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1 Visma Fivaldi päivitystiedote 18.11.2014  

 

Tiistain 18.11.2014 päivityksessä on mukana seuraavat korjaukset ja ominaisuudet. 

 

1.1 Kiinteistöhallinnan sisäänluku 

- KH - Sisäänluku aineiston sisäänluvusta poistettu suoraveloituksen tuominen. 

- KH - Sisäänlukuun tehty muutoksia, Elasku, lämmönvälitystapa, sovellustunnus kenttiä kasvatettu. 

- KH - Sisäänluvun virheiden käsittelyä parannettu. 

 

1.2 Kiinteistönpito  

- Kunnossapito-ohjelma raportti antoi virheen yrityksillä joiden tiedot oli tuotu xml-importilla. Korjattu. 

- Vuositehtävät- raportti antoi virheen yrityksille joiden tiedot oli tuotu xml-importilla. Korjattu. 

 

1.3 Lainaosuuslaskenta 

- Lyhennysten kirjaus onnistuu nyt vaikka vastikkeita ei olisi peritty ennen lyhennystä . 

 

1.4 Tehtävien hallinta 

- Tiliöintiryhmä haetaan nyt osapuolen takaa, jolloin tuotteen hinnassa käytetään oikeata verokantaa. 

 

1.5 Kausiveroilmoitus 

- Kausiveroilmoituksen infonappi näyttää välillä punaista vaikka kaikki ok. Korjattu. 

- Käsittele maksukuukautta -kenttään vaihtuu maksukuukausi nyt yleisen eräpäivän (12.pv) jälkeen.(Aiemmin 

oletusmaksukuukausi vaihtui vasta kuunvaihteessa).  

 

1.6 Kirjanpito 

- Talousarvio lisätty omaksi rekisteriksi palvelunhallintaan. Mahdollistaa talousarvion ylläpidon ilman että käyttä-

jällä on kirjanpidon oikeudet. Mahdollistaa myös käyttöoikeuden poiston talousarviosta vaikka pääsy kirjanpi-

toon.(Aiemmin käyttöoikeusmääritys vain kirjanpidon alla.) 

- Päiväkirja - raportin HTML - moodissa näkyvät nyt kaikki kentät 

- Pääkirja seurantakohteilla -raporttiin on lisätty näkyviin alvkoodi 

- Jos arkistoaineisto "Kirjanpidon tositteen liite" on käytössä, tositteiden selailussa näkyvät uudet napit "Lisää 

tositteelle liite arkistoon" ja "Näytä tositteen liitteet arkistosta".  

- Tiedon vienti Exceliin – tuloslaskelma ja tase englanniksi,lisätty tuki englanninkielisille otsikoille.  

- Virheviestit selkokielisemmäksi Pääkirja seurantakohteilla - raportilla.(Jos esim. avoimien kausien päivitys -

herja kirjanpidossa estää saldojen laskennan, niin raportti ei anna selkokielistä ilmoitusta käyttäjälle.) 

- Tiliotetapahtumista tulevista vyörytyksistä jää puuttumaan vastakirjauksen tapahtumapäivä. Korjattu. 
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1.7 Ostolaskujen kierrätys 

- Muutettu kierrätyksen sähköpostit uusista saapuneista syöttö-tilassa olevista laskuista valinnaiseksi. Sähkö-

posti-ilmoituksen lähetys on oletuksena pois päältä. Voidaan aktivoida kierrätysryhmien perustiedoissa. 

- Aineiston tuonti kierrätykseen kaatuu ORA-06502 herjaan jos virheviestin pituus ylittää maksimimäärän 1000 

merkkiä. Nyt virheviesti katkaistaan jos liian pitkä.(esim. tilanne kun laskun tiedot puutteelliset ja yritetty viedä 

kesken kierron reskontraan heti ensimmäisellä askeleella). 

- Satoja rivejä sisältäneet laskut aukesivat hitaasti tai ei ollenkaan. Ongelma korjattu. 

- Syöttäjän kommentit eivät näy kierrätyksen ruudulla jos vaihetiedot aina auki (pitää kerran sulkea ja avata 

uudestaan). Korjattu. 

- Kesken kierron ostoreskontraan viety laskutosite poistettu - luvut silti mukana joillakin raporteilla. Korjattu. 

- "Reskontraan kesken kierron täppä päällä" aiheuttaa sen, että maksulupa ei siirry laskuilla ostoreskontraan 

lopullisessa siirrossa. Korjattu. 

 

1.8 Ostoreskontra 

- Seurantakohteet reskontrien tasetileille - raporttimuutokset ostoreskontraan jatkokorjaukset (ulkoasuun liittyviä 

korjauksia). 

- Luo maksatuserät – ruudun ”Ostolaskut” – valinta ei jää aina muistiin vaan pitää valita uudelleen. Korjattu. 

- Luo maksatuserät – ruudulla valinta ”Valitse kaikki yritykset” ei tuo pankkitilitietoa, joka johtaa siihen, että toi-

minto ”Hae laskujen määrät” herjaa ”Pankkitiliä ei löydy” ja tästä syystä massatoimintoa ei voi käyttää. Korjattu. 

- Laskujen syöttö – ruudulle automaattinen eräpäivän muutos jos muu kuin arkipäivä: korjaus aiempaan versi-

oon: Ei saa aikaistaa vaan pitää siirtää eteenpäin. Lisätty parametri perustietoihin joka mahdollistaa, että yritys 

voi itse päättää haluaako käyttää ominaisuutta vai ei (oletuksena ei käytetä).  

 

1.9 Palkanlaskenta 

- Palkkaerittely henkilöittäin raportille lisätty uusi parametri, joka tuo esille myös seurantakohteet. 

- Palkkakortti- raporttiin lisätty uusi parametri "Näytetäänkö määrät?" -> valintalista kyllä / ei , oletuksena ei. 

- Palkanlaskennan kalenteri- raporttiin henkilö- ja henkilöryhmärajaukset. 

- Tehty uusi raportti "Palveluvuodet" joka näyttää työsuhteen palvelusvuodet alkupäivästä alkaen (Raporttitulos-

tin -> Palkanlaskenta -> Palveluvuodet. Oikeudet: Palvelunhallinta -> Sovellukset -> Palkanlaskenta -> Raportit 

-> Palvelusvuodet). 

- Palkkaerittely henkilöittäin- raporttiin tehty kausien rajaus maksupäivästä maksupäivään. 

- Palkkojen lomaoikeus- raporttiin lisätty "Näytä lomavuosittain" ja "Henkilöt omille sivuilleen" -parametrit. 

- Verokorttien nollaus massana, huomioi nyt annetun nollauspäivän. 

- Verokorttien suorasiirtopyyntö kaatui "ORA-virheeseen" jos monia yrityksiä. Tämä korjattu. 

- Palkanlaskennan raportille lisätty rajaus poistetuille henkilöille. 

- Ulosottotilityksen henkilöiden rajauksia korjattu selkeämmiksi. 

- Uusi raportti joka tuo palkanlaskennan henkilötiedot CSV muodossa ulos. Löytyy Raporttitulostin -> Palkanlas-

kenta -> Henkilötiedot csv. 

- Valittujen palkkalajien lisäys ryhmille toimintoa muutettu siten, että aikaisemmat vaihtoehdot "Älä li-

sää/Korvaa/Lisää uutena" on korvattu vaihtoehdoilla "Vain lisäys/Vain korvaus/Korvaus tai lisäys". 
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1.10 Pankkiyhteys 

- Uuden pankkiyhteyden varmenteen voi ottaa käyttöön heti kun pankkiyhteyden varmenteen vanhenemisesta 

tulee ilmoitus. 

- Eri kantaryhmien yritysten reaaliaikasaldot tulevat nyt näkyviin samalle raportille. 

- Reaaliaikasaldot - raportin tilinumerot muutettu tulemaan IBAN muotoisina. 

- Tapahtumaote -raportilta pois jakelevan yrityksen nimi ja tilalle oikea yritys.  

- Lisätty palvelunhallintaan -> Apuohjelmat -> pankkiyhteys -> uusi aineistotyyppi ”Saapuvat saldotodistukset”. 

Saldotodistuksen jakelu on Fivaldissa mahdollista lisätä vain Nordean sopimuksiin. 

- Ulkoisen aineiston kirjoitus tekee ylimääräisen rivinvaihdon tiedostojen väliin silloin kun tiedostot kootaan sa-

maan aineistoon. Korjattu. 

 

1.11 Lähetysseuranta 

- Raporttitulostin - Lähetysseuranta -> Postin noutolista – raportti - tulostaa listauksen Itellan kirje- ja pakettipal-

velut tyyppien lähetyksistä (aiemmin vain pakettipalvelut). 

 

1.12 Ostotilaukset 

- Ostotilauksen ja tarjouspyynnön otsikko nyt käyttäjän muokattavissa. Myynnin perustiedot -> Asiakirjat-

välilehti-> Muokattavat tekstit osiossa uudet kentät asiakirjalle 'Ostotilaus': 'Ostotilaus otsikko' ja ´Tarjous otsik-

ko'.  

- Tilaustenkäsittelyn Osta - painikkeen kautta tehdyltä ostotilaukselta jää ALV:t pois tulosteesta vaikka ostotila-

uksella näkyy normaalisti. Ostotilaus - raportti korjattu. 

 

1.13 Tuoterekisteri 

- Pakettituotteen sisällön kappalemäärään lisätty desimaalituki.(Aiemmin tuki vain kokonaisluvuille.) 

 

1.14 Varastonhallinta 

- Jos tuotteen englanninkielinen tuotenimi on ollut ennen suomenkielistä nimeä on voinut tuotenimi jäädä tulos-

tumatta inventaari alustalle. Nyt tuotenimi tulee aina yrityksen kielikoodilla olevasta tuotenimestä. 

 

1.15 XML-Aineiston sisäänluku 

- XML - sisäänluku ei tuo asiakkaan toimitusehtoa yritysrekisterin tietoihin. Korjattu. 

 

 

 

 

 

 


