
Visma Fivaldi
Siirry sähköisyyteen

sinulle sopivalla tavalla



vuotta

käyttäjää

yrityksen kirjanpito 

kasvu 
vuonna 201720

550     tilitoimistoa

30 000

61 000

30 %
Visma Fivaldi

yritystä, joista5 600

4500 tilitoimiston sähköistä 
asiakasta



Sähköiset ratkaisut

Raportointi

+ Myyntilaskujen hallinta

+ Ostoreskontra

+ Taloushallinto

DashBoard, sähköinen raportointi, kirjanpidon selailu

WebLaskutus, tilaustenkäsittely, rajapinta                Ostolaskujen kierrätys

Kirjanpito, palkat, sopimuslaskutus, rajapinta

+ Ostolaskujen hallinta

+ Myyntireskontra

Myyntireskontra, 
pankkiyhteys, rajapinta

Ostoreskontra,
rajapinta

+Materiaalihallinto
Varastonhallinta,
Ostotilaus

+lisäarvotuotteet
Matka- ja kululaskujen 
käsittely sekä 
työajanseuranta



Pilvipalvelun hyödyt 

Kustannustehokas ratkaisu 

Käyttö mahdollista millä tahansa laitteella 
paikasta ja ajasta riippumatta
Tukee joustavaa työntekoa ja etätyön tekemistä.

Ei vaadi erillisiä asennuksia
Järjestelmä aina käyttövalmis 
uudelle käyttäjälle.



Vahva tietoturva

Suojattu 
tietokanta

Palvelu-
oikeuksien rajaus

Luotettava 
operaattori

Tietosuoja-
asetus*

Monitasoisesti 
hoidettu tieto- 
turva. 

Järjestelmään  
pääsy vain 
asiakasyrityksillä 
valvotusti. 

Kaikki liikennöinti 
sisään ja ulos 
vahvalla 
salauksella. 

Palveluoikeuksien 
rajaus käyttäjä-
ryhmien ja/tai 
-tunnusten kautta.

Salasanojen 
monimuotoisuus 
valvottu (järjes-
Telmä vaatii 
salasanan vaihtoa 
säännöllisesti.) 

Palvelimet  sijoi-
tettu luotettavan 
operaattorin 
valvottuun kone- 
saliin. 

Varmistukset 
päivittäin 
kahteen fyy- 
sisesti erillään 
olevaan paik-
kaan. 

Visma Fivaldin 
osalta Visman 
asiakas on 
rekisterinpitäjä, 
joka määrittelee 
henkilötietojen 
käsittelytarkoituk-
sen. Me Vismalla 
olemme tietojen-
käsittelijä, joka 
käsittelee tietoja 
asiakkaan ohjeis- 
tuksen mukaisesti. 

*Uuden EU:n 
tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) siirtymäaika 
päättyy 25.5.2018.



Raportointi
Sähköinen raportointi antaa 
reaaliaikaisen näkyvyyden 
yrityksen talouteen ja kirjanpitoon



Perinteisestä sähköiseen raportointiin

Tilitoimistolle kirjanpitotositteet kerran kuussa
Tilitoimisto tekee kirjanpidon, kun tositteet on toimitettu

Tositteiden pohjalta kirjanpito ja ALV-ilmoitus
Kirjanpito ja ALV-ilmoitus ilman viiveitä 

Tulos ja tase sähköpostilla yritykselle
Tulos ja tase nähtävillä järjestelmässä suoraan 
Raportit nähtävillä porautuvasti ja yksittäisiin tositteisiin siirtyminen vaivatonta

Raportit yli kuukauden myöhässä
Tulos- ja taseraporttien lisäksi käytössä graafiset raportit yrityksen tilanteesta

Yrityksellä  ei näkyvyyttä myynti- ja ostoreskontraan
Sähköisessä järjestelmässä aina ajankohtainen näkyvyys myynti- ja ostoreskontraan



Fivaldin sähköinen raportointi
Fivaldin sähköisen raportoinnin avulla saat pääsyn 
raporttien- ja kirjanpidon selailuun sekä sähköiseen 
arkistoon.

+ Raportit aina saatavilla reaaliajassa
+ Helppokäyttöinen graafinen raportointi ja turvallinen käyttää
+ Päätöksenteko aina reaaliaikaisen raportoinnin pohjalta
+ Yrityksen johdolla näkyvyys raportteihin, tositteisiin ja yksittäisiin vienteihin
+ Graafinen raportointi helpottaa lukujen tulkintaa ja seurantaa
+ Yrityksen on helpompi keskustella talouden tilastaan tilitoimiston kanssa, kun molemmat näkevät 

saman näkymän suoraan Fivaldista





Myyntilaskujen 
hallinta
Fivaldin sähköinen myyntilaskutus ja 
myyntireskontra tehostavat laskujen 
tekoa ja saatavien hallintaa



Sähköinen myyntilaskujen hallinta

Laskut luodaan Excelillä tai erillisellä myyntilaskuohjelmalla
Laskut voi luoda missä ja milloin tahansa

Laskut lähetetään paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuna
Laskut lähetetään sähköisesti verkkolaskuina, jolloin laskujen 
lähetyskulut pienenevät huomattavasti

Myyntien saatavaseurantaa tehdään Excelillä tai verkkopankista
Myyntien saatavaseuranta on reaaliaikaista ja yritys saa rahat nopeammin tilille

Laskut lähetetään yksitellen tai Excelillä ulkoiseen perintään
Laskut voi lähettää perintään muutamalla klikkauksella

Myyntilaskut toimitetaan kirjanpitäjälle paperilla kerran kuukaudessa
Myyntilaskut heti kirjanpidossa



Myyntilasku

● käsintehty
● Integraation kautta
● sopimuslaskutuksella ● verkko- tai tulostuslasku

● sähköpostilasku
● E-lasku
● suoramaksu

Visma.net
Autoinvoice Laskun saaja

Myyntireskontra
Dueton perintä- & 
muistutuspalvelu



Fivaldin ratkaisut myyntilaskujen hallintaan
Sähköisen myyntilaskutuksen ja myyntireskontran avulla voit hoitaa 
laskutuksen joko tilaustenkäsittelyn avulla tai mobiilisti WebLaskutuksella.

+ Laskutusjärjestelmä pilvipalveluna, ei asennuksia
+ Helppokäyttöinen laskutusohjelma ja turvallinen käyttää
+ Laskutusjärjestelmää voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta
+ Laskutustiedot aina ajantasalla ja saatavaseuranta reaaliaikaista
+ Laskutiedot nähtävissä nopeasti raporteilta
+ Yhteiskäyttöinen taloushallintojärjestelmä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa





Ostolaskujen 
hallinta
Sähköinen ostolaskutus ja 
ostoreskontra säästävät aikaa ja 
nopeuttavat ostolaskujen käsittelyä



Sähköinen ostolaskujen hallinta

Laskut vastaanotetaan paperisena, sähköpostilla tai verkkolaskuina
Ostolaskut vastaanotetaan verkkolaskuna, skannauspalvelulla tai manuaalisesti

Ostolaskut kierrätetään manuaalisesti hyväksyntäkierrokselle yrityksen työntekijöille
Laskut hyväksytään ja kierrätetään ostolaskujärjestelmässä, joka tehostaa 
ostolaskuprosessia

Laskut maksetaan verkkopankissa tai ulkoisessa maksuliikennejärjestelmässä
Laskut maksetaan Fivaldin pankkiyhteyden kautta

Ostovelkoja seurataan excelissä ja verkkopankilla
Ostovelat näkyvät reaaliajassa järjestelmässä

Ostolaskut toimitetaan tilitoimistoon paperilla kerran kuukaudessa ja tilitoimisto tekee 
kirjanpidon kerran kuukaudessa
Ostolaskut ovat tilitoimiston käytössä välittömästi vastaanoton jälkeen



Visma.net
Autoinvoice

Ostoreskontra

Visma Fivaldin
ostolaskukierrätys

Saajan pankki

Visma Fivaldin
pankkiyhteys

● verkko- tai sähköpostilaskuna
● skannauspalvelu ● tarkastus

● hyväksyntä
● tiliöinti



Fivaldin sähköinen ostolaskujen hallinta
Sähköisellä ostolaskutuksella ja ostoreskontralla asiakkaasi voi hoitaa 
ostolaskujen käsittelyn ja hyväksynnän. Raportit voidaan tulostaa, 
ajaa sähköiseen arkistoon tai lähettää sähköpostilla ajastetusti. 

+ Ostolaskut aina saatavilla pilvipalvelussa
+ Helppokäyttöinen ostolaskujen käsittelyohjelmisto
+ Ostolaskut saa maksettua mistä ja milloin tahansa
+ Ostolaskutietoja ei tarvitse kirjata käsin järjestelmään, vaan ne tulkitaan automaattisesti
+ Ostovelkojen raportointi aina ajantasaista
+ Kun ostolaskut käsitellään samassa järjestelmässä tilitoimiston kanssa, tilitoimiston ja yrityksen 

yhteistyö paranee





Materiaalihallinto
Sähköinen materiaalihallinto 
tehostaa yrityksen varastonhallintaa



Perinteisestä sähköiseen

Yritys ostaa tuotteita toimittajilta ja kirjaa varastosaldot Exceliin
Varastosaldoja seurataan Excelissä
Kun yritys laskuttaa erillisellä laskutusohjelmalla, varastosaldoja vähennetään Excelistä
Varastokirjanpito ja inventaario tehdään käsin joko arvioimalla varaston arvo tai 
laskemalla todellinen varastosaldo käsin

Ostolaskujärjestelmällä muodostetaan ostotilaukset ja saavutetaan tuotteet 
varastoon, jolloin...

varastosaldot vähenevät myyntilaskutuksen kautta (tilaustenkäsittely).
varastosaldot voidaan päivittää Excelillä.
reaaliaikainen raportti ja intrastat – raportointi.
kattava ja reaaliaikainen varaston arvo ja saldojen seuranta.



Taloushallinto
Fivaldin sähköinen taloushallinto
mahdollistaa kaikki taloushallinnon 
rutiinit näppärästi verkossa



Sähköinen taloushallinto
Sähköinen taloushallinto mahdollistaa

kirjanpidon, palkanlaskennan
ostolaskun kierrätysprosessin
sopimuslaskutuksen, WebLaskutuksen tai tilaustenkäsittelyn
myyntireskontran, ostolaskujen käsittelyn, ostoreskontran
lähetyskohtaisen seurannan, pankkiyhteyden
DashBoardin, raportoinnin
kirjanpidon selailun ja arkiston käytön

kätevästi verkossa.



Lisäarvotuotteet

Matka- ja kululaskujen käsittely
Visma.net Expense on Visma Fivaldi 
yhteensopiva pilvipalvelu.

Työajanseuranta yrityksille
Visma Fivaldin palkanlaskentaan 
integroitu työajanhallintasovellus.

Työajanseuranta rakennusalalle
Visma Entry on Visma Fivaldiin 
intregroitu työajanhallintasovellus.

+ Helppokäyttöinen kolmikielinen järjestelmä
+ Mobiilisovellukset sekä kuittienkäsittelyyn että 

laskujen hyväksyntään

+ Ryhtiä tuntikirjauksiin
+ Kirjaukset suoraan palkanlaskentaan

+ Viranomaisraportit napin painalluksella
+ Työtuntien kirjaaminen reaaliaikaisesti &  

työmaakohtainen kohdentaminen



Kiitos mielenkiinnosta!
Visma Fivaldi - Pilvipalvelulla säästät aikaa


