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