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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Fivaldi Marketplace 1.0 
Fivaldiin integroitavat lisäarvopalvelut ja tuotteet helposti yhdestä paikasta! 
Fivaldiin on nyt lisätty uusi Marketplace-sivusto, jonka kautta löydät helposti Fivaldiin 
integroitavat lisäarvopalvelut ja -tuotteet, sekä muita Fivaldin käyttöä tehostavia palveluita. Jos 
tarvitset esimerkiksi Fivaldin palkanlaskentaan helposti integroitavaa tuntikirjausjärjestelmää 
työntekijöillesi tai kolmannen osapuolen raportointijärjestelmää, löydät ne jatkossa kätevästi 
Marketplace-sivustolta. 

Marketplace-sivuston ensimmäisessä versiossa mukana on valikoitu palveluvalikoima, mutta 
tulemme tuomaan sivustolle jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita joilla voit monipuolistaa Visma 
Fivaldin käyttöä. Myöhemmissä versiossa tulemme tarjoamaan myös valikoitujen palveluiden 
helpon käyttöönoton sekä Fivaldin omien pakettien oston sekä käyttöönoton. 

Toiminnallisuuden kuvaus 
Marketplace-sivuston saa avattua Visma Fivaldin web-puolen valikkopalkin oikeasta 
yläreunasta napsauttamalla Marketplace-linkkiä. 
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Marketplace avautuu Web-puolen päänäkymään. 

 

Tuotteiden lyhyiden kuvauksien alla olevilla Lue lisää… -painikkeilla saa avattua tuotekohtaiset 
sivut, joilla kerrotaan valitusta tuotteesta lisää. 
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Tuotekohtaisilla sivuilla olevalla Haluan kuulla lisää… -painikkeella voi lähettää Visman 
myyntiin yhteydenottopyynnön. Pyynnön jälkeen Fivaldin myynnistä otetaan yhteyttä ja 
kerrotaan tarkemmin palvelusta sekä sen käyttöönotosta. 

 

Lähetysjono 
Uusi web-sovellus Viestijono-sovelluksen rinnalle 
Visma Fivaldin web-puolelle on tehty uusi Lähetysjono-sovellus, joka tulee korvaamaan 
Fivaldin Java-puolen Viestijono-sovelluksen tulevaisuudessa. Toistaiseksi molemmat toimivat 
rinnakkain. Lähetysjonon toiminnasta on erillinen käyttöohje. Lähetysjono-sovellus löytyy 
Visma Fivaldin Web-puolen valikosta Ilmoitukset / Yhteydet -kohdasta seuraavien osioiden 
alla: 

● Myynti 
● Ostot 
● Palkat 
● Kiinteistöhallinta 
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Uusi Lähetysjono-sovellus: 

 

Vanha Viestijono-sovellus: 
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Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset 
Syyskuun 2019 julkaisun Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen uudet 
toiminnallisuudet: 

● Lähetyserät-välilehdelle on lisätty toiminnallisuus, joka muodostaa Palkkakauden 
selite -kentän sisältöön linkin Lista-välilehdelle kyseiselle kaudelle. Linkki muodostetaan 
selitteeseen vain kun rivin yritys on sama kuin se yritys, jossa Palkkatietoilmoitus 
tulorekisteriin -sovelluksessa ollaan. 

 

● Lähetyserät-välilehdellä on eroteltu yrityksen numero ja nimi erillisiksi kentiksi, sekä 
lisätty mahdollisuus järjestellä tietoja seuraavien kenttien otsikoita napsauttamalla: 
Virhe, Yrityksen nimi, Maksupäivä, Tilastokausi, Palkkakauden selite, Luontiaika, 
Luonut, Lähetetty, Erän tyyppi, Erän tila. 
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● Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdellä on eroteltu yrityksen numero ja nimi 
erillisiksi kentiksi, sekä lisätty mahdollisuus järjestellä tietoja seuraavien kenttien otsikoita 
napsauttamalla: Yrityksen nimi, Vastuuhenkilö, Ostolasku luotu. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 
Kirjanpito 
Tasekirjan Tilivuosi-valikon lajittelujärjestystä parannettu 
Tasekirjassa (Visma Fivaldin Java-sovellusikkunassa Taloushallinto > Kirjanpito, sitten 
ylävalikosta Kirjanpito > Tasekirja) Tilivuosi-valikon lajittelujärjestystä on muutettu niin, että 
uusin tilivuosi on valittavissa ensimmäisenä. 
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Ostolaskujen kierrätys 
Useita toiminnallisuusparannuksia Web-maksatus-ominaisuuteen 
Ostolaskujen kierrätys -sovelluksen Web-maksatus-ominaisuuteen on tehty seuraavat 
toiminnallisuusparannukset: 

● Parannettu Web-maksatuksen käyttöoikeuden valintaa siten, ettei käyttö vaadi enää 
Ostoreskontra -sovelluksen käyttöoikeuksia. Pelkkä Web-maksatuksen käyttöoikeus 
riittää jatkossa maksujen vahvistamiseen. 

● Lisätty alkuperäinen laskun summa näkyviin Web-maksatuksen Vahvista valitut 
maksuun... -painikkeesta avautuvan ikkunan taulukkoon. 

● Lisätty alkuperäinen laskun eräpäivä näkyville Web-maksatuksen Vahvista valitut 
maksuun... -painikkeesta avautuvan ikkunan taulukkoon. 

 

● Parannettu virheilmoituksen tekstiä, joka ilmaisee puutteellisista Pankkiyhteyden 
asetuksista. Virheilmoitus kertoo nyt tarkemmin mistä ongelma johtuu ja miten sen saa 
korjattua. 

● Lisätty laskukohtaisen rivin poistamismahdollisuus Ostolaskujen kierrätyksen Kirjaa 
valitut maksetuksi -painikkeesta avautuvan ikkunan taulukkoon. Valitun maksun 
kirjaamisen voi ohittaa poistamalla sen kirjattavien maksujen listalta. Toiminto vaikuttaa 
vain vahvistettavien laskujen listaan, eikä poista mitään tietoja järjestelmästä. 

 

● Suurennettu Web-maksatuksen ikkunoiden kokoa siten, että pidemmätkin tekstit näkyvät 
nyt kokonaan valintakentissä. 

● Lisättiin Ostolaskujen kierrätyksen Laskulista-näkymän taulukkoon mahdollisuus valita 
näytettävien laskujen määrä 25/50/75/100 per sivu. 
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● Lisätty laskukohtainen erittely ja tarkennettu syytä ilmaisevaa tekstiä Web-maksatukseen 
valittujen maksukelvottomien laskujen osalta. Käyttäjälle annetaan nyt erittely laskuista, 
joita ei voi vahvistaa maksuun sekä syy siitä miksi niitä ei voi vahvistaa maksuun. 

 

VIsma Fivaldin Ostolaskujen kierrätys -käsikirjan luku 5 on päivitetty vastaamaan muutoksia. 

Palveluportaali 
Tupas-protokollan tekninen toteutus vanhenee syyskuussa 2019 
Tupas-protokollan tekninen toteutus vanhenee syyskuussa 2019. Tämän johdosta seuraavat 
Tupakseen liittyvät kohdat poistetaan Fivaldista: 

● Palveluportaalin kirjautumissivulta mahdollisuus käyttää Tupas-tunnistautumista. 
● Palveluportaalin perustiedoista parametri Tupas-tunnistautuminen. 

Lisätty voimassaolotarkistus henkilöryhmien henkilöiden listaukseen 
Lisätty voimassaolotarkistus listattaessa henkilöitä Palveluportaalissa henkilöryhmien 
perusteella. Jos henkilön henkilöryhmä on määritelty päättyneeksi voimassaolon avulla, tiedot 
eivät nouse Palveluportaaliin korvaussäännöillä. 

Visma AutoInvoice 
AutoInvoice-tilin kytkennän vuorokauden viive poistettu  
Sekä uuden että jo olemassa olevan AutoInvoice-tilin kytkennässä ollut vuorokauden viive 
ostolaskujen noudossa on poistettu. Jatkossa noudetaan aina kaikki kytkennän jälkeen tilille 
saapuneet laskut.  
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KORJAUKSET 
Kausiveroilmoitus 
TAS-neljännesvuosi-ilmoitus 
Korjattu tulorekisterimuutoksista aiheutunut virhe, jossa TAS-neljännesvuosi-ilmoitus haki vain 
viimeisen kuukauden tiedot raportille neljännesvuoden TAS-arvojen asemesta.  

Ostolaskujen kierrätys 
Useita korjauksia 
Ostolaskujen kierrätykseen on tehty seuraavat korjaukset: 

● Korjattu virhe Web-maksatuksen "Kirjaa valitut maksetuksi" -toiminnossa, joka aiheutti 
laskujen näkymisen maksukelvottomina, kun valittujen laskujen summa yhteensä oli 
0,00. 

● Korjattu ongelma, joka esti Enter-näppäimen käytön Ostolaskujen kierrätyksen laskun 
syötössä. 

● Korjattu virhe, joka aiheutti tiliöintikoodin puuttumisen Ostolaskun tiedot -raportilla, kun 
muita kenttiä oli jätetty tyhjäksi. 

● Korjattu ongelma, joka aiheutti Web-maksatuksen vahvistamisikkunan jäämisen auki, 
vaikka valittiin maksujen vahvistamatta jättäminen. 

Ostoreskontra 
Maksatus 
Korjattu virhe, joka mahdollisti kassamaksun poistamisen avoimelta maksuerältä Ostoreskontran 
maksatuksessa. 

Palkanlaskenta 
Tulorekisteri 
Visma Fivaldin Tulorekisteri-toiminnallisuuteen on tehty seuraavat korjaukset: 

● Korjattu virhe, jonka johdosta korvaavalta ilmoitukselta jäi autoedun lisätiedot pois. 
● Korjattu virhe, jonka johdosta aikaisemmin tehdyt kohdistetut rivit jäivät korvaavalta 

ilmoitukselta pois, kun korvaava ilmoitus tehtiin yksi palkkatietoilmoitus kerrallaan 
Henkilö-välilehdeltä. 
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● Korjattu “Työkorvauksen alv” -oikaisupalkkalajilla ollut merkkivirhe 
palkkatietoilmoituksella, jonka johdosta alv:ia ei vähennetty työkorvauksesta vaan se 
lisättiin siihen. Korjaus on tehty lisäämällä Palkkalajin lisämääritys -kenttään valinta 
"Tulorekisteriin vähentävänä summana". Tätä tulee käyttää palkkalajilla "Työkorvauksen 
alv oikaisu", jotta työkorvaus ilmoitetaan oikein tulorekisteriin. 

 

Raporttitulostin 
Taloushallinnon raportit 
Talousarviovertailu-raportilta poistettu Eritelläänkö seurantakohde -valikkojen "Eritellään 
samaan raporttiin" -valinta, koska raportti ei tue tätä valintaa. 
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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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