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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Myynninhallinta 
Visma Fivaldin Myynninhallinnassa on nyt mahdollisuus luoda tarjouksia ja tilauksia. Ota 
uudet ominaisuudet käyttöön ja katso ohjeistus joko Myynninhallinnan käsikirjasta tai suoraan 
videolta. 

● Linkki Myynninhallinnan käsikirjaan 
● Linkki Myynninhallinnan tarjoukset ja tilaukset -videoon 

 
Asiakkailta saatujen ideoiden pohjalta olemme tehneet jo olemassa oleviin Myynninhallinnan 
toimintoihin lisäksi seuraavia parannuksia: 

● Asiakashaku listaa ensisijaisesti asiakasrekisterissä olevat yritykset. Mikäli hakutuloksia 
ei saada, listataan vasta sitten YTJ-haun tulokset 

● Laskulla ollut valinta Näytä rivien lisätiedot vaikuttaa jatkossa myös uusiin lisättyihin 
riveihin, eikä sitä tarvitse asettaa erikseen päälle uuden rivin lisäyksen jälkeen. Valinta 
löytyy nyt myös tarjouksilta ja tilauksilta 

● Tuotteen omakustannushinta on jatkossa mahdollista asettaa Myynninhallinnan 
tuoterekisterissä vain, jos tuotteelle on asetettu sovellusikkunan tuoterekisterissä 
katelaskennan arvoksi Tuotteelle on asetettu verollinen omakustannushinta. Uuden 
tuotteen luonnissa tämä arvo asetetaan automaattisesti päälle 

● Myynninhallinnan myyntidokumenttien Määrä-kenttä sallii nyt kolme desimaalia 
(0,45->0,452) 

● Laskuttajan Nimi2-kentän tieto näkyy nyt laskutulosteilla ja nousee Finvoice-aineistolle 
● Laskuttavan yrityksen oletusvälitystapa otetaan huomioon myös Myynninhallinnan 

asiakasrekisterissä 
● Asiakkaan ja tuotteen kopiointi on nyt mahdollista rekisterien pääsivulta rivikohtaisen 

Toiminnot-napin takaa 
● Laskutus epäonnistuu mikäli asiakkaan y-tunnus on yli 25 merkkiä pitkä 

(maksimimerkkimäärä Finvoice-standardissa) 
● Mikäli maksuehdolle ei ole annettu myyntidokumentin kieliasetuksen mukaista selitettä 

(esim. ruotsi) käytetään yrityksen oletuskielen selitettä (esim. suomi) 
● Korjattu virhe, jossa Fivaldi ei osaa tuoda maksuehtoa Sopimuksen mukaan 

tilanteessa, jossa asiakkaalla on muitakin maksuehtoja joiden nettoeräpäiviksi on 
asetettu 0 
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Automaattinen uloskirjautuminen 
Mikäli Fivaldia ei aktiivisesti käytetä, käyttäjän istunto vanhenee tietoturvasyistä. 
 
Fivaldin Web-sovelluksien automaattista uloskirjautumisaikaa on nyt mahdollista pidentää 
pääkäyttäjän toimesta Palvelunhallinnassa. Aikaisempia uloskirjautumisen maksimiaikoja on 
kaksinkertaistettu turvatasoilla 2 ja 3. Turvatasolla 1 istunnon aika on sama kuin aikaisemmin 
(720 minuuttia). 
 
Mikäli Fivaldin istunto vanhenee liian nopeasti, voi pääkäyttäjä muuttaa ajat Palvelunhallinnan 
Yleisissä asetuksissa. 
 
Uudet istunnon maksimiajat ovat 

● Taso 2: 120 minuuttia 
● Taso 3: 60 minuuttia 
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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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