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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Myynninhallinta 

Asiakastilin tapahtumat 
Fivaldi-webin asiakasrekisterin uusi näkymä Asiakastilin tapahtumat mahdollistaa kaikilla 
Fivaldin myyntisovelluksilla tehtyjen laskujen tarkastelun yhdessä näkymässä. Näkymä 
mahdollistaa esimerkiksi asiakkaan maksukäyttäytymisen seuraamisen, ja tulevissa versioissa 
on mahdollista muodostaa myös laskukohtaisia maksuhuomautuksia ja seurata laskujen ja 
suoritusten kirjauksia samassa näkymässä. 
 
Fivaldi-webin asiakasrekisteri jaotellaan päivityksen yhteydessä seuraaviin osioihin: Perustiedot, 
Myynninhallinnan laskutus ja Asiakastilin tapahtumat. Uudet näkymät löytyvät asiakaskortin 
takaa. 

● Perustiedot sisältää jo olemassa olevat asiakkaan perustiedot 
● Myynninhallinnan laskutus sisältää jo olemassa olevan laskutushistorian 

Myynninhallinta-sovelluksesta 
● Uusi näkymä, Asiakastilin tapahtumat, sisältää asiakkaan laskuhistorian koko Fivaldin 

osalta, laskuihin kohdistuneet suoritukset sekä laskujen ja suoritustositteiden kirjaukset 
● Asiakastilin tapahtumat -välilehdeltä pääsee siirtymään Myynninhallinnan laskuille 

laskunnumeron kohdalla olevan linkin kautta. 
● Näkymän voi rajata näyttämään: 

○ Avoimet saatavat, joka näyttää kaikki asiakkaan avoimet myyntilaskut; 
○ Erääntyneet saatavat, joka rajaa ainoastaan laskut joissa eräpäivä on mennyt; 
○ Tiliote, joka näyttää asiakkaan lasku- ja maksuhistorian (myyntireskontran 

näkymä) 
 
Asiakasrekisteriin on tehty myös muita muutoksia, joista löytyy tarkempaa tietoa 
Asiakasrekisterin käsikirjasta. 

Seurantakohdetasojen pakollisuus 
Myynninhallintaan on lisätty tuki seurantakohdetasojen pakollisuuden huomiointiin. Jos 
seurantakohdetaso on määritelty Myynnissä pakolliseksi tilikartassa, estetään laskutus jos 
laskuriviltä puuttuu kyseisen seurantakohdetason arvo.  
Samalla on myös vaihdettu seurantakohdetasojen otsikot staattisista (esim. "Seurantakohde 1") 
käyttämään seurantakohdetason selitettä käyttöliittymän kielellä. 
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Visma Connect -kirjautuminen 

Fivaldin kirjautumissivu 
Fivaldin Connect -kirjautumissivun kirjautumisosion ulkoasua on parannettu, jotta linkki vanhalle 
kirjautumissivulle erottuisi paremmin. 

2FA - kaksivaiheinen tunnistautuminen Fivaldiin kirjautumisen yhteydessä 
Ottamalla kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöösi Fivaldin Connect-kirjautumisessa voit 
parantaa tietoturvaasi. Kun ominaisuus on käytössä, kysytään kirjautumisen yhteydessä 
salasanan lisäksi vielä erillistä tunnuslukua.  
 
Ohjeet kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottamiseksi löydät käsikirjoista: 
 
Käyttäjätunnusmuutos, käyttäjän ohje (sivu 19)  
Käyttäjätunnustunnusmuutos, pääkäyttäjän ohje (sivu 29) 

Visma Connectiin siirtymisen mahdollistaminen käyttäjille pääkäyttäjän 
toimesta 
Pääkäyttäjä voi antaa Fivaldi-käyttäjälle luvan suorittaa Connect-siirtyminen omatoimisesti. 
 
Visma Connectin migraatiotyökalun käyttäjälistaussivun käyttäjätietorivin loppuun on tuotu uusi 
valinta, jolla pääkäyttäjä voi antaa Fivaldi-käyttäjän suorittaa oman Fivaldi-käyttäjätunnuksensa 
Visma Connect -migraatio omatoimisesti. 
 
Kun pääkäyttäjä on aktivoinut valinnan, kyseiselle käyttäjälle tuodaan seuraavan Fivaldiin 
kirjautumisen yhteydessä esiin lomake, jonka tiedot (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) 
käyttäjä tarkistaa tai syöttää. 
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Kun tiedot ovat kunnossa, käyttäjä lähettää tiedot Connectiin Ota Connect käyttöön 
-painikkeella, jolloin käyttäjälle luodaan Visma Connect -käyttäjätunnus tai 
Fivaldi-käyttäjätunnus linkitetään olemassa olevaan Visma Connect -käyttäjätunnukseen.  
 
Käyttäjä voi ohittaa lomakkeen lähettämisen ensimmäisen päivän aikana, mutta seuraavan 
päivän sisäänkirjautumisen yhteydessä on Connect otettava käyttöön. 

Connect-linkityksen peruminen 
Visma Connect -migraatiotyökaluun on tuotu omalle välilehdelleen uutena ominaisuutena Visma 
Connectiin migroidun Fivaldi-käyttäjän Connect-linkityksen peruminen (Unlink-toiminto). 
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Ominaisuutta tarvitaan, jos Fivaldi-käyttäjä on migroitu Connectiin virheellisellä 
sähköpostiosoitteella tai käyttäjälle ei olisi alunperin pitänyt luoda Connectiin käyttäjätunnusta, 
kuten esimerkiksi XML-rajapintasiirtoihin käytettävien tunnusten tapauksessa. 
 
Jos ylläpitäjä peruu Connect-migraation, palautuu Fivaldi-käyttäjätunnus tilaan, jossa se oli 
ennen migraatiota. Ylläpitäjä voi unlinkin jälkeen valita, antaako käyttäjälle uudelleen 
itsepalvelu-oikeuden vai tekeekö hän käyttäjän migraation itse. 

Aineistosiirrot 
Lisätty Aineistosiirrot -sovellukseen tuki Palkansaaja -aineiston muuntamiseksi Visma.net 
Payrolliin sisäänluettavaksi CSV-tiedostoksi. 
 
Payroll-yhteensopivan aineiston muuntaminen toimii samalla tavalla muiden aineistojen kanssa, 
mutta tietoja ei voi viedä Aineistosiirrot-sovelluksesta suoraan Payrolliin. Käyttäjän tulee ladata 
muunnettu aineisto CSV-tiedostona paikalliselle levylle ja lukea tämän jälkeen sisään Visma.net 
Payrollin Henkilöt -välilehden Henkilötietojen tuonti -toiminnolla. Tarkempi ohje sekä 
muunnettavat tiedot löytyvät Aineistosiirrot -käsikirjasta. 

Kirjanpito 

Verolomake 5 / 2020 
Lomakkeessa ja liitelomakkeissa tänä vuonna vain vuosimuutokset. 

Verolomake 6A / 2020 
Lisätty uusina tietoina 

● 561 Tuotot kapitaaliosopimuksista ym. 
● 563 Veronalainen osuus 

Liitelomake 70 
Liitelomakkeella lisättiin jälkimmäisen osatietoryhmän loppuun neljä uutta osaa, jolloin 
osatietoryhmään voi nyt syöttää 22 tietoa entisen 18 sijaan. 

Ostolaskujen kierrätys 
Ostolaskujen kierrätykseen on lisätty tuki Fivaldin käyttäjäkohtaiselle kielivalinnalle. Kielen voi 
vaihtaa Fivaldin ylävalikosta, jolloin myös Ostolaskujen kierrätyksen kieli vaihtuu. 

Palkanlaskenta 
Palkanlaskennan ilmoitusten valintalistalta on poistettu seuraavat vanhat ilmoitukset 

● Valvontailmoitus 
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● TEL-vuosi-ilmoitus 
● LEL-ilmoitus 
● TaEL-ilmoitus 

Yritysrekisteri 
Asiakasrekisterin sähköpostiosoitteiden kenttiin on tehty nimenmuutos ja ohje. 
 
Sähköposti2-kentän aiempi nimi Laskujen sähköpostiosoite jäi osittain virheelliseksi Finvoice 
3.0 muutosten yhteydessä, koska sen jälkeen AutoInvoice-palvelu ei enää käyttänyt tätä 
osoitetta laskun reititykseen asiakkaalle. 
 
Nimenmuutos ja ohje on lisätty selventämään kenttien toimintaa ja tarkemmat ohjeet on lisätty 
Asiakasrekisteri-käsikirjaan. 

● Sähköposti1 
○ Käytetään AutoInvoice-reitityksessä ja Sähköposti-välitystavan toissijainen osoite 

● Sähköposti2 
○ Sähköposti-välitystavan ensisijainen osoite 

 
Sähköpostikentät nyt 

 
 
Sähköpostikentät aiemmin 
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KORJAUKSET 

Myynninhallinta 
Myynninhallintaan on tehty seuraavia korjauksia 

● Korjattu asiakaskortin toimintaa sellaisessa tapauksessa, kun seurantakohdetason 
arvo on valittu asiakkaalle, mutta se ei ole myynnin käytössä. Nyt ohjelma osaa näyttää 
kyseisen arvon, sekä näyttää arvon perässä tiedon, että seurantakohde on poistettu tai 
ei ole myynnin käytössä. 

● Parannettu esikatselun virhetilanteen näyttämistä asiakkaalle. Joissain tilanteissa 
esikatselun epäonnistumisesta ei näytetty tarkempaa virheen syytä asiakkaalle. Nyt 
virhe näytetään aina kokonaisuudessaan sovelluksen yläosaan tulevan virheviestin 
muodossa. 

● Korjattu virhetilanne Myynninhallinnassa, kun asiakkaalla oli arvoja, jotka olivat poistettu 
yrityksen perustiedoissa. Tällöin asiakas ei pystynyt luomaan myyntidokumentteja ja 
hänelle näytettiin virhesivu. 
 
Jos asiakkaalla on arvo tallennettu asiakkaan taakse ja sitä ei löydy yritykseltä (näiden 
asiakkaalla olevien arvojen poisto on uudessa Asetukset-sovelluksessa estetty eli nämä 
ovat poikkeustapauksia), jää tuo arvo myyntidokumentilla tyhjäksi. 
 
Korjaus on tehty seuraavien valintalistojen käsittelyyn myyntidokumentilla, jotka 
tunnistettiin sovelluksen toiminnan estäviksi 

○ Välitystapa 
○ Valuutta 
○ Myyjä 
○ Toimitusehto 

● Korjattu Myynninhallinnan virheenkäsittelyä ja näyttämistä käyttäjälle, jos hänellä ei ole 
kuin luku-oikeudet sovellukseen 

 
 

● Parannettu Tuotehaku-kentän toimintaa myyntidokumentilla, jotta suuria tuoterekisterejä 
omaavat yritykset voivat käyttää Myynninhallinnan laskutusta sujuvasti. 
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Muutoksena tämä näkyy käyttäjille niin, että tuotehaun tuloksissa näytetään aina vain 
enintään 100 lähintä osumaa tuotteista, jotta sovellus toimii sujuvasti myös suuren 
tulosjoukon kanssa. 

 
 

Visma Connect 
Korjattu Fivaldi-käyttäjän kirjautumisen virhetilanne tapauksessa, jossa käyttäjällä on jo Visma 
Connect -käyttäjätunnus, mutta tunnusta ei ole vielä linkitetty Fivaldiin eli migraatio on 
tekemättä. Korjauksen julkaisun jälkeen käyttäjälle näytetään tällaisessa tapauksessa 
virhetilanteen syy sekä linkki Fivaldi-tunnuksille tarkoitetulle kirjautumissivulle. 

Laskujen välitys 
Korjattu Fivaldin Laskuttajailmoituksen SOAP-kehyksen eb:Schema -elementti itsestään 
sulkevaksi: 
 

<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/FinvoiceSenderInfo.xsd" eb:version="2.0"/>  
 
Aiemmin tämä elementti oli vanhalla tavalla, joka ei mene enää OP:n validoinnista läpi: 
 
<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/FinvoiceSenderInfo.xsd" eb:version="2.0"> 
</eb:Schema> 

Ostolaskujen kierrätys 
Korjattu ongelma ostolaskujen kierrätyksessä, jonka takia hyväksytyt laskut eivät arkistoituneet 
oikein reskontraan viennin jälkeen. 
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Taloyhtiön perustiedot 
Korjattu Web-puolen Taloyhtiön perustietojen Kiinnitykset-kentän tallennus, kun luvussa on 
desimaaleja. Aiemmin tallennus aiheutti sen, että sovellusikkunan puolella ei enää päässyt 
Taloyhtön perustietoihin. 

Yleisiä käytettävyysparannuksia 
● Fivaldin uuden teknologian sovelluksiin on lisätty tarkistus Arkisto-ikonin näkymisestä 

sovelluksen valikossa. Aiemmin Arkisto-ikoni näkyi aina käyttäjälle. Nyt ikoni näkyy vain, 
jos käyttäjällä on oikeudet Arkisto-sovellukseen kyseisessä yrityksessä. 

● Fivaldin uuden teknologian sovelluksiin on lisätty tarkistus Sovellusikkuna-painikkeen 
näkymisestä sovelluksen valikossa. Aiemmin Sovellusikkuna-painike näkyi aina 
käyttäjälle. Nyt painike näkyy vain, jos käyttäjällä on oikeudet johonkin sovellusikkunan 
sovellukseen kyseisessä yrityksessä. 

● Korjattu Fivaldin uuden teknologian sovelluksien valintalistakomponentti, jossa on 
Valitse kaikki -valinta. Ennen korjausta Valitse kaikki / Poista valinnat ei toiminut 
kaikissa tilanteissa. Laatikon ruksista painallus ei reagoinut mitenkään vaan toiminto 
toimi vain laatikon viereistä tekstiä painamalla. 
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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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