
1

Visma.net 
toiminnot



Taloushallinto (Visma.net Financials)..............................................................................................................................3

Käyttöomaisuuskirjanpito (Visma.net Fixed Assets)....................................................................................................7

Laajennetut seurantakohteet (Visma.net Sub Accounts)..........................................................................................8

Automaatiot (Visma.net Automation)............................................................................................................................9

Laajennettu taloushallinto (Visma.net Advanced Financials).................................................................................10

Materiaalihallinto (Visma.net Logistics)........................................................................................................................11

Pankkiyhteydet (Visma.net AutoPay)..............................................................................................................................14

Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto (Visma.net AutoInvoice)..............................................................................15

Ostolaskujen kierrätys (Visma.net Approval)..............................................................................................................16

Sisältö



3

Visma.net 
Taloushallinto

Kirjanpito 
Tositteiden kirjaus 
Kirjanpitotositteiden kirjaus

Tositteiden vakiomallipohjat
Mallipohjat tavanomaisten tositteiden kirjaukseen

Omien mallipohjien luonti
Mallipohjien luonti ja ylläpito tositteiden kirjaukseen

Budjetit ja vertailu
Budjettien syöttö tileittäin 

Tilikauden päätösprosessi
Tilikauden päätösprosessi

Seurantakohdetasot
Yksi seurantakohdetaso

 

Ostoreskontra 
Toimittajarekisteri
Toimittajatietojen ylläpito

Laskujen kirjaus
Ostolaskujen syöttö

Visma.net Financials on selainpohjainen taloushallinnon järjestelmä. Peruskokonaisuus sisältää seuraavat 

kokonaisuudet: Kirjanpito, Ostoreskontra, Laskutus/Myyntireskontra, Kassa-/pankkitilien hallinta, Arvonlisäveron 

hallinta, Jaksotusten hallinta sekä Valuuttakäsittely.
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Saapuvat verkkolaskut 
(Visma.net AutoInvoicen kautta)
Saapuvien verkkolaskujen käsittely 

Manuaalinen suoritusten kirjaus
Ostolaskujen maksujen manuaalinen kirjaus

Ennakkomaksut
Ennakkomaksujen kirjaus

Automatisoitu pankkiliikenne (Visma.net AutoPay)
Lähtevä maksuliikenne Visma.net AutoPayn kautta

 

Laskutus/Myyntireskontra 
Asiakasrekisteri
Asiakastietojen ylläpito

Laskutus
Laskujen syöttö järjestelmään

Automaattinen verkkolaskutus ja laskujen lähetys 
(Visma.net AutoInvoice)
Laskujen lähetys automaattisesti 

Visma.net AutoInvoicen kautta

Oman logon lisäys laskulle
Yrityksen logon lisääminen laskulle

Laskujen ulkoasun ja asiakastiliotteiden muokkaus
Laskujen, maksukehoitusten ym. ulkoasun muokkaus

Manuaalinen suoritusten kirjaus
Manuaalinen suoritusten kirjaus

Ennakkosuoritukset
Ennakkosuoritusten käsittely

Yli- ja alisuoritusten käsittely
Yli- ja alisuoritusten käsittely

Automatisoitu pankkiliikenne (Visma.net AutoPay)
Automaattinen saapuvien viitesuoritusten käsittely 

Visma.net AutoPayn kautta

Myyntiprovisiot
Myyntiprovisioiden automaattinen laskenta

Asiakastiliotteet ja maksukehoitukset
Asiakastiliotteiden ja maksukehoitusten käsittely

Korkolaskutus
Korkolaskutus

Luottorajan tarkistus
Varoitus tai laskutusprosessin estäminen, jos luottoraja 

ylittyy

 

Kassa- ja pankkitilien hallinta  
Kassatilitapahtumat
Tapahtumien syöttö

Kassavirran hallinta
Saapuvan ja lähtevän kassavirran näkymä 30 pv ajalta

Pankin tiliotteiden automaattinen täsmäytys
Tapahtumien automaattinen täsmäytys tiliotteelta

Pankin tiliotteiden täsmäytys
Tapahtumien manuaalinen täsmäytys

Pankin tiliotteiden ajastus 
Tiliotteiden käsittelyn ajastaminen

 

Valuuttakäsittely  

Monivaluuttatuki
Laskujen lähetys ja käsittely eri valuutoissa 

Valuuttakurssien historia ja tarkastusraportit
Valuuttakurssien historia-arvot mahdollistavat 

takautuvasti syötetyt tapahtumat ja uudelleenarvostuksen 
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Kurssierojen laskentasäännöt
Kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran tilien 

uudelleenarvostus

 

Arvonlisäveron hallinta 
ALV-oikaisut
ALV-oikaisut

Kausiveroilmoitukset ja ALV-yhteenvetoilmoitukset
Kausiveroilmoitukset ja ALV-yhteenvetoilmoitukset (EU)

ALV-verokantojen ylläpito mukaanlukien erikoisverot
Tavanomaisten ja erikoisverojen hallinta

ALV-ylläpito: veroalueet ja –luokat
Veroalueiden (maantieteellisten) ja –luokkien muokkaus

Aineistojen toimitus sähköisesti
Viranomaisraporttien online-integrointi Suomessa, 

Norjassa ja Alankomaissa

Sähköiset aineistot Suomi
Online-integrointi Verohallinnon kanssa 

kausiveroilmoitusten ja ALV-yhteenvetoilmoituksen 

(EU) tekemiseksi

  

 

Jaksotukset   
Jaksotusten käsittely
Tulojen ja menojen jaksotus

Jaksotusten ajastus
Jaksotusten ajastuksen luonti tulojen ja menojen 

tunnistukseen 

Kattava raportointi
Ennusteet ja analyysit tuloista ja menoista jaksoittain

 

Raportointi 
Kirjanpidon kyselyt
Mm. tiliyhteenveto, tili jaksoittain, tositelista

Ostoreskontran kyselyt
Mm. toimittajalista, maksua odottavat laskut, 

ostoreskontran yleiskatsaus

Laskutuksen/Myyntireskontran kyselyt
Mm. asiakaslista, myynti tuotteittain, myyntireskontran 

yleiskatsaus

Kassanhallinnan kyselyt
Mm. kassavirtaennusteet

Jaksotusten kyselyt
Mm. jaksotusaikataulujen yhteenveto

ALV-kyselyt
Mm. ALV-raportin tiedot, ALV-yhteenvedon (EU) tiedot, 

FIA-raportti 

Valuuttakyselyt
Konversiohistoria

Olemassa olevien kyselyjen muokkaus
Sarakkeiden ja tietojen esitystavan muokkaus

Mittaristot
Mittaristojen helppo luonti kyselyistä

Kyselyihin porautuminen
Kyselyiden kautta porautuminen lähdetositteeseen

Kirjanpidon raportit
Kirjanpidon raportit kuten tuloslaskelma ja tase jne.

Ostoreskontran raportit
Toimittajaraportit, mm. avoin saldo toimittajittain tai 

erääntyneet

Laskutuksen/Myyntireskontran raportit
Asiakasraportit, mm. avoin saldo asiakkaittain tai 

erääntyneet

Raportteihin porautuminen
Tietoihin ja lähdetositteisiin porautuminen
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Raportin vienti Excel- tai PDF-tiedostoon tai lähetys 
suoraan sähköpostina 
Raportit sähköpostitse, vientinä pdf:ksi tai Exceliin 

tietojen jatkojalostusta tai lisäanalysointia varten

Raporttien ylläpito/muutos (tietyt raportit)
Raporttien ulkoasun muuttaminen 

 

Järjestelmä 
Tuonti- ja vientiaineistojen käsittely
Tietojen vienti ja tuonti eräpohjaisten siirtoaineistojen 

avulla

SIE
Tuonti ja vienti (ruotsalainen formaatti)

Vakioroolien tuki
Tuki yleisimmille käyttäjärooleille

Loki
Muutosten ja tapahtumien jäljitys

Monikielisyys
Määritä käyttöliittymän kieli (FIN, SWE, NOR, ENG, NET)

Käytönvalvonta
Käyttäjän asetukset rooleille ja oikeuksille ja käytettävissä 

olevien palveluiden hallinta käyttäjittäin

Dashboards (katselu&muokkaus)
Luo graafisia mittareita ja näkymiä

Yritystietokantojen määrä
1 (+1 Testiyritys)
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Käyttömaisuus-
kirjanpito

Käyttöomaisuuskirjanpito  
Käyttöomaisuuskirjanpito
Käyttöomaisuusnimikkeiden hallinta ja 

poistotavan valinta

Oman poistomenetelmän määrittely
Oman poistomenetelmän määrittely

Osto käyttöomaisuuteen
Osto käyttöomaisuuteen

 

Raportointi 
Käyttöomaisuuskirjanpidon kyselyt
Esim. käyttöomaisuusyhteenveto

Käyttöomaisuuskirjanpidon raportit
Käyttöomaisuuskirjanpidon raportit

Raportteihin porautuminen
Tietoihin ja lähdetositteisiin porautuminen

Raportin vienti Excel- tai PDF-tiedostoon tai 
lähetys suoraan sähköpostina 
Raportit sähköpostitse, vientinä pdf:ksi tai Exceliin 

tietojen jatkojalostusta tai lisäanalysointia varten

 

Visma.net käyttöomaisuuskirjanpidon avulla voit hallinnoida käyttöomaisuusnimikkeitä ja poistolaskentaa. 
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Laajennetut 
seurantakohteet 

Kirjanpito
Seurantakohdetasoja määritettävissä itse 
(kaikkiaan max 6 tasoa)
Luonti ja ylläpito omille seurantakohdetasoille

Yhdistettyjen tilien/seurantakohteiden käytönvalvonta
Tilien ja seurantakohteiden käyttöoikeusmäärittelyt

Ostoreskontra 
Yhdistettyjen tilien/seurantakohteiden käytönvalvonta
Tilien ja seurantakohteiden käyttöoikeusmäärittelyt

 

Laskutus/Myyntireskontra
Yhdistettyjen tilien/seurantakohteiden käytönvalvonta
Tilien ja seurantakohteiden käyttöoikeusmäärittelyt

 

 

Visma.net Laajennettujen seurantakohteiden avulla voit määritellä omia seurantakohdetasoja ja määritellä ketkä 

voivat käyttää tiettyjä tilejä tai seurantakohteita.
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Visma.net 
Automaatiot  

Automaatiot 
Report Designer 
Työkalu raporttien muokkaukseen

Kyselyjen luonti
Luo omia kyselyjä

Tuonti/vienti
Tuontiskenaarioiden ajastus 

Ilmoitukset ja hälytykset 
Omien ilmoitusten luonti prosessien osille valvonnan 

tehostamiseksi
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Laajennettu 
taloushallinto

Visma.net Laajennettuun taloushallintoon on paketoitu Käyttöomaisuuskirjanpidon, Automaatioiden ja 

Laajennettujen seurantakohteiden toiminnot. Näiden lisäksi pakettiin kuuluvat alla kuvatut toiminnot.

Konsernikäsittely
Konsernikäsittely

Vyörytykset
Vyörytys useille tileille jakosäännöillä (%)

Toistuvat tapahtumat
Toistuvien tapahtumien kirjaus

Monivaluuttaraportointi
Raportointi eri valuutoilla (arvostus)

Analyyttinen raportointi
Analyyttinen raportointi
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Materiaali-
hallinto    

Varastokirjanpito  
Varasto-oikaisut
Varasto-oikaisukirjausten avulla voidaan korjata 

varastosaldoa. Varasto-oikaisulle voidaan määrittää 

syykoodi ja oikaisun avulla on mahdollista myös korjata 

ostohintaa sekä kirjanpidon varaston arvoa.

Varastoarvostustavat 
Tuotteittain voidaan määrittää millaista 

varastoarvostusta käytetään (vakiokustannus, keskihinta 

tai FIFO)

Varastotapahtumien syykoodit
Syykoodit mahdollistavat varastotapahtumien 

seurannan ja antavat mahdollisuuden jäljittää tarkemmin 

varastotapahtumia

Varastosiirrot
Varastosiirtojen avulla voit siirtää tuotetta 

varastopaikkojen välillä oikeilla syykoodeilla

Varastopaikkakäsittely
Varastopaikkoja voidaan luoda tarvittava määrä. 

Jokaiselle varastopaikalle voidaan määrittää millaisia 

varastotapahtumia varastopaikalle voidaan tehdä.

Visma.net Logistiikka on materiaalihallinnon kokonaisratkaisu. Voit seurata reaaliajassa myyntiä, varastosaldoja 

ja toimitusvalmiita tilauksia. Sen avulla voit automatisoida varastonhallinta-, osto- ja myyntiprosessia. 
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Inventointi
Inventointilista, inventointisaldojen syöttäminen, 

inventointieroraportti ja inventointisaldojen siirtäminen 

varastosaldoksi.

Varaston arvo takautuvasti
Varaston arvo takautuvasti

Yksikkökäsittely
Eri myynti- ja ostoyksiköiden ylläpitäminen 

varastotuotteilla

Vaihtoehtoinen tuotekoodi
Tuotteelle voi määritellä vaihtoehtokoodeja

Tuotteiden lisämääritteet
Tuotteille voi luoda luokittelukoodeja tuotteiden 

ryhmittelyn avuksi

Yksi varasto
Visma.net Logistics sisältää yhden varaston, jonka alla voi 

olla useita varastopaikkoja.

Myyntitilaukset/tarjoukset  
Myyntitilausten ja  tarjousten hallinta
Myyntitilausten ja tarjousten hallinta

Hinnoittelu ja alennusten käsittely
Kattavat työkalut hinnoitteluun ja alennusten käsittelyyn 

sisältäen mm. asiakashinnastot, määräalennukset, 

rivikohtaiset alennukset

Myyntitilausten keräyslähete
Myyntitilausten keräilyssä kerätään toimitettavat 

tilaukset/tuotteet valmiiksi. Keräilyä varten 

voidaan tuotekohtaisesti antaa pakkaustietoja. 

Kerralla voidaan kerätä useamman tilauksen tuotteet 

toimitusta varten.

Luottorajan tarkistus
Myyntitilausta tehtäessä tarkistetaan asiakkaan 

luottoraja, jolloin voidaan varmistua voidaanko 

asiakkaalle myydä.

Myyntitilausten toimittaminen
Myyntitilauksille voidaan rivikohtaisesti määrittää 

haluttu toimituspäivä. Tämän toimituspäivän ja tuotteen 

saatavuuden perusteella myyntitilausrivejä ehdotetaan 

kerättäväksi toimitusta varten.

Osa- ja koontitoimitukset
Myyntitilaukset voidaan kuitata osin tai kokonaan 

toimitetuiksi. Osatoimituksien osalta voidaan 

päättää, sallitaanko jälkitoimitukset. Useammasta 

myyntitilauksesta voidaan luoda myös koontitoimitus.

Palautusten käsittely
Omat tilauslajit palautusten käsittelyyn. Palautusten 

osalta voidaan päättää, hyvitetäänkö vai annetaanko 

asiakkaalle uusi tuote palautusten tilalle. Riveittäin voi 

merkitä syykoodin palautukselle.

Pakkaustiedot
Pakkaustietojen määrittely myyntitilauksille

Omien tilauslajien määrittäminen

Vakiotilauslajien lisäksi voidaan lisätä omia tilauslajeja

Kuljettajatiedot
Manuaalisesti määritettävät kuljettajatiedot

Ostotilaukset
Suoratoimitukset
Ostotilausten suoratoimitukset suoraan loppuasiakkaalle

Hankintakulujen käsittely
Sisällytä rahti-, vastaanotto-, vakuutus- ja tullauskulut 

tuotteiden kustannuksiin. Kulut voidaan jyvittää tuotteille 

käyttäen erilaisia jyvitystapoja.
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Osa- ja koontivastaanotot
Ostotilaukset voidaan kuitata osin tai kokonaan 

vastaanotetuiksi ja useammasta ostotilauksesta voidaan 

luoda myös koontivastaanotto.

Vakiotilaukset
Yhdistämällä useita tilauksia yhteen varmistat 

määräalennukset jne. Tilauksia syötettäessä ohjelma 

tarkistaa onko järjestelmässä avoimia vakiotilauksia ja 

tarjoaa tilauksen linkittämistä tällaiseen, jos sellainen 

löytyy.

Ostotilausten käsittely
Ostotilausten käsittely

Tarvelaskenta (Min, Max)
Laskenta, jonka avulla saadaan tuotteiden annettujen 

määrärajojen avulla ehdotukset tilattavista määristä 

varaston saldotietojen perusteella.

Hinnoittelu ja alennusten käsittely
Kattavat työkalut hinnoitteluun ja alennusten käsittelyyn 

sisältäen mm. toimittajahinnastot, määräalennukset ja 

rivikohtaiset alennukset
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Ostoreskontra 
Automatisoitu pankkiliikenne
Lähtevä maksuliikenne Visma.net AutoPay:n kautta

 

Myyntireskontra 
Automatisoitu pankkiliikenne
Automaattinen saapuvien viitesuoritusten käsittely 

Visma.net AutoPay:n kautta

Kassa- ja pankkitilien hallinta 
Automatisoitu tiliotteiden nouto
Automaattinen tiliotteiden nouto Visma.net AutoPayn 

kautta

 

Visma.net 
Pankkiyhteydet    

Visma.net AutoPay automatisoi lähtevää ja tulevaa maksuliikennettä (integroitu Visma.net Financialsin kanssa)
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Verkkolaskujen 
lähetys ja 

vastaanotto

Verkkolaskut 
Saapuvien verkkolaskujen käsittely 
Visma.net AutoInvoicen kautta

Laskujen lähetys automaattisesti 
Visma.net AutoInvoicen kautta

Voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Visma.net AutoInvoicen kautta (integroitu Visma.net Financialsin 

kanssa).
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Ostolaskujen 
kierrätys

Saapuvien laskujen tarkastus ja 
hyväksyntä  
Hyväksyttävän laskun tiliöintien muuttaminen

Näkymä kierrätyksessä hyväksyttyihin laskuihin

Loma-ajan sijaisen ylläpito

Näkymä kaikista ostolaskun hyväksyjistä

Visma.net Approval mahdollistaa laskujen hyväksynnän selaimen kautta tai mobiilisovelluksella. Hyödynnä 

nopea ja helppo selainkäyttö tai käsittele avoimet tehtäväsi matkapuhelimesi kautta.


