
  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotantoversio 2018.2.0 

Uudet ja muuttuneet toiminnot 
 

 

 

 

Päivitetty 25.9.2018 

 

 

  



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 2 

 

 

Sisällys 

Yleistä ................................................................................................................................................................................. 7 

Uusi koulutusvideopalvelu ................................................................................................................................................ 8 

Uusia moduuleita ja liitäntöjä ........................................................................................................................................... 8 

Tavo Oy liitäntä ............................................................................................................................................................... 8 

Yamaha 2018 tilausliitäntä ............................................................................................................................................. 8 

First Stop ketjun toiminnot ............................................................................................................................................. 8 

John Deere Parts Advisor liitäntä .................................................................................................................................... 8 

Ponsse liitäntä ................................................................................................................................................................. 8 

MAN liitäntä .................................................................................................................................................................... 8 

Volkswagen-huoltopisteiden Plussa-liittymä .................................................................................................................. 8 

Volkswagen-huoltopisteiden valtakunnallinen asiakastieto-liittymä ............................................................................. 8 

Myyntitoiminnot ................................................................................................................................................................ 9 

Mahdollisuus määritellä myynnin oletusmaksutavaksi pankkikortti .............................................................................. 9 

Lähetteen luontihetken ja viimeisen muutoshetken näkeminen ja tulostaminen ......................................................... 9 

Automaattilaskutuksessa laskujen lähettäminen sähköpostien automaattilähetys-toiminnoilla .................................. 9 

Tapahtumarivien hakuun oletuksena oleva aikarajaus ................................................................................................ 10 

Ostotilauksen riviviitteeseen pikatilauksesta nimen sijaan asiakasnumero ................................................................. 10 

Mahdollisuus pakottaa läheteruudulla toimitustavan valitseminen ............................................................................ 10 

Mahdollisuus estää Valmis-tilassa olevien lähetteiden muuttaminen ......................................................................... 11 

Toimitusvalmis tilauskanta- toiminto pikatilausten selausruudulla ............................................................................. 11 

Toimitusvalmis tilauskanta-toiminnossa tekstiviestien lähettäminen kun pikatilauksille tehdään varaukset tämän 

hetkisestä varastosaldosta............................................................................................................................................ 11 

Rivikeräily-ruutu valinnaisesti tuotteiden hakuruudun yläreunaan ............................................................................. 12 

Tuotteen yksikkö tulostumaan tarjoukselle ja asiakastilaus-tulosteelle ...................................................................... 12 

Mahdollisuus muuttaa pikalaskelmalle tulostuvaa otsikkoa ........................................................................................ 12 

Pikatilausten selauksessa tuoteriveillä näkyvissä toimittajan nimi .............................................................................. 13 

Seuranta kassalaatikon avauksista erillisellä toiminnolla ............................................................................................. 13 

Mahdollisuus tulostaa lähetteen viitteemme ja viitteenne kentät isolla fontilla ......................................................... 13 

Mahdollisuus poistaa tuotekoodista välilyönnit automaattisesti ennen tuotehakua .................................................. 13 

Muita muutoksia myyntitoiminnoissa .......................................................................................................................... 14 

Myyntireskontra .............................................................................................................................................................. 14 

Myyntireskontra-ruudulle viitteemme ja viitteenne lisäkentät.................................................................................... 14 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 3 

Sähköisen laskutuksen lähetyspäivämäärän ja lähetystilan näkeminen karhukirjeiden tekoruudulla......................... 15 

Sähköinen lähete ............................................................................................................................................................. 15 

Sähköinen lähete lähtemään vasta kun lähete valmis-tilassa ...................................................................................... 15 

Sähköisen lähetteen hinnat neljällä desimaalilla .......................................................................................................... 15 

Korjaamotoiminnot .......................................................................................................................................................... 16 

Maksutavan valinnan estäminen mahdolliseksi myös työmääräysruudulla, kun käytössä integroitu maksupääte .... 16 

GDPR: asiakkaan puhelinnumeron jättäminen tulostamatta työmääräyksille ja työmääräyslaskuille/kuiteille .......... 16 

Tiedot ajoneuvon takuutiedoille ................................................................................................................................... 16 

Cabas liitäntä ................................................................................................................................................................ 16 

Sähköpostien automaattilähetykseen muutos työmääräysten lähetyksessä ............................................................... 17 

Työmääräykselle työmääräyksen luontipäivämäärän tulostaminen ............................................................................ 17 

Muutos Työluokka-termin käyttöön työmääräysruudulla ............................................................................................ 17 

Mahdollisuus säätää käyttöoikeus, kenellä oikeus vaihtaa työnjohtajaa työmääräykselle ......................................... 17 

Työmääräyksen ensimmäisen tulostushetken näkeminen ........................................................................................... 18 

Mahdollisuus ohittaa maksupäätteelle tehtävä hyvitys työmääräyksen hyvityksessä ................................................ 18 

Valinnaisuus sille, tulostetaanko työmääräykset kaikille määräyksen asiakkaille ........................................................ 18 

Muita muutoksia korjaamotoimintoihin ....................................................................................................................... 18 

Työkalenteri ..................................................................................................................................................................... 19 

Viikkokalenterissa päivän avaaminen päivämäärän otsikkopalkista ............................................................................ 19 

Asiakastyytyväisyyskysely palvelu .................................................................................................................................. 19 

Kyselyiden lähettäminen automaattisesti halutulla viiveellä myynniksi päättämisestä .............................................. 19 

Kyselyiden monikielisyys ............................................................................................................................................... 20 

Tietojen ylläpito ............................................................................................................................................................... 20 

Tuotekohtainen alekirjain mahdollista näyttää tuotteiden selauksessa ...................................................................... 20 

Asiakastietojen muutosten hallinnointi eli lokiointi ..................................................................................................... 20 

Tekstiviesti- ja sähköpostimarkkinoinnissa asiakaskohtaisilla lähetysluvilla rajaus ..................................................... 21 

Asetuksissa uudet välilehdet tulostus2 ja korjaamotulostus2 ...................................................................................... 22 

Muutos Tietojen vienti-toimintoon .............................................................................................................................. 22 

Laajennus tietojen muokkaus-toimintoon, maksimissaan kuusi eri rajauskriteeriä ..................................................... 22 

Muutos asiakastietojen muuttamisen käyttöoikeuksien käsittelyyn ........................................................................... 22 

Tuotteiden toimittajakohtaisten elinkaaren koodien määrittely ................................................................................. 22 

Muita muutoksia tietojen ylläpidossa .......................................................................................................................... 23 

Ostotoiminnot .................................................................................................................................................................. 24 

Tilauskirjalla siirtyminen seuraavaan käsiteltävään tilausehdotukseen ....................................................................... 24 

Ostotilauskirjalla verottoman rivin yhteissumman näkeminen valinnaisesti rinnalla .................................................. 24 

Ostotilauksen kulujen näkeminen lähetettyjen ostotilausten ruudulla ....................................................................... 24 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 4 

Luettaessa csv- tilausta sisään ostotilaukseksi ostotilausruudulla, huomautus jos tuote tilauskiellossa ..................... 24 

Verkkolaskutus ................................................................................................................................................................. 25 

Asiakasruudulla erillinen välilehti sähköisen laskutuksen tiedoille .............................................................................. 25 

FuturSoft WeMail laskutuspalvelun tarkistus verkkolaskuoperaattorille muokattavissa ............................................ 25 

Futursoft wemail laskutuspalvelun verkkolaskuosoitteiden tarkistuksessa tuki uusille ean13- muotoisille 

verkkolaskuosoitteille ................................................................................................................................................... 25 

Procountor liitäntä: Aineiston muodostukseen uudeksi valinnaksi pelkkä Finvoice aineisto ...................................... 26 

Huomautus ohjelman käynnistymiseen lähettämättömistä verkkolaskuista ............................................................... 26 

Rivikohtaisten kirjanpidon tilinumeroiden viemisen esto wemail tulostuspalveluun .................................................. 26 

Mahdollisuus välittää verkkolaskussa asiakkaan oma tilausnumero lähetteen viitteenne-kentästä ........................... 27 

Mahdollisuus rajata oletuksena tietty toimipiste sähköisen laskutuksessa, kaikilla työasemilla ................................. 27 

Muita muutoksia verkkolaskutuksessa ......................................................................................................................... 27 

Ostoreskontra .................................................................................................................................................................. 28 

Mahdollisuus aktivoida laskuntarkistusruudun toiminnot maksetulla ostolaskulla ..................................................... 28 

Mahdollisuus perustaa uusi toimittaja verkkolaskujen luentaruudulla........................................................................ 28 

Kustannuspaikkaseuranta moduuli: Toimittajakohtaisen oletuskustannuspaikan käyttö ........................................... 28 

Verkkolaskulta puuttuva eräpäivä lasketaan oletusmaksuehdon mukaisesti .............................................................. 28 

Muutos kursorin siirtymiseen laskuntarkistus-toiminnossa ostolaskun käsittelyruudulla ........................................... 28 

Muita muutoksia ostoreskontrassa .............................................................................................................................. 29 

Monimyymälätoiminnot .................................................................................................................................................. 29 

Mahdollisuus jättää asiakasryhmät synkronoimatta asiakkaiden synkronoinnissa ..................................................... 29 

Sisäinen asiakas valinta synkronoitavissa asiakastietojen yhteydessä ......................................................................... 29 

Toimipisteen nimen tulostus laskulle ennen läheterivejä ............................................................................................ 29 

Muita muutoksia monimyymälätoimintoihin ............................................................................................................... 29 

Maahantuontitoiminnot .................................................................................................................................................. 30 

Valuuttakurssien muuttaminen varastoontuloruudulta ............................................................................................... 30 

Ostohinta tulemaan haluttaessa ensisijaisesti tuotteen ostohinta valuutassa-kentästä ............................................. 30 

Muutoksia valuuttakäsittelyyn eri valuutoissa tehtävillä ostotilauksilla ...................................................................... 30 

Tarratulostus .................................................................................................................................................................... 30 

Tuotetarroille varastoon saapumispäivä varastoontulosta tulostettaessa .................................................................. 30 

Tuotteen nimi2- kentän tulostuksessa korjattu tuuman merkin aiheuttama tilanne .................................................. 31 

Muutos Zebra tulostinten EAN-koodin tulostuspaikan määrittelyyn tarralle .............................................................. 31 

Kellokorttitoiminnot ........................................................................................................................................................ 31 

Passiiviset työntekijät pois näkyvistä kellokorttitietojen hallintatoiminnosta ............................................................. 31 

Raportointi ....................................................................................................................................................................... 31 

Asiakkaiden myyntivertailuraportti yhdenmukaistettu muiden myyntiraporttien kanssa .......................................... 31 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 5 

Tuotemyyntianalyysissä myyjärajaus tapahtumaan myyntirivin mukaan (oletuksena tapahtuman myyjän).............. 31 

Vaihtokonetoiminnot....................................................................................................................................................... 32 

Vaihtokoneen vastaanotossa automaattisesti riville päälle marginaaliverotus ........................................................... 32 

Sarjanumeroseuranta ...................................................................................................................................................... 32 

Mahdollisuus käyttää sarjanumeroseurannassa olevia tuotteita osana tuotepakettia joka tulostetaan yhtenä rivinä

 ...................................................................................................................................................................................... 32 

Rengasmyynnin toiminnot ............................................................................................................................................... 32 

Vannetiedot tuotteille ja vannehaku-toiminto ............................................................................................................. 32 

Rengashotellitoiminnot ja rengasajanvaraus.................................................................................................................. 33 

Rengasajanvarauspalvelussa työmääräysten teko valituista työmääräyksistä............................................................. 33 

Rengasajanvarauspalvelussa valmis pvm vienti työmääräyksille ................................................................................. 33 

Mahdollisuus perustaa myyntiruudulla rengassarja käyttäen pohjana myyntiruudulle haettua asiakasta ja ajoneuvoa

 ...................................................................................................................................................................................... 33 

Korjaamon nettiajanvaraus, huoltovaraus.fi .................................................................................................................. 33 

Vahvistusviestissä valinnaisesti näkyvä varauksen ajankohdan näyttäminen .............................................................. 33 

Muutoksia liitäntöihin ..................................................................................................................................................... 34 

Alkali ja Autosofta liitäntä ............................................................................................................................................. 34 

Volkswagen maahantuojan huoltohistoria ja css aineistoliitännät .............................................................................. 34 

Bosch Core järjestelmä ................................................................................................................................................. 34 

Netvisor myyntireskontra- ja kirjanpitoliitäntä ............................................................................................................ 34 

FIVALDI liitäntä ............................................................................................................................................................. 34 

Duetto liitäntä ............................................................................................................................................................... 34 

Kramp tilausliitäntä (entinen grene) ............................................................................................................................. 34 

Koivunen tilausliitäntä .................................................................................................................................................. 34 

Kaha tilausliitännän palautustoiminnot tukemaan passiivista ftp-yhteyttä ................................................................. 35 

HL Group tilausliitäntä .................................................................................................................................................. 35 

NTC (Nordic Telecom) liitäntä ....................................................................................................................................... 35 

Toyota liitäntä ............................................................................................................................................................... 35 

Nets Viking BAXI maksupääteliitäntä ............................................................................................................................ 35 

Skoda liitäntä ................................................................................................................................................................ 35 

FuturService Android työaikakuittausohjelmisto ......................................................................................................... 36 

Futurmobile android tiedonkeruupääte ohjelmisto ..................................................................................................... 36 

SAP liitännät .................................................................................................................................................................. 36 

Ratioparts liitäntä ......................................................................................................................................................... 36 

SOS Hinaus tiepalvelu- liitäntä ...................................................................................................................................... 36 

Svea rahoitusliitäntä (myös eri ketjukohtaiset versiot liitännästä) .............................................................................. 36 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 6 

Hyundai huoltopisteiden toiminnot: raportti hyundai ajoneuvojen käynneistä .......................................................... 36 

Cvc muotoisen aineiston lukeminen myyntiruuduille ja ostotilausruudulle ................................................................ 36 

Infomedia Microcat varaosaluetteloliitännät (koskien useita automerkkejä) .............................................................. 37 

Nissan CSI liitäntä.......................................................................................................................................................... 37 

muutoksia muihin liitäntöihin ....................................................................................................................................... 37 

Verkkokauppatoiminnot .................................................................................................................................................. 37 

Verkkokauppaan hinnat useilla desimaaleilla ............................................................................................................... 37 

Viron markkinoiden toiminnot ........................................................................................................................................ 37 

Muutoksia ruotsinkieliseen versioon .............................................................................................................................. 37 

Korjauksia ......................................................................................................................................................................... 38 

Myyntitoiminnot ........................................................................................................................................................... 38 

Tietojen ylläpito ............................................................................................................................................................ 38 

Korkolaskutus ............................................................................................................................................................... 38 

Verkkolaskutus .............................................................................................................................................................. 38 

Sähköpostien automaattilähetys .................................................................................................................................. 38 

Korjaamotoiminnot....................................................................................................................................................... 38 

Työkalenteri .................................................................................................................................................................. 39 

Ostotilaustoiminnot ...................................................................................................................................................... 39 

Monimyymälätoiminnot ............................................................................................................................................... 39 

Signotec sähköinen allekirjoitustoiminto ..................................................................................................................... 39 

Factoring toiminnot ...................................................................................................................................................... 39 

Vaihtokonetoiminnot .................................................................................................................................................... 39 

Muita Korjauksia ........................................................................................................................................................... 39 

Ohjelman ylläpidolliset muutokset (ei vaikuta käyttöön, mutta taustatietona) ........................................................... 40 

 

 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 7 

YLEISTÄ 

 

Hyvä ohjelmiston käyttäjä,  

Tässä käyttöohjeessa ovat mukana 2018.1.0 tuotantoversion ohjeen (9.3.2018) 

jälkeiset muutokset.  

 

Mukana ovat myös muutokset, jotka ovat tulleet mukana 2018.1.0 tuotantoversion 

välipäivityksissä 9.3.2018 jälkeen. 

Huomioithan, että tässä ohjeessa ovat mukana kaikki ohjelman moduulit,  

joista osa on lisämaksullisia. 

HUOM! Mikäli käytössänne on asiakastyytyväisyyskysely palvelu, huomioikaa että siinä on oletusarvona uusi 

automaattinen kyselyiden lähettäminen 3 päivän viiveellä asiakkaille. Ellette halua tätä, ottakaa heti asetuksen 

jälkeen tässä ohjeessa neuvottu asetus pois päältä. Lue lisää sivulta 19. 

 

 

Terveisin, 

FuturSoft Oy – Part of Vitec Software Group 

Ylläpito
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UUSI KOULUTUSVIDEOPALVELU 

 

FuturSoftin koulutusvideopalvelu on päivitetty uuteen järjestelmään. Palvelun käynnistys tapahtuu entiseen tapaan 

pääruudun alareunasta painikkeesta Videokoulutukset. Tällöin näytöllä näkyy salasana, joka syötetään palvelun 

käynnistysruudulla. Se on tällä hetkellä AutoFuturissa ”AF.public” ja KoneFuturissa ”KF.public”. Palveluun lisätään 

jatkuvasti uusia koulutuksia. Nyt siellä on mm. tuoreet videot aiheista GRPD, Bosch Core liitäntä (AutoFutur), 

hinnastopäivityksen tekeminen pilvipalvelussa ja kirjanpidon raportit. 

UUSIA MODUULEITA JA LIITÄNTÖJÄ 

TAVO OY LIITÄNTÄ 

 

Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje. 

YAMAHA 2018 TILAUSLIITÄNTÄ 

Tämä uusi tilausliitäntä on toteutettu Yamahan uuden maahantuojan järjestelmiin. Liitännästä on saatavissa erillinen 

käyttöohje. 

FIRST STOP KETJUN TOIMINNOT 

 

Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje. 

JOHN DEERE PARTS ADVISOR LIITÄNTÄ 

John Deeren aiempi varaosaluettelo oli Parts Manager, nyt on toteutettu liitäntä uuteen Parts Advisor luetteloon.  

Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje. 

PONSSE LIITÄNTÄ 

Liitäntä sopimushuoltopisteille on Ponsse Parts Online järjestelmään. Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje.  

MAN LIITÄNTÄ 

Liitännästä sopimushuoltopisteille on saatavissa erillinen käyttöohje. 

VOLKSWAGEN-HUOLTOPISTEIDEN PLUSSA-LIITTYMÄ 

Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje. 

VOLKSWAGEN-HUOLTOPISTEIDEN VALTAKUNNALLINEN ASIAKASTIETO-LIITTYMÄ 

Liitännästä on saatavissa erillinen käyttöohje. 
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MYYNTITOIMINNOT 

MAHDOLLISUUS MÄÄRITELLÄ MYYNNIN OLETUSMAKSUTAVAKSI PANKKIKORTTI 

 

Tämä ominaisuus koskee erillisen maksupääteohjelmiston käyttäjiä, jolloin kassamyynnissä valitaan maksutapa 

manuaalisesti. Nykyään kun valtaosa maksuista on korttimaksuja, voidaan pankkikortti määritellä oletusmaksutavaksi 

kassamyynnissä, käteisen sijasta. Asetus on Lisäasetukset | Korttimyynti | Kassamyynnissä oletusmaksutapana 

pankkikortti. 

 
(Nimike tultaneen tulevissa versioissa muuttamaan ohjelmassa, koska nykyään termit ovat toki debet ja credit ja 

käytännössä koko korttimyynti voidaan käsitellä yhtenä maksutapana. Termillä ei kuitenkaan vaikutusta itse käyttöön 

eikä raportointiin). 

LÄHETTEEN LUONTIHETKEN JA VIIMEISEN MUUTOSHETKEN NÄKEMINEN JA TULOSTAMINEN 

 

Lähetteiden hallintaruudulle voidaan saada näkyville uusina sarakkeina, milloin lähete on luotu ja milloin sitä on 

viimeksi muutettu. Muutettu aika tarkoittaa, milloin läheteruudulla on viimeksi käyty ja hyväksytty muutokset OK 

painikkeella, tämä ei tarkoita, että mitään tietoja olisi välttämättä muutettu. Kentät lisätään lähetteiden 

hallintaruudulla hiiren oikealla kohdasta Lisäsarakkeet. 

 

 
 

Jos nämä tiedot halutaan tulostaa lähetetulosteille, tämä asetetaan päälle asetuksella Tulostusasetukset | Tulostus 2 | 

Lähetteelle luonti- ja tallennusajat alareunaan. Tiedot tulostuvat kuvan mukaisesti pienellä lähetteen alareunaan. 

 

 

 

AUTOMAATTILASKUTUKSESSA LASKUJEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖPOSTIEN AUTOMAATTILÄHETYS-

TOIMINNOILLA 

 

Tämä muutos koskee ohjelman lisämoduulia Sähköpostien automaattilähetys. Automaattilaskutus toiminto asettaa 

nyt yhden sekunnin viiveen sähköpostilaskujen lähettämisen jälkeen, jotta sähköposti ehtii lähteä onnistuneesti ennen 

kuin seuraavaa sähköpostia aletaan lähettämään. Näissä tapauksissa sähköpostien lähetyksessä on voinut tulla 

ongelmia.  
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Tarvittaessa viivettä voi muuttaa automaattilaskutuksen ruudulla kohdassa Viivästetyn laskutuksen viive (sekuntia). 

Jos viive on tällä valinnalla asetettu päälle, se ohittaa oletusarvona toimivan sekunnin viiveen sähköpostin lähetyksen 

yhteydessä. 

TAPAHTUMARIVIEN HAKUUN OLETUKSENA OLEVA AIKARAJAUS 

 

Kun ohjelmaa on käytetty pitkään (esim. 15 vuotta), voivat myyntiruuduilla tehtävät rivien haut hidastua, kun haetaan 

kaikista vanhoista tapahtumista. Sen vuoksi voidaan asettaa päälle aikarajaus, kuinka monen kuukauden takaa 

haetaan tapahtumarivejä. Harvoin on tarvetta hakea vanhempia kuin esimerkiksi kolmen vuoden ajalta. 

 

Oletusrajaus asetetaan asetuksella Yleiset asetukset | Myynti | Tapahtumarivien haun kuukausirajaus. 

 

 
 

Rajauksen aikaväliksi tulee aina kyseisen kuukauden ensimmäinen päivä. Rajaus koskee kuvassa näkyvää alkupäivää 

sekä läheterivien, asiakastilausten että tarjousten rivien hakutoiminnoissa. 

 

 

OSTOTILAUKSEN RIVIVIITTEESEEN PIKATILAUKSESTA NIMEN SIJAAN ASIAKASNUMERO 

 

GDPR asetukseen liittyen voidaan ajatella, ettei asiakkaiden nimiä tule välittää yrityksen ulkopuolelle eikä tulostaa 

välttämättä myöskään yrityksen sisäisiin tulosteisiin. Tätä varten voidaan nyt pikatilauksien asiakkaiden nimet korvata 

pelkällä asiakasnumerolla, kun rivi viedään ostotilaukselle ja muodostetaan viiteteksti. Tämä asetetaan päälle 

asetuksella Yleiset asetukset | Pikatilaus | Pikatilauksen viiteriville ostotilauksille vain asiakasnro. 

 

 
Viiterivin meneminen sähköisissä tilausliitännöissä toimittajille voidaan puolestaan estää seuraavalla asetuksella: 

Yleiset asetukset | Ostotilaus | Sähköisiin tilauksiin rivikohtaiset viitetekstit. 

 

 

MAHDOLLISUUS PAKOTTAA LÄHETERUUDULLA TOIMITUSTAVAN VALITSEMINEN 

Toimitustavan valitseminen voidaan pakottaa läheteruudulla asetuksella, jolloin toimitustapa on oletuksena tyhjä. 

Tällöin tapahtumaa ei pääse vaihtamaan tai muuttamaan tapahtumaa myynniksi ennen kuin toimitustapa on valittu. 

Tämä otetaan käyttöön asetuksella Yleiset asetukset | Lähete | Lähetteen toimitustapa oletuksena tyhjä. 

 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 11 

Vaihtoehtoinen toimintatapa toimitustavan valitsemisen ”pakotettuun muistamiseen” on, että asiakkaan haun jälkeen 

kursori siirtyy aina toimitustapa-kenttään. Tämä otetaan käyttöön asetuksella Yleiset asetukset | Lähete | Siirry ensin 

toimitustapaan asiakkaan haun jälkeen. 

  

Näitä toimintoja voidaan käyttää tarvittaessa myös yhdessä. 

MAHDOLLISUUS ESTÄÄ VALMIS-TILASSA OLEVIEN LÄHETTEIDEN MUUTTAMINEN 

Asetuksilla on entuudestaan mahdollisuus estää kaikkien lähetteiden muuttaminen ja monimyymälätoimintojen 

yhteydessä synkronoitujen lähetteiden muuttaminen. Nyt on mahdollista estää myös valmis-tilassa olevien 

lähetteiden muuttaminen. Tämä on nyt omana erillisenä asetuksenaan. Tällöin kesken-tilassa olevia lähetteitä sallitaan 

siis luonnollisestikin muuttaa. Asetus on Yleiset asetukset | Lähete | Valmis-tilassa olevien lähetteiden muuttaminen 

sallittu. 

 

TOIMITUSVALMIS TILAUSKANTA- TOIMINTO PIKATILAUSTEN SELAUSRUUDULLA 

 

Ennestään pikatilausten ruudulla pikanäppäimellä Ctrl+T käynnistyneelle Toimitusvalmis tilauskanta –toiminnolle on 

nyt ruudulla painike. Kyseessä on erityisesti tukkukauppaa varten kehitetty toiminto, joka kuitenkin sopii myös 

vähittäiskauppaan, kun käytetään paljon pikatilauksia ja tehdään jälkitoimituksia niistä. Ruudun lähtökohtana on 

tarkastella, mitä avoimia pikatilauksia voidaan toimittaa tämän hetken varastosaldojen perusteella. Erityisesti ruutua 

käytetään siihen, että on tilattu tuotteita varastoon ilman, että tilausriviä on kohdistettu asiakkaan pikatilauksiin. 

Tällöin varastoon tulovaiheessa ei ole automatiikkaa esimerkiksi ilmoittaa asiakkaalle tavaran saapumisesta. 

Toiminnolla voidaan tehdä pikatilauksille varaukset tämän hetken varastosaldosta ja tulostaa pikatilaustulosteet 

toimitusta varten asiakkaalle. On suositeltavaa avata ruutu ja käydä läpi sen eri rajausvaihtoehdot ja nähdä, voidaanko 

sitä hyödyntää omassa toiminnassa. 

TOIMITUSVALMIS TILAUSKANTA-TOIMINNOSSA TEKSTIVIESTIEN LÄHETTÄMINEN KUN 

PIKATILAUKSILLE TEHDÄÄN VARAUKSET TÄMÄN HETKISESTÄ VARASTOSALDOSTA 

      

Toimitusvalmis tilauskanta-toiminnossa (kts. edellinen kappale) voidaan nyt lähettää tekstiviestit valituille asiakkaille, 

joille on saapunut pikatilauksen tuotteet varastoon ja ne ovat noudettavissa. Ruudulla näkyy uusina sarakkeina 
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pikatilaukselle syötetty matkapuhelinnumero ja tieto, onko pikatilauksella pyydetty ilmoittamaan tekstiviestillä 

saapumisesta, sekä onko viesti pikatilauksesta lähetetty. Ruudulla on painike Tekstiviestit valituille. Ensin siis valitaan 

Ctrl tai Shift näppäin pohjassa pikatilausrivit, joille viestit lähetetään. 

Lähetettäessä ohjelma kysyy lähetettävän viestin sisällön ja oletukseksi tulee saapumisviestin vakioteksti, joka 

asetetaan asetuksissa kohdassa Lisäasetukset | Lisälaitteet | SMS viesti saapumisesta. Viestin perään tulee aina 

pikatilauksen numero, joka on pakollinen tieto teknisesti, koska tekstiviestien lähetyspalvelu vaatii, että lähetettävät 

viestit eivät ole saman sisältöisiä. 

Onnistuneen viestin lähetyksen jälkeen pikatilausrivi näkyy ruudulla lähetettynä. 

RIVIKERÄILY-RUUTU VALINNAISESTI TUOTTEIDEN HAKURUUDUN YLÄREUNAAN 

Tuotteiden hakuruudussa ruudun alareunassa voidaan ottaa käyttöön ruksaamalla rivikeräily (kts. kuva). Nyt voidaan 

valita, että rivien keräilyruutu aukeaa ruudun ylälaitaan, jossa se pienillä näyttöresoluutioilla ei vie tilaa tuotetiedoilta, 

vaan asettuu ruudun yläreunassa paikkaan, joka usein on tyhjää tilaa rajausten oikealla puolella, kun käytössä on 

suhteellisen leveä näyttö. Asetus on kohdassa Yleiset asetukset | Tuotteet | Rivikeräilyn ruudun sijainti. 

 

 

TUOTTEEN YKSIKKÖ TULOSTUMAAN TARJOUKSELLE JA ASIAKASTILAUS-TULOSTEELLE 

Tuotteen tietoihin syötetty yksikkö tulostuu nyt myös tarjoukselle ja asiakastilaukselle, mikäli se on asetettu 

seuraavalla asetuksella päälle. Myyntitulosteille se on tulostunut jo aiemmin. Lähete-tuloste ei puolestaan 

nykyisellään tue yksikön tulostamista, johtuen siitä, että siinä on muita tietoja siinä kohtaa mihin yksikkö muilla 

tulosteilla tulee. 

 

Koska yksikkö tulostuu tapahtuman toiselle tuoteriville (ns. lisätietorivi), pitää olla päällä seuraava asetus: 

 

Kun tätä käytetään, tulee myös seuraavan asetuksen olla päällä, jotta sarakeotsikoksi ei tulostu ”kpl” vaan ”määrä”. 

 

MAHDOLLISUUS MUUTTAA PIKALASKELMALLE TULOSTUVAA OTSIKKOA 

Pikalaskelmalle tulostuva otsikko voidaan vaihtaa halutuksi koskien sekä A4- että kuittikirjoitin-tulostetta. Asetus on 

Tulostusasetukset | Pikatilaus | Pikalaskelman poikkeava nimike. 
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PIKATILAUSTEN SELAUKSESSA TUOTERIVEILLÄ NÄKYVISSÄ TOIMITTAJAN NIMI 

Pikatilausten rivejä selattaessa nähdään toimittajan nimi nyt suoraan toimittajan numeron jälkeen. Tämä näkyy 

vakiona. 

 

SEURANTA KASSALAATIKON AVAUKSISTA ERILLISELLÄ TOIMINNOLLA 

Nyt voidaan tarvittaessa selvittää jälkikäteen, milloin ja kenen käyttäjän toimesta on tehty kassalaatikon avauksia 

erillisellä avaustoiminnolla. Lokiin eivät tallennu normaalit käteismyynnit joissa laatikkoa avataan, koska ne näkyvät 

normaalisti myyntitapahtumissa, esimerkiksi myynninhallinnasta. Seurantatiedot voidaan avata näkyville helpdeskin 

toimesta etäkäytöllä tai erillisten lähetettävien ohjeiden mukaan tarvittaessa. Tapahtumatyyppi näille avauksille 

ohjelman tapahtumalokissa on 16. 

MAHDOLLISUUS TULOSTAA LÄHETTEEN VIITTEEMME JA VIITTEENNE KENTÄT ISOLLA FONTILLA 

Kun lähetteen viitetekstit sisältävät tärkeitä tietoja esim. logistiikalle, voidaan ne tulostaa hyvin erottuvalla fontilla. 

 

Asetus on Tulostusasetukset | Tulostus 2 | Lähetteellä viitteet vahvennettuna. 

 

MAHDOLLISUUS POISTAA TUOTEKOODISTA VÄLILYÖNNIT AUTOMAATTISESTI ENNEN TUOTEHAKUA 

Jos esimerkiksi nettisivuilta tai asiakkaan tilaukselta haetaan tuotekoodi siinä muodossa, että siinä on välilyöntejä 

välissä, ja omassa tuotekortistossa tuotteet ovat ilman välilyöntiä, voidaan nyt ohjelma saada poistamaan välilyönnit 

automaattisesti sen jälkeen, kun tuotekoodi on kopioitu myyntiruutuun (Ctrl+V liitä toiminnolla). Tällöin ei ole siis 

mahdollista koskaan hakea tuotteita välilyöntien kanssa. Jos tämä on tarve, voidaan asetus laittaa päälle kohdasta 

Yleiset asetukset | Myyntiruutu | Välilyöntien poistaminen tuotekoodista ennen tuotehakua. Toiminto koskee kaikkia 

myynnin tapahtumaruutuja sekä myös ostotilausruutua. 
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MUITA MUUTOKSIA MYYNTITOIMINNOISSA 

 

- Tuotteen yksikkö tulostumaan myös tarjoustulosteella ja asiakastilaus-tulosteella, jos yksikköjen tulostus valittu 

asetuksella päälle. Päälle pitää laittaa asetukset Tulostus | Kaksirivinen tuote-erittely 

tarjous/astil/lähete/pikatil/pikalas = Kaikki tapahtumat ja Tulostus | Tulosta yksikkö tuoteriveille.  

- Jos tarjoukselle on syötetty yhdellekin riville minimimäärä, se tulostetaan nyt tarjoustulosteelle määrä-sarakkeen 

jälkeen. Asiakas näkee siis mille minimimäärälle tarjottu hinta on voimassa. Tulostus ei siis vaadi asetusta. Muut 

kentät tulostuvat vastaavasti hieman lyhyempinä.  

- Jos asiakastilaus on muutettu manuaalisesti toimitettu-tilaan, sen rivejä ei voi enää hakea myyntitapahtumalle. 

Kyseessä erikoistilanne, koska normaalisti rivit tulee hakea asiakastilaukselta myyntitapahtumalle, kun tilaus 

toimitetaan. 

- Automaattilaskutuksessa mahdollisuus jättää laskuttamatta nollana toimitetut läheterivit. Eli kun ei haluta 

laskuille näkyviin nollamääräisiä rivejä. Tälle on ruudulla ruksivalinta. Aiemmin kaikki lähetteiden 

laskuttamattomat rivit on laskutettu. 

- Jos päällä on asetus Myyntiruutu | Tarkista että verollisella myynnillä ei ole verottomia rivejä niin autovero-

riveistä enää huomauteta, jotka ovat arvonlisäverottomia. 

- Luettaessa järjestelmään sähköisiä tilauksia joko Online-järjestelmästä tai verkkokaupasta, on isoilla tietokannoilla 

huomattavissa nyt merkittävä nopeutus, joka on saatu aikaan uudistamalla ruudun päivityskäsittelyä, joka 

tehdään tilausten sisään luennan jälkeen. Nopeutus voi olla luokkaa 5 sekunnista sekunnin kymmenesosiin. 

MYYNTIRESKONTRA 

MYYNTIRESKONTRA-RUUDULLE VIITTEEMME JA VIITTEENNE LISÄKENTÄT 

 

Myyntireskontra- ruudulle voidaan lisätä hiiren oikealla kohdasta Lisäsarakkeet, näkyviin Viitteemme ja Viitteenne 

tiedot. 
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SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN LÄHETYSPÄIVÄMÄÄRÄN JA LÄHETYSTILAN NÄKEMINEN KARHUKIRJEIDEN 

TEKORUUDULLA 

Karhukirjeiden tekoruudulta nähdään nyt sähköistä laskutusta käytettäessä laskujen lähetyspäivämäärän ja 

lähetystilan. Lähetyspäivä nähdään kun lähetys on tehty WeMail tai iPost Finvoice palvelun kautta ja lähetystila 

WeMail palvelun tapauksessa. Mikäli lähetykset on tehty esimerkiksi verkkopankilla, ei näitä tietoja luonnollisesti ole 

järjestelmän tiedossa. 

 

SÄHKÖINEN LÄHETE 

SÄHKÖINEN LÄHETE LÄHTEMÄÄN VASTA KUN LÄHETE VALMIS-TILASSA 

Sähköinen lähete voidaan laittaa lähtemään asiakkaalle vasta, kun lähete on tallennettu valmis-tilaan.  

Ominaisuus laitetaan päälle asetuksella Sähköinen lähete | Lähetä sähköinen lähete automaattisesti vasta valmis-

tilasta. Oletusarvo on Ei, eli sähköinen lähete lähtee heti lähetteen teon jälkeen, myös jos se on tallennettu Kesken 

tilaan. 

Vaikka asetus on päällä, voidaan muodostaa sähköinen lähetetiedosto Kesken-tilassa olevasta lähetteestä 

manuaalisesti lähetteen päättämisruudulla painikkeella Sähköinen lähete. Tällöin avautuu uusi alasvetovalikko, jolla 

voidaan valita, tallennetaanko sähköinen lähete tiedostoksi vai lähetetäänkö se suoraan Online toiminnoilla. 

 

SÄHKÖISEN LÄHETTEEN HINNAT NELJÄLLÄ DESIMAALILLA 

Sähköisten lähetteiden käytössä, kun hinnat esitetään verottomina hintoina myyjäliikkeen puolella, on ilmennyt 

laskuntarkistuksessa pyöristysongelmia lähetteen vastaanottajan päässä, koska tapahtuu sentinpyöristyksiä, jotka 

voivat isoilla kappalemäärillä kertautua useiden senttien suuruisiksi. 

Tätä varten voidaan tarvittaessa muuttaa hintojen käsittely neljälle desimaalille. Sähköisillä lähetteillä hinnat 

välitetään aina verollisina, mutta neljällä desimaalilla käsiteltäessä hinnat voidaan muuttaa luotettavasti verollisen ja 

verottoman välillä ilman että hinnat muuttuvat. Kun uusi asetus on päällä, haetaan tarkat hinnat sähköiseltä 

lähetteeltä ja viedään ne myös työmääräykselle tarkoilla desimaaleilla. Kyseinen päälle laitettava asetus on Sähköinen 

lähete | Sähköisten lähetteiden yksikköhinnat neljällä desimaalilla. Asetus on laitettava päälle sekä myyjäliikkeelle että 

lähetteet vastaanottavalle yritykselle. 
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KORJAAMOTOIMINNOT 

MAKSUTAVAN VALINNAN ESTÄMINEN MAHDOLLISEKSI MYÖS TYÖMÄÄRÄYSRUUDULLA, KUN 

KÄYTÖSSÄ INTEGROITU MAKSUPÄÄTE 

 

Ennestään myyntiruudulla on ollut mahdollista estää manuaalinen maksutavan valitseminen ruudulla omalla 

asetuksellaan. Nyt tämä sama on mahdollista tehdä myös työmääräysruudulla. Näin ei päästä valitsemaan vahingossa 

käteistapahtumalle maksutavaksi korttimaksutapaa. Integroitua maksupäätettä käytettäessä kun valinta tapahtuu 

aina automaattisesti. Kun tämä asetus on päällä, valinta on työmääräysruudun lisäksi pois näkyvistä myös 

työmääräyksen myynniksi päättämisen ruudulta ja ns. osituslaskutuksen ruudulla (työmääräyslistalta hiiren oikealla 

käynnistyvä toiminto). Ositustoiminnossa korttimaksut sen sijaan näkyvät kun ositus erikseen aktivoidaan käyttöön, 

mutta siellä valintaa ei käytännössä voi tapahtua vahingossa. 

Maksutapavalinta otetaan pois näkyvistä seuraavalla asetuksella: 

Lisäasetukset | Korttimyynti | Maksutavan valinta korttimyynniksi estetty työmääräysruudulla. 

GDPR: ASIAKKAAN PUHELINNUMERON JÄTTÄMINEN TULOSTAMATTA TYÖMÄÄRÄYKSILLE JA 

TYÖMÄÄRÄYSLASKUILLE/KUITEILLE  

 

 

GDPR tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaan tietojen tulostamista tarpeettomasti tulee välttää. 

Työmääräystulosteelta voidaankin nyt asetuksella jättää pois asiakkaan puhelinnumero (t). Asetus koskee sekä 

työmääräyksen ns. välitulosteita omaan käyttöön, että asiakkaalle tulostettavaa laskua/kuittia. Valinta on entisen 

asetuksen uutena kohtana, kohdassa Tulostusasetukset | Korjaamotulostus | Asiakkaan puhelinnumeron 

tulostumispaikka, täällä kohta Ei tulosteta. 

TIEDOT AJONEUVON TAKUUTIEDOILLE  

 

Ajoneuvon tietoruudulla on välilehti Takuutiedot. Kesto syötetään kuukausina ja voidaan syöttää kolme eri takuulajia. 

 

CABAS LIITÄNTÄ 

 

- Cabasista tietoja tuotaessa AutoFuturiin päin tuodaan nyt myös auton mittarilukema, vakuutusyhtiön nimi ja 

seuraavat päivämäärät: vahinkopäivä, tuotu korjaamolle, seisonta alkaa, korjaus aloitettu, seisonta loppuu, 

korjaus valmis. 

- Kopioidaan rivin Cabas koodi (RowActionCode) uudelle riville käytettäessä työmääräysruudulla tuoterivin tai 

työrivin jakamistoimintoa. Jakamistoiminto käynnistyy rivin kohdalta hiiren oikealla. 

- Myös nollasummaisille varaosariveille viedään nyt Cabas koodi (RowActionCode) 
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- Varaosariveiltä siirretään nyt Cabas varaosakoodi työmääräykselle ja välitetään se sähköisessä laskutuksessa 

verkkolaskulle. Aiemmin varaosakoodina on viety kiinteästi 1120201 (”Varaosat”). Nyt koodi voi olla ”varaosat”, 

”varaosat (purkuosa)”, ”varaosat (tarvikeosa)” tai ”Marginaaliverotettavat varaosat (purkuosa)”. Näille kullekin 

oma koodinsa. Tieto ei näy työmääräysruudulla vaan välittyy suoraan tietokannan kautta. 

SÄHKÖPOSTIEN AUTOMAATTILÄHETYKSEEN MUUTOS TYÖMÄÄRÄYSTEN LÄHETYKSESSÄ 

 

Muutos koskee optiotoimintoa Sähköpostien automaattilähetys. Jos asiakkaan tiedoissa on syötettynä erillinen 

laskujen sähköpostiosoite (uudehko kenttä joka tullut viimeisissä versioissa), tämä toimi aiemmin oletusosoitteena 

myös lähetettäessä työmääräyksestä kustannusarviota tai välitulostetta asiakkaalle. Nyt vain työmääräyslaskut 

lähetetään tähän laskujen sähköpostiosoitteeseen, muutoin lähetys tehdään asiakkaan normaaliin 

sähköpostiosoitteeseen. Huomiona, että osoitetta voi myös muuttaa lähetysvaiheessa ruudulla ennen lähettämistä. 

TYÖMÄÄRÄYKSELLE TYÖMÄÄRÄYKSEN LUONTIPÄIVÄMÄÄRÄN TULOSTAMINEN 

 

Tietyt maahantuojat vaativat työmääräykselle sen päivämäärän tulostamista takuutöiden tapauksessa, milloin 

työmääräys on luotu eli kirjattu järjestelmään. Tämä saadaan nyt tulostettua asetuksella Lisäasetukset | 

Korjaamotulostus | Tulosta työmääräyksen luontipäivämäärä. 

 

MUUTOS TYÖLUOKKA-TERMIN KÄYTTÖÖN TYÖMÄÄRÄYSRUUDULLA 

 

Työmääräyksen Muut tiedot- välilehdellä on ollut jo jonkin aikaa töiden tyypittelytoiminto, sen lisäksi että ruudun 

yläreunassa on kohta Työn tyyppi. Muut tiedot- välilehden tyypittelyn nimeksi on nyt muutettu Työluokat. Jatkossa 

tämä töiden luokittelu esimerkiksi määräaikaishuoltoihin, öljynvaihtoihin ja muihin työluokkiin on ohjelmassa termillä 

työluokka. Korjaamomyyntianalyysi-raportissa, jossa on käsittely tälle uudemmalle tyypittelylle, on jo aiemmin ollut 

terminä työluokka, kts. alla. 

 

Suosituksena on käyttää työn tyyppi-kenttää erittelemään esimerkiksi normaalit työt, takuutyöt ja sisäiset työt. 

Työluokkia voi samalla työmääräyksellä olla puolestaan useita, joka mahdollistaa töiden luokittelun monipuolisemmin 

sen mukaan, mitä kaikkea ajoneuvolle on työmääräyksellä tehty ja raportoinnin sen mukaan. 

MAHDOLLISUUS SÄÄTÄÄ KÄYTTÖOIKEUS, KENELLÄ OIKEUS VAIHTAA TYÖNJOHTAJAA 

TYÖMÄÄRÄYKSELLE  

 

Kuvassa näkyvällä käyttöoikeuskontrollilla voidaan säätää, millä käyttäjätasolla tai kenellä käyttäjillä on oikeus 

muuttaa työmääräysruudulla työnjohtajaa. Tällöin kyseinen kohta näkyy ruudulla harmaana. Uutta työmääräystä 

perustettaessa työnjohtajaa ei pysty muuttamaan oletusarvostaan. 



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 18 

 

TYÖMÄÄRÄYKSEN ENSIMMÄISEN TULOSTUSHETKEN NÄKEMINEN 

 

 

Työmääräyksen ensimmäinen tulostushetki tallennetaan tietokantaan ja se nähdään viemällä kursori tulosta-

painikkeen päälle. Kun työmääräys on tulostettu, painike näkyy huomiovärillä. Samalla nähdään yhteensä tulostettu 

määrä ja viimeisin tulostushetki.  

MAHDOLLISUUS OHITTAA MAKSUPÄÄTTEELLE TEHTÄVÄ HYVITYS TYÖMÄÄRÄYKSEN HYVITYKSESSÄ 

 

Nyt hyvitettäessä työmääräyslistan toiminnolla Hyvitä työmääräys työmääräystä, joka on veloitettu 

maksupääteohjelmistolla (Nets Lumo tai Viking) tulee kysymys, hyvitetäänkö maksu korttipäätteellä. 

Kysymyksen muoto on seuraava: ”Olet hyvittämässä maksutapahtumaa, joka on veloitettu kortilta. Haluatko samalla 

hyvittää korttitapahtuman maksupäätteeltä”. 

Mikäli tapahtumalla on ollut bonuskirjaus, kysyy ohjelma myös sen osalta, tehdäänkö bonuksen hyvitys. 

VALINNAISUUS SILLE, TULOSTETAANKO TYÖMÄÄRÄYKSET KAIKILLE MÄÄRÄYKSEN ASIAKKAILLE  

Entuudestaan ohjelma on työmääräysruudulla tulostus-painikkeella tulostanut työmääräykset kaikille työmääräyksen 

maksimissaan kolmelle asiakkaalle, jotka määräyksellä on ollut määriteltynä. Jos halutaan kuitenkin tulostaa 

työmääräyksestä vain pääasiakkaan kappale, voidaan tämä nyt valita asetuksella. Asetus on Tulostusasetukset | 

Korjaamotulostus | Tulosta työmääräys vain pääasiakkaalle. 

 

MUITA MUUTOKSIA KORJAAMOTOIMINTOIHIN 

 

- Työmääräyksen osituslaskutuksen ruudulla (työmääräyslistalta hiiren oikealla käynnistyvä ruutu) näkyy nyt myös 

työmääräyksen kokonaissumma asiakaskohtaisten summien lisäksi. 

- Työkoodit pidennetty 16 merkkisistä 32 merkkiä pitkiksi kautta ohjelman, niin työvaiheilla, työvaiheiden 

ohjeajoilla kuin työmääräyksilläkin. MAN:n työkoodit ovat maksimissaan 17 merkkisiä. 

- Työn tyyppi ja työn luokka termit ovat yhdenmukaistettu kautta ohjelman. Työluokka termiä käytetään nyt 

työriveillä olevasta luokituksesta, työmääräyksen muut tiedot-välilehden luokituksesta ja työn tyyppiä 

työmääräyksen oikean yläreunan tyypityksestä. 

- Työkalenterista lähetettäessä asiakkaalle sähköpostien automaattilähetys-moduulilla muistutusta 

ajanvarauksesta, niin mikäli ajanvarauksesta ei ole tehty työmääräystä tai työmääräyksellä ei ole selvitys-kentässä 
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tekstiä, ohjelma ehdottaa lähettämään asiakkaan muistutusviestissä ajanvarauslapun tekstin. Ohjelma näyttää 

mikä se on ja ehdottaa sen lähettämistä. 

- Mahdollisuus tulostaa työmääräys työmääräyksen tämän hetken tiedoilla, kun normaalisti työmääräyksen 

selvityskenttä ja muut tekstikentät tulostetaan laskutushetken tiedoilla. Tämä antaa mahdollisuuden tulostaa 

lasku esim. täydennetyllä selvityskentällä. Tämä asetetaan päälle kohdasta Tulostusasetukset | Korjaamotulostus 

| Työmääräyslaskulle tiedot työmääräyksen nykyisistä tiedoista. Ominaisuus koskee työmääräyksen uusimman 

laskun tulostamista, aiemmin tehdyt, hyvitetyt laskut tulostuvat aina laskutushetken tekstitiedoilla. 

- Työmääräysten vakuutusyhtiölaskutus-moduuli: tarkastajan nimikentän pituus rajoitettu 35 merkkiin. Pidempi 

nimi saattoi aiheuttaa aineiston hylkäämisen. Pituusrajoitukset ruudulla tehty myös vahinkotunnukselle ja 

tarkastajan tunnukselle, jotka eivät kuitenkaan ennestään voineet välittyä laskulle asti liian pitkinä. 

- Työmääräysruudulla tulostettaessa työmääräys, niin mikäli työmääräyksellä on kaksi tai kolme eri asiakasta, 

tulostetaan tällöin vain yhteen kertaan työmääräys. Aiemmin on tulostunut jokaisen asiakkaan tuloste. Edelleen 

tulostettaessa jälkikäteen myyntitulosteita työmääräyksistä, tulostetaan luonnollisesti jokaisen asiakkaan 

tulosteet. 

TYÖKALENTERI 

VIIKKOKALENTERISSA PÄIVÄN AVAAMINEN PÄIVÄMÄÄRÄN OTSIKKOPALKISTA 

Tämä ei ole muutos vaan käyttövinkki, jota ei ole ollut mukana aiemmissa versio-ohjeissa. Käytettäessä 

viikkokalenteria, siirtyminen tiettyyn päivään tapahtuu napsauttamalla päivämäärän otsikkopalkkia ruudun yläosasta. 

Viikkokalenteri avataan työkalenteri-ruudun alareunan painikkeesta Viikkokalenteri tai painamalla Alt+V. 

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PALVELU 

KYSELYIDEN LÄHETTÄMINEN AUTOMAATTISESTI HALUTULLA VIIVEELLÄ MYYNNIKSI PÄÄTTÄMISE STÄ 

 

HUOM! TÄMÄ AUTOMATIIKKA ASTUU VOIMAAN AUTOMAATTISESTI OLETUSARVOISESTI, KUN VERSIO ON 

PÄIVITETTY JA OHJELMAAN ON REKISTERÖITY ASIAKASTYYTYVÄISYYSPALVELU KÄYTTÖÖN.  

MIKÄLI ET HALUA AUTOMAATTISTA LÄHETTÄMISTÄ, KYTKE ALLA MAINITTU ASETUS VÄLITTÖMÄSTI PÄIVITYKSEN 

JÄLKEEN POIS PÄÄLTÄ 

Asiakastyytyväisyyskyselyn lähetys voidaan nyt automatisoida, tapahtumaan halutulla viiveellä (oletuksena 3 pv). 

Asetuksissa, kohdassa Korjaamoasetukset | Korjaamon oletustiedot, asetetaan seuraavien kuvien mukaiset asetukset. 

 

 

Ylin asetus määrää, että automatiikka on päällä. Sen jälkeen asetetaan minimisumma ja haluttu viive päivissä. 

Oletuksena nämä ovat kuvan mukaiset 25 euroa ja 3 päivää. 

Tämän jälkeen työmääräyksen myynniksi päättämisen yhteydessä asiakkaan tiedot lähetetään 

asiakastyytyväisyyskyselyn palveluun. Palvelu lähettää ko. viestin asiakkaalle vasta säädetyn viiveajan jälkeen. 

Myynniksi päättämisruudulla nähdään, mihin numeroon viesti lähtee (asiakkaan, ajoneuvon tai työmääräyksen 

tiedoissa oleva numero) ja haluttaessa voidaan ottaa kuvassa näkyvä ruksi pois, jolloin kyselyä ei lähetetä.  



  

 Tuotantoversion 2018.2.0 uudet toiminnot 20 

 

Lisäominaisuutena on nyt lisäksi, että ohjelma huomauttaa työmääräyslista-ruudun avauksessa, mikäli palautteita ei 

ole palvelusta haettu 14 vuorokauden sisällä edellisestä palautteiden hausta. Tällä ohjataan korjaamon henkilökuntaa 

mm. reagoimaan mahdollisiin reklamaatioihin ilman, että palautteet unohdetaan hakea ja käsitellä. 

KYSELYIDEN MONIKIELISYYS 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn ruudulla viestipohjien syötön yhteydessä on nyt viestipohjat viidellä kielellä. Kyselyt 

lähetetään asiakkaan tiedoissa valitun kielen mukaisesti. Käytössä tulee tällöin olla monikielitoiminnot-lisämoduuli. 

TIETOJEN YLLÄPITO 

TUOTEKOHTAINEN ALEKIRJAIN MAHDOLLISTA NÄYTTÄÄ TUOTTEIDEN SELAUKSESSA 

 

   

Kun käytössä ovat tuotekohtaiset alennuskirjaimet, joiden mukaan annetaan alennuksia, voidaan tämä nyt lisätä 

näkyviin tuotteiden selaus- ja hallintaruuduille. Tämä tapahtuu tuotteiden selauksesta hiiren oikealla kohdasta 

Sarakkeet | Valitse näytettävät sarakkeet. Uusi kohta on listan alimpana. 

ASIAKASTIETOJEN MUUTOSTEN HALLINNOINTI ELI LOKIOINTI  

Ohjelma pitää nyt kirjaa kaikista muutoksista asiakastietoihin. Seuranta kattaa asiakastietojen kaikki kentät, myös 

erilaiset ruksivalinnat. Tietojen muutoksia voidaan seurata ja oikeus näiden tietojen katsomiseen voidaan määritellä 

käyttäjäkohtaisesti. 

Käyttötarve toiminnolle liittyy uusiin GDPR asetuksen vaatimuksiin, jolloin on tarvittaessa hyvä pystyä näkemään, kuka 

käyttäjä ja milloin on syöttänyt asiakaskortistoon tiettyjä tietoja. Ennen kaikkea voidaan selvittää syntyneet 

virhetilanteet ilman, että syy jää avoimeksi. 

Oikeudet muutosten katseluun määritellään käyttöoikeuksien kohdassa Asiakastietojen muutosloki. Oletuksena on 

taso 9. 
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Toiminto käynnistetään toimintojen nimihaulla esim. ”muutosloki” tai kohdasta Tietojen ylläpito | Huoltotoiminnot | 

Asiakastietojen muutosloki. 

Tietoja voidaan rajata ruudulla asiakasnumerolla, kentän nimellä (kentän nimet näkyvät ruudulla), päivämäärällä ja 

muuttajan käyttäjätunnuksella. 

 

TEKSTIVIESTI- JA SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNISSA ASIAKASKOHTAISILLA LÄHETYSLUVILLA RAJAUS 

Asiakkaan tiedoissa on edellisissä versioissa tullut uudet valinnat sähköposti- ja tekstiviestimarkkinoinnin luville. 

 

Nyt näitä voidaan käyttää myös rajauskriteerinä ohjelman markkinointitekstiviestien lähetyksessä ja 

sähköpostiaineistojen muodostuksessa halutuille asiakkaille. Kuvissa näkyvät rajausruksit ovat nyt oletuksena päällä. 
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ASETUKSISSA UUDET VÄLILEHDET TULOSTUS2 JA KORJAAMOTULOSTUS2 

 

Koska pienillä resoluutioilla asetusruuduille ei mahdu näkyviin kuin noin 40 asetusta, jolloin loput asetukset eivät näy, 

on tulostusasetuksia varten tehty toiset välilehdet, Tulostus 2 ja Korjaamotulostus 2. Asetuksia on jaettu näille 

välilehdille siten, että yleisimmin tarvitut ovat perusvälilehdellä ja harvemmin tarvitut 2-välilehdillä.  

Näiden uusien välilehtien lisäksi entisiä asetuksia on siirretty välilehtien välillä niin ettei 40 asetuksen raja tule 

välilehdillä vastaan. Mikäli tiettyä asetusta ei löydy käyttöohjeessa neuvotulta välilehdeltä, kannattaa aina käyttää 

asetusten nimihakutoimintoa, jolla asetukset löytää helposti. 

MUUTOS TIETOJEN VIENTI-TOIMINTOON 

 

Tietojen vienti-toiminnolla voidaan määritellä formaatteja missä ohjelman tietoja viedään ulos muihin järjestelmiin. 

Toimintoa käytetään esimerkiksi tietojen vientiin verkkokauppoihin ja raportointitarkoituksiin.  

Nyt vientiä on muutettu siten että vietäessä muistiinpano-tyyppisiä kenttiä (memo), kuten esimerkiksi asiakkaan 

muistiinpanokenttiä, työmääräyksen selvityskenttiä ja vastaavia, että rivinvaihtomerkit korvataan siirrossa 

välilyöntimerkeillä. Tiedot siirtyvät näin yksirivisinä. Moniriviset tiedot siirtyvät näin helpommin muihin järjestelmiin 

(aiemmin todennäköisesti siirto ei ole ollut näissä kentissä ylipäänsä mahdollista). Muutos ei vaadi asetuksia. 

LAAJENNUS TIETOJEN MUOKKAUS-TOIMINTOON, MAKSIMISSAAN KUUSI  ERI RAJAUSKRITEERIÄ  

 

Tietojen muokkaustoiminnot ovat toimintoja joilla voidaan helpdeskin toimesta toteuttaa haluttuja tietokannan 

muokkausajoja ilman ohjelmamuutoksia. Nyt muokkaustoimintoihin on tehty mahdollisuus lisätä kolmen sijasta kuusi 

rajausta, jolla ohjataan tietojen muuttamista. Tämä mahdollistaa haluttujen uusien muokkaustoimintojen 

toteutuksen, joista tarvittaessa lisätietoja helpdeskistä. 

MUUTOS ASIAKASTIETOJEN MUUTTAMISEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN KÄSITTELYYN 

Jos asiakastietojen muuttaminen on käyttöoikeuksissa poistettu käyttäjältä, estetään nyt myös Lisätiedot-välilehden 

uudempien ruksivalintojen muuttaminen. 

TUOTTEIDEN TOIMITTAJAKOHTAISTEN EL INKAAREN KOODIEN MÄÄRITTELY 

 

Mikäli toimittajan hinnastossa tulee koodiarvo, josta voidaan päätellä, onko tuote poistunut tuote, niin uusi tuote 

ettei sitä voi vielä tilata (mutta kuitenkin hinnastossa mukana), normaali tuote, tuote jota ei enää tilata lisää 

varastoon, niin nämä elinkaarien koodit ja niitä vastaavat nimitykset voidaan perustaa tietokantaan ja päivittää tieto 

hinnastopäivityksessä.  Tämä tapahtuu kirjoittamalla toimintojen nimihakuun ”elinkaar” ja käynnistämällä toiminto 

Tuotteiden elinkaaren koodien hallinta. 
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Ensin syötetään vapaa juokseva numero, sen jälkeen toimittajanumero, toimittajan käyttämä koodi ja lopuksi 

käytettävä nimitys. Tieto lisätään sen jälkeen hinnastopäivityksen tulkintaohjeeseen ja tieto näkyy tuotteen 

tietoruudulla Lisätietoja- välilehdellä. 

 

MUITA MUUTOKSIA TIETOJEN YLLÄPIDOSSA 

 

- Asiakaspostitus-toiminnossa sähköpostilistan tekemisessä csv-muotoon on nyt rajausruksi, että viedään vain ne 

asiakkaat, joiden tiedoissa asiakasruudulla on sähköpostimarkkinoinnin lupa. Rajausruksi on aina oletuksena 

päällä. 

- Markkinointitekstiviestit-toiminnossa on nyt rajausruksi, että viedään vain ne asiakkaat, joiden tiedoissa 

asiakasruudulla on tekstiviestimarkkinoinnin lupa. Rajausruksi on aina oletuksena päällä. 

- Tuotteiden haussa painettaessa F5 näppäintä tuoterivien kohdalta kursori palaa siihen yläosan rajauskenttään, 

jossa oltiin viimeksi. 

- Tietojen muokkaus- toimintoa laajennettu siten, että siinä voidaan antaa kolmen sijasta maksimissaan kuusi 

lähtöarvoa muokkaustoiminnolle. Voidaan siis esimerkiksi rajata muokkauslausetta kuudella eri tekijällä. 
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OSTOTOIMINNOT 

TILAUSKIRJALLA SIIRTYMINEN SEURAAVAAN KÄSITELTÄVÄÄN TILAUSEHDOTUKSEEN 

 

Ostotilauskirjalla painettaessa toimintoa Yhteenveto, on uusi painike Siirry viimeksi käsitellyn jälkeiseen, jolle on 

pikanäppäin F6. Kun on hyväksytty tietyn toimittajan tilaus, voidaan tällä siirtyä listalla seuraavaan siinä järjestyksessä 

kun lista on järjestetty. 

OSTOTILAUSKIRJALLA VEROTTOMAN RIVIN YHTEISSUMMAN NÄKEMINEN VALINNAISESTI RINNALLA 

Ostotilausruudulla voidaan nyt nähdä rivin yhteissumma verollisen rinnalla verottomana. Tämä otetaan käyttöön 

painamalla tuoterivien kohdalla hiiren oikeaa, ja sieltä kohdasta Lisäkentät valita tämä uusi kenttä.  

OSTOTILAUKSEN KULUJEN NÄKEMINEN LÄHETETTYJEN OSTOTILAUSTEN RUUDULLA 

 

Ostotilauksen rivin kulut voidaan lisätä näkymään lähetettyjen ostotilausten selausruudulla ruksaamalla kuvassa 

näkyvä ruksi ruudun alalaidasta. Ruksin arvo tallentuu konekohtaisesti. Kulu näkyy aina kappalekohtaisena kuluna, ei 

rivin yhteiskuluna. 

LUETTAESSA CSV- TILAUSTA SISÄÄN OSTOTILAUKSEKSI OSTOTILAUSRUUDULLA, HUOMAUTUS JOS 

TUOTE TILAUSKIELLOSSA 

Nyt kun luetaan csv- tiedostosta tilausta ostotilausruudulle, tulee tilauskiellossa olevalle tuotteelle kysymys, 

haetaanko tuote tilauskiellosta huolimatta tilaukselle. Tarkoitus on siis välttää tilaamasta tuotteita vahingossa, jotka 

todettu esimerkiksi epäkuranteiksi. 
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VERKKOLASKUTUS 

ASIAKASRUUDULLA ERILLINEN VÄLILEHTI SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN TIEDOILLE 

 

Verkkolaskutiedot ovat nyt asiakasruudulla uudella välilehdellään, Sähköinen laskutus, paremman selkeyden ja 

verkkolaskutukseen eri lisämoduulien yhteydessä tulleiden uusien tietojen myötä. 

 

FUTURSOFT WEMAIL LASKUTUSPALVELUN TARKISTUS VERKKOLASKUOPERAATTORILLE 

MUOKATTAVISSA 

 

 

FuturSoft We mail laskutuspalveluun kuuluu ominaisuutena verkkolaskuoperaattorin oikeellisuuden tarkistaminen 

ennen lähetystä, kun asetus Tarkista verkkolaskuoperaattori on päällä. Aiemmin sallitut, palvelun operaattorin 

PostNord Strålforsin tukemat operaattorit olivat kiinteästi ohjelmassa. Nyt ne on muutettu asetukseksi, jolloin uusia 

operaattoreita voidaan tarkistuksen piiriin lisätä myös itse, ilman että tarkistusta tarvitsee ottaa pois päältä. Asetus on 

Lisäasetukset | FuturSoft laskutus | Sallitut verkkolaskuoperaattori. 

FUTURSOFT WEMAIL LASKUTUSPALVELUN VERKKOLASKUOSOITTEIDEN TARKISTUKSESSA TUKI UUSILLE 

EAN13- MUOTOISILLE VERKKOLASKUOSOITTEILLE 

Verkkolaskuosoitteiden uutena muotona on tullut OVT-tunnusten ja IBAN tilinumeroiden rinnalle EAN koodin 

muotoiset verkkolaskuosoitteet. Tällöin pituus on 13 merkkiä ja viimeinen merkki on tietyllä kaavalla laskettava 

tarkistenumero. FuturSoftin laskutuspalvelussa oleva verkkolaskuosoitteiden tarkistustoiminto hyväksyy nyt nämä 

uuden muotoiset osoitteet, ilman että tarkistustoimintoa joudutaan ottamaan pois päältä. 
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PROCOUNTOR LIITÄNTÄ: AINEISTON MUODOSTUKSEEN UUDEKSI VALINNAKSI PELKKÄ FINVOICE 

AINEISTO 

Verkkolaskuaineiston lähetykseen tulee Procountor-liitännän ollessa käytössä lähetysruutu, jolla valitaan, mitä 

aineistoja muodostetaan ja lähetetään, esimerkiksi Procountoriin ja FuturSoft laskutuspalveluun. Nyt tälle ruudulle on 

lisätty vaihtoehdoksi myös pelkkä Finvoice- aineiston muodostus. Sitä tarvitaan tilanteessa, että aineisto lähetetään 

Procountor kirjanpidon lisäksi erillisellä lähetysohjelmalla ulkopuoliselle palveluntarjoajalle (tilitoimisto, 

perintätoimisto tai vastaava). Tällöin ulkoisen osapuolen tulee huolehtia aineiston lähettämisestä. 

 

HUOMAUTUS OHJELMAN KÄYNNISTYMISEEN LÄHETTÄMÄTTÖMISTÄ VERKKOLASKUISTA 

Ohjelman käynnistymiseen saadaan nyt huomautus lähettämättömistä verkkolaskuista. Tämä tapahtuu asetuksella 

Lisäasetukset | Finvoice | Ilmoita lähettämättömistä laskuista. Tämä toiminto on nyt käytössä kaikille 

verkkolaskutuksen käyttäjille, aiemmin ominaisuus oli osana FuturSoft laskutuspalvelua. 

 

Tarkistus tutkii, onko 60 päivän sisällä tehtyjä laskuja lähettämättä. 

FuturSoftin tukipalvelussa voidaan tarvittaessa päivittää kaikille tehdyille laskuille lähetyspäivä, jotka on esimerkiksi 

tehty ennen FuturSoft laskutuspalvelun käyttöönottoa, ettei niistä tule aiheetonta varoitusta ensimmäisen 60 pv 

aikana.  

RIVIKOHTAISTEN KIRJANPIDON TILINUMEROIDEN VIEMISEN ESTO WEMAIL TULOSTUSPALVELUUN 

Verkkolaskuaineistoihin voidaan viedä kirjanpidon tilinumero tilitoimistoille aineistojen lähettämistä varten, jos tiedot 

viedään kirjanpitojärjestelmiin. Kuitenkin tulostuspalvelut voivat tällöin tulostaa laskut myös asiakkaille meneviin 

laskuihin nimikkeellä ”tiliöintiehdotus”. Tätä vaihtoehtoa varten on nyt asian määrittävässä asetuksessa uutena 

vaihtoehtona, että tulostuspalveluun meneviin laskuihin tilinumero-tietoa ei viedä. Ominaisuutta tuetaan FuturSoft 

WeMail aineiston tapauksessa kun asiakkaan tiedoissa on päällä tulostuspalvelu. Asetus on Lisäasetukset | Finvoice | 

Kirjanpidon tilinumerot RowProposedAccountText. 
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MAHDOLLISUUS VÄLITTÄÄ VERKKOLASKUSSA ASIAKKAAN OMA TILAUSNUMERO LÄHETTEEN 

VIITTEENNE-KENTÄSTÄ 

Tehtäessä verkkolaskuja asiakkaalle, voidaan niihin saada välitettyä RowIdentifier kentässä asiakkaan oma 

tilausnumero. Näin asiakas voi käyttää tätä tietoa laskujen automaattiseen tarkistamiseen. Tilausnumero on tällöin 

aina syötettävä pelkkänä numerotietona lähetteen Viitteenne kenttään. Tällöin kullekin asiakkaalle laitetaan 

asiakastietoruudun Finvoice- välilehdellä päälle seuraavasta valikosta: 

 

Jotta RowIdentifier kenttä viedään verkkolaskuihin ja lisäksi lähetteen päivämäärä, tulee päällä olla asetus 

Lisäasetukset  | Finvoice | Tulosta rivikohtaisesti lähetenumerot ja toimituspäivät. 

 

Asetus tulee laittaa ensin päälle, koska valinta asiakasruudulla on näkyvissä vain asetuksen ollessa päällä. 

MAHDOLLISUUS RAJATA OLETUKSENA TIETTY TOIMIPISTE SÄHKÖISEN LASKUTUKSESSA, KAIKILLA 

TYÖASEMILLA 

 

Sähköisen laskutuksen ruudulla on kuvassa näkyvä painike, jolla voidaan monimyymäläympäristössä (kun synkronointi 

on asetettu päälle) valita, että rajattuna oleva toimipiste tulee aina oletusrajaukseksi, kun ruutu avataan. Valinta 

tallentuu tietokantakohtaiseksi asetukseksi ja tulee voimaan kaikille työasemille/käyttäjille kerralla. 

Käyttötarve liittyy esimerkiksi siihen, että usean toimipisteen ympäristössä toimipisteet lähettävät laskut itsenäisesti, 

mutta eivät aina ehdi lähettää laskuja saman päivän aikana. Tällöin ne voitaisiin vahingossa yöllä tapahtuvan 

synkronoinnin jälkeen lähettää vahingossa myös päätoimipisteestä, jolloin asiakas voisi saada laskun kahteen kertaan. 

MUITA MUUTOKSIA VERKKOLASKUTUKSESSA 

 

- Mikäli asiakas ei ole tulostuspalvelun asiakas vaan lasku lähetetään aitona verkkolaskuna, on poistettu 

katuosoitteen vaatimus asiakkaan tiedoista, koska se on ennestään estänyt aineiston muodostamisen. 

- WeMail sähköinen laskutuspalvelu: sallii nyt verkkolaskun lähettämisen ilman täydellisiä osoitetietoja, kun 

kyseessä on laskujen sähköinen vastaanotto, eikä postituspalvelun lasku. 

- WeMail palvelun yhteydessä käytettävä operaattorin tunnuksen oikeellisuustarkistus on täydennetty sisältämään 

uusia operaattoreita, kattaen Tieken verkkopalvelussa listatut tämän hetkiset operaattorit, joita myös palvelun 

operaattori PostNord Strålfors tukee. 
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OSTORESKONTRA 

MAHDOLLISUUS AKTIVOIDA LASKUNTARKISTUSRUUDUN TOIMINNOT MAKSETULLA OSTOLASKULLA 

 

 

Kun lasku on maksettu, laskuntarkistuksen ja laskun rivien tietojen muuttaminen on oletuksen estetty. Ruudun 

alareunassa voidaan ruksata tarvittaessa päälle ”Salli maksetun laskun rivien käsittely”, jonka jälkeen voidaan mm. 

selata niitäkin laskurivejä, jotka eivät mahdu yhdellä kertaa ruudulle. 

MAHDOLLISUUS PERUSTAA UUSI TOIMITTAJA VERKKOLASKUJEN LUENTARUUDULLA 

 

 

Jos saadaan verkkolasku uudelta toimittajalta, se on nyt mahdollista perustaa verkkolaskujen luentaruudulla, ilman 

tarvetta avata toinen ohjelma ja perustaa se sitä kautta. Painike on ruudun alareunassa. Kun toimittaja on perustettu, 

niin laskun tietojen muokkausruudulla voidaan valita laskulle tämä uusi toimittaja. 

KUSTANNUSPAIKKASEURANTA MODUULI: TOIMITTAJAKOHTAISEN OLETUSKUSTANNUSPAIKAN KÄYTTÖ 

 

Jos tietyn toimittajan laskut oletuksena koskevat aina tiettyä kustannuspaikkaa kuten esimerkiksi tiettyä myymälää, 

voidaan toimittajan tietoruudulla nyt valita oletuskustannuspaikka. Kun toimittajaa valitaan ostolaskun lisäysruudulla, 

ohjelma kysyy, käytetäänkö kustannuspaikkana ko. oletuskustannuspaikkaa. 

Myös verkkolaskujen luentatoiminnossa haetaan laskulle kustannuspaikaksi mahdollinen toimittajalle syötetty 

oletuskustannuspaikka. Kustannuspaikka valitaan toimittajaruudulla kuvassa näkyvässä kohdassa. 

 

VERKKOLASKULTA PUUTTUVA ERÄPÄIVÄ LASKETAAN OLETUSMAKSUEHDON MUKAISESTI  

Mikäli toimittajan verkkolaskulta puuttuu eräpäivä, se lasketaan nyt toimittajan oletusmaksuehdon mukaisesti. 

MUUTOS KURSORIN SIIRTYMISEEN LASKUNTARKISTUS-TOIMINNOSSA OSTOLASKUN 

KÄSITTELYRUUDULLA 

Kursori siirtyy nyt lähetteen laskulle lisäämisen jälkeen kenttään Toimittajan lähetenumero, jos sillä kentällä 

suoritettiin edellinen haku. Aiemmin siirryttiin aina kenttään Oma tilausnumero.  
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MUITA MUUTOKSIA OSTORESKONTRASSA 

 

- Muutos monimyymäläkäyttöä varten siihen, että kun sivutoimipisteissä ei ole käytössä eikä rekisteröitynä 

ostoreskontraa, niin toimittajien hallinnassa ei tällöin myöskään näytetä vain ostoreskontraa varten 

toimittajakortistossa olevia toimittajia. Tällöin tietokannassa, kun toimittajat on synkronoitu, on niiden tiedoissa 

”Vain ostoreskontran toimittaja”. Näin näkyy siis vain tarvittavat tavarantoimittajat hakuja tehdessä. 

Muutoinkaan vain ostoreskontran toimittajat eivät näy tuotteiden hauissa eikä tuoteruudun toimittajavalikossa, 

muutos koskee siis nyt toimittajien selaus- ja hakuruutuja. 

- Verkkolaskujen sisään luennassa ohjelma ei suorita enää tunnistusta toimittajan tilinumerolla tilanteessa, että 

sama tilinumero on useammalla kuin yhdellä toimittajalla. Tämä tilanne on tullut esimerkiksi Trust 

laskutuspalvelua käyttävillä toimittajilla jolloin ei ole voitu tunnistaa luotettavasti oikeaa toimittajaa. On kuitenkin 

edelleen niin että tilinumeroa käytetään tunnistamiseen vain jos laskulta ei löydy y-tunnusta (joka täsmää 

toimittajakortistossa olevaan) eikä ovt-tunnusta. Tilinumero on vasta kolmas tunnistuskriteeri. 

MONIMYYMÄLÄTOIMINNOT 

MAHDOLLISUUS JÄTTÄÄ ASIAKASRYHMÄT SYNKRONOIMATTA ASIAKKAIDEN SYNKRONOINNISSA 

Aiemmin asiakkaiden synkronoinnissa on synkronoitu aina myös asiakasryhmät. Nyt tälle on oma valintansa ruudulla, 

joka on oletuksena päällä, niin ettei mikään muutu päivityksen yhteydessä. 

 

SISÄINEN ASIAKAS VALINTA SYNKRONOITAVISSA ASIAKASTIETOJEN YHTEYDESSÄ 

 

Asiakastiedoissa oleva sisäinen asiakas-ruksi ei synkronoidu oletusarvoisesti johtuen tietyistä käyttötarpeista. Nyt 

uudella asetuksella se voidaan kuitenkin ottaa synkronointiin mukaan. Jos käytössä on asiakkaiden reaaliaikainen 

synkronointi, on tärkeää, että asetus laitetaan kerralla päälle kaikkiin toimipisteisiin. Asetus on Lisäasetukset | Sivuliike 

| Synkronoi sisäinen asiakas valinta asiakastiedoissa. 

TOIMIPISTEEN NIMEN TULOSTUS LASKULLE ENNEN LÄHETERIVEJÄ 

Normaalisti monimyymäläkäytössä on raportoinnin vuoksi suositeltavaa tai jopa pakollista laskuttaa kukin toimipiste 

omalla laskullaan. Jos kuitenkin päädytään laskuttamaan kaikki lähetteet samalla koontilaskulla eri toimipisteistä, on 

nyt mahdollista tulostaa lähetteen erittelyrivin jälkeen, ennen tuoterivejä, toimipisteen nimi jonka lähete on kyseessä. 

Tämä valitaan käyttöön asetuksella Lisäasetukset | Sivuliike | Toimipisteen nimi laskuille ennen läheterivejä. 

MUITA MUUTOKSIA MONIMYYMÄLÄTOIMINTOIHIN 

 

- Toimittajatietojen kenttä ”Poikkeava toimittaja, jolle tilausrivit ohjataan” muutettu jäämään kiinteästi pois 

synkronoinnista. Monimyymäläkäytössä on todettu, että tätä tietoa halutaan käyttää eri toimipisteissä eri arvossa 

mm. toimipisteeltä toiselle tilaamisen yhteydessä, jolloin se ei saa olla kaikissa toimipisteissä sama. 

- Synkronointia tehtäessä manuaalisesti, tallentuu nyt kaikille koneille yhteisenä asetuksena ruksivalinta 

”Asiakkaiden saldot päätoimipisteestä sivutoimipisteeseen”. Ajastetun synkronoinnin asetuksiin valinta tallentui 

jo aiemmin, eli muutos koskee manuaalista synkronointia. 
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MAAHANTUONTITOIMINNOT 

VALUUTTAKURSSIEN MUUTTAMINEN VARASTOONTULORUUDULTA 

 

Valuuttojen hallintaruudulle pääsee nyt suoraan varastoontuloruudulta.  Painike on ruudun Tilausten saapuminen 

yläreunassa oikeanpuoleisimpana kohtana. 

OSTOHINTA TULEMAAN HALUTTAESSA ENSISIJAISESTI TUOTTEEN OSTOHINTA VALUUTASSA-KENTÄSTÄ 

 

Maahantuontitoimintoja käytettäessä on olemassa kaksi ostohintaa tuotteelle: normaali tuotteen ostohinta ja 

tuoteruudun Lisätietoja- välilehdellä oleva kenttä Ostohinta valuutassa. Nyt voidaan valita toimittajakohtaisesti, 

haetaanko ostohinta ostotilausta tehtäessä kummasta näistä kentästä. Ellei ruksia laiteta päälle, haetaan hinta 

normaalista ostohinnasta, eli tämä on siis oletustoiminta. Vain ruksaamisen jälkeen hinta haetaan valuuttahinnasta.  

Ellei valuuttahintaa ole syötettynä, ohjelma käyttää tällöin ostohintaa. 

Valinta tehdään toimittajan tietojen Ulkomaankauppa-välilehdellä kuvassa alimpana näkyvässä kohdassa. 

 

 

MUUTOKSIA VALUUTTAKÄSITTELYYN ERI VALUUTOISSA TEHTÄVILLÄ OSTOTILAUKSILLA 

 

Valuuttakäsittelyyn varastoontulotoimintoa koskien on tehty useita muutoksia tilanteessa, että tehdään ostotilauksia 

eri valuutoilla. Muutokset koskevat mm. tilannetta, että valuuttakurssi on muuttunut ostotilauksen tekohetken ja 

varastoontulon välissä ja vastataan myöntävästi kysymykseen, että päivitetään uudet hinnat tilaukselle. Tarkemmat 

tiedot muutoksista tarvittaessa helpdeskistä. 

TARRATULOSTUS 

TUOTETARROILLE VARASTOON SAAPUMISPÄIVÄ VARASTOONTULOSTA TULOSTETTAESSA 

Tulostettaessa tuotetarroja varastoontuloruudulla, voidaan tarroille tulostaa varastoontulopäivä. Käyttötarkoitus 

liittyy siihen, että nähdään myöhemmin tuotteesta, onko sen käyttö/myyntiaika umpeutunut (vanhaksi menevät 

tuotteet). Koska tarralla ei ole yleensä vapaata tilaa uusille kentille, tulostetaan tämä tieto Vapaa teksti-kenttään, ja 

tämä tieto ohittaa tällöin siihen menevät mahdolliset muut tiedot. 

Asetus on Tulostusasetukset | Tarratulostus | Tulosta tarroille saapumispvm vapaa teksti -kenttään. 
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TUOTTEEN NIMI2- KENTÄN TULOSTUKSESSA KORJATTU TUUMAN MERKIN AIHEUTTAMA TILANNE 

Kun päällä tarralla toinen tuotteen nimikenttä, joka asetetaan laittamalla dmax_positiot ohjaustiedostoon kohta 

”Nimi2”, niin tekstin jako toiseen nimikenttään ei toiminut, mikäli tuotteen nimessä oli kaksinkertainen lainausmerkki 

(”) eli tuuman merkki. 

MUUTOS ZEBRA TULOSTINTEN EAN-KOODIN TULOSTUSPAIKAN MÄÄRITTELYYN TARRALLE 

Zebra tarran ohjaustiedostoon voidaan nyt määritellä tekstimuotoisen EAN-koodin tulostumispaikka. Kyse ei ole siis 

itse viivakoodista, vaan EAN koodin numeroarvosta. (Zebran tarran käsittely eroaa Datamaxista ja Citizenistä siinä, 

että niissä viivakoodin alle tulostuu aina automaattisesti viivakoodin sisältö numeromuodossa, Zebrassa ei.) 

KELLOKORTTITOIMINNOT 

PASSIIVISET TYÖNTEKIJÄT POIS NÄKYVISTÄ KELLOKORTTITIETOJEN HALLINTATOIMINNOSTA 

Käyttäjien tietoruudulla passiiviseksi merkittyjä käyttäjiä ei enää näytetä kellokorttikuittauksia tehtäessä, eli 

kellokorttihallinta-ruudun Lisää-toiminnossa. Lisäksi ne on poistettu näkyvistä ruudun rajaustoiminnossa. 

RAPORTOINTI 

ASIAKKAIDEN MYYNTIVERTAILURAPORTTI YHDENMUKAISTETTU MUIDEN MYYNTIRAPORTTIEN KANSSA 

Raportointiohjelman lisätoiminnoissa on ollut entuudestaan raportti Asiakkaiden ostovertailu. Tämä raportti jota moni 

käyttäjä ei välttämättä ole löytänyt sieltä kohdasta, on nyt yhdenmukaistettu muiden vastaavien raporttien tapaan 

käynnistymään päävalikon kohdasta Myynti | Raportit. Koska se raportoi myyntejä, on sen nimi myös muutettu 

muotoon myyntivertailu, jotta se ei sekoitu ostopuolen raportteihin. Kyseessä on hyvin moneen käyttöön sopiva 

raportti, jolla nähdään esimerkiksi nopeasti, kenen asiakkaan ostot ovat syystä tai toisesta vähentyneet. 

 

TUOTEMYYNTIANALYYSISSÄ MYYJÄRAJAUS TAPAHTUMAAN MYYNTIRIVIN MUKAAN (OLETUKSENA 

TAPAHTUMAN MYYJÄN)  

Tuotemyyntianalyysi-raportissa rajattaessa myyjällä voidaan nyt valita, rajataanko raportti myyntirivin myyjän vai 

tapahtuman (laskun) myyjän mukaan. Valinta tallentuu konekohtaisesti. Myyntirivin myyjällä raportoiminen ottaa 

huomioon koontilaskutuksen, jolloin tuoterivin (lähetteen) myyjä on todellinen kaupan tehnyt myyjä. Suosituksena on 

siis laittaa ruksi päälle. 
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VAIHTOKONETOIMINNOT 

VAIHTOKONEEN VASTAANOTOSSA AUTOMAATTISESTI RIVILLE PÄÄLLE MARGINAALIVEROTUS 

Ohjelmassa on ennestään asetus Lisäasetukset | Vaihtokoneet | Verottomalle vaihtotuotteelle autom. 

marginaaliverotus. Aiemmin tämä on koskenut vaihtokoneen myyntiä. Nyt tämä sama asetus on laajennettu 

koskemaan myös vaihtokoneen vastaanottoa, eli vastaanotettavalle vaihtokoneriville tulee tällöin oletuksena päälle 

marginaaliverotus. Muutos ei siis edellytä muutoksia asetuksiin vaan tulee voimaan vakiona. 

 

SARJANUMEROSEURANTA 

MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ SARJANUMEROSEURANNASSA OLEVIA TUOTTEITA OSANA TUOTEPAKETTIA 

JOKA TULOSTETAAN YHTENÄ RIVINÄ 

Aiemmin ei ole ollut mahdollista käyttää sarjanumerollisia tuotteita tuotepaketeissa silloin, kun tuotepaketti valitaan 

tulostettavaksi yhtenä tuoterivinä. Nyt tämä on mahdollista. 

RENGASMYYNNIN TOIMINNOT 

VANNETIEDOT TUOTTEILLE JA VANNEHAKU-TOIMINTO 

Vanteiden myyntiä varten on tuotetiedoissa nyt vannetiedot ja hakutoiminto vanteiden rajaamiseen näillä eri 

kriteereillä. Tuotetietojen Perustiedot välilehdellä on kuvassa näkyvä ruksivalinta Vanne. Kun se laitetaan päälle, tulee 

tuotetietojen alalaitaan Vannetiedot kohta, jossa on kuvassa näkyvät kentät. 
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Tuotteiden hakuruudulla puolestaan on oma välilehti Vannerajaus, jonne voidaan siirtyä pikanäppäimellä Alt+V. 

Vannetietoja voidaan ajaa tuotekortistoon toiminnolla Tietojen päivittäminen esimerkiksi helpdeskin avustuksella. 

 

RENGASHOTELLITOIMINNOT JA RENGASAJANVARAUS 

RENGASAJANVARAUSPALVELUSSA TYÖMÄÄRÄYSTEN TEKO VALITUISTA TYÖMÄÄRÄYKSISTÄ 

Aiemmin rengasajanvarauksen ruudulla on voitu muodostaa työmääräykset kaikista päivän ajanvarauksista. Nyt 

voidaan myös valita vain osa niistä sinisiksi ja painaa painiketta Luo työmääräykset valituista. 

RENGASAJANVARAUSPALVELUSSA VALMIS PVM VIENTI TYÖMÄÄRÄYKSILLE 

Luotaessa rengasajanvarauspalvelussa automaattisesti työmääräyksiä renkaanvaihdoista tietylle päivälle, viedään nyt 

työmääräyksille kyseinen päivämäärä myös valmis päivä kenttään. 

MAHDOLLISUUS PERUSTAA MYYNTIRUUDULLA RENGASSARJA KÄYTTÄEN POHJANA MYYNTIRUUDULLE 

HAETTUA ASIAKASTA JA AJONEUVOA 

Jos myyntiruudulle on jo valmiiksi haettu asiakas ja ajoneuvo (ruudun yläreunan apuvalikon toiminnoilla) niin näillä 

tiedoilla voidaan perustaa suoraan rengassarja. Tämä tapahtuu ruudun alareunan Lisätoiminnot valikosta, kohdasta 

Lisää uusi rengassarja. 

 

KORJAAMON NETTIAJANVARAUS, HUOLTOVARAUS.FI 

VAHVISTUSVIESTISSÄ VALINNAISESTI NÄKYVÄ VARAUKSEN AJANKOHDAN NÄYTTÄMINEN 

Jos varausvahvistuksessa näytetään varauksen ajankohta, ei kellonaikaa nyt näytetä silloin kun kellonajan valinta on 

pois käytöstä varauspalvelusta, eli asiakas valitsee aina ajankohdaksi ”Tuonti aamulla”. 

Ajankohdan tuleminen mukaan vahvistuksiin on seuraavan asetuksen takana: Korjaamoasetukset | Nettiajanvaraus | 

Varauksen päivämäärä mukaan vahvistusilmoitukseen. 
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MUUTOKSIA LIITÄNTÖIHIN 

ALKALI JA AUTOSOFTA LIITÄNTÄ 

Liitäntöjä voidaan nyt käyttää ajastetun rajapinnan lisäksi myös siten, että iltatoimissa on automaattisesti ruksi päällä 

näiden liitäntöjen aineiston lähettämiseen ja vastaanottoon ja toiminta menee tätä kautta. Pilvipalvelussa ei 

esimerkiksi näin tarvita tehdä ajastuksia vaan käyttö tapahtuu käyttäjän toimesta, kuitenkin helposti. 

Siirtoruksi tallentuu konekohtaisesti. Ruudun ensimmäisellä käyttökerralla ruksataan kaikki tiedot lähetettäväksi. Sen 

jälkeen riittää, kun painetaan lähetyspainiketta. Oletuksena lähetetään aina kuluvan päivän tiedot. Ruksivalinta 

iltatoimiin tulee näkyviin, kun rekisteröitynä on Alkali liitäntä. Jos liitäntä on ajastettuna, toimintoa ei tule käyttää. 

Uutena on myös tietojen lähetysmahdollisuus takautuvasti vanhalta aikaväliltä, jos tietoja ei syystä tai toisesta ole 

lähetetty. Tällöin pääruudun toimintohaulla haetaan toiminto ”Alkali liitäntä” ja käynnistetään se. 

Muutoksena on myös, että tiedonsiirto suoritetaan sftp-tiedonsiirtoprotokollalla. Uusi versio käyttää sitä kiinteästi 

ilman asetuksia. Yhteysosoite pysyy samana. 

VOLKSWAGEN MAAHANTUOJAN HUOLTOHISTORIA JA CSS AINEISTOLIITÄNNÄT 

Liitäntöjä voidaan nyt käyttää ajastetun rajapinnan lisäksi myös siten, että iltatoimissa on automaattisesti ruksi päällä 

näiden liitäntöjen aineiston lähettämiseen ja vastaanottoon ja toiminta menee tätä kautta. Pilvipalvelussa ei 

esimerkiksi näin tarvita tehdä ajastuksia vaan käyttö tapahtuu käyttäjän toimesta, kuitenkin helposti. Uutta on myös 

se, että maahantuojan huoltohistoria voidaan lähettää suoraan, ilman erillisen lähetysohjelman käyttöä. 

BOSCH CORE JÄRJESTELMÄ 

Muutoksia ja korjauksia useisiin liitännän toimintoihin. Muutoksia esimerkiksi siihen, milloin perustetaan Boschin 

Core-järjestelmään automaattisesti työkortti. 

NETVISOR MYYNTIRESKONTRA- JA KIRJANPITOLIITÄNTÄ 

Uusia ominaisuuksia, parannuksia, korjauksia. Uutena on saatavissa ostoreskontran liittymä. Uutena ominaisuutena 

mm. käsittely monimyymäläympäristössä toimipistekohtaisille kassatileille. Tulostuskieleksi viedään nyt Netvisoriin 

suomi, jos AutoFuturissa/KoneFuturissa valittua kielikoodia ei löydy Netvisorista. Voidaan nyt myös valita tarkemmin, 

mitä eri tietolajeja siirretään. 

FIVALDI LIITÄNTÄ 

Muutoksia, parannuksia, korjauksia mm. alv-koodien käsittelyyn. 

DUETTO LIITÄNTÄ 

Muutos ohimaksujen lähettämisen liitäntään, koskien sitä, että ohi maksujen lähetyksessä otetaan mukaan myös 

päivämäärärajauksen alkupäivänä suoritetut. 

KRAMP TILAUSLIITÄNTÄ (ENTINEN GRENE)  

Liitännän tiedonsiirtoprotokolla on muuttunut. Päivityksen jälkeen tulee vaihtaa uusi palvelimen osoite asetuksissa. 

Asetus on Lisäasetukset | Grene | Grene FTP-palvelimen osoite, joka tulee muuttaa arvoon dx.kramp.com. 

KOIVUNEN TILAUSLIITÄNTÄ 

Muutoksia Koivusen luetteloliitäntöihin. Tarkemmat tiedot tarvittaessa Koivunen Oy:ltä. 
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KAHA TILAUSLIITÄNNÄN PALAUTUSTOIMINNOT TUKEMAAN PASSIIVISTA FTP-YHTEYTTÄ 

 

Kahan tilausliitännän perustoiminnot ovat entuudestaan tukeneet passiivista ftp-yhteyttä, joka on välttämätön 

joissakin ympäristöissä yhteyksien toimimiseen. Nyt myös palautusliitäntä tukee tätä. Passiivinen ftp asetetaan päälle 

toimittajan tietoruudulla, Sähköinen kauppa välilehdellä ruksivalinnalla Tilausliitännässä passiivinen ftp. 

HL GROUP TILAUSLIITÄNTÄ 

Versiossa on mukana huoltotoiminto, joka poistaa HL Groupille mahdollisesti aiemmin perustetut ostotilausten 

toimitustavat ja perustaa uusina oletustoimitustavan ja Nouto-toimitustavan jonka koodi on 32. Nämä ovat ne 

toimitustavat joita HL Group tällä hetkellä tukee. Ostotilausruudulla voidaan valita tilauksen toimitustapa sen 

nimisestä alasvetovalikosta. 

NTC (NORDIC TELECOM) LIITÄNTÄ 

 

Liitännässä on uutena asetuksena Lisäasetukset | NTC | NTC käsittelijän valinta. Tällöin varattaessa tai käsiteltäessä 

puhelua, ohjelma kysyy käyttäjää ja kirjautuu ulos käytössä olevalta käyttäjätililtä ja vaihtaa liittymän käyttämään 

valitun käyttäjän tunnuksia. Näin NTC järjestelmässä nähdään, kuka puhelun on käsitellyt. Tilanne koskee sitä, että 

käytössä on yleistunnus NTC palveluun, jota normaalitilanteessa käytetään. 

TOYOTA LIITÄNTÄ 

Maahantuojan määrittelemät laajennukset keskitettyyn huoltohistoria-liittymään (KeHu). Päivityksen jälkeen tulee 

syöttää omat asiakasnumerot suurimmille vakuutusyhtiöille kohdassa Lisäasetukset | Toyota, kuvassa näkyviin 

asetuksiin. 

 

NETS VIKING BAXI MAKSUPÄÄTELIITÄNTÄ 

Uutena vaihtoehtona on, että maksupääteohjelmaan pidetään jatkuvasti yhteyttä päällä, joka mahdollistaa 

esimerkiksi päivän päätöksen ja korttitietojen päivityksen tekemisen päätteeltä koska tahansa. Asetus on 

Lisäasetukset | Korttimyynti | Pidä Viking pääte jatkuvassa yhteydessä. 

 

SKODA LIITÄNTÄ 

Työvaiheiden ja työvaiheaikojen nouto ja konvertointitoiminto on muutettu tukemaan uutta merkistöä, jossa tiedot 

nyt tulevat maahantuojan palvelimelta. Ennen tätä muutosta skandimerkit näkyivät väärin.  
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FUTURSERVICE ANDROID TYÖAIKAKUITTAUSOHJELMISTO 

Ohjelma lisää nyt myös automaattisesti työaikatietoihin tauot, kuten ohjelman normaalit kellokorttitoiminnot. Päällä 

tulee olla asetus Korjaamoasetukset | Työajanseuranta | Lisää tauko automaattisesti työajan lopetuskuittauksessa. 

Muutos vaatii sekä palvelinohjelmiston että Android ohjelmiston päivittämisen, jotka tehdään FuturSoftin tuessa. 

FUTURMOBILE ANDROID TIEDONKERUUPÄÄTE OHJELMISTO 

Pieniä parannuksia ja korjauksia erikoistilanteisiin, koskien inventointitoimintoa. 

SAP LIITÄNNÄT 

Muutoksia asiakaskohtaisesti sovitettuihin SAP taloushallinnon liittymiin. 

RATIOPARTS LIITÄNTÄ 

Aineiston muoto on muutettu Ratiopartsin nykyisen järjestelmän muotoa. 

SOS HINAUS TIEPALVELU- LIITÄNTÄ 

 

Liitännässä voidaan nyt tehdä aineistojen lähetykset suoraan iltatoimien yhteydessä olevalla ruksivalinnalla, joka avaa 

lähetysruudun, josta tarvitsee ainoastaan painaa lähetyspainiketta. 

SVEA RAHOITUSLIITÄNTÄ (MYÖS ERI KETJUKOHTAISET VERSIOT LIITÄNNÄSTÄ) 

 

Vaihtoehto hintojen viemiseen liittymässä verottomina yksikköhintoina. Tämä on tietyissä tilanteissa tarpeen, ettei 

synny pyöristyseroja hinnoissa liittymän kautta. Asetus löytyy hakusanalla ”hinnat verottomana” koska asetuksen nimi 

riippuu käytettävästä Svean rahoitusliitännästä. 

Lisäksi tehty muutoksia pyöristyksiin, jotta loppusummat täsmäävät kaikissa tilanteissa järjestelmien välillä. 

HYUNDAI HUOLTOPISTEIDEN TOIMINNOT: RAPORTTI HYUNDAI AJONEUVOJEN KÄYNNEISTÄ 

Raportointiohjelmaan on kehitetty uusi raportti Hyundai käynnit. Raportti otetaan käyttöön menemällä 

raportointiohjelmassa välilehdelle Lisätoiminnot – F3 ja sieltä Raporttien tuominen ja Lataa raportit FuturSoftin 

palvelimelta. Sen jälkeen raportti löytyy hakusanalla Hyundai. Raportissa on mukana maahantuojan määrittelemät 

tiedot. 

 

CVC MUOTOISEN AINEISTON LUKEMINEN MYYNTIRUUDUILLE JA OSTOTILAUSRUUDULLE  

 

Muoto on csv- muotoista tiedostoa, jonka tiedot poikkeavat FuturSoftin normaalin standardin mukaisesta. 

Ostotilausruudun toiminnossa Tilaustiedoston luenta on nyt valintaruksi, jolla voidaan lukea sisään cvc- muotoista 

tilaustiedostoa. Tämä on tehty kyseisessä muodossa saatavan sähköisen lähetteen lukemiseksi sisään ja kirjaamiseksi 
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varastoon. Lisäksi samaa muotoa voidaan ajaa sisään myynti- ja läheteruutujen toiminnossa Lisätoiminnot | Csv-

tuotelistan luenta. Täällä on sama valintaruksi. Näin asiakkailta ko. muodossa saatavia sähköisiä tilauksia voidaan 

hakea myyntiin. 

INFOMEDIA MICROCAT VARAOSALUETTELOLIITÄNNÄT (KOSKIEN USEITA AUTOMERKKEJÄ)  

Versiossa tulee mukana uusia merkkikohtaisia liitännän määrittelytiedostoja, joita voidaan käyttää liitännän 

asentamisessa. Lisäksi korjaus tilanteeseen, että siirrettävää tuotetta ei löydy omasta tuotekortistosta. Muutoksia 

myös liitännän käyttöön pilvipalvelussa FuturAgent ohjelman kautta. 

NISSAN CSI LIITÄNTÄ 

 

Aineiston muotoon muutos palveluntarjoajan vaihtuessa kesällä 2018. Päivitys on välttämätön, mutta asetuksia ei 

tarvitse päivityksen jälkeen muuttaa. Päivityksen jälkeen voi olla tarpeen suorittaa aineiston muodostus takautuvasti 

väliin jääneiltä kuukausilta ja lähettää aineisto sähköpostitse CSI asiakastyytyväisyyskyselyn palveluoperaattorille. 

MUUTOKSIA MUIHIN LIITÄNTÖIHIN 

 

- Osalinkki varaosaluetteloliitäntä muutettu toimimaan https- yhteydellä 

- Erämaksuliitäntöjä käytettäessä muutoksia pyöristyksiin, tilanteessa että asetus ”Pyöritys kaikilla maksutavoilla” 

on päällä. 

VERKKOKAUPPATOIMINNOT 

VERKKOKAUPPAAN HINNAT USEILLA DESIMAALEILLA 

Verkkokauppapalvelussa voidaan nyt palauttaa verkkokaupalle hinnat (myynti-, netto- ja asiakaskohtaiset hinnat 

liittymästä riippuen) kahden desimaalin sijasta kolmella tai neljällä desimaalilla. Tämä tapahtuu muuttamalla 

verkkokauppapalvelu.ini tiedostossa seuraavaa uutta riviä joka tulee päivityksessä automaattisesti mukaan ini-

tiedostoon. 

HintojenDesimaalimaara=3 

Joiltakin maahantuojilta tulee hinnastossa hintoja esim. 100 kpl erissä toimitettaville tuotteille 3 desimaalilla. Tällöin 

on oltava päällä asetuksista hintojen käsittely kolmella desimaalilla ja tuotekohtaisena ruksina päällä kolmen 

desimaalin käsittely kyseiselle tuotteelle. 

VIRON MARKKINOIDEN TOIMINNOT 

 

- Liitäntä Viron ajoneuvotietojärjestelmään, ajoneuvotietojen hakuun. 

- Sähköinen lähete tunnistamaan tuoterivien ajoneuvon rekisteritunnukset Viron muodossa, jos ohjelman 

aktiivinen kieli on Viro. Ensin tutkitaan Suomen muodossa, ja ellei löydy, tutkitaan Viron muodossa. 

- Viron sähköisiin laskuihin mukaan uutena kenttänä asiakasnumero 

MUUTOKSIA RUOTSINKIELISEEN VERSIOON 

- Ostotilaus voidaan tulostaa nyt myös suomen kielellä. Ennestään voitu tulostaa ohjelman kielellä (ruotsi) ja 

englanniksi. Nyt toimittajan tiedoissa olevassa tulostuskielen valikossa on uutena suomi. 

- Korjaus: Toimitustapojen hallinnassa korjaus kyllä/ei valintoihin, joita ei edellisellä versiolla pystynyt muuttamaan. 
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KORJAUKSIA 

MYYNTITOIMINNOT 

- Automaattilaskutuksessa poikkeavan päivämäärän antaminen laskulle tehtiin aiemmin jälkikäteen laskulle, ei heti 

laskun tallentamisvaiheessa tietokantaan. Jos käytettiin WeMail laskutuspalvelun ominaisuutta, jolla lasku 

lähetetään suoraan sen tekemisen jälkeen, poikkeava päivämäärä ei välittynyt tästä syystä laskuun. Tämä 

korjattu. 

- Lähetteen peruminen ei vähentänyt peruttua summaa asiakkaan avointen lähetteiden yhteissummasta. Laskurin 

voi päivittää myyntireskontra-ruudun yläreunassa hiiren oikealla toiminnolla Laske asiakkaiden laskuttamatta ja 

avoinna saldot uudelleen. 

- Yksikkö-kentän lisääminen tarjousruudulle ei onnistunut Lisäsarakkeet-ponnahdusvalikosta 

- Automaattilaskutuksen ruksi Ei nollana toimitettuja läheterivejä laskulle ei toiminut sen jälkeen tehtyjen 

muutosten seurauksena.  

TIETOJEN YLLÄPITO 

- Excel ja csv- hinnastojen muunnosohjelmaan on lisätty tukea ja vikasietoisuutta isojen tiedostojen käsittelyyn. 

Muistinkäsittelyä muutettu hinnastojen käsittelyssä. 

KORKOLASKUTUS 

- Korkolaskutuksessa korkolaskun esikatseluruudulta korkolaskun tulostaminen merkitsi tietokantaan korkolaskun 

tehdyksi. Tämä virheellinen toiminnallisuus poistettu. Normaali tapa on, että esikatselun sulkemisen jälkeen 

ohjelma kysyy, tehdäänkö korkolasku. 

VERKKOLASKUTUS 

- Asiakaskohtainen poikkeava tiedostonimi verkkolaskuille asetus ei tietyssä tilanteessa toiminut yhdessä 

pilvipalvelun kanssa. Kyseessä siis tilanne, että tiettyjen asiakkaiden verkkolaskut tallennetaan verkkolaskutuksen 

yhteydessä erillisiin paikallisiin tiedostoihin, vietäväksi ulkoisiin järjestelmiin, kuten konsernin toisten yritysten 

ostoreskontraan. 

SÄHKÖPOSTIEN AUTOMAATTILÄHETYS 

- Lähetettäessä sisäisen asiakkaan työmääräyksestä sisäistä laskua asiakkaalle, tuli viestin otsikkotekstiin laskun 

numeroksi 0. Tämä johtui siitä, ettei laskua löydy laskuna tietokannasta (koska on sisäinen lasku). Muutettu tällöin 

tulemaan otsikkotekstiin numeroksi työmääräyksen numero. 

KORJAAMOTOIMINNOT 

- Korjaus tilanteeseen, että yritettiin kuitata työmääräystä valmiiksi, mutta työmääräyksellä ei ollut valittuna 

asiakasta. Tällöin aiheutui aiemmin virheilmoitus. 

- Työpakettien hallintaruudulla korjaus tilanteeseen, että painetaan Tiedot- painiketta työvaiheen kohdalla, jolla ei 

ole työkoodia. 

- Korjaus tilanteeseen, että työmääräyksen ajanvaraus-välilehdeltä avataan työkalenteri, tehdään siellä ajanvaraus 

kyseiselle määräykselle ja vaihdetaan sen jälkeen työmääräys kalenterissa valitulle asentajalle. Tässä tilanteessa 

saattoi aiemmin tulla virheilmoituksia. 
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TYÖKALENTERI 

- Korjaus tilanteeseen, että työkalenteria avataan ilman että kenellekään käyttäjälle on valittuna tehtävää 

”Asentaja”. Nyt työkalenteri aukeaa tällöin tyhjänä. 

OSTOTILAUSTOIMINNOT 

- Ostotilausruudun maahantuontitoimintojen toiminnot: korjaus siihen, että perustettaessa tuotetta 

ostotilausruudulta, jolla valuuttana oli muu kuin oletusvaluutta, tuoteruudulle tuli näkyviin valuutaksi vieraan 

valuutan tunnus, vaikka tuotteet perustetaan aina tietokantaan oletusvaluutalla (Suomessa Euro, Ruotsissa 

kruunu jne.) 

- Lisättäessä varastoontuloruudulla ostotilaukselle uusia tuoterivejä, näiden summien tulostuksessa 

yhteenvetoraporttiin tuli tietyissä tilanteessa ongelmia. 

- Ostojen määräalennukset eivät tukeneet tietyissä tapauksissa valuuttahintoja.  

MONIMYYMÄLÄTOIMINNOT 

- Tuotteiden reaaliaikainen synkronointi suoritti tietyn tilastotietojen synkronoinnin, joka hidasti tuotteen 

reaaliaikaista synkronointia. 

- Korjattu ongelma passiivisten tuotteiden reaaliaikaisessa synkronoinnissa. 

SIGNOTEC SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUSTOIMINTO 

- Korjauksia liittyen erilaisiin asennusympäristöihin. 

FACTORING TOIMINNOT 

- Korjauksia työmääräyksistä tehtäviin factoring-laskuihin. Työmääräyksillä kaikkiin laskuihin tulostui factoring 

tiedot laskun alareunaan, vaikka asiakkaalla ei ollut ruksattuna päällä ”Factoring asiakas” ruksia. Korjaus 

työmääräystulosteen alaosassa näytettävään tilinumeroon, mikäli asetus Tapahtumatulosteiden alatietojen 

asettelutyyli oli arvossa Uusi. 

VAIHTOKONETOIMINNOT 

- Poistettu vaihtokoneen vastaanottoruudulta valinta yksityinen/yritys. Nyt tämän aiemman valinnan arvoksi tulee 

aina kiinteästi yksityinen eikä valinta näy ruudulla. Vaihtoehto yritys aiheutti virheellisen käsittelyn, eikä sille ollut 

käyttötarvetta. 

- Korjaus tarjouksen veroerittelyyn tapauksessa, että otetaan vastaan veroton vaihtokone. Nyt vaihtokoneostojen 

summa eritellään omana rivinään veroerittelyssä, kuten ennestään tulostettu myyntitapahtumille. 

- Korjaus vaihtokoneiden ketjuraportin tietojen koostamiseen lähetemyynnin yhteydessä. 

MUITA KORJAUKSIA 

 

- Korjaus: toimintojen käyttöoikeuksien hallinnassa oli aiemmin kahteen kertaan kohta ”Asiakkaiden hallinta”.  Sen 

sijaan puuttui kohta ”Asiakkaan lisääminen”. 

- Korjaus: Käytettäessä lähetekohtaista maksutapaa, eräpäivä ei päivittynyt laskulle lähetteen maksutavan 

mukaisesti. 

- Korjaus: Varastoontulossa lisättäessä tilaukselle uusi tilausrivi, tällöin tulostettaessa tilauksesta 

yhteenvetoraporttia, ei uusi rivi ollut mukana yhteissummassa. Jos varastoontuloon oli lisätty kulu, se ei 

myöskään ollut mukana yhteenvetosummassa. 
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- Korjaus: Käynnistettäessä työmääräyksen ajanvaraus-välilehdeltä työkalenteri, ja siellä tehtäessä varaus muulle 

kuin työmääräyksessä valittuna olevalle pääasentajalle, tuli aiemmin virheilmoitus, mikäli työmääräyksellä oli 

työrivejä, eli virhe tuli työrivien asentajaa vaihdettaessa. 

- Autoverotoiminnot: Autoveron laskenta sähkökäyttöisistä ajoneuvoista korjattu uudelle veroprosentille. 

- Monimyymälätoiminnot: korjaus passiivisen tuotteen tietojen reaaliaikaiseen synkronointiin. 

- Automaattilaskutuksessa korjattu poikkeavan päiväyksen käsittely tapahtumaan jo heti laskua luodessa, eikä 

vasta laskun jälkikäsittelyvaiheessa. Tästä johtuen lasku on voinut lähteä alkuperäisellä muuntamattomalla 

päiväyksellä sähköisten laskujen suorassa lähettämisessä. 

- Korjaus liitännäistuotteen valintaruudulle liittyen useiden tuotteiden ruksaamiseen ja listan kelaamiseen. 

- Korjaus tilanteeseen, että korjaamo auki lauantaisin: Työkalenteri: muistutustekstiviestien lähetys: jos päällä on 

asetus Korjaamo auki lauantaina, tuli lauantaina ehdotus seuraavan päivän varauksista muistutusten 

lähettämisestä, mutta se ehdotti lähettämään sunnuntain töiden muistutukset. Nyt ehdottaa lähettämään 

maanantain varausten muistutukset. 

- Tietokannan kloonaus muutettu tukemaan 100 tietokantatiedostoa aiemman 10:n sijasta.  Lisäksi kloonaus lisää 

nyt solid.ini tiedostoon automaattisesti yhden ylimääräisen tietokantatiedoston. 

- Nettiajanvarauksen optiot-välilehdellä estetty optioiden poistaminen Ctrl+Delete näppäinyhdistelmällä. 

- Excel ja pdf- vienneissä käytettävä kolmannen osapuolen komponentti on päivitetty uuteen versioon ja tietyissä 

erikoistapauksissa tulleet ongelmat Excel-viennissä ovat korjautuneet tämän myötä. 

OHJELMAN YLLÄPIDOLLISET MUUTOKSET (EI VAIKUTA KÄYTTÖÖN, MUTTA TAUSTATIETONA) 

- Lokitietojen palauttaminen- toimintoon tehty parannuksia. Toiminnolla palautetaan tietokannan 

rikkoutumistilanteessa tietoja työasemille tallennetuista myyntitapahtumista ja lähetteistä. Nyt parannettu 

palauttamisen vikasietoisuutta. Joissakin tapauksissa ennen erityisesti lokin viimeisen tapahtuman palauttaminen 

tietokantaan on voinut epäonnistua. 

- Pääruudun toiminto Tilaus asiakaspalveluun ohjautuu nyt FuturSoftin uuteen asiakaspalvelun 

sähköpostiosoitteeseen info.futursoft@vitecsoftware.com. 

- Asiakaskohtaisena lisämoduulina toteutettuun seurantaryhmien nollaustoimintoon monimyymäläympäristössä 

tehty muutoksia. 

- Asiakasruudulla oleva Haku Tiekestä painike on ohjattu tekemään haku uudesta osoitteesta, Tieken uusittua 

verkkopalvelunsa. Uusi palvelu on osoitteessa verkkolaskuosoite.fi. 

- Ohjelman käynnistymisessä lisättävään lokitiedostoon on lisätty paljon lisää tietoja. Lokitiedostoa kirjoitetaan, kun 

päällä on toimintoavain ”debug”. Tiedosto tallennetaan ohjelman asennushakemistoon ja löytyy esimerkiksi 

tiedoston kellonajan mukaan viimeisimpänä hakemistossa olevana tiedostona. Toimintoa voidaan käyttää 

esimerkiksi selvittämään, miksi tietyllä työasemalla ohjelma käynnistyy muita hitaammin. 
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