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1 Palvelunhallinta 
1.1 Raporttien käyttöoikeuksien määrittelyyn uusi vaihtoehto 
Jatkossa raportit tullaan lisäämään Visman toimesta asiakasympäristöihin sovellusalueiden 

perusteella (aiemmin raporttien lisäys tehtiin sovelluskohtaisesti). Sovellusalueet ovat samat 

kuin Visma Fivaldin päävalikoissa näkyvät: Myynti, Ostot, Taloshallinto, Palkat, 

Kiinteistönhallinta, Prosessit, Maksuliikenne, Logistiikka ja Muut. 

 

 

Palvelunhallinnan Sovellustyyppi-listalta on nyt mahdollista valita pelkät “Raportit”, jolloin 

vasemmalla puolella näkyvät sovellusalueet ja oikealla niiden raportit. Valitsemalla 

sovellusalueen, näytetään oikealla puolella valittuun sovellusalueeseen kuuluvat raportit, 

riippumatta siitä mitä sovelluksia asiakasympäristössä on käytössä. “Valitse kaikki”-toiminnolla 

voi esimerkiksi kytkeä kaikki myynnin raportit kerralla käyttöön. Huomioitavaa 

massatoiminnossa on kuitenkin se, että osio voi sisältää myös sellaisia raportteja joiden 

sovelluksia ei ole käytössä asiakkaalla. Esimerkiksi Sopimuslaskutuksen raportit sisältyvät 

myynnin raportteihin vaikka asiakas ei käyttäisikään Sopimuslaskutusta. 
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Raportteja on edelleen mahdollista kytkeä myös sovelluskohtaisesti eli edellä mainittu muutos ei 

pois sulje aikaisempaa tapaa. 

 

 

 

1.2 Muutoksia yksittäisiin raportteihin 
Edellä kerrotusta Palvelunhallinnan raporttien käyttöoikeuksien määrittelyn muutoksesta 

johtuen, muutamiin yksittäisiin raportteihin on tullut muutoksia. 

 

Seuraavien raporttien käyttöoikeudet oli ennen mahdollista määritellä kahden eri sovelluksen 

kautta, nyt oikeudet määritellään vain yhden sovelluksen kautta: 

● Lasku ja Tilisiirroton lasku -raportit 
○ Käyttöoikedet määritellään Tilaustenkäsittelyn tai uuden raporttisovellusalueen 

“Myynti” raporttiosion kautta. 

○ Raporttioikeudet eivät ole enää käsiteltävissä WebLaskutuksen kohdalla. 

● Tiliote tositteena -raportti 
○ Käyttöoikeudet määritellään Kirjanpidon tai uuden raporttisovellusalueen 

“Taloushallinto” raporttiosion kautta. 

○ Raporttioikeudet eivät ole enää käsiteltävissä Pankkiyhteyden kohdalla. 
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Seuraavien raporttien raporttiryhmä on vaihtunut: 

● Vientiluettelo (käteiskuitit) 
○ Uusi ryhmä: Käteismyynti (aiemmin Kirjanpito) 

 

 

● Osoitetarrat tuotteittain 
○ Uusi ryhmä: Tilaukset (aiemmin Lähetykset) 
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● Tiliöintikoodi ja tilit 
○ Uusi ryhmä: Myynnit (aiemmin Kirjanpito) 
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2 Verolomakkeet 
● Seuraaviin verolomakkeisiin on tullut muutoksia: 

○ Verolomake 4 

■ Tiliryhmien Suoritettavat arvonlisäverot pääomavastiketuotoista ja 

Suoritettavat arvonlisäverot lainaosuussuorituksista arvot oikaisevat 

kentän 248 arvoa. 

■ Edellisen vuoden lomakkeelta kopioituvat kentät 71-72 sekä 800, 801, 

802, 803 ja 804. 

○ Verolomake 73 

■ Summakentät 327 ja 329 saavat tyvi-tiedostossa arvon 0,00, jos 

summaavissa kentissä ei ole yhteenlaskettavaa. 

○ Verolomake 70 

■ Kentän 200 kuvausteksti on muutettu ohjaavammaksi, lisäämällä arvoja 

kuvaavat selitteet. 

 

3 Kausiveroilmoitus 
● Kaudet 201801 ja 201802 on lisätty “Käsittele maksukuukautta” -alasvetolistaan. 

● Kausiveroilmoituksen perustietoihin on tehty seuraavia parannuksia: 

○ Asiakasnimen pituus on muutettu 40 merkkiä pitkäksi eli se on nyt yhtä pitkä kuin 

yritysrekisterissä. Muutoksella korjattiin tilanne, jossa perustietoruudun tietojen 

tallennus ei onnistunut eikä kausiveroilmoituksen tietojen lähetys onnistunut, jos 

yritysrekisterissä oli syötetty yli 35 merkkiä pitkä toimittajan nimi verottajan 

tietoihin. 

○ Toimittajatunnushaku on tehty sujuvammaksi. Haku voidaan tehdä syöttämällä 

toimittajatunnus-kenttään toimittajan nimi tai sen osa. 
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4 Palkanlaskenta 
● Suorituslajeille 14 ja 22 on lisätty teksti 'Ei Käytössä'. 

● Postiosoite on tehty pakolliseksi Visma Verkkopalkassa samoin kuin postinumero oli jo 

aiemmin, eli  jos postiosoite puuttuu kyseinen palkkalaskelma tulostuu ruudulle. 

● Käsittelijän sähköpostiosoite on myös pakollinen Visma Verkkopalkassa, siten että 

palkka-ajo kaatuu jollei sitä ole. Silloin sen voi täyttää ja ajaa uudestaan. 

● Integraatio Payroll -> Fivaldi, palkkatiedosto ja kirjanpitotiedosto. Kirjanpitoaineisto 

luetaan sisään samaan tyyliin kuin Expense-aineisto, bruttona. 

● Palkkalaskelman luomiseen vaaditaan että henkilötietoihin on täyttänyt syntymäajan, 

y-tunnuksen tai ‘ulkomaalainen hetu’-kentän. Jälkimmäiseen voi myös täyttää esim 

ulkomaalainen VAT-tunnus. 

 

5 Palkkalajit 
● Tilastoryhmät kopioidaan nyt palkkalajien kopioinnissa myös kantaryhmien yli. 

 

 

6 Pankkiyhteys 
6.1 Pankkiyhteys luo ilmoituksia käyttäjille  

● Pankkiyhteys luo jatkossa ilmoituksia käyttäjille, jotka näkyvät Fivaldi-valikon oikeassa 

yläreunassa olevasta kirjekuori-ikonista. 

● Pankkiyhteys luo ilmoituksia seuraavissa tapauksissa: 

○ Pankkiyhteydessä on pankkiin lähettämättömiä aineistoja 

■ Ilmoitus luodaan Pankkiyhteyteen lähetetyistä aineistoista, joita ei ole 

lähetetty pankkiin. 

■ Kerran yössä ajettava automaattiajo luo ilmoituksen kaikille niille 

käyttäjille, joilla on oikeudet sen yrityksen Pankkiyhteys-sovellukseen, 

jolla aineistot lähetetään pankkiin. 

● Ilmoituksen luonnissa ei huomioida sitä, onko aineistosta jo luotu 

ilmoitus. Ilmoitus luodaan aina kaikista Pankkiyhteydessä olevista 
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pankkiin lähettämättömistä aineistoista vaikka niistä olisi jo 

aikaisemmin luotu ilmoitus. 

■ Pankkiyhteys-sovellus kuittaa automaattisesti ilmoituksen tehdyksi, kun 

kaikki ilmoituksen aineistot on lähetetty pankkiin / poistettu 

Pankkiyhteydestä. 

■ Ilmoitukseen kootaan tiedot kaikista Pankkiyhteys-sovellukseen 

kytkettyjen sopimuksien lähettämättömistä aineistoista. 

■ Ilmoituksen sisältö: 

 

○ Pankkisopimuksen varmenne on vanhenemassa 

■ Ilmoitus luodaan pankkisopimuksen varmenteesta, joka on 

vanhentumassa 30 päivän sisällä. 

■ Kerran yössä ajettava automaattiajo luo ilmoituksen kaikille niille 

käyttäjille, joilla on oikeudet sen yrityksen Pankkiyhteys-sovelluksen 

perustietoihin, jolla aineistot lähetetään pankkiin. 

■ Jokaisen pankkisopimuksen varmenteesta luodaan oma ilmoitus. 
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■ Ensimmäinen Ilmoitus luodaan, kun varmenteen vanhenemiseen on 30 

päivää. Tämän jälkeen automaattiajo päivittää ilmoituksen otsikkotietoa 

sen mukaan kuinka monta päivää varmenteen vanhenemiseen on jäljellä. 

■ Pankkiyhteys-sovellus kuittaa ilmoituksen automaattisesti tehdyksi, kun 

varmenne uudistetaan. 

■ Ilmoituksen sisältö: 

 

 

6.2 Siirtohistorian aineistohaku ilman sopimusrajausta 
● Pankkiyhteyden siirtohistoriaikkunassa on mahdollistettu aineistohaku ilman 

sopimusrajausta. Oletuksena sopimusvalintakenttään tuodaan kuitenkin listan 

ensimmäinen sopimus. 

● Pankkiyhteyden siirtoikkunan Siirtoaikavälillä-kentän alkuarvo on muutettu pakolliseksi. 
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7 Raporttitulostin 
7.1 Raporttiparametrien käytettävyysparannukset 
Visma Fivaldin kaikki raportit tullaan uudistamaan vaiheittain parametrien osalta. Tulevissa 

päivitystiedotteissa tullaan tiedottamaan muutoksista sitä mukaa, kun muutoksia raportteihin 

tehdään. 

 

 

 

 

Tulevat muutokset koskevat seuraavia raportti parametrejä: 

● Päivämäärä-kentistä avautuu kalenteri 

 
 

● Kyllä / Ei -valintalistat muutetaan valintapainikkeiksi 

 

Ennen: 

 

 

Nyt: 

18.08.2017 © Visma Software Oy 11 
 



 

 

 

● Listat, joissa on käyttäjän määrittelemiä arvoja vaihdetaan valintalistoista hakulistoiksi 

 

Ennen: 

 

 

Nyt: 

 

○ Ikonista avautuu listan arvot 

○ Haun voi käynnistää antamalla vähintään 3 merkkiä 

 

● Kausi- ja päivämääräkenttiin lisätään malli arvon syötöstä (jos puuttui) 

○ Kaudet annetaan muodossa: “vvvvkk” 

 

○ Päivämäärät annetaan muodossa: ”pp.kk.vvvv” 
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Tässä elokuun päivityksessä (08/2017) yllä mainitut muutokset koskevat 

seuraavia raportteja: 
● Raporttiryhmä: Aineistosiirrot 

○ Siirtopäiväkirja 

●  Raporttiryhmä: Asiakkaat / toimittajat 

○ Osoitetarrat 

○ Osoitetarrat (1 yritys) 

○ Yritysluettelo 

○ Yritysrekisteri 

●  Raporttiryhmä: Myynnit 

○ Myynti asiakkaittain tuotteet 

 

8 Kiinteistönpito 
● Tehtävän muokkaaminen ja kuittaaminen siirtyvät nyt Tehtävienhallinnasta 

Kiinteistönpitoon. 
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