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1 Kirjanpito 
1.1 Tasekirja: Uusi osa Liitetietotositteet 
Tasekirjaan on lisätty valittavaksi uusi osa: "Liitetietotositteet". Tähän osaan haetaan valitun 

yrityksen ja kauden perusteella liitetietotositteiden tiedot (tositenumero, tositteen pvm, selite). 

Tiedot järjestetään ensin kauden ja sitten tositenumeron mukaan. Selite-tekstin ollessa pitkä, 

jakautuu se siististi useille riveille. 

 

2 Ostoreskontra 
2.1 Asiakaslajittelu: Maksa heti -painike 
Tilitoimiston asiakaslajittelun jälkeen käyttäjälle ei näkynyt kassamaksun “Maksa heti”-painike. 

Tämä on nyt korjattu ja “Maksa heti”-painike näkyy normaalisti. 

 

Tämä koskee vain tilitoimistojen asiakkaita. 

 

2.2 Sepa-palautteen käsittelyyn parannuksia 
Tiliotenäkymä muutettu sisältämään myös Maksuaineisto-rivin ‘Osittain maksettu' tai 'Osittain 

käsittelyssä' tapauksissa. 

 

3 Palkanlaskenta 
Kun Ulosottotilitys-raportille valitsee, että henkilötunnusta ei näytetä, poistetaan tieto nyt myös 

maksutiedoista. 
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4 Yrityksen perustiedot 
4.1 Uusille pankkitileille valitaan oletuksena C2B XML 
Uusille pankkitileille valitaan oletuksena C2B XML (SEPA-maksusanoma). C2B XML löytyy 

Pankkitiedot-välilehden päänäkymästä ja Valuuttamaksut-painikkeesta avautuvassa 

"Valuuttamaksujen tiedot"-ikkunasta. 

 

5 Yrityksen alustus 
5.1 Valuuttamaksujen C2B XML -valinta piilotettu 
Yrityksen alustuksen käyttöliittymästä on piilotettu valuuttamaksujen valintalaatikko: C2B XML. 

Nyt kaikille uusille pankkitileille laitetaan C2B XML -valinta taustalla päälle. 

 

6 Kausiveroilmoitus 
Kausiveroilmoitukseen on tehty seuraavia parannuksia: 

● Kierrätyksestä poistetut laskut eivät enää näy Kausiveroyhteenveto-välilehden 

summissa. 

● Lisätty kausiverokaudet 201803 - 12. 

 

7 Laskujen välitys 
7.1 Vastaanottoilmoituksen näkyminen useampaan kertaan 
Laskujen välityksen vastaanottoilmoitusten kohdistuksissa saattoi näkyä vastaanottoilmoitukset 

kahteen tai useampaan kertaan. Tämä tilanne syntyi, jos käyttäjälle oli määritetty Laskujen 

välityksen oikeudet esim. suoraan ja yhden ja/tai useamman käyttäjäryhmän kautta. 

Vastaanottoilmoitukset olivat kuitenkin vain kertaalleen ja kaikki tuplat katosivat, kun kohdistus 

oli tehty. 

Tämä useampaan kertaan näkyminen on nyt korjattu. 
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8 Ostolaskujen kierrätys 
8.1 Kopioitujen laskujen kuvien näyttämistä parannettu 
Kopioitujen laskujen PDF-kuvien näyttämistä on parannettu. 

 

9 Raporttitulostin 
9.1 Asiakaslajittelu: Ajastetut ajot epäonnistuneet 
Tilitoimiston asiakaslajittelun jälkeen ovat raporttitulostimen ajastetut ajot epäonnistuneet 

siirrettyjen yhtiöiden osalta. Tämä on erityisesti vaikuttanut Fivaldi raporttien arkistoitumiseen. 

Tämä on nyt korjattu ja kaikki kausien sulkeutumisella ajastetut raportit tullaan viemään 

arkistoon tämän päivityksen jälkeen. 

 

10 Kiinteistöhallinnon tulosteet 
10.1 Tulostuspalvelu: Tuki väritulosteisiin 
Käytettäessä tulostuspalvelua nyt on mahdollista lähettää kiinteistöhallinnon tulosteet värillisinä. 

Väritulostus on valittavissa tulostus-ikkunassa per lähetyskerta. 

 

 

Väritulosteesta veloitetaan hinnaston mukainen hinta. 
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