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Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät 

ohjelman Help-ruudulta.  
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1 Yleistä 
 

Laskujen välityksen välitystapatyypit ”Sähköposti” ja ”Tulostuspalvelu” mahdollistavat laskujen lähettämisen au-

tomaattisesti asiakkaan sähköpostiin tai tulostuspalveluun.   

 
• Sähköposti 

Lasku lähetetään Fivaldi - Viestijonon kautta PDF-liitteenä asiakkaalle määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen 

a.) sähköpostiosoite haetaan ensisijaisesti asiakkaan Laskujen sähköpostiosoite - kentästä 

b.) ja toissijaisesti asiakkaan Sähköpostiosoite – kentästä 

Lähetykseen välittyvä PDF – tuloste on välitystavalle tallennettu laskupohja, tilisiirrollinen tai tilisiirroton. 

Mikäli vastaanottajalta puuttuu sähköpostiosoite tai se on muodollisesti virheellinen, voidaan laskujen lähetys 

ohjata automaattisesti tulostuspalveluun (vaatii rekisteröitymisen).  

 
• Tulostuspalvelu 

Lasku lähtee Viestijonon kautta tulostuspalveluun (vaatii rekisteröitymisen palveluun) 

- lähetyksen tilaa voidaan seurata Viestijono apuohjelmasta 

- lähetykseen välittyvä PDF – tuloste on välitystavalle tallennettu laskupohja, tilisiirrollinen tai tilisiirroton 

- Laskutusosoite ei saa olla puutteellinen silloin kun kyseessä on Tulostuspalvelu – tyyppinen välitystapa, oh-

jelma tarkistaa tämän laskutusvaiheessa ja estää laskutuksen kunnes osoitetiedot lisätty 
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2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat 

2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin 

Perusta vähintään yksi välitystapa jonka tyyppi on ”Sähköposti”. 

Selite 
- selite on vapaasti annettava tieto, annettu selite näkyy listalla kun haluttu välitystapa valitaan asiak-

kaalle  

Tyyppi 
- valitse ”Sähköposti” 

Laskupohja 
- valitse ”Tilisiirroton lasku” tai ”Tilisiirrollinen lasku ” (”Lasku ulkomaat” ei ole tuettu tälle välitystavalle) 

Lähettäjän välittäjä  
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 

Vastaanottajan välittäjä  
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 

Pankkitilin esitystapa   
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 
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Klikkaa seuraavaksi ruudun alaosassa näkyvää ”Sähköpostitiedot” – painiketta ja täytä lähetystiedot.  

Lähettäjän sähköpostiosoite    

- eivastausta@fivaldi.net 

- Lähettäjän sähköpostiosoitteeksi suositellaan annettavan eivastausta@fivaldi.net koska tämä poistaa 

osan mahdollisista roskapostisuodatusten aiheuttamista lähetysongelmista. 

    
Vaihtoehtoinen lähetystapa sähköpostille  

- valitse Tulostus tai Tulostuspalvelu 

- Mikäli Fivaldi havaitsee, että vastaanottajalta puuttuu sähköpostiosoite tai se on muodollisesti virheelli-

nen, tapahtuu tulosteiden lähetys vaihtoehtoisen lähetystavan mukaisesti.  

 

- Tulostuspalvelu = Lasku lähetetään Viestijonoon ja sitä kautta tulostuspalveluun joka toimittaa laskun 

vastaanottajalle kirjepostina. (Vaatii rekisteröitymisen, katso tulostuspalveluun liittyvät määritykset) 

 
- Tulostus = Lasku poistetaan alkuperäisestä välitystavan erästä ja tulostetaan käyttäjän ruudulle. Tulos-

tus tapahtuu vaikka käyttäjät poistuisi Tulostus välitystapa valintaikkunasta peruuta napin kautta. Omi-

naisuus on käytössä tilaustenkäsittelyssä ja sopimuslaskutuksessa. (Weblaskutuksessa ei ole auto-

maattista tulostusta.) 

 
Lähetä Finvoicena    

- laskut lähetetään XML – muotoisena asiakkaan sähköpostiin. Jos tämä kohta on ruksattu, ei voida käyt-

tää vaihtoehtoista lähetystapaa ”Tulostuspalvelu”. 

 
Kirjeluokka     

- jos vaihtoehtoiseksi lähetystavaksi oli edellä valittu tulostuspalvelu, valitse haluttu kirjeluokka lähetyk-

selle. Valittavina Priority 1.lkan tai Ekonomy 2.lkan lähetysnopeus.    

 
Kielikoodi     

- kielikoodin avulla otsikko ja viesti voidaan määrittää eri kielillä. 

- ko. teksti määräytyy laskun kielikoodin mukaan ja nämä näkyvät sähköpostin vastaanottajalle otsikkona 

ja aiheena (poikkeuksena sopimuslaskutus josta puuttuu toistaiseksi kielituki ja ko. laskujen otsikko ja 

viesti haetaan suomenkielisestä osiosta) 

 
Otsikko    

- kenttään syötetty otsikko näkyy sähköpostien otsikkona. Jos tämä tieto puuttuu, aiheeksi viedään las-

kun otsikko (Lasku, Faktura tai Invoice) 

 
Viesti     

- tässä annettu viesti näytetään sähköpostin vakioviestinä 
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2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun 

Perusta vähintään yksi välitystapa jonka tyyppi on ”Tulostuspalvelu”. 

Selite  
- selite on vapaasti annettava tieto, annettu selite näkyy listalla kun haluttu välitystapa valitaan asiak-

kaalle  

Tyyppi   
- valitse ”Tulostuspalvelu”  

Laskupohja  
- valitse ”Tilisiirroton lasku” tai ”Tilisiirrollinen lasku ” (”Lasku ulkomaat” ei ole tuettu tälle välitystavalle) 

Lähettäjän välittäjä  
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 

Vastaanottajan välittäjä  
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 

Pankkitilin esitystapa   
- jätetään tyhjäksi ko. välitystavassa 
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Klikkaa seuraavaksi ruudun alaosassa näkyvää ”Tulostuspalvelutiedot” – painiketta ja täytä lähetystie-
dot. 

Kirjeluokka     
- valitse haluttu kirjeluokka lähetykselle. Valittavina Priority 1.lkan tai Ekonomy 2.lkan lähetysnopeus.    

Kielikoodi     
- kielikoodin avulla lähetyksen otsikko voidaan määrittää eri kielillä. 

- ko. teksti määräytyy laskun kielikoodin mukaan ja nämä näkyvät mm. viestijonon aiheena 

- (poikkeuksena sopimuslaskutus josta puuttuu toistaiseksi kielituki ja ko. laskujen otsikko haetaan suo-

menkielisestä osiosta) 

Otsikko    
- kenttään syötetty otsikko näkyy lähetysten otsikkona  

- jos tämä tieto puuttuu, aiheeksi viedään laskun otsikko (Lasku, Faktura tai Invoice) 

 

Ei sähköisiä kopioita 
- Ei toiminallisuutta    

 
Ei pelkästään sähköistä jakelua 

- Ei toiminallisuutta  

 
Tulostuspalvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen 

- Laskujen välitys / Perustiedot / Perustiedot – välilehti 

- Aloita rekisteröityminen kohdasta ”Rekisteröidy Autoinvoice – palveluun” 

- Rekisteröinnin palveluista valitaan vähintään ”Tulostuspalvelu”  

- Rekisteröintiin liittyvät tarkemmat ohjeet löytyvät sovelluksen Help-ruudulta 
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3 Yrityksen oletusvälitystapa 
Laskujen välitys / Perustiedot / Perustiedot - välilehti 

Yrityksen oletusvälitystapa 
- Mikäli kaikki laskut halutaan oletuksena määritellä lähtemään yhdellä ja samalla välitystavalla, voit va-

lita tällä ruudulla tämän oletuksen. Tällöin välitystapaa ei tarvitse tämän välitystavan osalta erikseen 

käydä tallentamassa asiakaskohtaisesti yritysrekisterissä. Jos oletusvälitystapaa ei voida tässä valita, 

ohita tämä kohta.   

 
4 Yritysrekisteri  
4.1 Asiakaskohtaiset määritykset laskujen sähköpostilähetyksiä varten 
Tallenna asiakkaalle sähköpostiosoite johon laskut voidaan lähettää. Vaihtoehtoina on kaksi kenttää. 

Laskujen sähköposti  
Ensisijainen osoite jonne laskut lähetetään.  

Sähköpostiosoite  
Jos laskujen sähköpostiosoitetta ei ole erikseen tallennettu, ohjelma hakee seuraavaksi osoitteen tästä ken-

tästä.  

 
Laskujen välitys 
Valitse asiakkaan oletusvälitystavaksi välitystapa ”Sähköposti”  

Jos Laskujen välityksen perustiedoissa on jo tallennettu yrityksen oletusvälitystavaksi tämä valinta, ei asiakas-

kohtaista valintaa tarvitse erikseen tehdä.  

 

4.2 Asiakaskohtaiset määritykset tulostuspalvelulähetyksiä varten 
Laskujen välitys 
Valitse asiakkaan oletusvälitystavaksi ”Tulostuspalvelu”.  

Jos laskujen välityksen perustiedoissa on jo tallennettu yrityksen oletusvälitystavaksi tämä valinta, ei asiakas-

kohtaista valintaa tarvitse erikseen tehdä.  
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5 Laskutus 
5.1 Tilaustenkäsittely 
Tilauksen / laskun tekeminen 

- Asiakkaan tilaus/lasku tehdään kuten normaalistikin.  

- Oleellista on huomata, että tilauksen välitystapa on oikein ja se tulee automaattisesti kun edellä mainitut 

perustiedot ovat kunnossa.  

- Jos tilauksen välitystapa on tyhjä, ei automaattista lähetystä synny.  

- Jos asiakkaalla on jo tehtyjä avoimia tilauksia, muistathan käydä lisäämässä ko. välitystavan asiakkaan 

tilauksille ennen laskutusta.  
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- Huom. Mikäli välitystapana on ”Tulostuspalvelu” ja rekisteröinti palveluun on vielä tekemättä, ohjelma 

ilmoittaa tästä laskun teon yhteydessä 

- Laskut siirtyvät Viestijonoon odottamaan lähetystä joka tapahtuu kun rekisteröinti on suoritettu 
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5.2 Sopimuslaskutus 
Sopimustietojen / laskun tekeminen 
Asiakkaan sopimuspohja ja laskutuksen teko tapahtuu kuten normaalistikin. Oleellista on huomata, että sopi-

muksella laskujen välitystapa on oikein. Jos sopimuksen välitystapa on tyhjä, ei automaattista lähetystä synny.  

Uutta sopimusta tehdessä, välitystapa tulee automaattisesti kun edellä mainitut perustiedot ovat kunnossa.  

Kun asiakkaalla on jo olemassa oleva sopimuspohja, muistathan käydä lisäämässä ko. välitystavan asiakkaan 

sopimukselle.  
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5.3 WebLaskutus 
Asiakkaan lasku tehdään kuten normaalistikin. Oleellista on huomata, että Laskuta-vaiheeseen tulee oikea väli-

tystapa. Välitystapa tulee automaattisesti kun edellä mainitut perustiedot ovat kunnossa. Jos välitystapa on 

tyhjä, ei automaattista lähetystä synny.  
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Mikäli välitystapana on ”Tulostuspalvelu” ja rekisteröinti palveluun on vielä tekemättä, ohjelma ilmoittaa tästä 

laskun teon yhteydessä ja tulostuspalveluvälitystavan käyttö on estetty kunnes rekisteröinti tehty. 
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6 Lähetysten tarkastelu 
6.1 Laskujen välitys 

- Tehdyt laskut näkyvät laskujen välityksen välityserät ruudulla tilassa ”Lähetetyt”.  

 
 

- Voit halutessa tulostaa paperikopion ruksaamalla halutun erän ja painamalla ”Tulosta valitut”.  

- Erän kohdalla ollessa voidaan siirtyä ”Erän laskut ” –ruudulle, jossa taas näkyy laskut jotka kyseessä 

oleva erä sisälsi.  
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6.2 Viestijono 
Viestijono-ohjelman avulla voidaan tarkastella mm. lähetysten tilaa ja tarkistaa tulostuspalveluun lähteneiden 

laskujen tietoja.  

Tila kohdassa näkyy lähetyksen tila. Tila voi olla lähetyksessä, onnistunut, poistettu tai epäonnistunut.  

• Lähetyksessä tilassa olevat viestit odottavat lähetystä. 
• Onnistunut tarkoittaa, että viesti on lähetty onnistuneesti eteenpäin tai tulostuspalvelusta on saatu kuit-

taus tulosteen vastaanottamisesta.  
• Epäonnistunut tarkoittaa, että lähetys on epäonnistunut eikä sitä yritetä uudestaan.  
• Poistettu tarkoittaa, että käyttäjä on poistanut viestin lähetyksestä. Tämä on mahdollista ainoastaan lä-

hetyksessä oleville viesteille. 
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Tulostuspalvelun laskutusmäärien tarkastus 
Tulostuspalveluun liittyvien laskumäärien tarkastus onnistuu oikean ylänurkan Tulostuspalvelu-tietojen tarkasta-

misella. 

- Priority-kohta näyttää kuinka monta laskua on lähtenyt tässä luokassa ja Economy taas toisen luokan 
määrät kotimaassa.  

- Eurooppa ja muut maat – kohdassa voit katsoa muiden maiden laskumäärät.  
- Kirjeet sarakkeessa näkyy laskumäärät ja lisäsivut kohdassa näiden palvelujen lisäsivut.  
- Yhteensä kohdassa näkyy kirjeet ja lisäsivut yhteensä.  

 

Valitsemalla ruudulla Tyyppi - kohtaan ”Tulostuspalvelu” -> voit tulostaa valittujen rajausten osalta määristä ra-

portin toiminnolla ”Tulosta tulostuspalvelun kirjemäärät”. 

 

Tila on ”onnistunut”, mutta sähköposti ei ole mennyt perille? 
Sähköpostiosoitteiden tallennuksessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Fivaldi tekee sähköpostille järke-

vyystarkastuksen lähetettäessä, mutta tämä ei ole tae, että sähköposti on olemassa tai, että siinä ei olisi esim. 

kirjoitusvirhettä. Onnistunut lähetys tarkoittaa, että sähköposti on lähetetty eteenpäin Fivaldi sovelluspalvelusta. 

Jos sähköposti on merkitty onnistuneeksi lähteneeksi, ei palvelun tarjoajalle ole mahdollista selvittää syytä miksi 

sähköposti ei ole saapunut perille. Syynä voi olla esim. virhe sähköpostiosoitteessa, vastaanottajan roskaposti-

suojat, verkkovirhe tms.  
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