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1 Visma Fivaldin ylävalikko: Ilmoitukset 
Visma Fivaldin ylävalikkoon tulee päivityksen yhteydessä uusi toiminnallisuus “Ilmoitukset”. 

Ilmoitukset-toiminnallisuus kerää kootusti eri sovelluksien ilmoitukset Fivaldin menun kirjekuoren 

alle tapahtumista, joista halutaan tiedottaa käyttäjää. Ilmoitukset mahdollistavat käyttäjän 

kokonaisvaltaisen Fivaldista tulevien ja lähtevien aineistojen poikkeuksien keskitetyn hallinnan 

kaikkien yrityksien osalta käyttöoikeuksien mukaisesti esim. Laskun lähetys on epäonnistunut. 

Päivityksen yhteydessä on julkaistu ensimmäinen versio kyseisestä toiminnallisuudesta. 

Ensimmäisessä versiossa ilmoituksia lähettää ainoastaan viestijono. Ilmoitus -toiminnallisuus 

tulee kehittymään tulevien päivityksien myötä. Ilmoitukset-toiminnallisuuden kehityksestä 

tiedotetaan päivitystiedotteissamme. 

 

1.1 Ilmoitukset-toiminnallisuus 
● Ilmoitukset-toiminnallisuus kerää kootusti eri sovelluksien ilmoitukset Fivaldi menun 

kirjekuoren alle tapahtumista, joista halutaan tiedottaa käyttäjää. 
● Ilmoitukset ovat käyttäjäkohtaisia. 

○ Sovelluksesta riippuen, ilmoitukset luodaan vain yhdelle käyttäjälle tai 

useammalle käyttäjälle. 

● Valikossa näkyy kirjekuori-ikoni, josta ilmoituksia pääsee tarkastelemaan: 

 

 

 

● Kirjekuoren päällä oleva luku ilmoittaa käyttäjälle tulleiden ilmoitusten määrän. 

● Kirjekuorta painamalla aukeaa näkymä, jossa listataan kuittaamattomat ilmoitukset: 
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● Paksummalla tekstillä oleva otsikkotieto tarkoittaa, että käyttäjä ei ole lukenut ilmoitusta. 

● Ilmoituksen pääsee lukemaan painamalla ilmoituksen otsikkotietoa, jolloin ilmoitus 

merkitään luetuksi.  

● Ilmoitusten sisältö on sovelluskohtainen. Sisältö vaihtelee sen mukaan mikä sovellus 

ilmoituksen on luonut. 

● Sovelluksille on rakennettu mahdollisuus kuitata automaattisesti ilmoituksia tehdyiksi, 

kun ongelma on korjaantunut. Myös käyttäjä pystyy näkymästä kuittaamaan ilmoituksen 

tehdyksi, mutta tämä ei korjaa varsinaista ongelmaa. Tällöin ongelma pitää korjata 

ilmoituksen luoneessa sovelluksessa. 

● Painikkeesta: "Ilmoitusten haku" avautuu näkymä: "Ilmoitusten listaus ja haku", jossa 

pystyy tarkastelemaaan kaikkia käyttäjälle tulleita kuitattuja ja kuittaamattomia 

ilmoituksia: 
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● Tässä näkymässä on mahdollista tehdä seuraavia asioita: 

● Hakea ilmoituksia tietyin rajausehdoin. 

● Hakea hakutuloksista (Hae..-kenttä). 

● Listata haku haluttuun järjestykseen. 

● Kuitata ilmoituksia tehdyiksi yksitellen tai useampi ilmoitus kerrallaan. 

● Lukea ilmoituksia. 

● Tarkempi ohjeistus löytyy ohjelman sisäisistä ohjeista. Ohjeisiin pääsee ikonista:  

● Ilmoituksien luonti on toistaiseksi mahdollista vain Viestijono-sovelluksesta. Tarkempaa 

tietoa Viestijonon luomista ilmoituksista voi lukea kappaleesta: “Viestijonoon tuki 

ilmoituksien luomiseen”. 

 
1.2 Ilmoitukset viestijonosta 

● Viestijonoon on lisätty tuki ilmoituksien luomiseen. 

● Viestijonosta luodaan ilmoituksia seuraavissa tapauksissa: 

○ Viestijonossa on epäonnistuneita lähetyksiä.  

○ Visma.net AutoInvoiceen rekisteröimättömällä yrityksellä on lähetyksiä 

Viestijonossa. 

● Kerran yössä ajettavalla automaattiajolla luodaan 1 ilmoitus sille käyttäjälle, joka on 

luonut tapahtuman viestijonoon. 
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● Ilmoituksen sisältöön kootaan kaikkien yrityksien virheelliset tapahtumat yrityksittäin: 

 

Esimerkki kuva ilmoituksen sisällöstä: Viestijonossa epäonnistuneita lähetyksiä 
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Esimerkki kuva ilmoituksen sisällöstä: Visma.net AutoInvoiceen rekisteröimättömällä yrityksellä 

on lähetyksiä Viestijonossa. 
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● Ilmoitusta ei lähetetä uudestaan niistä tapahtumista, joista ilmoitus on jo lähetetty. 

● Viestijono kuittaa automaattisesti ilmoituksia tehdyksi, kun kaikki ilmoituksessa olevien 

yrityksien tapahtumat ovat kuitattu. 

○ Esim. Ilmoituksessa on tullut 3:n eri Visma.net AutoInvoiceen rekisteröimättömän 

yrityksen tiedot lähetyksessä olevista tapahtumista. Vasta kun kaikki 3 yritystä on 

rekisteröitynyt Visma.net AutoInvoiceen ja tapahtumat ovat lähteneet, ilmoitus 

kuitataan automaattisesti tehdyksi. Rekisteröityneiden yrityksien aineistot 

kuitenkin lähtevät Visma.net AutoInvoiceen. 

● HUOM! Vain päivityksen jälkeisistä tapahtumista luodaan käyttäjille ilmoitukset. 
 
 

2 DashBoard 
2.1 Vuokrareskontra-widget 

● Vuokrareskontra-widgetin sisältö ei jää enää tyhjäksi, kun on vain yksi sidos, jolla on 

saatavia. 

 
 

3 Arkisto 
● Raporttiajojen arkistoon vientiä parannettu estämällä samannimisten kansioiden 

syntyminen. 

● Päivityksen jälkeen dokumenttien vienti arkistoon tapahtuu aina suomen kielellä vaikka 

yrityksen perustiedoissa yrityksen kieleksi olisi määritelty jokin muu kieli esim. ruotsi. 

Muutos on tehty siitä syystä, että arkistossa on vain suomen kielen tuki. Ennen päivitystä 

arkistoon muodostui "Ei selitettä"-kansioita, kun yrityksen kieli oli jokin muu kuin suomi 

esim. ruotsi. 

● Arkiston aineistoilta on estetty “Voimassa alkaen” päivämäärän tyhjentäminen. 
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4 Kausiveroilmoitus 
● Päivityksen jälkeen Kausiverosovelluksesta tallennetaan arkistoon yöajolla 

kausiveroilomituksen lisäksi myös ALV-erittely. ALV-erittely menee samaan aineistoon 

kuin kausiveroilmoitus. 

 

Käyttöönotto ei vaadi toimenpiteitä niiltä asiakkailta, joille kausiveroilmoitus jo arkistoituu. 
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5 Veroilmoitukset 
● Verottaja muutti veroilmoituksien aikaleimakentän 198 pakolliseksi. Päivityksen jälkeen 

Fivaldissa lisätään aikaleima-kenttä lähetettäviin veroilmoituksiin automaattisesti. 

Veroilmoitukset, joita muutos koskee ovat OmaVero (kausiveroilmoitus), tuloveroilmoitus 

sekä arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Muutokset eivät vaikuta kyseisten sovelluksien 

käyttöön. 

 

6 Palkanlaskenta 
● Verottaja muutti vuosi-ilmoitusten aikaleimakentän 198 pakolliseksi. Päivityksen jälkeen 

Fivaldissa lisätään aikaleima-kenttä seuraaviin lähetettäviin vuosi-ilmoituksiin 

automaattisesti: 

○ Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely 

(VSPSERIE) 

○ Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 

○ Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) 
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7 Tehtävienhallinta 
● Listanäkymän käytettävyyttä on parannettu mobiilikäyttöä varten. 

 
Lista avattuna tietokoneella: 
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Lista avattuna mobiililaitteella: 

 
 
 

8 Isännöitsijäntodistus 
● Korjattu ongelma isännöitsijätodistuksen luotollisen tilin limiitin näyttämisessä. Jos tilille 

noudettu reaaliaika saldo tai tiliote aineisto ei ole sisältänyt limiitti tietoa, käytetään 

käyttäjän tilin taakse tallentamaa tietoa. 
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