Muutosloki
Visma Liikkuvan työn ratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Uusi päivityspaketti pyritään julkaisemaan kahden viikon välein. Muutoslokista voitte tarkistaa ovatko
uusimmat ominaisuudet teille tarpeellisia ja kannattaako päivitys tehdä jo varsinaisten versiojulkaisuiden välissä. Mikäli muutos koskee jotakin tukipyyntöä,
on kyseisen pyynnön HD-numero ilmoitettu muutoksen perässä. HD-numeron perässä näytetään Visman sisäiseen käyttöön tarkoitettu LTR-alkuinen ID.

12.02.2020: Versio 2004
Työmaarekisteri
Korjattu aineiston muodostusta tapauksessa, jossa urakoitsijalla ei ole ollut yhtään läsnäollutta työntekijää kohdekuukaudella ( HD 4868848 | LTR3194 )
Työnohjaus
Muutettu työlistan ID -sarakkeen hakukenttä operaattorihaku-tyyppiseksi ( LTR-3170 )
Muutettu osapuolien hakua L7:n tilaukselta tai projektin 1. alanumerolta (työtyypin mukainen asetus), jatkossa haetaan myös osapuolen
"oletushenkilön titteli"-asetuksen henkilö sekä tämän yhteystiedot - Vain L7 ( LTR-3070 )
LTR:stä myyntirivin tallennus L7:aan osaa nyt tehdä rivin automaattisen konfiguroinnin ja ajoittaa tuotantoon tuotteen päättelysäännön
mukaisesti. Myös tuotteen valmistusoletus käsitellään L7:n mukaisesti. - Vain L7 ( LTR-3110 )
Toiminto vaatii 30.1.2020 julkaistun L7 version tai uudemman
Varasto (L7)
Korjattu tapahtumien L7:aan siirron järjestystä; nyt saldoa kasvattavat tapahtumat viedään ennen vähennyksiä ( HD 4847954 | LTR-2954 )
Korjattu sisäisen siirron toiminnallisuutta; saavutukseen muodostetaan vain yksi rivi vaikka olisi pakattu useampaan kolliin ( HD 4844222 | LTR3024 )
Nopeutettu tuotetapahtumissa tuotekoodilla hakua, kun "Tuotekoodeissa vain isoja kirjaimia"-yrityskohtainen asetus on päällä ( LTR-3169 )
Muutettu keräilyn lähetyslistan valinnassa Lähetysnro -sarakkeen hakukenttä operaattorihaku-tyyppiseksi ( LTR-3169 )

29.01.2020: Versio 2002
Työnohjaus
Työn oletusresurssin alasvetolista rajataan resurssiryhmän mukaan kuten vastuuhenkilö- ja kärkimieskentissä ( LTR-2226 )
Lisätty kenttämäärityksen työtyyppikohtaiset tehtävän tekstikentät ( LTR-2973 )
Työtapahtumat
Korjattu laskutustuotteen käsittelyä palkkalajeilla ( LTR-2987 )
Korjattu siirretyn tapahtuman käsittelyä kopioinnissa ( LTR-3109 )
Varasto (L7)
Nopeutettu saavutuksissa ostotilausnumerolla hakua (ei yritä enää hakea ostotilausnumeron keskeltä). Lisäksi nopeutettu toimituspäivällä hakua
tietokannan indeksoinnilla. ( LTR-3159 )
Sallitaan ostotilauksen saavutus negatiivisella määrällä, jos tilattu määrä on negatiivinen ( HD 4828102 | LTR-2766 )
Voidaan käyttää tavaran palautuksissa toimittajalle
Ostotilauksen saavutuksen peruminen ei edelleenkään ole sallittua LTR:stä
Lisätty yrityskohtaiset asetukset saavutuksen lähetteen ja rahtikirjan viittetunnuksille, mikäli annettu viedään nämä L7:aan ostorivin viitteisiin (
LTR-3067 )
Yleiset
Lisätty Myyntirivit-kyselyyn sarakkeet ostojen tilalle (näytetään työlle ostettavien myyntirivien ostorivien tila ja toimituspäivä) sekä myyntirivin
tuotantotilalle (ajoitettu, kesken, valmis) - Vain L7 ( LTR-3156 )
Lisätty mahdollisuus ottaa myyntitilaukset-vakiokyselyn tilausvahvistukseen sähköinen allekirjoitus ja nimenselvennys. Lisäksi raportti voidaan
tallentaa Novan myyntitilauksen linkkeihin. - Vain Nova ( LTR-3078 )
Lisätty Myyntitilausrivit-kyselyyn otsikkotasolle ostotilausnumeron hakukenttä. Ostotilausnumerolla haettaessa näytetään kaikki myyntirivit jotka
liittyvät ostotilaukseen joko työnumero-ostoina (tilnro/alanro/myyntirivi) tai varasto-ostoina (tuote/varasto). - Vain L7 ( LTR-3083 )
Lisätty Laskuttamattomat tapahtumat -kyselyyn mahdollisuus tehdä L7:aan hyvityslaskutapahtumia (vaatii erillisen lisenssin) ( LTR-1711 )
Lisätty yrityskohtainen asetus tuotekoodin määritykselle koodittomille nimikkeille sekä laskutuslisille
Lisätty Myyntitilaukset-kyselyyn sarakkeet tuotannon, laadun sekä myynnin kommenteille - Vain L7 ( LTR-3060 )
Lisätty myyntitilaus-, työjono-, työvaiheet- sekä tuotannon osat -kyselyihin sarake, josta voidaan porautua rivin viitedokumentteihin ( LTR-3072 )
Lisätty tuotannon osat-, työvaiheet- sekä työjono -kyselyihin lisäksi sarake, josta voidaan porautua osan/työvaiheen/työjonon
viitedokumentteihin ( LTR-3075, LTR-3076 & LTR-3084 )

16.01.2020: Versio 2.3.1949
Kierrätys
Korjattu yritysympäristökohtaisten muistutussähköpostien lähetystä ( HD 4822528 | LTR-2700 )
Laadunvalvonta
Korjattu laitekortin huoltoluokkien kuittauksessa suoriterivin varastopaikan käsittely tilanteessa, jossa tuotekoodin oletusvarastopaikalla oli myös
hyllypaikka (Vain L7) ( HD 4862319 | LTR-3095 )
Työmaarekisteri
Muutettu aineiston muodostamista, tiedonantovelvollisen Tarkenne c/o-tieto ilmoitetaan aineistossa ainoastaan, mikäli Y-tunnus puuttuu ( HD
4863818 | LTR-3106 )
Varasto (L7)
Korjattu vienti/tuontitietojen "toinen paljous"-kentän pakollisuustarkistus tilanteessa, jossa tullikoodit ovat L7:ssa usealla kielellä ( LTR-3091 )
Korjattu suorasiirtojen virheellisiä tyyppejä välivaraston kautta siirroissa ( LTR-3092 )
Korjattu myymälähyllyn näyttö tuotteen hyllypaikoissa ( LTR-3088 )
Korjattu Tuotantoon keräily -listan kautta tapahtunut tuotantoon siirron monistuminen ( LTR-3105 )
Lisätty keräilyn lähetyksen tietoihin kenttä rahtikirjan vastaanottajan nimelle ( LTR-3068 )
Lisätty hyllyn tyypille sarake hyllysaldot- ja inventointilistoille ( LTR-3097 )
Lisätty saavutukseen vikakoodikohtainen sähköpostin vastaanottaja ( HD 795999 | LTR-2350 )
Vikakoodin sähköpostiosoitteet määritetään puolipisteellä eroteltuna Listojen hallinnan listalla 1005
Lisätty yrityskohtainen asetus Unifaun kollitarran tulostuksen estoon, jos GS1 kollitarra on jo tulostettu ( HD 787499 | LTR-2208 )
Lisätty yrityskohtainen asetus lähetysten toimitukseen Unifaun-rahtikirjojen tulostuksesta ( LTR-2509 )
Lisätty yrityskohtainen asetus, jolla voidaan estää LTR-toimituksen kirjautuminen ERP:in (esim. toimitustavan mukaan, jos toimitus tapahtuu L7
Myymälä -sovelluksessa) ( LTR-2509 )
Huom! Käyttöönotto vaatii yhteydenottoa LTR-tukeen.
Muutettu Kerätyt erät-sivua ( LTR-3050 )
Muutettu kerättyjen erien Lisää viimeiseen kolliin -painike nimelle Lisää kolliin sekä liitetty kollivalinta painikkeen yhteyteen
Estetty kerättyjen tuotteiden lisäys kolliin, jonka Unifaun-tarra on tulostettu
Poistettu koontilavan kohdalla näkyneet edellisen rivin tiedot
Muutettu painikkeiden asettelua sivulla

05.12.2019: Versio 2.3.1945
Laadunvalvonta
Lisätty sarjanumerolistan Seuraavaan huoltoon-kenttään hakukenttä sekä massamuokkaus ( LTR-3041 )
Online varasto (Nova)
Korjattu keräämättömän loppuuntoimitetuksi merkityn rivin käsittelyä ( LTR-2715 )
Muutettu siirtojen toiminnallisuutta; negatiivisten määrien siirto on jatkossa kokonaan estetty ( LTR-777 )
Estetty inventoinnissa negatiivisten määrien inventointi ( LTR-781 )
Lisätty yrityskohtainen asetus keräilyn vanhojen lähetysten automaattisen poiston määrittämiselle ( LTR-2714 )
Raportointi
Lisätty tuki ajaa LTR:stä raportteja, jotka käyttävät useaa tietolähdettä yhdellä raportilla ( LTR-3036 )
Vaati LTR:n järjestelmäasetuksiin Crystal Runtime -sovelluksesta version 13.0.25 käyttöönottamisen. L7 ympäristöissä tämä vaatii L7
9.0 version päivittämisen.
Lisätty työtapahtumien raportille kate%:n ryhmätason summat ( LTR-3012 )
Työmaarekisteri

Korjattu urakoitsijan uuden työntekijän lisäysikkunan sulkeutuminen ( HD 4825871 | LTR-2701 )
Korjattu ensimmäisen ilmoituksen tekemisen toiminnallisuutta ( HD 4828497, 4836631 | LTR-2774 )
Korjattu aineiston muodostustoiminnallisuutta tapauksissa, joissa laskujen loppusummaksi muodostuu 0 ( HD 4809987 | LTR-2539 )
Korjattu duplikaattilaskujen muodostuminen laskujen tuonnissa ( HD 4847932 | LTR-3005 )
Kehitetty työmaan ostolaskujen kohdistusta alanumeron työmaa-avaimella ( LTR-3052 )
Muutettu toiminnallisuutta sekä aineistoa verottajan tulevien rakentamisilmoitusmuutosten perusteella ( LTR-2691, LTR-2692 & LTR-2693 )
Poistettu työmaan urakoiden Urakkasopimukset-osiosta Kokonaisarvo-sarake sekä Ostolaskut-osiosta Ennakkomaksu-sarake
Työnohjaus
Korjattu Extranet -käyttäjien yrityshakua suurennuslasi-kuvakkeesta ( LTR-3048 )
Korjattu osapuolen osoitetietojen monistuminen VismaNet-ympäristössä ( LTR-2928 )
Muutettu myyntirivin varastotietojen käsittelyä, Varasto-kentässä näytetään jatkossa sekä varasto- että hyllytieto ( HD 4794340 | LTR-2425 )
Varastokentän alla näytetään informatiivisena tietona tuotteen kotihylly
Lisätty uuden työn lisäyksessä kenttien oletusarvojen käsittelyyn tuki LTR-komennoille (esim. kuluva päivä tekstikenttään [$datetime -fielddef
date] ) ( LTR-2974 )
Lisätty resursointiin Tehtävän tiedot -ikkunaan linkki tehtävän avaamiseen, jotta tehtävä voidaan avata laitteilla, joissa palkin tuplaklikkaus ei avaa
tehtävää ( LTR-2903 )
Lisätty resursoinnin tehtävän lisätietoihin linkki tehtävän avaamiseen ( LTR-2903 )
Lisätty työlistalle Korjaustapa-sarake ( LTR-3014 )
Työtapahtumat
Korjattu mallipohjan Kerryttää liukumia- ja Kerroin-kenttiä, kenttien sisältöön sallitaan yli 2 desimaalia ( LTR-2716 )
Korjattu sivun uudelleenlataaminen suoritteen tuotepoimintaikkunan sulkemisesta ( HD 4852674 | LTR-3008 )
Varasto (L7)
Korjattu kollituksen tarkastus negatiivisten määrien keräilyssä (palautus). Myös negatiiviset määrät tulee kollittaa, jotta toimitus L7:aan menee
oikein ( HD 4825242 | LTR-2696 )
Korjattu rivijärjestystä saavutuksessa ( LTR-2764 )
Korjattu varastosiirtojen keräilyn "Ei toimiteta / toimita loppuun kerätyllä määrällä" -toiminnallisuus, joka ei osannut kuitata rivejä käsitellyiksi ( LTR2784 )
Muutettu Tuotetapahtumat -listan tuotekoodikenttä operaattorihakutyyppiseksi ( HD 4853159 | LTR-3016 )
Lisätty yrityskohtaiset asetukset tuotetietojen sekä -kuvien avaamiseksi Tuotteen sijainnit -osioista ( LTR-2537 )
Lisätty Hyllysaldot -kyselyyn tuotteen hyllysaldon nollaustoiminnallisuus ( LTR-2316 )
Toiminnallisuus vaatii varaston pääkäyttäjäprofiilin sekä vuosi-inventoinnin olevan käytössä
Lisätty listainventointiin tuoteryhmän ja tuoteryhmän nimen sarakkeet ( LTR-3064 )
Käyttöönotto vaatii yhteydenottoa sovellustukeen, koska tietoa ei ole luettu L7:sta LTR:ään aiemmin
Yleiset
Nopeutettu termien käsittelyä LTR päivityksessä ( LTR-3044 )

08.11.2019: Versio 2.3.1941
Laadunvalvonta
Korjattu lomakkeen kopioinnin kohdistus- sekä osapuolitietojen käsittelyä ( HD 4831583 | LTR-2809 )
Online varasto (Nova)
Lisätty inventointiin sarake tuotteen oletushyllylle ( LTR-2989 )
Muutettu inventoinnin tuotevalintalistan ABC-luokka -sarake operaattorihakutyyppiseksi ( LTR-2990 )
Raportointi
Lisätty työtapahtumien raportoinnin ryhmittelyyn Työn ID ja nimi -valinta ( LTR-2508 )
Lisätty töiden vakioraportointiin yrityksen nimi2 -kenttä nimi1 -kentän perään ( LTR-2960 )
Lisätty työtapahtumien vakioraportointiin resurssien rajaaminen mallipohjan ja resurssiryhmän perusteella ( HD 4837254 | LTR-2812 )
Lisätty työtapahtumien vakioraportille valinta kateprosentin sekä -eurojen näyttämiselle raportilla ( LTR-2881 )
Valinta on näkyvissä ainoastaan työnjohtaja-, esimies- sekä palkanlaskijaprofiileilla
Työnohjaus
Korjattu osapuolien massapäivityksen toiminnallisuutta tapauksissa, joissa päivitettävältä kohteelta puuttuu osapuolitieto ( HD 4849918 | LTR2959 )
Korjattu laitekorttien uusien töiden osapuolien käsittely ( LTR-2445 )
Korjattu ostotilauksen ostorivien tallennuksen virhe, jossa ostorivit jäivät kohdistumatta tilaukseen ( 4847447 | LTR-2968 )

Työn kopiointi edellyttää jatkossa ettei työlle ole tehty tallentamattomia muutoksia ( HD 766887 | LTR-1962 )
Varasto (L7)
Korjattu välivaraston kautta tehtyjen siirtojen väärät tapahtumatyypit ( LTR-2967 )
Korjattu tuotteen hyllypaikkasivun tietojen haussa arkistoitujen hyllyjen käsittelyä ( HD 4853666 | LTR-3011 )
Muutettu keräilyn noutoajan tarkistus Unifaun rahtikirjapainikkeeseen, lähetyksen tiedot voidaan siis jatkossa tallentaa ilman noutoajan määritystä
( LTR-2982 )
Lisätty saavutuksen Sarjanumerot -osioon linkki laitekortin avaamiseksi ( LTR-2747 )
Lisätty tuotetapahtumiin sarake tuotteen hakunimelle ( LTR-2995 )
Yleiset
Korjattu termistössä väärin olleet merkistöt ä-,ö- ja å-kirjaimille ( LTR-2946 )

11.10.2019: Versio 2.3.1937
Dynaamiset kyselyt
Lisätty myyntirivikyselyyn Rivi-sarakkeeseen porautuminen myyntierittelykyselyyn (vain L7) ( LTR-2893 )
Kierrätys (L7)
Korjattu poikkeustilanne, jossa selaimessa toiminnot-napin jälkeen saattoi näkyä javascriptiä ( HD 4849517 | LTR-2951 )
Laadunvalvonta
Muutettu sarjanumeron huoltoluokkien käsittelyä ( LTR-2912 )
Sallittu sarjanumeron kiinnittäminen huoltoluokkaan, vaikka se on jo kytketty työhön tai tehtävään
Estetty sarjanumeron kytkeminen huoltoluokkaan ennen tallennusta
Korjattu laskutuskoodin mukaisen rivin kohdistuspäivän tallennus
Suuremman huoltoluokan kuittaus ei enää nollaa pienemmän huoltoluokan edellistä työtä
Sarjanumero-lomakkeella Enter-painallus ei enää kuittaa huoltoluokan työtä
Online varasto (Nova)
Korjattu keräyksen keskeytyminen ylikeräyksen varmistusviestiin käytettäessä Valitut OK -painiketta ( LTR-2670 )
Ostolaskut (L7)
Lisätty tuki osto- ja myyntilaskujen kuvien näyttämiselle ulkoisessa järjestelmässä ( LTR-2920 )
Työmaarekisteri
Korjattu Google Chrome -selaimella Aineistot -sivulla esiintynyt ongelma, jossa selaimeen kirjautumisen yhteydessä tallennettu käyttäjätunnus
näkyi sarakkeen hakuehtona ( LTR-2945 )
Työnohjaus
Korjattu työn nimen, osapuolen maakoodin sekä toimitusehtojen päivittyminen, kun projekti on määritelty hakemaan osapuolet ERP:stä ( LTR2749 )
Korjattu resurssiryhmien resurssien näyttöä resursointikalenterissa ( LTR-2866 )
Korjattu osapuolien massapäivityksen toiminnallisuutta ( HD 4847371 | LTR-2934 )
Korjattu työhön kiinnittämättömien tehtävien näkyminen resursointikalenterissa ( LTR-2943 )
Korjattu tehtävälistalla tilanne, jossa käyttäjällä ei ole resurssia tai rajaava resurssiryhmä on tyhjä ( HD 4842797 | LTR-2880 )
Lisätty myyntirivin tuotepoimintaan Hylly -sarake (vain Nova) ( LTR-2940 )
Varasto (L7)
Korjattu erikoismerkkien käsittelyä tuotenimessä ( HD 4823405 | LTR-2690 )
Korjattu varastosiirtojen keräilyn "Ei toimiteta / toimita loppuun kerätyllä määrällä" -toiminnallisuus, joka ei osannut kuitata rivejä käsitellyiksi ( LTR2784 )
Korjattu saavutuksen rivijärjestystä ( LTR-2764 )
Korjattu kollituksen tarkastus negatiivisten määrien keräilyssä (palautus). Myös negatiiviset määrät tulee kollittaa, jotta toimitus L7:aan menee
oikein ( HD 4825242 | LTR-2696 )
Parannetu tuotteen hakunimen näkyvyyttä keräilyssä yrityskohtaisen asetuksen mukaisesti ( LTR-2921 )
Lisätty tuotetapahtumiin tuotteen kokosarake ( LTR-2591 )
Lisätty yrityskohtaiset asetukset erä- ja sarjanumeroiden näyttämiselle kollin tiedoissa ( LTR-2921 )
Lisätty toiminnallisuus koko hyllyn sisällön siirto toiseen hyllyyn ( LTR-2825 )

Yleiset
Korjattu virhe, jossa palvelinprosessin uudelleenkäynnistyksessä käyttäjien istunnot saattoivat mennä keskenään sekaisin ( HD 4847177 | LTR2935 )
Korjattu rivin monistuminen myyntirivikyselyllä, mikäli tuotteella useita hyllyjä samalla varastopaikalla ( LTR-2931 )
Lisätty Novan vakiokyselyihin Ostolaskut -kysely, josta voidaan lisäksi avata Ostolaskun kuvat -kysely ( LTR-583 )
Päivitetty LTR:ään uusi ulkoasu ( LTR-2875 )

13.09.2019: Versio 2.3.1932
Laadunvalvonta
Korjattu osapuolien tallennusta, kun luodaan uusi sarjanumero työn kautta ( LTR-2889 )
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu liitteiden näkyminen kierrätyksessä, jos L7:ssa käytössä kuukausittaiset hakemistorakenteet ja laskulla vain muita kuin PDF-kuvia ( HD
4811808 | LTR-2556 )
Työnohjaus
Korjattu resursoinnin tehtävän piirtoa kalenteriin ( LTR-2867 )
Korjattu alanumeron käsittelyä kirjausrivillä jota ei siirretä ( LTR-2879 )
Korjattu toistuvuuksien generointia sekä optimoitu toistuvien töiden listausta ( LTR-2437 & LTR-2722 )
Lisätty tehtävälistalle sarakkeiksi työn vapaat numerokentät FLT1-5, päivämäärät TS1-5 ja memot MEMO1-5 ( LTR-2751 )
Työtapahtumat
Lisätty palkkalajien lomakkeelle projektin kulujen palkkalajin valinta - Vain L7-ympäristöt ( LTR-2359 )
Tällaisen palkkalajin kirjaukset menevät palkkoihin ilman työnumeroa (vain kustannuspaikalle kohdistettuna) sekä projektille kulut
menevät palkkalajilla määritetyllä kustannushinnalla
Lisätty käyttäjäkohtainen asetus päivämäärien ja kestojen automaattiselle täytölle ( LTR-2329 )
Työmaarekisteri (L7)
Optimoitu työmaan omistajan käsittelyä suurissa ympäristöissä ( LTR-2876 )
Lisätty työmaan ylläpitäjät näkyviin työmaan tietoihin
Lisätty urakoitsijan ID-sarake Työmaan urakoitsijat-sivulle sekä Työmaat-sarake Urakoitsijat-sivulle ( HD 4838817 | LTR-2845 )
Urakoitsijan työmaasarake vaatii työmaarekisterin pääkäyttäjäprofiilin
Lisätty pieniä muutoksia työmaan urakoihin ( LTR-2870 )
Lisätty suodatin vain niiden urakoitsijoiden näyttämiseksi alasvetovalikossa joilla on sopimuksia
Valittu kausi säilyy järjestelmässä ja vaikuttaa myös suodatinvalintoihin
Varasto (L7)
Korjattu sarjanumeron luontia saavutuksessa ( LTR-2855 )
Optimoitu keräilyn suunnittelun nopeutta ( LTR-2860 & LTR-2873 )
Nopeutettu kollituksen yhteydessä tehtävä purkupaikkojen päivitystä ( LTR-2901 )
Muutettu keräilyn suunnittelun jälkitoimituskieltosarakkeen hakukenttä alasvetolistaksi ( LTR-2864 )
Muutettu keräilyn rivin korostuksen toiminallisuutta lavatarraluennan yhteydessä ( LTR-2519 )
Lisätty listainventointiin uusi sarake saldon suoralle syötölle ( LTR-2567 )
Sarakkeen ollessa käytössä ei rivin muokkaus (kynäkuvake) ole käytössä
Sarakkeen kautta ei voida inventoida erä- tai sarjanumeroseurattavia tuotteita
Lisätty keräilyyn kollien siirtomahdollisuus toiselle lähetykselle ( LTR-2313 )
Lisätty keräilyn suunnitteluun sarake osatoimituskieltotiedolle ( HD 735484 | LTR-2864 )
Käyttöönotto vaatii yhteydenottoa Sovellustukeen
Lisätty tuki sarjanumeron tilan automaattiselle päivitykselle varastotapahtumien yhteydessä ( LTR-2343 )
Sarjanumeron tiloja hallinnoidaan Listojen hallinnan listan 1006 kautta
Huom! Mikäli sarjanumeroseurattavien tuotteiden halutaan päivittävän laitekortin tietoja, tulee listan 1006 muutokset tehdä välittömästi
päivityksen jälkeen.
Muussa tapauksessa tilnro/alanro/rivi ei päivity laitekortille.
Lähetyksen suunnittelussa myyntirivin poistaminen LTR:stä sallittu myös varaston pääkäyttäjälle, aiemmin vain pääkäyttäjällä ( LTR-2794 )
Lisätty osto- ja myyntitilauksen rivinumerot näkyviin varastotapahtumien projekti sarakkeeseen ( HD 799339 | LTR-2362 )
Rivinumerot saa nyt näkyviin myös kollit-välilehdelle YK-asetuksella "Varasto / Keräily / Näytä tilauksen rivinumero kerätyissä erissä"
SSCC-lavojen inventoinnissa lavan automaattinen siirto hyllystä toiseen, jos hyllyt eivät ole sidottuja varastopaikkaan ( LTR-2415 )
vuosi-inventoinnissa siirto tehdään automaattisesti, muuten varmistetaan käyttäjältä
Yleiset

Lisätty listoille mahdollisuus rivien kokonaismäärän piilotukselle hakuaikojen optimoimiseksi ( LTR-2862 )
Lisätty Myyntilaskut -kyselyyn sarakkeet tilaajaosapuolen nimitiedoille - Vain L7-ympäristöt ( LTR-2865 )
Lisätty työjonojen kuittaukseen tuki työvaiheen 3 palkkalajille ( LTR-2900 )
1. Valm.aika = TSUUNR.PLAJI
2. Aset.aika = TSUUNR.ASETPLAJI
3. Työaika = TSUUNR.AIKAPLAJI
Jos annetaan useita palkkalajeja, kirjaukset muodostavat useita tuotannon tapahtumia
Valmistunut määrä viedään aina Valm.aika-palkkalajin tapahtumalle
Lisätty kyselyyn "Kirjaa"-sarake, jolloin ei käytetä aloita/kuittaa aikaväliä, vaan ajat annetaan käsin
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin käytettävät palkkalajit ja pakollisuudet
Lisätty Tuotannon varaukset -kyselyyn sarakkeet varauslaji, varasto, hylly, resurssi ja työvaiheen nimi ( LTR-2818 )
Lisätty sähköiseen allekirjoitukseen mahdollisuus myös nimenselvennykseen. Vaatii raportille kaavan signature_plaintext ja räätälinappiin
parametrin get_clarification=1 ( LTR-2789 )
LTR:ssä otettu käyttöön Google Analytics -seuranta laadunvarmistukseen ja suorituskyvyn optimointiin. ( LTR-2412 )

16.08.2019: Versio 2.3.1919
Huom! LTR:n päivitysohjelma on muuttunut:
Kovalevyllä (C:) oltava vapaata levytilaa vähintään 3 Gt tai 2 x suurimman tietokannan koko
Windows Server 2003 tuki päättyy
Web Platform Installer asennettava palvelimelle
https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
Voi asentaa etukäteen, päivitysohjelma avaa asennuslinkin mikäli ei asennettuna
Firebird-tietokannasta vaaditaan versio 2.5
Päivitysohjelma asentaa automaattisesti 2.5.8 version, mikäli Firebird 2.1.x on käytössä
Firebird 3.x ei tuettu
Mikäli käytössä on Firebird 2.1 tai nykyinen tietokanta ei ole pakattu vuoden sisään, tekee päivitysohjelma pakkauksen automaattisesti
Prosessi kestää joitakin minuutteja per tietokanta
Vaatii Microsoft .NET Framework version 4.6.2 tai uudemman
Tarkemmat tiedot päivitysohjeessa: http://ltrupdate.visma.fi/ltrverchk/LTR_paivitysohje.pdf
Kierrätys (L7)
Korjattu käyttäjäkohtainen hyväksyntäraja koskemaan ainoastaan laskun hyväksyntää ( HD 4830055 | LTR-2760 )
Korjattu ongelma, jossa sivun alalaitaan tulostui koodia ( HD 4835440 | LTR-2806 )
Laadunvalvonta
Muutettu laitekorttien versiohistorian käsittely ( HD 703482 | LTR-959 )
Sarjanumerolistalla Näytä myös historia -valinta näyttää arkistoidut laitteet ja version 2.3.1919 edeltävän historiatiedon
Laitekorttilomakkeelle lisätty Muokkaushistoria -painike (näyttää myös ennen versiota 2.3.1919 tehdyt muutokset)
Online varasto (Nova)
Lisätty tuotekyselyyn Lähtevät- sekä Keräily-sarakkeet ( LTR-2079 )
Saapuvat- ja Lähtevät -sarakkeista päästään osto- ja myyntirivikyselyihin, mikäli käyttäjällä on oikeudet kys. kyselyihin
Raportointi
Korjattu työtapahtumien vakioraportoinnin kesto-sarakkeen arvot excel-muodossa ( HD 4824678 | LTR-2676 )
Työmaarekisteri
Lisätty työmaan työntekijöiden massapäivitystoiminnallisuus ( HD 775709 & 775461 | LTR-2088 )
Lisätty näkyviin Luotettava kumppani-palvelun arkistointitunnus ( LTR-2641 )
Työnohjaus
Muutettu myyntirivin erp-hyllyn kentän maksimipituudeksi 35 merkkiä ( LTR-2677 )
Lisätty myyntirivien tuotepoiminnassa varastomäärälle 2 desimaalin pyöristys ( LTR-2685 )
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin tuotepoiminnan lisärajausten ja -linkkien kentät ( LTR-2687 )
Lisätty tehtävälle osio tilauksen, sarjanumeron sekä tehtävän liitteille ( LTR-2547 )
Liitteet saadaan avattua / suljettua liitteen tiedostonimen linkistä
Lisätty uusi versio resurssikalenterista ( HD 673880, 712646, 730400, 763997, 789265 & 4803698 | LTR-115, LTR-548, LTR-705, LTR-1088,
LTR-1397, LTR-1714, LTR-1735, LTR-1975, LTR-2048, LTR-2413, LTR-2242, LTR-2477, LTR-2496 & LTR-2807 )
Kalenterin versio voidaan vaihtaa yrityskohtaisissa asetuksissa
Rajausehtoja on lisätty ja nämä ovat uuden painikkeen takana

Resursseilla voidaan näyttää tunnit sekä tehtävien määrät
Lisätty kuormituskaavio
Lisätty näkymien tallennustoiminnallisuus
Tehtävän tiedot -ikkunan sisältö ja koko sekä kalenterin tehtäväpalkkien sisältö on määritettävissä yrityskohtaisissa asetuksissa
Työtapahtumat
Lisätty suoritteet kirjauksen mallipohjalle ( LTR-2713 )
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn lähetyksen tietojen noutoaikakenttien tarkistukset ( LTR-2793 )
Noutoaika on oltava tulevaisuudessa sekä noutoajan loppu ei voi olla pienempi kuin alku
Korjattu automaattisessa lavapainonlaskennassa lavalaitojen painojen huomiointia ( LTR-2776 )
Lisätty toimitustilannekyselyyn uusia sarakkeita ( HD 4809376 | LTR-2545 & LTR-2699 )
Lisätty toimitustilannekyselyn otsikkoriville valinta osatoimitettujen tilausten näyttämiseksi ( LTR-2699 )
Varastotapahtumien käsin siirtäminen sallittu nyt myös varaston pääkäyttäjille. ( HD 4829510 | LTR-1179 )
Muutettu varastohyllyn käsittelyä ( HD 786687 & 772361 | LTR-2207 )
Hyllyn nimeä, tyyppiä sekä ERP hyllytietoa voidaan muokata mikäli hylly ei ole oletushyllynä tuotteelle eikä sillä ole tapahtumia
Yleiset
Korjattu ylitoimitettujen rivien näyttöä Novan myynti- sekä ostotilausrivit -kyselyissä ( LTR-2040 )
Korjattu avattavan popup-ikkunan korkeutta iPad-laitteella tapauksissa, joissa ikkunan sisältö on matala ( LTR-2744 )
Muutettu työnohjauksen ja myynnin työnohjauksen henkilön nimikentän maksimipituudeksi 50 merkkiä ( LTR-2561 )
Ryhmitelty vakiokyselyiden yrityskohtaiset asetukset uudelleen ja lisätty asetukset pikavalikkoon ( LTR-2625 )
Lisätty Työvaiheet -kyselyyn Osa-sarakkeeseen linkki, josta päästään osatietoihin ( LTR-2546 )
Lisätty Ostotilaukset -kysely (vain L7) ( LTR-2465 )
Kysely on omalla profiililla
Lisätty Eräseuranta -kysely (Vain Nova) ( LTR-2470 )
Lisätty ostolaskukysely (vain Nova) ( LTR-583 )
Vaatii Novan 9.8 version
Lisätty L7 henkilötietokyselyyn sarake 1. työsuhteen alkamispäivälle ( LTR-2754 )
Näyttää työntekijän 1. työsuhteen alkamispäivän riippumatta siitä, onko työsuhde ollut jatkuva aloituspäivästä lähtien

10.05.2019: Versio 2.3.1915
Laadunvalvonta
Lisätty mahdollisuus määrittää lomakkeen yläreunan kohdistustiedot lomakepohjaan ( HD 738479 | LTR-2452 )
Työtapahtumat
Estetty lomakirjausten syöttö tuntikirjausten kautta mikäli lomasuunnittelu on käyttäjällä käytössä ( HD 4821837 | LTR-2681 )
Varasto (L7)
Korjattu Tuotannosta- ja Tuotantoon-sivujen rivin kuittaus ( LTR-2684 )
Korjattu rivin yhtäaikainen suunnittelu eri tilauksille ( HD 4809214 | LTR-2575 )
Lisätty Hyllysaldot-kyselyn Poista hyllypaikka -painike näkymään myös varaston pääkäyttäjäprofiilille ( HD 4809426 | LTR-2552 )
Lisätty Työjono-kyselyyn yrityskohtaiset asetukset massapäivitykselle sekä kommentoinnille ( LTR-2622 )
Lisätty Työjono-kyselyn kuittausikkunaan sarjanumero- sekä lomakeosiot ( LTR-2673 )
Yleiset
Korjattu käyttöliittymää sekä järjestelmän toiminnallisuutta eri kieliversioita käytettäessä ( LTR-2424 & LTR-2683 )
Lisätty Avainnumero-sarake Laskuttamattomat tilaukset -kyselyyn ( LTR-2503 )
Lisätty operaattorihakukenttään uusi hakutyyppi, <>abc%, jolla voidaan suodattaa syötettyyn merkkijonoon täsmäävät tulokset pois hakutuloksista
( LTR-2514 )
Lisätty käyttäjähallinnan listaan uusi sarake käyttäjätunnuksen luontiajan näyttämiseen ( LTR-2514 )
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin myyntitilaus-, myyntirivi- sekä ostorivit-kyselyiden lisäkenttien sekä -linkkien ylläpito ( LTR-2469 )
Muutettu käyttäjähallinnan otsikkorivin profiilittomien käyttäjien näytön valintaruutu alasvetovalikoksi, josta voidaan valita näytettäväksi joko
profiilittomat, profiilin omaavat tai kaikki käyttäjät ( LTR-2514 )

24.04.2019: Versio 2.3.1910
Kierrätys (L7)

Lisätty käyttäjäkohtaisiin asetuksiin ostolaskun hyväksyntäraja ( LTR-2178 )
Hyväksyntärajan määritys vaatii pääkäyttäjäoikeuden
Riviä ei voida osoittaa hyväksyjän valintalistassa henkilölle, joka ei hyväksyntärajan takia voi hyväksyä laskua
Online varasto (Nova)
Novan rajapinta toimii nyt oikein myyntirivin käsin määritetyn alennus%:n osalta, kun rivi kerätään osittain ilman jälkitoimitusta (loppuuntoimitus
kerätyllä määrällä) ( LTR-2579 )
Keräilyn Lisää rivi -painikkeesta avautuva suoritteen lisäysikkuna sulkeutuu nyt automaattisesti tallennettaessa kirjaus ( LTR-2278 )
Luotaessa uusi lähetys ladataan suunnittelussa tallennetun näkymän mukaiset rajaukset ( LTR-2639 )
Raportointi
Korjattu työtapahtumien raportin ryhmittelyjä ( HD 653802 | LTR-1849 )
Työmaarekisteri
Korjattu aineistolähetyksen kirjautumisikkunan käyttäjätunnuksen näkyminen väärässä kentässä Chrome-selaimella ( HD 4812185 | LTR-2576 )
Työnohjaus
Lisätty uusi yk-asetus "Saa purkaa käytössä" ( LTR-2511 )
Rakenteen alatasoja ei käsitellä, jos saa purkaa -raksi ei ole L7:ssa päällä. Voidaan käyttää silloin kun tehdään tuotannon rakenteita ja
alirakenteet eivät vaikuta hinnoitteluun.
Muutettu ostorivin Riviteksti -kenttä moniriviseksi tekstikentäksi ( LTR-2481 )
Työtapahtumat
Korjattu kululaskujen työ- ja alanumeron vienti L7:aan ( HD 4813510 & 4813370 | LTR-2572 )
Korjattu kululaskun vienti useassa osassa L7:aan ( LTR-2572 )
Ostolaskun toimittajanumero alkaa jatkossa T<kirjauskerran numero> (aiemmin TT<kirjauskerran numero>)
Korjattu kohdistuspäivän oletusarvojen toiminnallisuutta ( HD 700517, 718780, 724143, 780348 | LTR-1076 )
Lisätty periytyvien kenttien YK-asetuksiin valinta myös kohdistuspäivän periytymiselle edelliseltä riviltä
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn suunnittelun rivitietojen avautuminen + painikkeesta ( LTR-2620 )
Korjattu keräilyn suunnittelun rivitietojen värikoodaus ( LTR-2636 )
Korjattu mittojen päivittyminen kollin lavatyypin vaihdossa ( LTR-2517 )
Työkorttien saavutus sallitaan negatiivisella määrällä ( LTR-2319 )
Keräilyn laskutustiedot avataan jatkossa popup-ikkunaan ( HD 4812051 | LTR-2562 )
Kehitetty varastojen välistä siirtoa ( LTR-2312, LTR-2504 & LTR-2640 )
Lisätty uudet YK-asetukset "välivaraston" kautta siirtoon
Välivaraston kautta -asetuksella siirtosivulla tehtävä varastosiirto L7-varastopaikkojen välillä menee varastosiirtona, jolloin
keskihinnat päivittyvät
Toimipisteiden välisissä siirroissa (keräily & vastaanotto) toimittaminen tekee varastosiirron lähdevarastosta välivarastoon ja vastaanotto
välivarastosta kohdevarastoon
Toiminnolla matkalla olevat tuotteet näkyvät yhden varastopaikan alla L7:ssa
Vaatii siirrettäville tuotteille L7:aan välivarastopaikan (esim. "MATKALLA")
Korjattu sisäisten varastosiirtojen vastaanototossa rivien lukitseminen
Lisätty tuki laitojen lisäämiselle kollille tuotteen perusteella ( HD 764511 | LTR-2045 )
Laidoista syntyy lisäksi automaattisesti suoriterivit laskutustietoihin
Lisätty yrityskohtaiset asetukset hyllyn autocomplete-hakutulosten minimimerkkimäärän määritykselle sekä pelkkien saldollisten hyllyjen näytölle
ac-hakutuloksissa ( LTR-2411 )
Yleiset
Korjattu autocomplete-kenttien %-haun toimimattomuus Firefox- sekä Internet Explorer-selainten uusimmissa versioissa ( LTR-2611 )
Korjattu Novan rajapinnan ongelma, jossa palkanlaskennan tuonnissa KTA ei palkkalajin kaavana osannut hakea oikeaa arvoa tuodulle
palkkatapahtumalle
KTA laskennan korjaus vaatii myös 27.3.2019 julkaistun Visma Nova 9.8 version
Lisätty myyntitilauskyselyyn uudet sarakkeet vastuuhenkilön kutsumanimelle, tilauslajin tunnukselle, kauppiasnumerolle sekä toim.- &
tilausarvoille ( LTR-2608 )

08.03.2019: Versio 2.3.1906
Online Varasto (Nova)
Korjattu hyllyttömän tuotteen poisto inventointilistalta hyllypaikkojen ollessa käytössä (HD 799454 | LTR-2557)

Työmaarekisteri (L7)
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin oletuslomakepohjien määrityskentät työntekijä- sekä työmaan työntekijät -sivuille (LTR-2512)
Lisätty liitteiden lisäysmahdollisuus työntekijälle (LTR-2512)
Työntekijälle työmaarekisterin kautta lisätyt liitteet näkyvät henkilön tiedoissa omassa osiossaan
Vaatii listojen hallinnan listalle 1009 rivin jossa erp_code -kentässä määritys TMRFILE
Työnohjaus
Korjattu yhteyshenkilön tittelikentän lukituskäsittely (LTR-2558)
Lisätty yrityskohtainen asetus sarjanumeroiden rajauksen oletusosapuolen määritykselle (LTR-1795)
Sarjanumeron liittämisessä näytetään otsikkorivillä osapuolen valinta, oletuksena YK-asetuksen mukainen osapuoli
Ilman osapuolivalintaa näytetään kaikki sarjanumerot
Työtapahtumat
Korjattu tehtävän kopioinnissa ylimääräisenä kopioituvia rivin tietoja (HD 4807655 | LTR-2513)
Lisätty yrityskohtainen asetus litterakentän pakollisuudelle, mikäli käytetään alanumeroa jolla on litterapakko (HD 789652 | LTR-2355)
Varasto (L7)
Korjattu Tuotantoon-listan Mistä -sarakkeen oletushyllyn haku, kun hyllypaikat on sidottu varastoon (HD 771739 | LTR-1654)
Korjattu Toimitusvertailu-listan otsikon hakuajan termiä (HD 785560 | LTR-2179)
Korjattu saavutuksen eränumerokentän merkkipituutta 20 → 50 merkkiin (LTR-2531)
Lisätä yrityskohtainen asetus rajata kuorman suunnittelussa plus-napin klikkauksella aukeavassa rivitietonäkymässä vain myyntirivin
varastopaikan saldoon (LTR-2536)
Poistettu myös rajoitus ominaisuudeen käyttöön yli 20 rivin tilauksissa
Lisätty myymälähyllykenttä tuotteen hyllypaikkoihin (LTR-2532)
Lisätty työlle ottoon mahdollisuus tehdä työkortille otto (LTR-2300)
Yrityskohtaisella asetuksella määritellään käytössä olevat ottotyypit
Lisätty hyllytietojen massapäivitys Hyllykartta -sivulle (HD 799916 | LTR-2379)
Yleiset
Lisätty Laskuttamattomat tilaukset -kyselyyn vastuuhenkilösarake - Vain L7 (LTR-2542)

11.02.2019: Versio 2.3.1902
Online varasto (Nova)
Muutettu keräilyn positio -sarakkeen hakutoiminnallisuus operaattorihauksi (HD 4802712 | LTR-2498)
Lisätty yrityskohtainen asetus, jolla keräilyssä ehdotetaan aina jäljellä olevaa määrää kerättäväksi (LTR-2417)
Lisätty yrityskohtainen asetus keräilyvaraston vaihtamiselle (LTR-1787)
Hyllypaikat eivät saa olla käytössä, eikä vaihdettavilla riveillä saa olla toimituksia eikä keräilyjä
Työohjaus
Korjattu kirjausrivin käsittelyä hyväksynnän perumisessa (LTR-2468)
Muutettu myyntirivien hakutulosten toiminnallisuutta (LTR-2516)
Työtapahtumat
Korjattu laskutustuotteen koodin käsittelyä (HD 4804474 | LTR-2485)
Mikäli laajennettua tarkastusta/hyväksyntää ei ole käytössä korostetaan hyväksyjän kommentin sisältävät rivit punaisella taustavärillä
(HD 4797035 | LTR-2451)
Henkilö -sarakkeen pudotusvalikosta on poistettu 30 näytettävän henkilön rajaus (HD 4796201 | LTR-2459)
Varasto (L7)
Korjattu tuotekoodin käsittelyä Tuotteen sijainnit -osiossa (LTR-2497)
Muutettu keräilyn Toimita heti -painikkeen näkyvyyttä, painike näytetään vasta rahtikirjan tulostuksen jälkeen (aiemmin painike näkyi mikäli
lähetyksen tila vaihdettiin manuaalisesti tulostetuksi) (LTR-2505)
Muutettu Unifaun-painikkeiden käsittelyä; mikäli Listojen hallinnasta ei löydy Unifaunpohjaa ovat Unifaun-painikkeet lukittuja (LTR-2240)
Yleiset
Korjattu muistivuoto ajastuksissa ja dbsync-päivityksissä. Pienentää LTR:n w3wp-prosessin muistinkäyttöä erityisesti LTR:n varaston ja
ostolaskujen kierrätyksen yhteydessä (LTR-2336)
Lisätty sähköpostin lähetykseen Outlook365 -tilin vaatima tuki SASL+TLS1.2-autentikoinnille (LTR-2490)

Lisätty käyttäjäoikeuksiin Sijaisuuksien ylläpito-profiili, jolla käyttäjälle voidaan antaa vastaavat sijaisuuksien hallintaoikeudet kuin pääkäyttäjällä
on (HD 778109, 779442 | LTR-2105)

11.01.2019: Versio 2.3.1850
Kierrätys (L7)
Lisätty uusi kierrätyslistan tyyppi, jolla tarkastaja ja hyväksyjä määritetään laskun edellisen rivin perusteella, esim. rahtikulut (HD 716876, 773480
& 778180 | LTR-1195 & LTR-2128)
Kierrätyslistalle on lisäksi lisätty tuotekoodin kohdistuskenttä. Kierrätyslistojen dynaamiseen kyselyyn on lisätty tuotekoodisarake.
Laadunvalvonta
Korjattu lomakkeen toiminnallisuutta popup-ikkunassa (LTR-1543)
Lisätty liitteiden verkkolevyltä selaukseen edellisen selatun kansion muistaminen (LTR-2007)
Lisätty yrityskohtainen asetus päänumeron haun lisärajaukselle (LTR-2384)
Online varasto (Nova)
Lisätty saavutukseen sekä rivitason suunnitteluun jälkitoimitettavien määrien sarake (LTR-1286)
Sarakkeessa on myös linkki jälkitoimituslistalle
Perustietokannat
Lisäty resurssilistalle resurssin ID-sarake (LTR-2382)
Työnohjaus
Lisätty Asiakkaat -kyselyyn sarakkeita (LTR-2353)
Asiakasnumero ja Y-tunnus
Laskutusasiakkaan numero ja Tyyppi (Vain Nova -ympäristö)
Lisätty tehtävälistalle tehtävän keston sarake (LTR-2446)
Lisätty myyntirivien ja suoritteiden laitteen materiaalista poimintaan linkki saldoprofiili (tuotekoodi-sarake) (LTR-2428)
Lisätty työn kenttiin asetus osapuolien hakemiseksi projektilta tai tilaukselta (Vain L7 -ympäristö) (LTR-2146)
Työtapahtumat
Muutettu mallipohjalta haun toiminnallisuutta (LTR-2399)
Muutettu Tila -saraketta (HD 744170 & 781169 | LTR-320 & LTR-2166)
Siirrot-listan Tila-sarakkeesta on poistettu "Ei siirretä"-valinta
Lisätty "Siirtmättömät"-valinta Tila-sarakkeen alasvetovalikkoon
Siirtämättömät-valinnalla näytetään kirjaukset jotka ovat tiloilla Hyväksytty, Kustannus siirretty, Laskutus siirretty & Siirrossa
Lisätty yrityskohtainen asetus töiden tilaryhmävalinnan näyttämiseksi listojen otsikkorivillä (HD 744170 | LTR-2166)
Tilavalinta koskee vain työnohjauksen kirjauksia
Varasto (L7)
Korjattu sarjanumerokäsittelyä työnumerolle otossa (LTR-2216)
Korjattu sarjanumerotuotteiden käsittelyä listainventoinnissa (LTR-2342)
Korjattu SSCC-inventointia (LTR-2422)
Korjattu hyllytyypin käsittelyä uuden projektihyllyn luonnissa (LTR-2400)
Korjattu sisäisten varastosiirtojen tilakäsittelyä (LTR-2435)
Korjattu kerätyissä erissä käsittelymäärän näyttäminen (LTR-2335)
Korjattu käsittelemättömän rivin vapautus lähetyksen toimituksen yhteydessä, myyntirivien lukituksen ollessa käytössä (HD 792366 & 794696 |
LTR-2282)
Korjattu saavutuksessa ja siirrossa hyllypaikan valintaa Tuotteen sijainnit -osiosta, tarkistaa nyt varastopaikan (LTR-2393 & LTR-2396)
Lisätty painike SSCC-koodin luomiseksi (LTR-2236)
Painike on näkyvissä vain uuden SSCC_koodin luonnissa
SSCC-kentän on oltava tyhjö, jotta painikkeella voidaan luoda uusi SSCC-koodi
Yleiset
Korjattu hakuehtojen toimintaa otsikoiden lukituksen ollessa käytössä (HD 4795712 & 4793894 | LTR-2426 & LTR-2429)
Lisätty Novan Myyntitilausrivit-kyselyyn uudet sarakkeet myyntirivin alennus%- sekä rivisummatiedoille (LTR-2438)
Tehty L7 vakiokyselyihin parannuksia (LTR-2038)
Myyntirivit / visma_myyntirivit.xml:
Tilauspäivä, asiakas ja asiakasnro hakuja optiomoitu/lisätty
Riviteksti rivitettynä kenttänä. Lisäksi tekstistä näytetään alkuosa, loput näkee viemällä hiiren päälle (hover)
Rivin varastopaikalla hakeminen

Ostorivit / visma_ostorivit.xml:
Toimittajanro haku
Riviteksti rivitettynä ja hover kenttänä
Myyntitilauksen asiakasnumerolla haku
Myyntitilaukset / visma_myyntitilaukset.xml:
Asiakasnumerolla hakeminen
Osat / visma_tsuuno.xml:
Asiakasnumerolla ja varastopaikalla hakeminen
Työvaiheet / visma_tsuunr.xml:
Asiakasnumerolla hakeminen
Materiaalivaraukset / visma_varaus.xml:
Hakukentät muutettu operaattorityyppisiksi
Varaukselta lisäkenttiä mm. pituus
Varausten poistaminen erillisellä profiililla (LTR-2112)
Lisätty uusi vakiokysely Dynaamiset kyselyt / työjono, jolla voidaan kirjata L7 tuotantotapahtumia (LTR-2436)
Lisätty L7 online inventointimahdollisuus (LTR-2290)
Tekee inventoinnit suoraan L7:aan, tarkoitettu siis käytettäväksi tapauksissa joissa Varasto-sovellus ei ole käytössä
Käyttö vaatii erillisen lisenssin

14.12.2018: Versio 2.3.1845
Kierrätys (L7)
Muutettu tiedostopolkujen lukua, jotta laskujen kuvat näkyvät L7:n virheellisestä polkumuutoksesta huolimatta (LTR-2270)
Korjattu ostolaskun hyväksyntä/tarkastus sijaisena, kun käytössä on yrityskohtainen asetus joka estää tarkastuksen tai hyväksynnän mikäli
käyttäjällä on oikeus molempiin toimintoihin (LTR-2160)
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumerolomakkeen sarakeleveyttä (HD 735125 | LTR-2308)
Korjattu liitteiden näkymistä Kaikkien tuntien hyväksyjä -profiililla (HD 797071 | LTR-2334
Ostolaskut (L7)
Lisätty rivitason kyselyyn Tosite -sarake, jossa näytetään kirjanpidon tosite (LTR-2202)
Raportointi
Korjattu raportoinnin tekstien rivitystä (HD 797698 | LTR-2354)
Lisätty töiden vakioraporteille ryhmittelyosioon osapuolien yhteyshenkilö (HD 671327 | LTR-517)
Lisätty töiden vakioraporteille ryhmittelyosioon osapuolien yhteyshenkilöiden puhelinnumerot (HD 732247 | LTR-1490)
Lisätty työtapahtumien vakioraportille ryhmittelyosioon tilaajaosapuolen yhteyshenkilö (LTR-621)
Lisätty työtapahtumien vakioraportille ryhmittelyosioon työohje sekä työseloste (HD 744892 | LTR-1678)
Lisätty läsnäoloraportille ryhmittelyosioon työnantajan Y-tunnus (LTR-720)
Työmaarekisteri (L7)
Korjattu poistetusta laskusta aiheutunut aineistovirhe (HD 786945 & 791106 | LTR-2197)
Korjattu työntekijöiden excel-tuonnin toiminnallisuutta (HD 762273 | LTR-1922)
Työnohjaus
Lisätty tuki myyntirivien poiminta laitteiden materiaaleista (LTR-2171)
Lisätty yrityskohtaiset asetukset tuotekuvien saldolistan sarakkeiden näkyvyyden hallinnointiin - Vain L7-ympäristöt (HD 759153 | LTR-2087)
Lisäksi sarakkeiden saldolinkeistä voidaan porautua kyseiseen kyselyyn (esim. Saapuvat -sarakkeesta myyntirivikyselyyn) - tämä
toiminnallisuus on käytössä sekä L7 että Nova -ympäristöissä
Ominaisuus vaatii kuitenkin kys. dynaamiseen kyselyn lisenssin
Työtapahtumat
Korjattu Näytä listalla -painikkeen toiminnallisuutta (HD 800071 | LTR-2367)
Korjattu henkilökentän hakuehdon käsittelyä Siirrot -painikkeen klikkauksessa (LTR-2373)
Lisätty yrityskohtainen asetus suoritteen positioon vietävän tiedon ohjaamiseen - Vain L7-ympäristöt (LTR-2332)
Lisätty kululaskun siirtoon kustannuspaikan vienti L7:aan (LTR-2067)
Varasto (L7)
Korjattu sarjanumeroseurattavan tuotteen negatiivisen määrän käsittelyä työnumerolle otossa (HD 786667 | LTR-2287)
Korjattu listainventoinnissa laskettujen sarja- ja eränumeroseurattavien rivien tuplaantuminen (HD 799359 | LTR-2383)

Korjattu ylävalikon sekoittuminen lisättäessä uusi sarajanumero listainventoinnin kautta (HD 795145 | LTR-2321)
Korjattu LTR:n inventoinnin aikaleiman päivitys tilanteessa, jossa tuotteella ei inventoidussa hyllyssä ole ollut aiemmin saldoa (HD 799359 | LTR2371)
Korjattu sisäisten siirtotilausten tilojen päivitystä (LTR-1952)
Korjattu tapahtumien käsittelyä L7:aan siirron yhteydessä tapahtuvissa virhetilanteissa (LTR-2385)
Korjattu keräilyn automaattisuunnittelun toiminnallisuutta (LTR-2358)
Korjattu työnumero-oton saldotarkistusta (HD 797516 | LTR-2344)
Korjattu hyllysaldokyselyn oletushyllyjen hakua (LTR-2326)
Korjattu hyllysaldokyselyn keräilyhyllyn täydennystarpeen laskentaa (LTR-2245)
Korjattu keräilyn tilan automaattista päivittymistä (LTR-2094)
Jos kaikki rivit on kerätty ja kollitarrat tulostettu kaikista kolleista, muuttuu tilaksi "Kerätty".
Jos kuormaan lisätään/poistetaan rivejä, palautuu tilaus tilalle "Keräilyssä".
Mikäli kaikkia rivejä ei kerätä pitää tilaus merkitä manuaalisesti kerätyksi (esim. Kollit -välilehdellä).
Korjattu SSCC-lavan siirtoa hylly- ja resurssityyppien välillä (LTR-2360)
Korjattu suuren lavatarramäärän arkistoinnista tuleva IIS-virheilmoitus (LTR-2338)
Lisätty virheilmoitus rajapinnan vastaamattomuudesta inventoinnin yhteydessä (HD 790468 | LTR-2255)
Lisätty Hyllysaldot -kyselyyn Piilota lähetysalueet -valinta (LTR-1850)
Lisätty listainventointiin tuotteen kokosarake (LTR-2340)
Lisätty hyllysaldokyselyyn sarake keräilyhyllylle (LTR-2245)
Lisätty toimitustilanne -kyselyyn mahdollisuus piilottaa toimitetut rivit ja uudet sarakkeet lähetyksen noutopisteen osalta (LTR-2289)
Yleiset
Korjattu Kirjautumiskerrat -kyselyn päivämääräkäsittelyä valittaessa aikaväli viikkolinkistä (LTR-295)
Muutettu massapäivityksen toiminnallisuutta jotta voidaan päivittää kerralla yli 1500 tietuetta (HD 793637 | LTR-2370)

09.11.2018: Versio 2.3.1841
Kierrätys (L7)
Lisätty tuki Visma L7 version 8.8 tulevalle laskujen kansiopolkumuutokselle (LTR-2270)
Laadunvalvonta
Lisätty sarjanumeroiden kenttämäärityksiin Laiteluokka-kenttä sekä tyhjän laiteluokan määritysmahdollisuus laiteluokkien ollessa käytössä (LTR2210)
Online varasto (Nova)
Lisätty tuki keräilyn viivakoodiluvulle (LTR-2175)
Ominaisuuden käyttöönoton suhteen olkaa yhteydessä Visman Sovellustukeen
Työmaarekisteri (L7)
Työntekijöiden excel-tuonnissa ei päivitetä olemassaolevan käyttäjän salasanaa mikäli tällainen on jo määritetty tai windows-autentikointi on
käytössä (HD 786290 | LTR-2264)
Työnohjaus
Korjattu työtyypin vaihdon yhteydessä näkynyt turha kysymys osapuolien päivityksestä (LTR-2237)
Korjattu maksajaosapuolen käsittelyä (LTR-2129)
Lisätty osapuolien yhteyshenkilön tietoihin teksti- sekä tittelikenttä (LTR-80)
Yhteyshenkilön tekstikentän näkyvyys määritellään profiilikohtaisella asetuksella
Työtapahtumat
Korjattu kalenterin resurssivalinnan nollautuminen kirjauksen kopioinnissa (HD 778521 | LTR-2107)
Lisätty liukumasaldojen saldorajojen määritysmahdollisuus (HD 720009 & 759287 | LTR-1272)
Saldorajat määritetään Listojen hallinnan listalla 1002
Käyttäjälle näytetään ilmoitukset Liukumatilanne-osiossa sekä kirjauksen tallennuksessa
Palkanlaskijalle voidaan lähettää ajastetusti sähköposti henkilöistä, joiden saldorajat ovat ylittyneet
Varasto (L7)
Korjattu listainventoinnin erä- ja sarjanumerotuotteiden saldokäsittelyä (LTR-2305)
Korjattu listainventoinnin toimintaa suurilla rivimäärillä (LTR-2317)
Korjattu toimitusehdon koodin tallentumista (LTR-2238)
Korjattu tuotannosta-saldojen käsittelyä (LTR-2111)
Korjattu hyllysaldokyselyä, kysely ei enää huomioi arkistoituja hyllyjä tai tuotteita (HD 787347 | LTR-2262)

Korjattu keräilyn suunnittelun rivitietoikkunan sekä tämän sulkemispainikkeen asemointia tabletin näytöllä (LTR-2288)
Nopeutettu tuotteen hyllypaikkojen näyttämistä (LTR-2327)
Lisätty tuki usean lavan viivakoodisiirroille oletushyllyyn (HD 769964, 770704 & 774797 | LTR-2003)
Yleiset
Korjattu kyselyiden massapäivitystä (LTR-2304)
Lisätty yrityskohtainen asetus sivun alareunan yritystiedon näytön hallinnoimiseen (LTR-2175)

25.10.2018: Versio 2.3.1835
Laadunvalvonta
Kehitetty osapuolien massapäivitystä (LTR-2183)
Lomake -vaihtoehto on lisätty päivitettäviin kohteisiin
Valittuun päivityskohteeseen liittyen näytetään lisärajausosio sekä päivitettävät lisäkentät
Lisätty sarjanumeroiden massapäivitys (LTR-2183)
Toiminto vaatii profiilikohtaisen käyttöoikeuden
Massapäivitys tehdään sarjanumerolistalla, jossa osa rivin tiedoista on muokattavissa
Massapäivitys ei luo uutta sarjanumeron versiota kuten tavanomaisessa sarjanumeron muokkauksessa
Online varasto (Nova)
Korjattu kohdevaraston saldon esitystä siirtolistalla (LTR-821)
Korjattu rahtikirjatiedon päivittyminen Novan ostotilaukselle saavutuksen yhteydessä (LTR-675)
Korjattu keräilylistaid:n näkyminen saavutuslistalla (LTR-2132)
Lisätty saavutuslistan Laji -sarakkeen arvoille selkokieliset selitteet (LTR-670)
Lisätty ilmoitus siirto- ja varastosta ottolistoille ilmoitus, mikäli määrä yrittää hyllyn saldon (LTR-1522)
Siirto-/ottoehdotuksilla voidaan ylittää hyllyn saldo (poislukien erä- ja sarjanumeroseurattavat tuotteet), suorasiirroilla ja -otoilla voidaan
käsitellä korkeintaan hyllyn saldoa
Lisätty yrityskohtainen asetus tilaustason suunnittelun käytölle saavutuksessa (LTR-2077)
Lisätty lähetteen tulostukseen tuki asiakasosapuolen viemiseksi liitteen tietoihin (LTR-2076)
Lisätty yrityskohtainen asetus toimitusosapuolien osoitetietojen näkymisestä lähetyksen tiedoissa (LTR-1212)
Lähetyksen tietoihin on myös lisätty kentät kollimäärälle sekä vapaalle kommentille
Lisätty lähetyksen tietoja näyttäviä sarakkeita keräilylistan valintaan (LTR-1310)
Työmaarekisteri
Korjattu arkistoidun työntekijän käsittelyä aineistojen osalta (HD 788019 | LTR-2223)
Työtapahtumat
Vanhan Tarkastuksen tila-sarakkeen hakuehdot ohitetaan laajennetun tarkastuksen ollessa käytössä (HD 790529 | LTR-2251)
Tuntitapahtuman mallipohjan kustannushinta tulee nyt raportointiin - korjaus koskee vain Nova-ympäristöjä (LTR-2080)
Laajennettuun tarkastus/hyväksyntä toimintoon on tehty lisämuutoksia (LTR-2272 & LTR-2275)
Kirjaukset näkyvät nyt tarkastuslistalla vaikka näitä ei erikseen olisi lähetetty tarkastettavaksi
Tarkastuslistalla näytettävät kirjaukset menevät seuraavasti:
Tarkastaja-profiili näkee kirjaukset, jotka on osoitettu projekteille joille tarkastaja on merkitty vastuuhenkilöksi
Esimies-profiili näkee lisäksi omien alaistensa kirjaukset
Otsikkorivin "Vain omat alaiset" -valinta rajaa näkyviin vain esimiehen alaisten kirjaukset
Kaikkien tuntien tarkastaja- sekä Palkanlaskija-profiilit näkevät kaikki kirjaukset
Kalenterin kautta lähetettävien kirjausten listaan on lisätty Tarkastaja- ja Hyväksyjä-sarakkeet
Mikäli kirjaukselle ei löydy kumpaakaan, korostetaan rivi punaisella
Henkilö -sarakkeen toiminnallisuutta on muutettu
Rajauskentän listassa näytetään vain henkilöt, joiden kirjauksia voidaan hyväksyä
Näytettävät henkilöt rajataan listalla näytettävien kirjausten perusteella (ts. henkilöä, jolta ei ole kirjauksia kys. rajausehdoilla, ei
näytetä sarakkeen listalla)
Varasto (L7)
Korjattu työkortilta lavalle automaattisiirtoa tapauksissa joissa hyllyjä ei ole sidottu varastoihin (LTR-2215)
Korjattu saavutuksen Saavuta heti -painikkeen toiminnallisuutta, painike on nyt lukittu mikäli pakollinen vastaanottotarkastuslomake on
täyttämättä (LTR-2169)
Kasvatettu sallittujen varastojen kentän merkkimäärän maksimipituutta (HD 780485 | LTR-2167)
Rajattu hyllykartan Hyllyn tuotteet -listan näytettävien rivien enimmäismäärää (LTR-2246)
Estetty L7:ssa lukitun rivin saavutus (LTR-2247)
Kasvatettu inventoinnin hyllykentän enimmäismerkkimäärää (HD 786878 | LTR-2214)
Lisätty keräilyn suunnittelun rivitietoihin Tilattu määrä -sarake (LTR-2001)
Lisätty Lavatarrat -kyselyyn varaston pääkäyttäjäprofiilille näkyvä lavatarrojen massa-arkistointitoiminallisuus (LTR-1629)

Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin toimitustilannekyselyn lisäkenttien ylläpito (LTR-2035)
Lisätty yrityskohtainen asetus laskutusluvan ohjaamiseen keräilyn toimituksessa (LTR-2073)
Lisätty yrityskohtainen asetus jolla sallitaan työkortilta lavalle resurssin saldoa suuremman määrän siirto (LTR-2248)
Lisätty listainventointiin lisäominaisuuksia (LTR-2222)
Lisätty erä- ja sarjanumeroseurattavien tuotteiden käsittely, nämä inventoidaan erillisessä inventointi-ikkunassa
Lisätty listan kuittaukseen työskentelyn ilmaiseva ilmoitus
Lisätty kuittauksen jälkeiselle yhteenvetosivulle sarakeotsikot
Lisätty listainventointiin Syykoodi -sarake (LTR-2177)
Erä- ja sarjanumeroseurattavilla tuotteilla syykoodi määritetään inventointi-ikkunassa
Yleiset
Lisätty käyttäjähallinnan listalle sarake, jossa näytetään käyttäjän profiilit (LTR-2090)
Lisätty käyttäjähallinnan listalle sarake, joka näyttää onko käyttäjällä pääkäyttäjän oikeudet (HD 735634 | LTR-1632)
Muutettu vakiokyselyjen rivitekstisarakkeen rivitystoiminnallisuutta (HD 694627 | LTR-919)
Lisätty myös uusi "Riviteksti lyhyt" -sarake, jossa näytetään pitkästä tekstistä vain alku. Koko sisältö nähdään viemällä kursori kyseisen
sarakkeen päälle.

07.09.2018: Versio 2.3.1823
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu kierrätyslistojen eurorajojen toiminnallisuutta hyvityslaskujen kanssa (HD 762895 | LTR-1920)
Lisätty yrityskohtainen asetus vastaanottajan tilinumeroiden näyttämiseksi laskun tiedoissa (HD 770574 | LTR-2066)
Lisätty sähköpostiasetukset Asetukset -kuvakkeen yrityskohtaisiin asetuksiin, tämä näkyi aiemmin ainoastaan järjestelmäasetusten kautta
(HD 773222 | LTR-2065)
Lisätty tilastokoodin tarkastus mikäli tilastokoodin rajaus työnumeron perusteella on käytössä (LTR-2098)
Lisätty yrityskohtainen asetus tilastokoodin yleiskoodien määritystä varten
Mikäli yleiskoodeja on määritelty, on tilastokoodi pakollinen tieto laskun rivillä
Yleiskoodit kelpaavat aina tilastokoodiksi
Työmaarekisteri
Korjattu arkistoidun yrityksen käsittelyä ilmoitusvelvollisen tietojen yhteydessä (HD 773930 | LTR-2051)
Työnohjaus
Korjattu siirrettyjen tapahtumien esittämistä L7:ssa lukitulla tehtävällä (HD 759060 | LTR-1911)
Korjattu työn lukituksen yhteydessä puuttuva varmistuskysymys (LTR-1890)
Käyttäjän sallitut varastot vaikuttavat nyt myös tuotetiedot-lomakkeella näytettäviin varastoihin (esim. keräilyn suunnittelun tuotekoodilla sekä
suoritteen tuotepickeristä porautumiset) (HD 759153 | LTR-2086)
Lisätty tuki tilaushistoriasta poimintaan myyntiriveille (LTR-1694)
Käyttöönotto vaatii yhteydenottoa sovellustukeen
Työtapahtumat
Korjattu kalenterin resurssivalinnan nollautuminen tietyissä tapauksissa kirjaustapahtumalta kalenteriin palattaessa (HD 778521 | LTR-2107)
Korjattu kaikkien tapahtumien näkyminen käyttäjälle yrityskohtaisen asetuksen salliessa esimiesten hyväksyä kaikkien resurssien suoritteet (HD
781463 | LTR-2126)
Lisätty yrityskohtaiset asetukset tarkastajan ja hyväksyjän oletusarvojen muuttamiselle (HD 775958 | LTR-2104)
Lisätty yrityskohtainen asetus laajennettulle tarkastukselle / hyväksynnälle (HD 667542, 681854, 703562, 704647, 732578 & 777691 | LTR-443,
LTR-638, LTR-1466, LTR-1606 & LTR-1680)
Tarkastukseen lähetetyistä tapahtumista tulee ilmoitus tarkastajalle & hyväksyjälle
Tarkastukseen lähetettyä tapahtumaa ei voida enää muokata (YK-asetuksesta riippumatta)
Tarkastus- / hyväksyntäprosessia on muutettu niin, että ensin valitaan halutut tapahtumat listalta ja tämän jälkeen hyväksytään/hylätään
tapahtumat uusien painikkeiden kautta
Tapahtuman hylkäyksestä lähetetään kirjaajalle sähköposti-ilmoitus
Työtapahtumien listoille on lisätty tarkastus- ja hyväksyntätietoihin liittyviä sarakkeita
Varasto (L7)
Korjattu työnumerolle ottoa projektihyllyjen käsittelyn osalta (LTR-2103)
Korjattu tuplakeräysten syntymistä tuotekoodin tarkistuksen yhteydessä (HD 770084 | LTR-2049)
Korjattu hyllykarttojen ja projektihyllyjen toiminnallisuutta (LTR-2163)
Korjattu projektihyllyn inventointitapahtumien käsittelyä; tapahtuma menee saldopäivityksessä Ei siirretä -tilaan eikä tätä päivitetä ERPiin (LTR2099)
Korjattu keräilyn määrien käsittelyjä (LTR-1875, LTR-1944 & LTR-2000)
Siirretty kolleja koskevat yrityskohtaiset asetukset omaan osioonsa (Varasto / Keräily / Kollit)

Lisätty keräilyn suunnittelun lähetysnumerosarakkeeseen operaattorihakutoiminnallisuus sekä lähetysnumeroon linkki kyseiseen kuormaan (LTR1943)
Lisätty yrityskohtaiset asetukset kollin kuvaus- sekä lavatyyppisarakkeiden näyttämiseksi kollituslistalla (LTR-2041)
Lisätty tuki työkorttien luvulle keräilyssä (LTR-2016)
Lisätty työnumerolle ottoon SSCC-kenttä (LTR-1876)
Tuotekoodit rajataan annetulta SSCC-koodilta löytyviin
Hylly ja määrä täydennetään automaattisesti SSCC-koodin tietojen mukaisesti
Lisätty listainventointi (LTR-1526)
Inventointilistalle voidaan kerätä suurempi määrä inventointirivejä ja kuitata listan inventoinnit kerralla
Lisätty keräilyyn huomautusikoni rivin keräilymääräkentän viereen, mikäli kyseisen rivin saldotarve ylittää oletushyllyn saldon (LTR-2062)

Lisätty yrityskohtainen asetus tuotteen sijaintien näyttämiseksi lavasiirroissa (LTR-2013)
Lisätty keräilyn rivin määräkentille oranssi korostusväri, mikäli kerättävä määrä poikkeaa tilatusta määrästä. Myös rivin valintaruutu on tällaisessa
tapauksessa lukittu. (LTR-2015)
Lisätty Työkortilta lavalle -sivun lavan hyllytystoiminnallisuuteen lavan hyllytys ja purkutoiminnallisuus (LTR-2063)

Lisätty kerättyjen erien palautukseen työskentelyindikaattori (LTR-2119)
Lisätty yrityskohtainen asetus tilauksen rivinumeron näyttämiseksi kerätyissä erissä (LTR-2121)
Lisätty yrityskohtainen asetus viimeisimmän siirtotapahtuman päivämäärän näyttämiseksi Siirrot-sivun Tuotteen sijainnit-osiossa (LTR-2120)
Lisätty yrityskohtainen asetus uuden lavan muodostuksen aloittamiseksi työkortilta lavalle -hyllytyksen jälkeen (LTR-2117)
Lisätty yrityskohtainen asetus sekalavan tuotteiden listausjärjestykselle työkortilta lavalle-, lavasiirto- ja SSCC-koodin muokkaussivuilla (LTR-2059)
Lisätty yrityskohtainen asetus valmistajan koodin näyttämiseksi työkortilta lavalle-, lavasiirto- ja SSCC-koodin muokkaussivuilla (LTR-2059)
Yleiset
Optimoitu Novan rajapintaa keräilyn toimituskuittausten nopeuttamiseksi suurilla rivimäärillä (HD 758711 | LTR-2106)

28.06.2018: Versio 2.3.1821
Työmaarekisteri
Korjattu urakka-aineiston muodostusta, raportointikauden käsittelyä sekä viimeisen lähetyn aineiston palautusta (LTR-1766 & LTR-2109)
Lisätty Työmaan urakat -sivun Urakkasopimukset -osioon Raportointikausi-sarake
Aineistot -sivulla ilmoitetaan, mikäli urakoilla on virheellisiä raportointikausia:

Ilmoituksen linkistä saadaan rajattua näkyviin kaikki aineistot, jotka on luotava ja joista on lähetettävä korjausilmoitus.
Vuosi -sarakkeeseen on lisätty linkki, jota klikkaamalla kyseisen vuoden/kuukauden aineistot valitaan automaattisesti.
Kun kaikki virheelliset raportointikaudet on korjattu, voidaan rajata luodut aineistot syöttämällä kuluva päivä "Aineisto luotu" sarakkeeseen.

19.06.2018: Versio 2.3.1820
Online varasto (Nova)
Korjattu rajapintaan nimikelaji 40:n saldokäsittely keräilyn toimituksen yhteydessä (LTR-2096)

Työmaarekisteri
Korjattu aineiston lähetystä ilmoitin.fi-rajapinnan osalta
Huom! Aineiston lähetys vaatii toimiakseen jatkossa Microsoft .NET Framework 4.7 tai uudemman version! Ks. tarkemmat lisätiedot päivityksestä
erillisestä Visma Communityn tiedotteesta sekä Communityn latausosiosta löytyvästä ohjeesta.

08.06.2018: Versio 2.3.1819
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumerolomakkeen alivalikkoa (LTR-2046)
Lisätty sarjanumerolle tuotekoodin poimintatoiminnallisuus (suurennuslasi-kuvake) (LTR-1157)
Lisätty sarjanumeroille laiteluokka (LTR-1831)
Laiteluokat määritetään listojen hallinnassa (lista-ID 1071)
Laitetyypit -listalle (ID 1028) on lisätty Laiteluokat -sarake, jonka kautta laitetyyppi voidaan sitoa määritettyihin laiteluokkiin
Luotaessa uusi sarjanumero valitaan ensin laiteluokka, joka rajaa laitetyyppi-kentän valittavissa olevat arvot
Vanhoilla sarjanumeroilla, joilla ei vielä ole laiteluokkaa määritetty, on kaikki laitetyypit valittavissa
Tilaajan vaihto kysyy myös muiden osapuolien päivittämisestä (LTR-1786)
Online varasto (Nova)
Lisätty keräily- ja saavutuslistoille sarake tuotteen oletushyllylle (Novassa varastopaikan Hyllyosoite -kenttä) (LTR-2043)
Muutettu keräilyn määrän ehdotusta nimikelajeille 10, 12 sekä 40. Näillä nimikelajeilla ehdotetaan suoraan kerättävää määrää varastosaldosta
riippumatta (LTR-1457 & LTR-1771)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Estetty tuplarivien syntymistä poistamalla tallennuspainikkeet käytöstä kunnes ERP-tallennus on suoritettu (HD 750550 | LTR-1921)
Lisätty yrityskohtainen asetus jolla sallitaan tarkastajan vaihtaa hyväksyjä (HD 742080 | LTR-1926)
Lisätty yrityskohtainen asetus tehtävälistan lisärajaukseen (HD 764949 & 771670 | LTR-2019)
Poistettu rivin pakollisuustarkistuksia toiselle henkilölle siirrettäessä (HD 762891 | LTR-1887)
Pakollisuudet toimivat seuraavasti:
Hylkäys:
Poistetaan kaikilta riveiltä pakollisuudet
Hylkäyksen palautus:
Palautetaan rivien pakollisuudet niille riveille, joissa tehtävän omistaja on kirjautunut käyttäjä
Tarkastajan/hyväksyjän vaihto:
Jos tehtävän uusi omistaja ei ole kirjautunut käyttäjä → Poistetaan ko.rivin pakollisuudet
Jos tehtävän uusi omistaja on kirjautunut käyttäjä → Palautetaan ko. rivin pakollisuudet
Jos yksikin laskun riveistä on hylätty, niin tarkastajan/hyväksyjän vaihto ei koskaan palauta rivien pakollisuuksia
Työmaarekisteri
Korjattu työntekijäaineiston muodostusta sotun perusteella (LTR-2069)
Korjattu urakka-aineiston muodostusta, urakka-aineistoa ei muodosteta jos kohdekuukaudelle ei ole laskutusta (LTR-1766)
Lisätty yrityskohtainen asetus lukituspäivän näyttämiselle työmaan urakoissa (LTR-1655)
Lukituspäivällä voidaan rajata urakoista pois syötettyä päivää vanhemmat päättyneet urakat
Käyttöönotto vaatii sovellustukeen yhteydenottoa
Työnohjaus
Korjattu käyttäjän oletusvaraston käsittelyä (HD 741225 | LTR-2044)
Korjattu tuntitapahtuman laskutustuotteen hinnoittelua (HD 764988 | LTR-1914)
Lisätty asiakastietoihin toinen muistutuskenttä (LTR-2042)
Lisätty Työn laitetunnukset -sarake työ- ja tehtävälistoille. Lisäksi tehtävälistalle lisätty Tehtävien laitetunnukset -sarake (LTR-1713)
Lisätty myynnin työnohjaukseen Yrityksen profiilit -sarakkeelle hakutoiminnallisuus sekä poistettu Henkilön profiilit -sarakkeen hausta merkkikoon
huomiointi (isot/pienet kirjaimet) (LTR-2057)
Muutettu osapuolien massapäivityksen ulkoasua, lisäksi tulokset näytetään uudessa välilehdessä, jotta vanhat rajaustekijät jäävät talteen (LTR1067)
Työtapahtumat
Korjattu työnohjauksen tehtävältä kalenteriin siirryttäessä väärän henkilön valinta (HD 769944 | LTR-2005)
Varasto (L7)
Korjattu kuorman poistamisen yhteydessä L7:n rivien vapautusta (LTR-1990)
Korjattu kuorman automaattisuunnittelua toimitusosoitteittain (LTR-2036)

Muutettu keräilyn suunnittelun rivin lisätietojen Poista -valintaruudun näkymistä; valintaruutu näkyy ainoastaan Pääkäyttäjä-profiilille (LTR-2014)
Saavutuksen saavuta heti -toiminnallisuus päivittää saavutustiedon myös myynneille heti (LTR-1883)
Lisätty yrityskohtainen asetus kulurivien automaattiselle toimitukselle (LTR-1665)
Lisätty yrityskohtainen asetus keräilyn suunnittelun ostotilausnumerolla haun lisärajaukseen (LTR-2022)
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin keräilyn suunnittelun ostotilausnumerolla hakuun lisärajauskenttä (LTR-2022)
Lisätty ilmoitus mikäli kuormaa ei muodostu automaattisessa suunnittelussa (LTR-2032)
Lisätty tuki vain kuormaan kytkettyjen tilausrivien päivittämiselle (LTR-2075)
Käyttöönotto vaatii yhteydenottoa sovellustukeen/konsultointiin dbsyncin muuttamiseksi
Yleiset
Korjattu vls-lisensoinnin käsittelyä uusien asennusten yhteydessä (LTR-2031)
Lisätty listoille Haku vain Hae-painikkeella -valinta, jolla hakua ei suoriteta ennen Hae -painikkeen manuaalista klikkausta (LTR-1661)
Valinta löytyy listan rivi- ja järjestystietojen ikkunasta
Valinta aktivoidaan automaattisesti haun kestäessä pitkään

14.05.2018: Versio 2.3.1815
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumeron Myyntirivi-kentän käsittelyä (LTR-1738)
Lisätty lomakkeelle tuki valintaruuduille (checkbox-kentät) (LTR-1951)
Online varasto (Nova)
Novan rajapintaan lisätty tuki koodittoman rivin saavutukselle (HD 758149 | LTR-1984)
Lisätty uusia sarakkeita keräily-/saavutustilausten valintalistoille: (HD 765591 | LTR-1988)
Myyjä / Ostaja (Novan tilauksella Tilaaja-kenttä)
Merkki
Toimittaja (vain saavutuslistojen valinnassa)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Massapäivitys sallitaan riveille vaikka työnumerokohtaiset litterat olisivat käytössä (HD 756854 | LTR-1788)
Perustietokannat
Kasvatettu Integraatiot / Kohdistukset-sivun Ulk.Arvo2-kentän maksimipituus 1024 merkkkiin (HD 764218 | LTR-1903)
Työnohjaus
Korjattu tehtävän tekstikenttien pituuksia ( HD 768507 | LTR-1968)
Työtapahtumat
Korjattu kululaskun L7-siirtoa verokantojen käsittelyn osalta (HD 769532 | LTR-1978)
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn lähetyksen tilapäivitystä (LTR-1383 & LTR-1981)
Korjattu Työkortilta lavalle -sivun hyllytysruudun näkyvyyttä (LTR-1999)
Korjattu tuotteen oletushyllyn näyttäminen tuotteen hyllypaikoissa, kun hyllyt sidottu varastopaikkoihin (LTR-2011)
Korjattu keräilyssä kuorman automaattista suunnittelua (LTR-1989)
Aiemmissa kuormissa toimitetut eivät tule mukaan, aiemmissa kuormissa osatoimitetut tulevat
Korjattu kuorman poistamisessa rivien tilatietojen käsittely L7:aan
Korjattu Tuotteen hyllypaikat -osiossa näytettävien viimeisten tapahtumien käsittelyä (HD 770501 | LTR-2004)
Muutettu keräilyn rivillä näkyvä SSCC-viivakoodi-ikonin näkyvyys yrityskohtaisen asetuksen perusteella (LTR-1985)
Mikäli ominaisuutta halutaan edelleen käyttää jatkossa, täytyy kuvakkeen näyttäminen asettaa yrityskohtaisista asetuksista päälle

Unifaun-integraation muutoksia:
Lisätty painike, jolla paluusanomat saa luettua jälkikäteen (rahtikirjanumerot/seurantakoodit)

Lukittu rahdin maksaja-valinta, tulee kuljetuspalvelun kautta automaattisesti
Lisätty tuki rahdin maksaja -osapuolelle, hakee automaattisesti tiedon L7:sta
Lisätty tuki räätäliscripteille SSCC:n muokkaukseen (LTR-1998)
Yleiset
Korjattu popup-ikkunan vieritystä ipad-laitteilla (LTR-1940)
Korjattu lisenssien käsittelyä (LTR-1567)
Lisätty EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymävaiheen päättyessä LTR:ään vaaditut muutokset
LTR:ää ei voida enää upottaa esim. intranetissa iframeen (X-Frame-Options: SAMEORIGIN) (LTR-1856)
Salasanat sekä henkilötunnukset eivät ole enää selkokielisinä tietokannassa (LTR-1861)
Salasanojen käsittelyn muutokset (LTR-1866)
Salasana ei voi olla sama kuin käyttäjätunnus
Järjestelmäkohtaisiin asetuksiin on lisätty asetukset salasanan minimipituuden sekä erikoismerkkien pakollisuuden
määrittämiselle
Monimutkaisemmat vaatimukset hoidetaan AD-kirjautumisen kautta
Mikäli käyttäjän salasana ei täytä vaatimuksia, täytyy käyttäjän vaihtaa salasanansa ennen LTR:n käyttöä
Käyttäjän perustiedoista on pääkäyttäjä-oikeuksilla mahdollista tulostaa raportti käyttäjästä tallennetuista tiedoista (LTR-1859)
Käyttäjän sekä resurssin tiedoista voidaan pääkäyttäjä-oikeuksilla nähdä muutoshistoria (LTR-1862)
Muutettu käyttäjän kopiointia lisenssien käsittelyn osalta; mikäli lisenssimäärät ovat täynnä voidaan käyttäjä kopioida ilman lisenssitietoja (HD
764367 | LTR-1976)
Lisätty Novan vakiokyselyt (Vain Nova-ympäristöt) (LTR-582, LTR-584, LTR-749 & LTR-751)
Myyntitilaukset
Myyntitilausrivit
Ostotilausrivit
Laskuttamattomat tilaukset

13.04.2018: Versio 2.3.1810
Laadunvalvonta
Korjattu hakemistokäsittelyä liitteiden lisäyksessä (LTR-1888)
Muutettu manuaalisessa erätapahtumassa erätunnusten esitys käänteiseen järjestykseen (uusin eränumero ensin) sekä lisätty erän saldotieto
mukaan (LTR-1877)
Lisätty lomakepohjien excel-tuontiin tuki autocomplete kentille. Tieto excelissä sarakkeessa AB (LTR-1814)
Online varasto (Nova)
Korjattu negatiivisten määrien käsittelyä keräilyssä (LTR-1745 & LTR-1939)
Korjattu keräyksen turha virheilmoitus etusivulla osittain kerätyllä tilausnumerolla haettaessa (HD 754055 | LTR-1843)
Korjattu keräilyn näkymien tallennettujen hakuehtojen käsittelyä (HD 764685 | LTR-1596)
Perustietokannat
Kasvatettu Integraatiot / Kohdistukset-sivun Ulk.Arvo2-kentän maksimipituus 255 merkkkiin (HD 764218 | LTR-1903)
Työnohjaus
Korjattu puuttuva varoitus hinnoittelupainikkeen käytöstä tapauksissa, joissa hintoja on aiemmin muutettu käsin kate% -kentän kautta (LTR-1885)
Korjattu suoritteen käsittelyä tuotteella, jonka tuotekoodi sisältää ääkkösiä (LTR-1915, LTR-1916)
Lisätty myyntirivien otsikkoriville valinta lukittujen myyntirivien piilotuksesta (LTR-1884)
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin lisäkentät Asiakkaat-listoille (LTR-1819)
Työtapahtumat
Korjattu työtapahtumien siirtotoiminnallisuutta (LTR-1919)
Korjattu arkipyhien käsittelyä lomasuunnittelussa (HD 753288 | LTR-1924)
Lisätty yrityskohtainen asetus, jolla esimiesten voidaan antaa hyväksyä kaikkien resurssien suoritteet (LTR-1927)
Varasto (L7)
Korjattu kalenterin kotiinkutsulle kiinnitetyn ostotilausrivin käsittelyä tapauksissa, joissa kotiinkutsua ei tallenneta tai poistetaan (HD 744174 | LTR1575 & LTR-1836)
Korjattu kalenterin ulkoasua päätelaite 1 käytettäessä (LTR-1873)
Korjattu sarjanumerotuotteiden käsittelyä inventoinnissa (LTR-1910)
Korjattu eräseurattavien suoritteiden käsittelyä (LTR-1807)
Estetty saavutetun rivin uudelleensaavutus rivin muokkauksen kautta (LTR-1419)
Korjattu saavutuksen oletusprojektihyllyn ja käyttäjän sallittujen varastojen välistä käsittelyä (HD 749779 | LTR-1935)
Estetty keräilytapahtumat varaston lähetysalueen puuttuessa (LTR-1797)

Korjattu keräilyn lähetyksen tilojen käsittelyä (LTR-1778)
Korjattu saavutuksen tuontitietojen tarkastuskäsittelyä sekä ilmoitusta (LTR-1742)
Optimoitu keräilyrivien hakua Piilota saldot -asetuksen osalta (LTR-1955)
Optimoitu hyllytiedon hakutoiminnallisuutta (LTR-1886)
Muutettu ylitoimitetun (saavutettu tilattua suurempi määrä) työlle ostetun myyntirivin keräilyn käsittelyä, keräilyssä ehdotetaan määräksi
saavutettua määrää (LTR-1774)
Muutettu tuotteen sijainnit -osion toiminnallisuutta; kaikki tuotteen hyllyt näytetään käyttäjän työskentelyvarastosta riippumatta, ei-käytettävissä
olevat hyllyt näytetään punaisella (LTR-1815)
Lisäkehitetty erä- ja sarjanumeroseurattavien inventointia (LTR-1893, LTR-1896 & LTR-1898)
Lisätty yrityskohtainen asetus varastosta lähetettävien sähköpostiviestien lähettäjän osoitteen määrittelemiseksi (LTR-1869)
Lisätty saavutukseen riville tilausnumeron perään sulkeissa aiemman saavutuskerran rivinumero (LTR-1775)
Aiheuttaa muutoksia tietojen lukemiseen L7:sta, käyttöönotto vaatii sovellustukeen yhteydenottoa
Lisätty inventoinnin lasketut saldot -osioon erä-, toimittajan eränro- ja sarjannumero-sarakkeet (LTR-1897)
Lisätty eräseurattavien inventointiin nollasaldoisten erien näyttövalinta (LTR-1893)
Lisätty Siirrot-sivulle näkyviin edelliset siirtotapahtumat (HD 739998 | LTR-1620)
Oletuksena näytetään käyttäjän edelliset siirtotapahtumat
Mikäli tuote on valittu, näytetään kyseisen tuotteen edelliset siirtotapahtumat (käyttäjästä riippumatta)
Lisätty keräilyn suunnittelun otsikkoriville ostotilauksen hakukenttä, jolla voidaan hakea ostotilauksen rivin varaston ja tuotteen mukaiset
myyntirivit sekä työlle ostettavat rivit (LTR-1882)
Aiheuttaa muutoksia tietojen lukemiseen L7:sta, käyttöönotto vaatii sovellustukeen yhteydenottoa
Lisätty keräilyn suunnitteluun rivin + merkistä näytettäviin lisätietoihin Varasto-sarake (LTR-1941)
Lisätty Toimitustilanne-kyselyyn seurantalinkkisarake Unifaun-lähetyksille (LTR-1384)
Käyttöönotto vaatii Visman konsultointia
Lisätty keräilyn lähetyksen tietoihin "Oltava perillä" -aikakenttä (LTR-1872)
Unifaun-painikkeet piilotetaan keräilyn lähetyksen tiedoista, mikäli purkupaikan kuljetuspalvelutietoa ei ole annettu (LTR-1912)
Yleiset
Resurssit -listalle lisätty sarakkeet oletuspalkkalajille sekä laskutustuotteelle (LTR-1917)

09.03.2018: Versio 2.3.1806
Ostolaskut
Lisätty rivitason Tilastokoodi -sarakkeelle hakutoiminnallisuus (HD 746343 | LTR-1829)
Työnohjaus
Korjattu myyntirivin oletustoimittajan hakeminen (HD 762553 | LTR-1858)
Korjattu kirjausrivin asiakastietojen käsittelyä tapauksissa, joissa työtä ei vielä oltu tallennettu ERP:iin (LTR-1785)
Estetty Novassa lukitun myyntirivin muokkaus LTR:ssä (HD 700687 | LTR-1073)
ERP-tila -sarakkeessa näytetään Novan rivitilatieto
Lisätty työlistalle sarakkeet siirtämättömien laskutustapahtumien määrän sekä viimeisimmän laskutustapahtuman siirtoajan näyttämiselle (LTR1838)
Lisätty yrityskohtainen asetus työn tapahtumat välilehdellä näytettäville suoritteiden kirjanpidon lajien rajaamiseen - Koskee vain L7 -ympäristöä
(HD 630856 | LTR-1660)
Työtapahtumat
Korjattu laskutustuotteen uudelleenhinnoittelu kirjaustapahtuman hyväksynnän perumisessa (LTR-1753)
Korjattu kulukirjauksen litteran ylikirjautuminen L7:n yleisellä kululitteralla ERP-siirrossa (HD 742862 | LTR-1796)
Estetty hyväksyttyjen kirjausten poistoon valinta (HD 753593 | LTR-1736)
Kaikkien tuntien hyväksyjä -profiililla ei enää pysty hyväksymään omia kirjauksia (HD 743120 | LTR-1608)
Hyväksyntä on edelleen mahdollista mikäli
Käyttäjällä ei ole esimiestä
Käyttäjä on itsensä esimies
Käyttäjällä on Palkanlaskija -profiili
Varasto (L7)
Korjattu työkortilta lavalleottoa useassa valmistuserässä (LTR-1708)
Korjattu kerätyn työkortin rivin korostus keltaisella (LTR-1780)
Korjattu tuotekoodien erikoismerkkien käsittelyä (LTR-1645)
Korjattu keräilylistan valinnassa Lastattu-tilalla olevien lähetysten puuttuminen ilman Näytä toimitetut-valintaa (LTR-1851)
Korjattu keräysrivin Ei toimiteta -valinnan loppuuntoimitetuksi merkinnän toiminnallisuutta (LTR-1839)
Korjattu useamman kollin syntyminen keräilyn Kaikki yhteen kolliin-painikkeesta (LTR-1852)
Korjattu päävalikon ylimääräisten linkkien näyttöä mikäli lavatarrat eivät ole käytössä (LTR-1823)
Estetty keräilyssä sekä saavutuksessa rivin aktivointi toisen rivin ollessa jo muokkauksessa (LTR-1681)

Lisätty yrityskohtainen asetus Työkortilta lavalle -sivun automaattisesta avauksesta klikattaessa Tuotannosta -sivun linkkiä (LTR-1816)
Lisätty mahdollisuus keräilyn varaajan poistamiselle, mikäli keräilyjen osoitus toiselle käytytäjälle on sallittu (LTR-1799)
Lisätty yrityskohtainen asetus lavan automaattiselle siirrolle työkortilta lavalle -toiminnossa (LTR-1818)
Lisätty tuki sähköpostin lähetykselle saavutustapahtumasta ostorivin viitteelle määritettyyn sähköpostiosoitteeseen (LTR-1833)
Lisätty yrityskohtainen asetus tuotteen oletushyllytiedon päivittämiseksi ERP:iin (LTR-1832)
Lisätty mahdollisuus tehdä työnumerolle otto myös projektihyllystä (HD 759201 | LTR-1825)
Lisätty Tila selite -sarake Varastotapahtumat-listalle (LTR-1826)
Lisätty hakutoiminnallisuus Varastotapahtumat-listan Määrä -sarakkaalle (LTR-1835)
Lisätty 0-määrän keräyksen sekä siirron esto (LTR-1758)
Lisätty saavutukseen saavutettujen sarja- ja eränumeroiden näyttö (LTR-1847)
Lisätty tuki erä- ja sarjanumeroiden käytölle inventoinnissa (LTR-1530)
Lisätty painotietojen käsittely (LTR-1237)
Työlle ostetun myyntirivin vientitiedot päivitetään ostotilauksen tuontitietojen perusteella automaattisesti
Kerätylle erälle on mahdollista antaa punnitut painotiedot ennen kollitusta
Yksikköpainot lasketaan automaattisesti syötetyn kokonaispainon ja kerätyn määrän perusteella
Kollin painot tulevat annetuista painosta, muussa tapauksessa myyntiriviltä
Jos kerätylle erälle kirjataan painotiedot, viedään ne toimitustapahtuman vientitiedoille
Keräilyn tila päivitetään L7:n myyntirivin vohtila-kenttään aina lähetyksen tilan muuttuessa LTR:ssä (LTR-1366)
Tilat:
2 = Suunniteltu
3 = Keräilyssä
4 = Kerätty
5 = Tulostettu
7 = Lastattu
9 = Toimitettu
Yleiset
Käyttöoikeuksissa näytetään myös poistetut lisenssit mikäli näitä on vielä jollakin käyttäjällä käytössä (LTR-1567)

09.02.2018: Versio 2.3.1802
Huom. Tästä julkaisusta eteenpäin VLS-aktivointi on edellytyksenä ohjelman käyttämiselle. VLS-aktivointi täytyy olla otettu käyttöön ennen päivityspaketin
päivittämistä.
Laadunvalvonta
Lisätty Lomakkeet- ja Liitteet -listoille Työ ID-sarake (LTR-1692)
Online varasto (Nova)
Korjattu negatiivisten rivien poisjääminen etusivulta tilausnumerolla keräiltäessä (HD 733348 | LTR-1448)
Korjattu näkymään tallennettujen hakuehtojen puuttumista keräilyn ja saavutuksen suunnittelussa (HD 742982 | LTR-1596)
Huom. Uuden keräilyn/saavutuksen luonnissa hakuehtoja ei näytetä 1. kerralla. Tarpeen vaatiessa hakuehdot saadaan nopeasti
lataamalla näkymä uudestaan Näkymä-sanaa klikkaamalla.
Korjattu nettohintojen päivittyminen rakenteellisten alituotteiden riveille mikäli keräilyyn lisätty suoritteita (HD 745621 | LTR-1492)
Lisätty keräilyyn toiminnallisuus rivin tilausmäärän nollaamiseksi. Toimituksen yhteydessä kerätty määrä päivitetään Novan myyntirivin tilatuksi
määräksi. (LTR-1494)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu Kierrätyksen tehtävät -sivun henkilöhaun toiminnallisuus (LTR-1693)
Työnohjaus
Korjattu Novassa tyhjäksi jäävä Päiväys -kenttä työn ensimmäisessä ERP-tallennuksessa. Mikäli erillisiä rajapintaohjauksia ei ole käytössä,
viedään tähän kenttään kuluva päivä. (LTR-1733)
Korjattu laitekortilta luotavalta työltä puuttuvat nimi, maa sekä yhteyshenkilötiedot (HD 724423 | LTR-1324)
Korjattu virheellisestä laskutusnimestä aiheutunut epäonnistunut ERP-tallennus (HD 756705 | LTR-1791)
Lisätty varmistus käyttäjän yrittäessä poistua muokatuilta myyntiriveiltä ilman tallennusta (LTR-1730)
Lisätty Kate EUR -sarakkeelle myyntirivien yhteissumman näyttö (LTR-1649)
Työtapahtumat
Estetty tyhjän ilman tapahtumaerittelyä olevan lomakirjauksen hyväksyntä (HD 751331 | LTR-1707)
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn hyllysaldon vertaus jo kerättyyn määrään (LTR-1743)

Korjattu keräilyä negatiivisten määrien käsittelyn osalta (HD 721515 & 753800 | LTR-1261 & LTR-1727)
Korjattu saavutuksessa eräpäivän pakollisuustarkistusta (LTR-1793)
Korjattu kerättyjien erien erittelyjen käsittelystä aiheutuneen tyhjän kollin muodostuminen (LTR-1722)
Korjattu keräilyssä pakettituotteen päätuotteen toimitustapahtuman toiminnallisuutta (HD 754027 & 709291 | LTR-1761)
Lisätty yrityskohtainen asetus tilaus- & alanumeron näyttämiseksi Lähtevät tuotteet -osiossa (LTR-1636)
Lisätty yrityskohtainen asetus Saavuta heti -painikkeen näyttämiselle (LTR-1420)
Lisätty yrityskohtainen asetus negatiivisten hyllysaldojen näyttämiseksi keräilyrivin hyllytietoa klikattaessa (LTR-1482)
Lisätty yrityskohtainen asetus kokonaistoimituksen käsittelylle (LTR-1406)
Lisätty tuki tuotteen tarkistukselle viivakoodilla keräyksen yhteydessä (LTR-1483)
Optimoitu keräilyn sekä saavutuksen toiminnallisuutta (HD 725193 | LTR-1476 & LTR-1760)
Muutettu saavutus- sekä keräilylistojen hakuja; haettaessa suoraan lähetys- tai tilausnumerolla poistetaan kaikki muut mahdolliset rajausehdot.
Myös jo saavutettujen/kerättyjen listojen näyttövalinta laitetaan automaattisesti päälle. (LTR-832)
Muutettu saavutuslistan saavutettujen näyttövalinta näyttämään samanaikaisesti sekä saavuttamattomat että saavutetut
Estetty eränumeroseurattavien tuotteiden eräsaldon ylitys työnumerolle otossa (LTR-1481)
Yleiset
Lisätty litterakenttien hakutuloksiin litteran kuvauksen sekä YK-asetuksesta riippuen myös lisäosan näyttö (LTR-1726)
Lisätty laitekortin tilausnumeron perään sarjanumeroiden määrä. Profiililla täytyy olla oikeus ostotilauskentän muokkaukseen. (LTR-1634)

24.01.2018: Versio 2.3.1750
Varasto (L7)
Korjattu FIFO-toiminnallisuutta inventoinnissa SSCC-koodia käytettäessä (LTR-1718)
Korjattu keräilyn Valitut kolleiksi -painikkeen toiminnallisuus (LTR-1723)
Korjattu sekalavan tuotekoodien rivitystä sekä järjestystä (LTR-1724)
Korjattu saavutuksessa sarjanumeron tuotekoodin käsittelyä tapauksissa, joissa rivillä on myös toimittajan koodi (LTR-1725)
Korjattu kerättyjen erien näkymää hyllyjen mukaan järjestettäessä (LTR-1731)
Korjattu Kerätyt erät -sivun ulkoasua mikäli Käytä lavatarroja -asetus ei ole käytössä (LTR-1732)
Lisätty Kerätyt erät -sivulle tilausnumeron mukainen järjestysmahdollisuus (LTR-1747)
Lisätty keräilyn kuormalistalle Unifaun -sarake, joka näyttää Unifaun-kuvakkeen kun sanoma on toimitettu (LTR-1748)

12.01.2018: Versio 2.3.1749
Laadunvalvonta
Korvattu sarjanumeroiden muokkauksen Tallenna ja lisää uusi -painike uudella Tallenna ja kopioi -painikeella (HD 751640 | LTR-1158 & LTR1706)
Näkyvyyttä ylläpidetään profiilikohtaisella asetuksella
Online varasto (Nova)
Korjattu Novan rajapinnan purkamattoman rakenteen alituotteiden saldokäsittelyä (LTR-1690)
Työnohjaus
Korjattu työn lisäyksessä osapuolien katoaminen työtyyppiä vaihdettaessa (LTR-1643)
Optimoitu työlistalla työn / tehtävien sarjanumerosarakkeiden hakuja (LTR-1647)
Lisätty asiakaslistalle haku henkilön profiileilla (LTR-1712)
Työtapahtumat
Muutettu hinnoittelun epäonnistumisen virhekäsittelyä; mikäli hintaa ei saada haettua, nollataan suoritteen tuote tai tuntitapahtuman laskutustuote
(HD 749666 | LTR-1616)
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn rivin varaamista keräilijälle jälkitoimitusten osalta (LTR-1403)
Korjattu keräilyn suunnittelun näkymää "Kuorma ja vapaat"-valinnalla (LTR-1577)
Korjattu saavutuksen "Määrä ylittää tilatun määrän"-ilmoituksen näyttämistä väärässä yhteydessä (HD 742380 & 742489 | LTR-1562)
Korjattu lavaseurantakyselyn Lisää-painikkeen toiminnallisuus (HD 742521 | LTR-1564)
Korjattu keräilyn kollitusta & kerättyjen erien hyllypaikkojen käsittelyä (LTR-1132, LTR-1548 & LTR-1601)
Korjattu kollitarrojen suoratulostus (HD 734044 | LTR-1328)
Korjattu lähtevien erien riviväritystä (LTR-1598)
Korjattu lastatun lähetyksen tilan tallennusta (LTR-1537)
Korjattu keräilyn määrien desimaalien puuttuminen tapauksissa, joissa hyllyn saldo oli tilattua määrää pienempi (LTR-1532)
Korjattu Lasketut saldot -kyselyn päiväyksistä puuttuvat kellonajat (LTR-1666)

Korjattu vuosi-inventoinnissa useamman SSCC-koodin luku (LTR-1674)
Lähetyksen poisto sallitaan, mikäli kerätty rivi on poistettu L7:sta (HD 731382 | LTR-1525)
Tällaisissa tapauksissa lähetysalueen saldo on inventoitava oikeaksi manuaalisesti
Muutettu hyllyn poisto arkistoinniksi (HD 694094 & 747824 | LTR-869)
Hyllykarttalistalle lisätty Näytä myös arkistoidut -valinta
Arkistoitu hylly saadaan takaisin käyttöön avaamalla tämä hyllykartalta ja tallentamalla hylly uudelleen
Muutettu Tuotantoon -sivun työkorttikentän pituus 6:sta 7:ään merkkiin (LTR-1675)
Estetty saavutetun rivin valinta mukaan massasaavutukseen (LTR-1419)
Estetty loppuuntoimitettujen rivien lisäys uudelle toimitukselle (HD 721869 & 727163 | LTR-1268)
Muutettu saavutuksen toiminnallisuutta (HD 744178 & 743007 | LTR-1591)
Saavutettaessa viivakoodin avulla useita rivejä apuikkuna avautuu nyt automaattisesti uudestaan rivin saavutuksen jälkeen
Lisätoiminnot -osio ei enää automaattisesti avaudu/sulkeudu saavutusrivin klikkauksesta. Osion näkyvyyttä hallinnoidaan jatkossa
ainoastaan Lisätoiminnot-painikkeesta.
Muutettu saavutuksen vastaanottolomakkeen toiminnallisuutta (LTR-1585)
Vastaanottotarkastuspainike on siirretty Vikakoodit -osiosta rivikohtaiseksi
Tarkastus voidaan määritellä nyt joko pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi
Tuotekohtainen tarkastuslomaketieto sekä ostotavan mukaan määräytyvä pakollisuustieto synkronoidaan L7:sta
Lisätty yrityskohtainen asetus hyllypaikan sitomisesta varastoon (LTR-1346)
Uutena hyllytyyppinä projektihylly, jota käytetään työlle ostoissa.
Lähetysalue sekä oletushyllyt varasto-ostoille (hylly) ja työlle ostoille (projektihylly) voidaan määrittää varastokohtaisesti.
Tuotteen hyllypaikoissa näytetään (pakollinen) Varasto-valinta, joka rajaa hyllyt valitun varaston hyllyihin. Varasto-valinnassa näytetään
vain tuotteen varastopaikat.
Työlle oston saavutukset voidaan tehdä vain projketihyllyihin.
Keräily voidaan tehdä vain myyntirivin varaston hyllyistä. Mikäli myyntirivillä on hylly, vain kyseinen hylly on sallittu. Keräily siirtää
varastopaikkakohtaiseen lähetysalueeseen.
Siirroissa lähdehyllyn ollessa varasto tai resurssi on myös kohdehyllyn oltava varasto- tai resurssityyppinen. Lähdehyllyn ollessa
projektihylly täytyy myös kohdehyllyn olla projektihyllytyyppinen. Varastosta toiseen siirto on sallittu vain jos varastojen välisten siirtojen
yrityskohtainen asetus on käytössä.
Tuotannosta-osiossa siirto on sallittu vain osan varaston hyllyihin. Tuotantoon-osiossa siirto on sallittu vain varauksen varaston hyllyistä.
Lisätty käyttäjäkohtaisiin asetuksiin työskentelyvarasto (LTR-1236)
Käytössä oleva työskentelyvarasto rajaa varastossa käytössä olevia varastoja
Varastoja ylläpidetään Listojen hallinnnan listan 1068 kautta
Lisätty yrityskohtainen asetus tuotteen kommentin näyttämiseksi (LTR-1349)
Tuotteen kommentti voidaan syöttää Tuotteen hyllypaikka -sivulla ja se näytetään kaikissa Tuotteen sijainti -osioissa
Lisätty Merkitse kerätyksi -painike Kollit -sivulle (LTR-1383)
Painike on aktiivinen mikäli kerätyt erät on kollitettu ja lähetyksen tila ei vielä ole Kerätty
Lisätty puutteelisten tuontitietojen täydennys saavutuksessa (LTR-1477)
Lähetystä ei voida kuitata valmiiksi ennen kuin kaikille tuontiriveille on syötetty tuontitiedot
Rivin Muuta-painikkeesta näytetään Tuontitiedot-painike, josta päästään tuontitietojen syöttöön
Muutettu Saapuvat-listan projektisaraketta, projektitiedoista näytetään ensimmäiset 30 merkkiä. Tiedot näytetään kokonaisuudessaan vietäessä
kohdistin kyseisen sarakkeen päälle. (LTR-1231)
Lisätty yrityskohtainen asetus kollin sijainnin näyttämisestä (LTR-1348)
Kollit-sivulla näytetään Sijainti-sarake
Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa voidaan määrittää oletusarvo, joka lisätään kollin tietoihin automaattisesti tehtäessä kolleja kerätyistä
eristä. Tieto on kuitenkin tästä huolimatta vapaasti muokattavissa kollin tiedoissa.
Lisätty yrityskohtainen asetus hyllysaldon tarkistukselle (HD 686369 & 696578 | LTR-748 & LTR-1624)
Mikäli käytössä, ei keräilyissä, työnumerolle otoissa tai siirroissa voida valita hyllysaldoa suurempaa määrää
Yhdistetty varaston dynaamisia kyselyitä (LTR-1574)
Erilliset Lavatarrat / Viivakoodit sekä Hyllysaldot viivakoodilla -kyselyt on poistettu ja nämä on yhdistetty Lavatarrat sekä Hyllysaldotkyselyihin
Lisätty varaston Tuotesaldot ja Hyllysaldot -kyselyihin uudet sarakkeet lähtevien ja jälkitoimitusmäärien näyttämiselle (LTR-1279)
Lisätty keräyilyn toimitustilannekyselyyn uudet sarakkeet rivin tilalle, kuljetusyhtiölle, toimitusehdolle, lavamäärille sekä ulkoiselle viite2:lle (LTR1648 & LTR-1703)
Muutettu yrityskohtainen asetus hakunimen näyttämisestä inventoinnissa koko varastosovelluksen kattavaksi (LTR-1540)
Hakunimi näytetään nyt myös saavutuksessa, keräilyssä sekä työnumerolle otoissa
Lisätty lavasiirtotoiminto sekalavan kokoamiseen (LTR-1325)
Lisätty Työkortilta lavalle -sivulle lavan hyllytystoiminto (LTR-1652)
Muutettu keräilyn rivien järjestyspainikkeet alasvetolistaksi (HD 726741 | LTR-1339)
Alasvetovalikon sisältöä ylläpidetään Listojen hallinnan kautta (lista-ID 1069)
Lisätty kollinumeroiden perään numerointiperusteen mukainen kollien kokonaismäärä (HD 734040 | LTR-1467)
Numeroitaessa kollit esim. tuotteiden perusteella:

Yleiset
Korjattu Kirjautumiskerrat -kyselyn kellonaikojen AM/PM-esitystapa sekä käyttäjätunnuksen rajauslinkki (HD 738844 | LTR-1519)
Rajoitettu Sähköpostit -dynaamisen kyselyn näkyvyys profiileille 1 (pääkäyttäjä), 5 (perustietokannat) & 19 (työnohjaus) (LTR-1610)
Profiilit 1 & 5 näkevät kaikki sähköpostit
Profiili 19 näkee sähköpostit, joissa oma sähköpostiosoite on lähettäjä-/vastaanottajatiedoissa mukana
Lisätty Ostorivit -kyselyyn sarakkeet alennuksille, netto- ja á-hinnoille, valuutalle, sekä rivi yhteensä- ja rivi yhteensä valuutassa summille (LTR1663)
Sarakkeet näkyvät vain mikäli profiililla on oikeus nähdä kustannushinnat
Lisätty henkilötiedot-vakiokyselyyn Ay-liiton ja jäsenmaksun tiedot (L7) (LTR-1593)
Käyttäjäkohtaiset oletustulostimet ovat jatkossa käyttäjien itsensä määritettävissä ilman pääkäyttäjäoikeuksia (HD 737642 | LTR-1699)
Muutettu Crystal exportin kaatumisesta näytettävän virheilmoituksen käsittelyä, varoituksia ei enää huomioida (HD 743745 | LTR-1431)

08.12.2017: Versio 2.3.1745
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumeroiden kiinnitystä tehtävään (LTR-1489)
Korjattu lomakkeiden muokkauksessa pvm/kellonaika kenttien keskenäistä päivittymistä (LTR-1568)
Lisätty eräseurantaan toimittajan eränumero sekä viimeinen pvm. Kenttien näkymistä hallinnoidaan laadunvalvonnan kenttämäärityksien kautta.
(LTR-339)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty ostolaskun tallennukseen laskun tilan tarkastus (HD 744388 | LTR-1590)
Työnohjaus
Korjattu kirjaustapahtuman käsittelyä työnohjauksen puolella tapauksissa, joissa laskutus/kustannus on jo siirrety työtapahtumien kautta (LTR1513)
Lisätty myyntiriveille Kate -sarake (näyttää kotivaluutassa katehinnan) (LTR-1558)
Näkyvyyttä ylläpidetään profiilikohtaisella asetuksella
Optimoitu työlomakkeen avausta suurilla tietomäärillä (LTR-1618)
Optimoitu tehtävilistan hakua resurssin nimellä haettaessa (LTR-1586)
Muokattu ostotilausten käsittelyä - Nämä muutokset koskevat vain L7-ympäristöä (HD 737503 | LTR-1412 & LTR-1501)
Muutetut toiminnot vaativat Visma L7 8.6 version
Otsikon toimitus- ja maksuehdot tulevat toimittajaosapuolen mukaan
Ostoriveillä on mahdollista käsitellä kaatokoodinimikkeitä, mm. nimen muokkaus sallittu
Korjattu L7:aan tallennuksessa tilanne, jossa saavutuksia on jo tehty
Työtapahtumat
Muutettu koosterivien summien erotinmerkki pisteestä pilkuksi (HD 741767 | LTR-1563)
Korjattu työtapahtumien kopiointia Kalenteri-sivun kautta; läsnäoloja, työaikoja tai työnohjauksen tehtäviä ei kopioida (LTR-1582)
Korjattu listan yhteenveto-toimintoa kun mukana on ulk.numeron omaavia tapahtumia (HD 735218 | LTR-1521)
Korjattu puuttuvat projekti- ja alanumeron selitteet, kun tiedot tulevat resurssin oletusarvoista (HD 743466 | LTR-1589)

10.11.2017: Versio 2.3.1741
Online varasto (Nova)
Novan rajapintaa korjattu ostotilauksen tilattua suuremman määrän saavutuksen osalta (LTR-1524)

Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty mahdollisuus yksittäisen ostolaskun haku Visma L7:sta tositteen perusteella (HD 730127 | LTR-1460)
Jos haetaan ostolaskua tositteen perusteella, eikä rivejä löydy, tarkistetaan L7:sta löytyykö tositenumeroa vastaava ostolasku
kierrätettäväksi, Tarkastuksen aikana sivun alalaidassa näytetään "Etsitään ERP:stä..." -ilmoitus.
Mikäli lasku löytyy, näytetään alareunassa painike "Hae tosite xxxx ERP:stä", jota klikkaamalla yksittäinen lasku haetaan L7:sta.
Raportointi
HTML-muotoisten raporttien tuki on jätetty pois järjestelmästä, html-raportit näytetään jatkossa PDF-muotoisina (LTR-1435)
Korjattu kirjauksen kestoajan näkyminen laskutustekstin mukana (HD 730633 | LTR-1392)
Lisätty työtapahtumien raportointiin rajausehdoksi palkkalajiryhmä, joka suodattaa valittuihin ryhmiin kuuluvat palkkalajit (HD 733904 | LTR-1509)
Lisätty työtapahtumien raportointiin rajausehtoihin sekä ryhmittelyyn resurssin kustannuspaikka (HD 733909 | LTR-1510)
Työnohjaus
Korjattu valuuttakäsittelyä uuden päänumeron luonnin yhteydessä (HD 739369 | Ltr-1518)
Muutettu alanumeron nimen käsittelyä: kun valitaan jo olemassaoleva alanumero, kopioidaan alanumeron nimi oletuksena tilauksen nimeksi (LTR1515)
Lisätty profiilikohtainen asetus vain omien tehtävien näyttämiseksi. Asetuksen ollessa käytössä on tehtävälistalla aina Omat-valinta päällä, eikä
valintaa voida muuttaa. (HD 738604 | LTR-505)
Työtapahtumat
Optimoitu tarkastus- ja siirtolistojen hakuja (HD 741156 | LTR-1544)
Korjattu suoritteiden kustannusmäärien käsittelyä L7-siirroissa (LTR-1555)
Jos kustannusmäärä on jotain muuta kuin 0 muodostuu suoritteen kustannustiliöinti varastopaikasta riippumatta.
Mikäli tuotteella ei ole L7:ssa varastopaikkoja määräytyy kustannushinta toimittajahintojen perusteella.
Jos varastopaikka ei ole näkyvissä kirjauslomakkeella, on kustannushintakenttä muokattavissa eikä kustannushintaa nollata
tallennuksen yhteydessä.
Mikäli ei haluta sallia kustannuskirjauksia suoritteilta, joilla ei ole varastopaikkaa (eli kirjataan vain laskutuksia), on varastopaikka
laitettava kirjauslomakkeelle käyttöön.
Tällöin kustannusmääräkenttä on lukittu suoritteella, jolle ei ole määritetty varastopaikkaa.
Mikäli laskutusmääräkenttää ei ole erillisenä kenttänä kirjauslomakkeella käytössä menee tietokantaan kustannusmääräksi
nolla.
Varasto (L7)
Muutettu kuorman suunnittelun tekstisarakkeita. (LTR-1456)
Tekstistä näytetään ensimmäiset 32 merkkiä
Koko sisällön näkee viemällä osoittimen sarakkeen päälle, jolloin sisältö näytetään tooltip-vihjelaatikossa
Korjattu keräilyn suunnittelun jälkitoimitusvalintojen toiminnallisuutta (HD 733273 | LTR-1446)
Korjattu ostotilauksen saavutusta tapauksissa, joissa tuotekoodi sisältää ääkkösiä (HD 740880 | LTR-1545)
Lisätty kollien purkamisessa ilmoitus käyttäjälle kollitarrojen poistamisesta unifaunin palvelusta, mikäli unifaun-tarroja on jo tulostettu (LTR-1355)
Lisätty tuki keräilyn lavojen lastaukseen ja purkuun SSCC-viivakoodilla (LTR-697)
Yleiset
Korjattu kuvallisen tuotehaun lisäkenttien toimintaa (HD 741890 | LTR-1550)
Korjattu resurssin massapäivitystä arkistoinnin osalta (LTR-1461)
Korjattu työtapahtumien siirtoa IIS:n Integrated Windows Authentication -kirjautumisen yhteydessä (713905, 720222 & 740526 | LTR-1108)

19.10.2017: Versio 2.3.1736
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumeron kiinnitystä tehtävään huoltoluokan kautta tapauksissa, joissa tuotekoodi on lukittu
Online varasto (Nova)
Korjattu myyntitilaukselle lisättyjen suoritteiden näkyminen raporteilla
Korjattu rajapintaa rakenteellsten tuotteiden hintojen käsittelyn osalta (HD 733357)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu laskun lukitusajan käsittelyä, päävalikon linkit sekä uloskirjautuminen vapauttavat laskun normaalisti (HD 732789)
Korjattu kierrätyslistojen monirivisten sarakkeiden rivitystä (HD 731265)
Työmaarekisteri

Korjattu yritystiedon käsittelyä uuden käyttäjän lisäyksessä (HD 729085)
Työmaarekisterin tavalliset sekä pääkäyttäjät voivat valita minkä tahansa yrityksen luotavalle käyttäjälle, extranet-käyttäjät voivat valita
heille itselleen määritetyistä sallituista yritysnumeroista
Korjattu aineiston moninkertaistuminen Aineistot-välilehden tuplaklikkauksella (HD 734533)
Muutettu työmaan urakoiden sivun ulkoasua (HD 732865)
Urakoiden hakukentät näytetään vasta, kun urakoita on lisätty työmaalle
Sama toiminnallisuus myös otsikkokentän Urakoitsija-hakukentälle. Lisäksi tämä kentän sijainti siirretty raportointikauden valintakentän
perään.
Työnohjaus
Korjattu kustannuspaikkatietoa, joka ei aiemmin huomioinut kirjaimia
Työtapahtumat
Korjattu suoritteiden siirto (HD 734972)
Muutettu lomasuunnittelua
Lomasuunnittelun kautta tehtyjä kirjauksia ei enää näytetä Siirrot-sivulla
Lisää tuntitapahtuma-painike poistetaan käytöstä, kun kirjausrivi on lisätty
Korjattu lomakirjauksen vientiä L7:aan tapauksissa, joissa kirjaus on hyväksytty tavallisena tuntitapahtumana
Lomakirjauksia ei edelleenkään tarvitse hyväksyä tuntikirjausten tapaan, vaan lomakirjaukset hyväksytään ja siirretään
automaattisesti lomakirjauksen Hyväksy-painikkeesta
Muutettu lomapäivien tarkistuksessa käytettävää kenttää L7:n tietokannassa
Lisätty tuntikirjauksen laskutustuotteen laskutushintojen (laskutus á-hinta, alennus-% sekä alennettu á-hinta) muokkausmahdollisuus
Vaatii profiilikohtaisen asetuksen Tuntikirjausten laskutushinnan muokkaus käyttöönoton Työn kentistä (Perustietokannat → Työn
kentät → Yleiset toiminnot)
Varasto (L7)
Estetty keräilyssä olevan lähetyksen poisto useampaa avointa välilehteä käyttäen (HD 736751)
Korjattu varastosiirron syöttöä viivakoodilukijaa käytettäessä
Lisätty yrityskohtainen asetus kollien kokoamiseksi lavoille
Yleiset
Korjattu viitteiden tallennusta (HD 661387)
Lisätty Crystal exportin kaatumisesta näytettävä virheilmoitus
Muokattu vakiokyselyitä (lisätty uusia sarakkeita & hakuehtoja useisiin kyselyihin) (HD 720220 & 720217)
Muutettu Resurssit -listan toiminnallisuutta (HD 730363)
Lukitut resurssit (resurssin tiedoissa Käytössä -asetuksen valintana Ei) eivät näy oletusarvoisesti enää resurssilistalla.
Lisätty resurssilistan otsikkoriville Näytä myös lukitut -valinta, jolla lukitut resurssit saadaan listanäkymään mukaan. Lukittujen resurssien
rivit korostetaan punaisella taustavärillä.
Lisätty Myyntitilausrivit -kyselylle Tuotteen muoto & Tuotteen ostotapa -sarakkeet (HD 660227)
Lisätty aloitussivun muokkaukseen mahdollisuus käyttää ulkoisia linkkejä
Aloitussivun muokkauksessa näkyvät ulkoiset linkit määritellään listojen hallinnan listalla 1067
Sovellustuki voi auttaa luomaan myös linkkejä LTR:n sivuille, esim. tiettyyn työnohjauksen tilaukseen
Lisätty lisenssimäärien ylityksen ilmoitukseen tarkennuksena profiilit sekä käytössä olevat määrät
Lisätty käyttäjäkohtaisiin asetuksiin mahdollisuus suoratulostukseen tulostimelle
Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa tulostin määritellään (kuten se näkyy käyttöjärjestelmässä) Tulostimen nimi -kenttään ja ominaisuus
otetaan käyttöön Raportit suoraan tulostimelle -asetuksella
Lisätty tuotekuviin tuki PDF- sekä XLS(X) -tiedostoille (tuetut tiedostomuodot nyt siis .jpg, .pdf, .xls & .xlsx)

08.09.2017: Versio 2.3.1732
Online varasto (Nova)
Nova käsittelee nyt hyllypaikkakohtaisia saldoja ostotilausten saavutuksessa
Korjattu suurennettujen valintaruutujen näkymättömyys Firefox-selaimella
Korjattu liukuvien hakuvälikenttien toiminnallisuutta
Korjattu sallittujen varastojen käsittelyä
Lisätty Tuotekysely-sovellus, jolla nähdään mm. tuotteen tiedot sekä varasto- ja hyllysaldot
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu muistutusviestien virheellinen lähetys laskuista, jotka on hyväksytty ostreskontrassa (HD 728387)
Kehitetty ostolaskujen massahyväksynnän toiminnallisuutta (HD 727713, 700781 & 722886)
Työmaarekisteri

Korjattu työntekijältä puuttuva yritystieto extranet-käyttäjän luodessa uuden henkilön. Yritykseksi tulee nyt lisäyksen tehneen henkilön yritys. (HD
729085)
Muutettu työmaan urakoiden massapäivitystä, päivitysehdotusta ei enää näytetä uutta urakkasopimusta luotaessa (HD 730172)
Työnohjaus
Korjattu osapuolien käsittelyä sarjanumeron päivityksessä
Korjattu myyntirivien lukittujen kenttien käsittelyä
Muutettu tehtävän loppumisajan muokattavuutta, loppumisaikaa voi nyt muuttaa vaikka tehtävällä olisikin tapahtumia, jotka eivät ole enää
avoimena. Muokkaus ei ole mahdollista, kun tilaus on lukittu. (HD 715631)
Lisätty työlistalle Viitteemme ja Ulk.numero -sarakkeet
(Avatulla työllä) "Työ" -termi vaihdettu muotoon "Tilauksen ID", lisäksi mahdolliset ulkoisen järjestelmän tiedot sekä numero näytetään
otsikkotiedoissa
Työtapahtumat
Korjattu ei-laskutettavasta matkatapahtumasta johtuva aiheeton virheilmoitus suoritetta lisättäessä (HD 731043)
Muutettu varastotiedon käsittelyä suoritteiden sekä myyntirivien lisäyksessä
Varastopaikat näytetään nyt varaston nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä
Käyttäjäkohtaisiin asetuksiin on lisätty oletusvarasto
Lisäksi Varasto on uudelleennimetty muotoon Sallitut varastot
Suoritteen / myyntirivin lisäyksessä ehdotetaan tuotteelle varastoksi käyttäjän oletusvarastoa
Mikäli oletusvarastoa ei ole määritetty, ehdotetaan tuotteelle määritettyä päävarastoa
Mikäli tuotteelle ei ole määritetty päävarastoa, ehdotetaan ensimmäistä varastopaikkaa
Lisätty yrityskohtainen asetus suoritteiden varaston lisärajaukselle (HD 706449)
Varasto (L7)
Korjattu työkortilta lavalle toiminnossa uuden rivin syntyminen sivun päivityksen yhteydessä
Korjattu suunnittelun rivien valintaa otsikkorivin valintaruudun kautta Microsoftin selaimilla
Korjattu tuontannosta/inventointi aikaleiman muutoksen tallennus
Korjattu rahtikirjan rivin lisääminen tapauksissa, joissa yhteen riviin liittyy useampi myyntirivi. Tämä korjaus tarvitaan UNIFAUNin käytön
yhteydessä.
Korjattu keräilyn kollitusta kun kerättävä määrä on yhtä suuri kuin hyllysaldo
Lisätty yrityskohtainen asetus työkortin valmistuneen määrän siirtämiseksi suoraan lavalle
Lisätty yrityskohtainen asetus vain kuormaan suunniteltujen myyntirivien tai kaikkien keräämättömien rivien näyttämiseksi Lähtevät tuotteet osioissa (HD 682879)
Muutettu saavutuksen ulkoasua & toiminnallisuutta
Toimintopainikkeet on siirretty kaikki yhdelle riville
Oletuksena näkyvissä ovat vain ostotilausrivit, muut osiot (vastaanottotiedot, rivin vikakoodit, jne) ovat lisätoiminnot-osion alla piilossa
Lisätoiminnot näytetään automaattisesti riviä klikattaessa tai kun Näytä myös saavutetut -valinta on päällä
Lisätoiminnot saadaan manuaalisesti näkyviin /piiloon uuden Lisätoiminnot -painikkeen kautta
Yleiset
Parannettu otsikkorivin valintaruudun toimintaa listoilla
Nopeutettu näkymien hakua
Lisätty kyselyiden otsikkorivin lukitustoiminnallisuus myös mobiililaitetta käytettäessä
Lisätty oletusvalinta Windows-autentikoinnille käyttäjien oletusasetuksiin (HD 725077)
Lisätty uuden Visma Communityn sekä Tukipaneelin linkki päävalikon Ohjeet-osioon
Lisätty päivityspakettiin päivitettävä versionumero näkyviin

11.08.2017: Versio 2.3.1724
Laadunvalvonta
Lisätty lomakkeiden ylläpitoon mahdollisuus vain otsikkotietojen päivitykseen
Online varasto (Nova)
Lisätty myyntitilauksen numero automaattisesti lomakkeelle suoritteen lisäyksessä
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Kierrätyslistan tyhjät arvot näytetään nyt <Tyhjä> arvolla, jolloin ne voidaan poistaa kierrätyslistan muokkauksessa (HD 706334 & 721809)
Lisätty yrityskohtainen asetus Vie laskun tiedote L7:aan jos laskulla on viitenumero
Viesti -termi on vaihdettu muotoon Maksun tiedote
Mikäli YK-asetus on käytössä ja laskulla on viitenumero, on Maksun tiedote-kentän sisältö muokattavissa ja viedään L7:aan tallennuksen
yhteydessä

Lisätty yrityskohtainen asetus Tilastokoodin valinta projektinumeron perusteella
Tilastokoodin poimintaikkunassa näytetään vain ne tilaukset, joilla on sama työnumero kuin ostolaskurivilä
Raportointi
Lisätty työtapahtumien raportointiin
Parametreihin kirjauksen kesto (lasketaan kirjauksen alku- ja loppuaikojen perusteella)
Ryhmittelyyn kirjauksen alku- ja loppuajat sekä esimies
Työmaarekisteri
Muutettu työntekijäaineistojen luontia, aineistot luodaan vain mikäli läsnäolomerkintöjä löytyy
Työnohjaus
Estetty tehtävän muokkaus lukitulla työllä (Nova -ympäristöt) (HD 700508)
Korjattu ilman toimittajaa olevan koodittoman myyntirivin lukittuminen (HD 704390)
Lisätty tilauslistalle Kate Eur -sarake
Lisätty yrityskohtainen asetus Salli suoritekirjaus ilman varastoa (Vain L7 -ympäristöt)
Mikäli käytössä, voi varastopaikan jättää tyhjäksi vaikka niitä tuotteella olisikin
Jos varastopaikkaa ei anneta, kustannusmäärä on aina 0
Työtapahtumat
Korjattu palkkalajin kertoimen huomiointi yhteenvedossa (HD 717104 & 725890)
Korjattu kululaskun mallipohjan kustannushinnan nollautuminen määrän muutoksen yhteydessä
Poistettu tarpeeton virheilmoitus laskutusten siirrossa kirjausten sisältäessä sekä laskutettavia että pelkkiä kulutapahtumia
Estetty javascriptin suorittaminen kalenterisivulla kirjauslomakkeen otsikkokentän kautta (HD 727653)
Lisätty listoille Verollinen kustannus á-hinta ja Verollinen kustannus yht. -sarakkeet (toiminnallisuus vain L7 -ympäristöissä) (HD 685704 & 687804)
Varasto (L7)
Korjattu valintaruutujen näkyminen päätelaite 1:llä (HD 723417)
Korjattu keräilyn suunnittelun Alkuteksti sekä Lopputeksti termit
Korjattu työnumero-oton hyllypaikan puuttuminen L7:n tapahtumalta (HD 707790)
Korjattu SSCC-koodilla keräiltäessä kerättävälle riville kohdistus
Korjattu saavutuksen hyllykäsittelyä, mikäli ostorivillä on hylly, jolle on hyllykartassa määritetty ERP hylly käytetään aina tätä. Tällöin ei myöskään
voida manuaalisesti vaihtaa hyllyä saavutuksessa. (HD 710564)
Korjattu keräilyn hyllyn saldon huomiointia Valitut kolleiksi -painikkeen toiminnallisuudessa
Lisätty käyttäjälle ilmoitus kerättäessä SSCC-koodilla & lavalta puuttuu hylly
Lisätty Varasto / Hyllysaldot -kyselyyn saldosarakkeeseen linkki, josta voidaan tehdä hyllysiirtoja
Lisätty inventoinnin yrityskohtaisiin asetuksiin hakunimi- ja kokotietojen näyttö Lasketut saldot -osiossa
Lisätty kommenttikenttä työnumerolle ottoon
Lisätty tuki tuotehaun lisäkentille (autocomplete)
Lisätty yrityskohtainen asetus Varasto / Keräily / Suunnittelu / Lukitse L7:n myyntirivi suunnittelussa
Vaatii L7 8.5 päivityksen. Merkitsee myyntirivin L7:ssa tulostettu tilaan kuormaan kytkettäessä, mikä estää sen muokkaamisen L7:ssa.
Kuormasta irroittaminen asettaa rivin vahvistettu-tilaan
Lisätty lähetyksen tietoihin rahtikirjatiedot toimituskohteittain Unifaun-integraatioita varten
Muutettu keräilyn suunnittelun Jälkitoimitusrivit -osion JT-valintaa näyttämään sekä LTR:n kautta JT-merkityt että ERP:ssä jälkitoimitukseen
merkityt rivit
Vakiokyselyistä uudet versiot, näkyvissä vain varastoprofiililla: esim. Hyllysaldot ja Lasketut saldot

Yleiset
Korjattu erikoismerkkien käsittelyä postinumerokentässä (HD 719942)
Korjattu erikoismerkkien käsittelyä Nova-siirroissa
Estetty painikkeiden tuplaklikkaukset (HD 701439, 712483 & 721217)
Korjattu Excel-datan ottamista kyselyistä, joissa rivitiedot ovat muokattavissa
Lisätty uusi versio Sähköpostit -kyselystä (Nova)
Lisätty kyselyille Lukitse otsikot -valinta, joka lukitsee otsikkopalkin sekä hakukentät, kun kaikki listan rivit eivät mahdu kerralla näkyviin

09.06.2017: Versio 2.3.1721
Online varasto (Nova)
Lisätty keräilyyn uusia sarakkeita:
Viesti (tilaustason suunnittelu)
Nimikelaji (suunnittelu)
Positio (suunnittelu sekä keräily)
(Myyntirivin) Info1-Info4 (suunnittelu sekä keräily)
Reitti ja Reitin kuvaus (suunnittelu sekä keräily)
Tehdas ID ja Tehdas (suunnittelu sekä keräily)
(Myyntirivin) Txt (suunnittelu sekä keräily)
Viite (suunnittelu sekä keräily)
Infopvm1 ja Infopvm2 (tilaus- sekä rivitason suunnittelu)
Poistettu keräilystä sekä suunnittelusta keltainen korostusväri riveiltä, joiden nimikelaji on 10, 12 & 40
Lisätty tuki myyntitilauksen toimituksesta automaattisesti lähtevälle kuittausviestille
Viesti lähetetään myyntitilauksen toimitusasiakkaan yhteyshenkilön (Viitteenne -kenttä Novassa) sähköpostiosoitteeseen.
Käyttöönotto vaatii konsultoinnin tukea
Lisätty tuki laskutustietojen syöttämiseen keräilyn yhteydessä, esim. rahtikulut, lavat
Lähetyksen tiedot -sivulla voidaan Lisää rivejä -painikkeella lisätä suoritteita, jotka lähetyksen toimituksen yhteydessä viedään Novan
myyntitilaukselle valmiiksi toimitettuina
Käyttöönotto vaatii konsultoinnin tukea
Ostolaskut
Korjattu Ostolaskut rivitaso -kyselyn toiminnallisuus
Työmaarekisteri
Lisätty yrityksen tietojen massapäivitys työmaan urakoihin
Vaihdettaessa toimeksiannon lajia, alkamis pvm, päättymis pvm tai käännetty alv -tietoa järjestelmä kysyy vaihdetaanko tieto kaikille
yrityksen urakoille kyseisellä työmaalla.
Muutettu urakoitsija- ja henkilötietojen excel-tuonnin mallipohjia
Urakka-aineiston 401-elementin arvoksi viedään 2, jos ei ole laskutusta ja urakka päättyy raportointi kuukauden aikana (HD 717387)
Työnohjaus
Korjattu varastopaikkojen näyttö ostorivillä ennen tallennusta
Korjattu oletuspalkkalajin haku resurssin tiedoista aloita/lopeta -toiminnallisuutta käytettäessä
Korjattu toistuvien töiden käsittelyä tilanteessa, jossa tehtävät eivät kopioituneet oikein
Korjattu tyhjän sarjanumeron käsittelyä (HD 687198)
Muutettu kirjauslomakkeen toiminnallisuutta, nyt kirjaustapahtumien painikkeet piilotetaan tehtävän resurssia vaihdettaessa, kunnes tehtävä on
tallennettu (HD 705451)
Muutettu työlistan Tila -sarakkeen toiminnallisuutta: alasvetolistan valinnat rajataan käyttäjälle sallittujen työtyyppien perusteella
Lisätty resursointiin käsittelyindikaattori mikäli ladattavia palkkeja on suuri määrä sekä varoitus, mikäli palkkeja on yli 2048 (tällöin ei myöskään
palkkeja ladata, vaan resursointia on ensin rajattava).
On syytä huomioida, että resursoinnin käyttö hidastuu jo yli 1000:lla palkilla
Lisätty yrityskohtainen asetus Rajaus pakollinen resurssiryhmän, kustannuspaikan tai esimiehen perusteella
Resurssoinnin Hae -painiketta klikataan automaattisesti sivulle tultaessa, mikäli rajausehdot on asetettu tai nämä eivät ole pakollisia
Lisätty myyntiriveille Tuotepoiminta -painike osaksi tuotetta
Aiemmat toteutukset räätälipainikkeella, jotka jäävät oletuksena käyttöön
Tuotepoimintaan saadaan näkyviin kuvat, vaatii konsultoinnin tukea
Lisätty yrityskohtainen asetus sarjanumeroiden näyttämiseksi linkkinä työ- ja tehtävälistoilla, jos määrä on yli asetetun arvo
Samalla lisätty listoille erilliset sarakkeet töiden ja tehtävien sarajanumeroille
Työtapahtumat
Lisätty yrityskohtainen asetus kirjausten hyväksynnän estämiseksi, mikäli projekti- tai alanumero puuttuu
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin kustannuspaikan rajausehto (nova)

Korjattu kirjausten tyhjäksi jäävä kustannuspaikka tapauksissa, joissa kustannuspaikkakenttä on piilotettuna (Visma L7 -ympäristö)
Korjattu yli 7 merkkiä pitkien tilausnumeroiden syöttö (HD 717486)
Korjattu kumulattivisten palkkalajien nimen näkyminen kalenterin yhteenvedossa (L7) (HD 716656)
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn sunnittelun otsikkorivin valintaruudun toiminnallisuutta (HD 720744)
Korjattu tuotteen hyllypaikkojen käsittelyä (HD 706245 & 717536)

1. kuva: -Tuotteen hyllypaikka- = tuotteen oletushylly (yleisin käyttötapa)
2. kuva: MAT JKYLÄ = tuotteen oletushylly varastossa MAT JKYLÄ (poikkeustapaus)
Muutettu kalenterin ostotilausten ja työkorttien kytkennän ruutua
Edellisiä hakuja ei enää muisteta, vaan kysely avautuu aina ilman hakuehtoja
Mikäli numeroita on kytkettynä, on Näytä vain valitut -valinta automaattisesti päällä
Muutettu SSCC-hakukenttien toiminnallisuutta varaston Saldot -kyselyssä
SSCC-kentästä luetaan vain 20 ensimmäistä merkkiä (HD 717360)
Yleiset
Lisätty LISTGROUP -tauluun ERP_CODE_INT_ONLY (arvo 0 / 1), jolla voidaan määrittää Listojen hallinnan ERP-code kenttä hyväksymään
ainoastaan kokonaislukuja
Listan 1031 arvoksi asetettu 1 automaattisesti (HD 717479)
Lisätty uusi versio Sähköpostit -kyselystä (L7)
Kyselyyn lisätty sähköpostien uudelleenlähetysmahdollisuus (HD 714148)
Lisätty lähettäjälle tuleva ilmoitusviesti epäonnistuneesta sähköpostin lähetyksestä
Lisätty käyttäjätietojen excel-tuontiin tuki sallituille yritysnumeroille
Lisätty kirjautumissivulle unohtuneen salasanan uusiminen
Käyttöönotto järjestelmäasetusten kautta
Ei käytössä Windows-kirjautumisten yhteydessä
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin (Yleiset asetukset -osioon) Projektinumeroissa vain isoja kirjaimia ja numeroita
Nopeuttaa hakuja ERPistä
Korjattu resurssin oletuskustannuspaikan käsittelyä
Korjattu sähköpostin lähetystä tilanteessa, jossa liite on poistettu verkkolevyltä (HD 719543)

19.05.2017: Versio 2.3.1715
Laadunvalvonta
Korjattu huoltotyön suoritteen hinnan käsittely (HD 703315)
Online varasto (Nova)
Lisätty uusia sarakkeita keräilyn sekä saavutuksen suunnittelulistoille:
Merkki
Viitteemme
Asiakkaan tilausnumero
Kuljettaja (myös Saapuvat -listalla)
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu litterakentän pakollisuuden toiminnallisuutta omien tehtävien siirron ja massamuutosten teon yhteydessä (HD 713829)
Muutettu ostolaskun lukinta-ajan käsittelyä (HD 690984)
Lisätty ostolaskun otsikkopalkkiin laskun jäljellä oleva lukinta-aika
Laskun riveille tehdyt muutokset tai tallentaminen aloittaa lukinta-ajan alusta
Mikäli lukinta-aika menee umpeen, siirrytään automaattisesti ostolaskulistalle ja käyttäjälle näytetään ilmoitus lukinta-ajan ylityksestä

Lisätty laskujen massahyväksyntään ERP-tilan tarkastus sekä korjattu lokiin kirjoitusta massahyväksynnän yhteydessä
Lisätty tuki Finvoice 2.0 verkkolaskuille (HD 711930)
Muutettu tilin kirjauspakkoa vastaamaan Visma L7:n toiminnallisuutta (kustannuspaikan sekä työ/alanumeron pakollisuus) (HD 666232)
Lisätty tuki asiakaskohtaisille sarakkeille (HD 713112)
Yrityskohtaisten asetusten Ostolaskut XML: lisäkentät
Raportointi
Korjattu puuttuvien laskutusnimien näkyvyys raportilla (HD 711391)
Toimittajaportaali
Lisätty Vahvistuspäivä -painike, jolla tehdään valittujen ostotilausrivien vahvistuspäivämäärän massapäivitys
Painike näkyy Vahvistamattomat -näkymässä
Työmaarekisteri
Korjattu läsnäolokäsittelyä tapauksissa, joissa työntekijä on samalla työmaalla kahden eri urakoitsijan kautta (HD 718539)
Työnohjaus
Estetty kirjausten lisäys tehtävälle ilman resurssin määritystä
Korjattu myyntiriviltä katoava toimittaja siirryttäessä tabulaattorilla kentästä (HD 714528)
Korjattu LTR:ssä syötetyn "€" -merkin näkyminen väärin Visma L7:ssa (HD 713842)
Muutettu Vastuuhenkilö -kentän toiminnallisuutta
Kentässä toimii nyt alasvetovalikon valinnan lisäksi myös autocomplete-toiminnallisuus
Resurssiryhmän valinta rajaa edelleen kyseisen ryhmän henkilöt vastuuhenkilön alasvetolistaan, mutta kenttään voidaan nyt myös lisätä
resurssiryhmästä riippumaton henkilö kirjoittamalla henkilön nimi
Työtapahtumat
Korjattu kalenterin popup-ikkunan näkyminen vain osalla kirjauksista (HD 715240)
Lisätty resurssikalenteri näkymään päävalikkoon lomasuunnittelun omaaville profiileille
Mikäli käyttäjällä ei ole työnohjauksen profiileita näytetään kalenterissa pelkästään lomat, muuten työnohjauksen parametroinnin
mukaisesti
Varasto (L7)
Korjattu automaattisen kollituksen toiminnallisuutta
Automaattikollitus tehdään vain, mikäli kerätään lavakerrointa suurempi määrä kerralla
Yksittäisen keräyksen automaattinen kollitus yhteen kolliin yrityskohtainen asetus poistettu
Korjattu pakettituotteen rivien irrotusta keräilystä
Korjattu keräilyn palautuksen varastotapahtumien käsittelyä
Korjattu suunnittelussa rivien kiinnityksessä ollut virhe, joka esti joidenkin rivien kiinnityksen lähetyksiin päärivin valintaruudusta
Korjattu useamman rivin katoaminen inventointitapahtuman perumisen yhteydessä
Lisätty yrityskohtainen asetus sähköpostiosoitteille, joihin lähetetään ilmoitusviesti saavutustapahtumasta
Lisätty tuki saavutuksen vastaanottolomakkeelle
Yleiset
Korjattu saman käyttäjätunnuksen luominen useampaan kertaan (HD 719075)
Korjattu virheellisen ylävalikon näkyminen sijaisuuksien ylläpidossa (HD 719075)
Muutettu raporttien & dynaamisten kyselyiden vientien tallennuskansiota
Lisätty vakiokyselyiden yrityskohtaisiin asetuksiin myyntitilauksen lisärajauskenttä (HD 713958)
Optimoitu kyselyitä
Lisätty tuki tuleville Visma L7 8.5 version litteramuutoksille

07.04.2017: Versio 2.3.1711
Laadunvalvonta
Lisätty lomakepohjan excel-päivitykseen tarkistuksia
Lisätty lomakepohjan ylläpitoon Raportti -kenttä, johon voidaan määrittää .rpt tiedosto
Myynnin työnohjaus (L7)
Korjattu yhteysnumeroiden käsittelyä (poisto)
Korjattu vastuuhenkilön valintalista vastaamaan L7:n toiminnallisuutta
Online varasto (Nova)

Korjattu siirtojen toiminnallisuutta pitkien käyttäjänimien yhteydessä
Korjattu inventoinnin Korjaa laskentaa -painikkeen toiminnallisuutta pääkäyttäjän toimiessa toisena käyttäjänä
Lisätty inventoinnin tuotteiden valinnan Saldo -sarakkeelle operaattorihakutoiminnallisuus
Muutettu inventointilistan käsittelyä, nyt Valmis -tilalla olevalle listalle voidaan lisätä suoraan Lisää tuote -painikkeella uusi rivi. Mikäli määrää ei
samassa yhteydessä syötetä listan tila muuttuu takaisin Kesken -tilalle.
Raportointi
Korjattu näkymien tallennusta, latausta & poistamista, kun näkymän nimessä ääkkösiä
Muutettu matka- ja kululaskujen sisäisten kommenttien ja laskutustekstien esitystä, laskutustekstit näytetään nyt aina rivitasolla
Lisätty läsnäoloraportille Rivit -parametri, jonka avulla voidaan eritellä kirjauskerran rivit raportille
Lisätty läsnäoloraportille myös työtapahtumista piilotetut resurssit
Työmaarekisteri
Lisätty Urakoitsija -rajauskenttä työmaan urakoihin
Lisätty urakoille rajausmahdollisuus ostolaskujen perusteella
Muutettu urakka-aineiston muodostusta siten, että urakkasummat ilmoitetaan jos raportointikuukauden aikana on ostolaskuja tai urakkasopimus
alkaa
Muussa tapauksessa ilmoitetaan 401-elementti (Tilapäisesti keskeytynyt)
Työnohjaus
Korjattu koodittoman myyntirivin toimitusta Visma Novaan
Korjattu extranet-käyttäjän tehtävän avausta jos sallituilla yritysnumeroilla rajaus käytössä
Kasvatettu osapuolen puhelinnumerokentän maksimimerkkimäärää
Muutettu myyntirivien Yksikkö -kenttä autocomplete-tyyppiseksi (alasvetovalikko näyttää edelleen osan listasta)
Työtapahtumat
Korjattu suoritteen LTR hyllyn toiminnallisuutta
Korjattu resurssiryhmältä poistetun resurssin näkyminen listalla resurssiryhmän perusteella rajattaessa
Lisätty lomien kirjaus
Käytössä Visma L7 -ympäristöissä
Vaatii käyttäjältä Lomasuunnittelu -profiilin
Esimies sekä palkanlaskija voivat hyväksyä lomat
Hyväksytystä lomasta luodaan automaattisesti tuntikirjaus jokaiselle lomapäivälle
Lomat näkyvät myös Työnohjauksen resurssikalenterissa
Käyttö vaatii lisenssin tuotteeseen
Lisätty palkkalajipohjien Kommentti pakollinen -kentälle mahdollisuus määrittää erikseen pakollisuus rivitason sisäiselle kommentille sekä
laskutustekstille
Lisätty parametrointimahdollisuuksia L7 työrivin palkkalajin selityksen vientiin
Lisätty kirjausrivin sarjanumerolle hakutoiminnallisuus
Varasto (L7)
Korjattu osittain kerätyn pakettituotteen käsittelyä keräilyn suunnittelussa
Korjattu suunnittelun keräilyjärjestysnumeron käsittelyä, kun rivi on kiinni useammassa tilauksessa
Korjattu oletusmittojen käsittelyä kollituksessa
Muutettu kerättyjen erien toimintopainikkeiden esitystä
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Tulosta kollitarrat käyttäjän kollitarratulostimelle -asetus
Vaatii käyttäjältä varastoprofiilin
Käyttäjäkohtaisten asetusten Kollitarratulostin -kenttään määritetään tulostimen nimi, kuten se näkyy käyttöjärjestelmässä
Keräilyn kollituksessa kollitarran tulostus tapahtuu suoraan käyttäjälle määritettyyn tulostimeen
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin yksittäisen keräyksen automaattinen kollitus yhteen kolliin (toiminto ohittaa lavamäärän)
Lisätty yrityskohtainen asetus tuotteen hyllypaikkojen näyttämiseksi rivitasolla hyllypaikkaa klikattaessa
Yleiset
Korjattu hinnoittelun kohdistus-/toimituspäivän käsittely
Lisätty Käyttäjät -listalle Windows-autentikointi-, Puhelin- ja Sähköposti -sarakkeet

10.03.2017: Versio 2.3.1707
Laadunvalvonta
Lisätty uusi versio Laitteiden materiaalit -listasta
Online varasto (Nova)

Korjattu keräilyn raporttien toiminnallisuutta osatoimitettujen tilausten yhteydessä
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty uusi versio Kierrätyslistat -kyselystä
Perustietokannat
Lisätty Resurssit -sivun listalle uudet sarakkeet:
Yksikkö
Kustpk
Kustpk. nimi
Yritysnumero
Päivittäinen työaika
Liukumat käytössä
Liukumat vahvistettu
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin perustietokannat -osio
Lisätty resurssilistan lisärajauskentät
Raportointi
Muutettu työtapahtumien raportoinnin Kirjaustyyppi -rajausehto monivalinnaksi
Lisätty työtapahtumien raportointiin laskutus- sekä kustannusajat
Rajausehtoihin lisätty Päivä -valinta, jossa voidaan kohdistupvm lisäksi nyt rajata laskutuksen ja kustannuksen siirtoajan perusteella
Ryhmittelyyn lisätty Siirtoaika kustannus / laskutus sekä Siirtäjä kustannus / laskutus -valinnat
Toimittajaportaali
Lisätty Nollaa vahvistustiedot -painike, joka nollaa ostotilausrivin Vahv.hinta-, Vahv.määrä- sekä Vahv.pvm -kentät
Painike näkyy Vahvistamattomat -näkymässä
Mikäli ostotilausrivi on jo vahvistettu (näkyy Hyväksymättömät -näkymässä), täytyy ostotilausrivin vahvistus perua ensin, jonka jälkeen
vahvistustiedot voidaan nollata
Työmaarekisteri
Korjattu läsnäolojen käsittelyä tulevaisuuteen resursoitujen kirjausten suhteen
Työnohjaus
Lisätty työn lisäkenttiin 5 uutta vapaata tekstikenttää (WF_MEMO)
Vastaavat sarakkeet lisätty myös Tilaukset -sivulle
Lisätty Sarjanumerot -sarake työ- ja tehtävälistoille
Lisätty uusi versio myynnin työnohjauksen asiakaslistasta
Työtapahtumat
Korjattu Lista -sivun Siirrot -painikkeen toiminnallisuutta
Näytä myös töihin kiinnitetyt -valinta on nyt automaattisesti valittuna siirryttäessä Siirrot -sivulle
Korjattu suoritteen LTR hyllyn toiminnallisuutta
Lisätty yrityskohtaisiin asetyksiin Näytetään toteutuman ennuste -valinta
Kirjauslomakkeella näkyvän alasvetolistan valintoja ylläpidetään Listojen hallinta -sivun kautta
Varasto (L7)
Korjattu keräilyn palautuksen toiminnallisuutta
Korjattu negatiivisten määrien käsittelyä keräilyssä
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Inventointi / Syykoodi käytössä -valinta
Mikäli käytössä, näyttää inventoinnissa Syykoodi -alasvetolistan, jossa näytetään Visma L7:ssa määritellyt syykoodit
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Käytä automaattista kollitusta -valinta
Asetuksen ollessa käytössä ainoastaan Valitut kolleiksi -painike tekee automaattisesti kollit
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Salli keräilyn osoitus toiselle työntekijälle -asetus
Kun asetus on päällä, korvataan keräilyssä Varaa -painike alasvetolistalla, josta voidaan valita keräilijä
Edellyttää myös, että Näytä keräilijä -asetus on päällä
Lisätty tuki SSCC-koodien käyttöön useampaa eri tuotetta sisältäville lavoille
Keräily & Inventointi
Käyttöönotto räätälipainikkeilla
Yleiset
Lisätty resurssin tietojen Yritysnumero -kenttään autocomplete-hakutoiminnallisuus (Nova) sekä korjattu vastaavan haun toiminnallisuutta (L7)

24.02.2017: Versio 2.3.1704
Työmaarekisteri
Korjattu urakkasopimuksissa tyhjänä näkyvät Tilaaja -alasvetolistat (Nova)
Korjattu uuden urakan tallennusta ERPiin (Nova)
Korjattu työmaa-avaimen tallennusta ERP:n viitteisiin (L7)
Korjattu raportointia tapauksissa, joissa urakoitsijan nimessä on kaksoispiste
Korjattu sekä optimoitu urakka-aineiston muodostamista
Työtapahtumat
Korjattu negatiivisten rivien tilan jääminen Hyväksytty -tilaan siirron yhteydessä
Varasto (L7)
Korjattu varaston rajapinnan virheilmoituksesta lähtevää sähköposti-ilmoitusta tapauksissa, joissa virheilmoituksen sisältö on tyhjä
Yleiset
Lisätty automaattinen tunnistus csv-tiedostoille IIS:n asetuksiin

10.02.2017: Versio 2.3.1703
Laadunvalvonta
Lisätty laitekortin mallitöiden nimien pituudet kannassa 255 merkkiin
Lisätty sarjanumerolistalle Aktiivinen päivä -sarake, joka näyttää haettuna päivänä aktiivisena olleet sarjanumerot
Palautettaessa arkistoitu sarjanumero on tämä tallennettava uudestaan, jotta sarjanumerolle tulee uusi ID
Lisätty liitteiden avaaminen alkuperäisellä nimellä
Klikkaamalla avatun liitteen liitetiedoston perässä olevaa uuden ikkunan kuvaketta voidaan liitetiedosto ladata omalle koneelle tai avata
suoraan selaimen asetuksista riippuen. Tiedoston alkuperäinen tiedostonimi on mahdollista säilyttää tässä yhteydessä.

Toiminnallisuus ei ole käytettävissä Microsoftin selaimissa
Kierrätys (L7)
Lisätty ostolaskurivin sarakkeisiin L7 tilastokoodi
Oletuksena piilossa
Online varasto (Nova)
Lisätty keräilyyn Muistilappu -sarake
Raportointi
Lisätty matkalaskun raportointiin näkyviin otsikkolle kirjauskerran ID. Lisäksi matkalaskujen alku- ja loppupäivät näytetään rivitasolta, mikäli nämä
poikkeavat kirjauskerran ajoista.
Työmaarekisteri

Muutettu ostolaskujen käsinpoimintaa, laskut rajataan nyt vain valittujen työmaan projektien työ/alanumeroiden perusteella
Lisätty Työntekijät -listalle Näytä puutteeliset -valinta, jolla voidaan rajata epäkelvot veronumero / syntymäaika / sotu / maa yhdistelmät
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin vaihtoehtoinen tapa tuoda ostolaskut ilman urakkatietoja
Käyttöönotto vaatii konsultoinnin tukea
Työtapahtumat
Lisätty asiakasnumero ja -nimi listoille sekä raportointiin
Koskee vasta version 1703 päivityksen jälkeen tehtyjä kirjauksia
Lisätty listoille omat sarakkeet kustannusten sekä laskutusten siirtoajoista sekä siirtäjistä
Työnohjaus
Korjattu ei-laskutettavan kirjauksen siirtoa laskutettavien kirjausten kanssa yhdessä siirrettäessä
Korjattu suoritteiden jääminen Siirrossa-tilaan Visma Novaan tallennuksen yhteydessä
Korjattu Novan myyntitilaussanoman katkeaminen sisäisen kommentin < > merkeistä
Muutettu osapuolien massapäivitystä
Voidaan hakea nyt kaikilla osapuolilla
Sarjanumeron massapäivitys ei tee sarjanumerosta enää uutta versiota (ei siis arkistoi vanhaa ja tee uutta)
Muutettu tilauksen liitteiden kopiointia, nyt on mahdollista määrittää erikseen tilausten ja tehtävien liitteiden kopiointi
Muutettu sähköpostin lähetysikkuna avautumaan popup -ikkunana
Lisätty tuki liitteiden rajaamiseen
Lisätty työtyyppikohtainen asetus myyntirivien toimitusta varten
Koskee vain Visma Nova -ympäristöä
Toimittaa kaikki Novassa olevat avoimet myyntirivit
Varasto (L7)
Lisätty uusi versio keräilyn Suunnittelu -kyselystä
Huom! Päivityksessä tulee oletusnäkymä, mahdolliset asiakaskohtaiset näkymät on tehtävä uudelleen
Lisätty yrityskohtainen asetus kuorman suunnittelunäkymän ryhmittelylle
Voidaan ryhmitellä rivit joko tilaus- tai rivitasolla
Huom. Tilaustason list-sarakkeilla ei ole järjestysmahdollisuutta
Toimituspäivämäärä(t) voidaan hakea tilaukselta tai tilauksen riveiltä
Rivitason päivämääräkäsittely vaatii yhteydenottoa asiakaspalveluun
Lisätty sähköposti-ilmoitus varaston rajapinnan virheestä
Mikäli varaston rajapinnassa tapahtuu virhe, lähtee tästä automaattisesti sähköposti
Sähköpostin vastaanottajien osoitteet voidaan määritellä varaston yrityskohtaisissa asetuksissa
Mikäli yrityskohtaisiin asetuksiin ei ole määritetty sähköpostiosoitteita, lähtee viesti järjestelmän pääkäyttäjille, joilla on sähköpostiosoite
määritettynä
Muutettu keräilyn 'merkitse suunnitelluksi' kutsu synkroniseksi; tämä estää tietojen mahdollisen katoamisen nopeasti keräilyyn siirtymisen
yhteydessä
Yleiset
Korjattu näkymien kaikkien sarakkeiden piilotuksen toiminnallisuutta
Korjattu käyttäjäintegraatiossa esimieskäsittely
Lisätty ajastettu toiminto resurssin haluttujen tietojen päivittämiseen ERPistä
Lisätty uusi versio Vakiotekstit -sivusta
Lisätty käyttäjähallintaan uusi profiili Perustietokannat / Integraatiot
Lisätty pääkäyttäjän Act as -valikolle piilotusmahdollisuus. Valikko voidaan määrittää salasanalla suojatuksi.
Lisäämällä käyttäjähallinnan Settings- tauluun rivi actas_pword sekä tälle arvoksi haluttu salasana on act as -valikko oletuksena piilossa.
Salasana syötetään tuplaklikkaamalla sivun alaviitettä ja kirjoittamalla esiintulevaan kenttään setactas=salasana. Tämän jälkeen act as valikko on normaaliin tapaan käytettävissä.
Lisätty käyttäjähallintaan Windows-autentikointi -valinta
Tyhjentää käyttäjän salasanan sekä poistaa salasanakentät käytöstä
Vain pääkäyttäjä -profiilin muokattavissa

13.01.2017: Versio 2.3.1651
Online varasto (Nova)
Lisätty varatotapahtumien käyttäjätunnuksen vienti Novaan
Työnohjaus
Työ- & tehtävälistat toimivat jatkossa nopeammin, jos tyypeistä, lajeista ja tiloista on poistettu listojen hallinnassa ne, jotka eivät ole käytössä ja
käyttäjällä on oikeus kaikkiin jäljelle jääneisiin.

Eli mikäli on oikeus kaikkiin työtyyppeihin, niin ylimääräistä tyyppirajausta ei tehdä. Vastaavasti, jos oikeus kaikkien lajien työtyyppeihin,
ei lajeillakaan rajata.
Korjattu tehtävän tallennusta Internet Explorer -selaimella, kun tehtävän arvioitu kesto on yli 3 merkkiä
Lisätty yrityskohtainen asetus tehtävän siirrettyjen kirjausten automaattiselle piilotukselle määritetyn ajan kuluttua
Lisätty resurssikalenteriin kustannuspaikka- ja esimiesrajausvaihtoehdot
Lisätty tilauslistalle Työmaa- ja Työmaan nimi -sarakkeet
Työtapahtumat
Korjattu laskutustuotteen oletusarvon valinnan käsittelyä; oletusarvo tulee nyt tapahtumalle määritetyn resurssin tiedoista kirjautuneen käyttäjän
tietojen sijasta.
Korjattu kustannuspaikan tallentuminen alanumeron perusteella resurssin oletusarvon sijasta
Lisätty läsnäolonseurantaan tuki käyttäjärajaukseen
urliin voidaan lisätä lisäparametri &user=<käyttäjätunnus>
Varasto (L7)
Korjattu lähetyksen poiston jälkeen palaaminen vanhaan kuormalistaan
Lisätty yrityskohtainen asetus tuotekoodien poisjättämiseksi unifaun-siirroista
Yleiset
Korjattu virtuaalinäppäimistön sijaintia päätelaite 1:llä
Korjattu virheilmoitusten sijaintia näytöllä
Korjattu palkkalajien hakua ERPistä ilman Näytä vain valitut -valintaa
Muutettu resurssin poisto arkistoinniksi
Näytä myös arkistoidut -valinnalla voidaan reurssilistalla näyttää arkistoidut resurssit
Arkistoitu resurssi on mahdollista palauttaa
Lisätty Ostotilausrivit -kyselylle Toimitustapa- ja Toimitusehto -sarakkeet
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin valinta webservicen käytöstä rajapintakutsuissa (Vain Visma Nova -ympäristöt)
Käyttöönotto vaatii Visma Nova webservicen asennuksen - tästä tiedotetaan erikseen alkuvuoden aikana
Lisätty Erääntyneet myyntilaskut -kyselyyn Tilaselite -sarake, joka näyttää L7:sta tiedon mikäli lasku on lähetetty perintään Duettoon

16.12.2016: Versio 2.3.1646
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu tilihakua ja muutettu ALV-käsittely yrityskohtaisen asetuksen termitystä
Laadunvalvonta
Korjattu sarjanumerolistan rivien väritystä
Korjattu Poista tiedosto -linkin jääminen lisätyn liitteen tietojen alle
Työnohjaus
Korjattu virheilmoitusten puuttuminen Novaan tallennuksen yhteydessä
Korjattu työn kiireellisyyden näkymistä tehtävällä
Korjattu pakettituotteen varastopaikan virheellinen tallentuminen Visma L7:aan toisella tallennuskerralla
Korjattu tilauksen tilan muuttuminen, mikäli tehtävä poistetaan
Lisätty Tehtävät -listalle Tilaus Resurssiryhmä -sarake, jossa näytetään tilaukselle määritetty resurssiryhmä
Lisätty yrityskohtainen asetus työtyypin vaihtamisen sallimiseksi. ERP:iin tallentamattoman työn tyyppiä voidaan vaihtaa tämän asetuksen ollessa
päällä.
Lisätty uusi versio myyntirivien tuotepoiminnasta (Nova-ympäristöt)
Lisätty osapuolien hakuun Y-tunnus- sekä Yritysnumero -sarakkeet
Lisätty oletusresurssi -kenttä, jonka avulla voidaan automaattisesti asettaa resurssi uusille työlle luotaville tehtäville
Työmaarekisteri
Korjattu liitteen liittäminen yli 30 merkkiä pitkille työmaille Internet Explorer -selaimella
Muutettu aineiston luontia
Aineiston luonti näytetään reaaliajassa
Prosessi voidaan keskeyttää painikkeella
Verottajan rajapinnan palauttamat virheet näytetään aineiston luonnissa
Muutettu työmaan urakat -osiota, olemassa olevat urakat ladataan nyt tekstimuotoisina ja näitä päästään muokkaamaan rivin perässä olevan
muokkauskuvakkeen kautta. Tämä nopeuttaa sivun latausta suurilla urakkamäärillä.
Muutettu Inoptics -kyselyn toimintaa
Mikäli työmaa on valittuna, Inoptics-linkki näyttää vain kyseisen työmaan kirjaukset
Päivämäärähakukentät muutettu aikavälihakukentiksi

Muut kentät muutettu operaattorihakukentiksi
Työtapahtumat
Korjattu laskutus-/kustannussiirtojen jääminen siirtäjän omistukseen
Korjattu alanumeron valinnan (suurennuslasikuvake) toimintaa
Korjattu profiilirajauksesta johtuva tyhjäksi jäävä Koodi -kenttä kululaskulla
Korjattu tilausnumeron valinnan toimintaa, mikäli YK-asetuksissa on rajausehtoja työnumerorajauksella
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Sarjanumeron määrittely: AC-Rivit JS -kenttä, jolla voidaan määritellä sarjanumerokentän autocompletelistassa
näytettävät tiedot
Lisätty Näytä erä -asetus, joka näyttää Eränro -kentän suoritteella. Käytetään eräseurattavan tuotteen yhteydessä.
Muutettu laskutustuote omaksi sarakkeeksi palkkalajin yhteydestä. Sarakkeen näkyvyys voidaan määritellä yrityskohtaisissa asetuksissa.
Online varasto (Nova)
Korjattu keräilyn tilaustason suunnittelussa rivien liittäminen uuteen lähetykseen, jos rivejä on liitetty jo toimitetuksi kirjattuun lähetykseen
Korjattu inventoinnin Hylly -sarakkeen sekä keräilyn Varasto Saldo -sarakkeen hakutoiminnallisuutta
Muutettu etusivulta keräilylistan muodostusta, kun syötetään myyntitilausnumero:
Jos tilauksen rivejä on kiinnitetty vielä avoimeen lähetykseen, avataan kyseinen lähetys.
Jos tilauksen rivejä on kiinnitetty jo toimitettuun lähetykseen ja jokin riveistä on osatoimitettu, muodostetaan uusi lähetys.
Jos tilauksen rivejä on kiinnitetty jo toimitettuun lähetykseen ja kaikki rivit on toimitettu, lähetystä ei muodosteta.
Samalla tavalla muutettu saavutuksen muodostusta, kun syötetään ostotilausnumero:
Jos ostotilauksen rivejä on kiinnitetty vielä avoimeen saavutukseen, avataan kyseinen lähetys.
Jos ostotilauksen rivejä on kiinnitetty jo vastaanotettuun saavutukseen, mutta kaikkia rivejä ei ole saavutettu kokonaan, muodostetaan
uusi lähetys.
Jos ostotilauksen rivejä on kiinnitetty jo vastaanotettuun saavutukseen ja kaikki rivit on vastaanotettu, saavutusta ei muodosteta.
Korjattu lähetyksen ja saavutuksen tilan muutos, jos lähetys tai saavutus epäonnistuu; tilaksi palautuu alkuperäinen tila eikä Toimitettu.
Lisätty keräilyn suunnittelusivuille Vahvistuspvm -sarake
Lisätty keräilyn rivitason suunnitteluun keltainen korostusväri riveille, joiden varastosaldo on pienempi kuin tilattu määrä
Lisätty inventoinnin ERPiin tallennukseen huomautus inventointiero-raportin tulostamisesta ennen inventoinnin vientiä
Raportointi
Muutettu työtapahtumaraportin hakuvälikenttiä, kentät koostuvat nyt yksittäisestä tekstikentästä
Useampi hakuehto voidaan lisätä pilkulla eroteltuina
Kaksoispisteellä voidaan määrittää hakuväli (esim. 100:300 hakee kaikki 100 ja 300 väliltä)
Jokerimerkillä % voidaan korvata merkkijono ja _ yksittäinen merkki
Lisätty työtapahtumaraportin parametreihin Järjestys -valinta, jolla alimman tason ryhmittelyn voi tehdä palkkalajin tai päivän mukaan
Varasto (L7)
Korjattu Saapuvat -sivun toiminnallisuutta käytettäessä päätelaite 1:tä
Korjattu valikon toimintaa, kun Saapuvat -sivu on piilotettu yrityskohtaisissa asetuksissa
Korjattu oletushyllyn käyttämistä YK-asetusten hyllyn sijaan valittujen rivien saavutuksessa
Korjattu vastaanotossa tuotteen meno eri sijaintiin kuin ostotilauksella määritty
Korjattu varastotoimintojen Valitut OK -painikkeen toimintaa, kirjoittaa nyt kommenttikenttään oletukseksi määritetyn "Saavutettu" tekstin
Korjattu käyttäjäkohtaisten varastojen käsittelyä
Poistettu työnumerolle otolta ylimääräinen sulkemispainike
Lisätty keräilyyn Vain omat -valinta, joka näyttää vain omat rivit Keräily- & Kerätyt erät -sivuilla
Edellinen valinta vaikuttaa myös Kollit -sivulla rajaten näkyviin vain käyttäjän omat rivit
Lisätty Kollit -sivulle Mitat -sarake, jossa näytetään kollille määritetyt mitat (pituus, korkeus & leveys)
Mobiilikäytettävyyden muutosten pääkohdat:
Varaston eri osa-alueista luotu omat profiilit, varastotoiminnot/käsipääte -profiili poistettu
Sivut skaalautuvat paremmin mobiililaitteille
Siirrot: Varastosiirrot -osio piilotetaan, mikäli Tee varastosiirto -painike on näkyvissä (Hyllysiirron tyypit -yrityskohtainen asetus)
Siirrot / Määrän oletusarvo -yrityskohtaisella asetuksella voidaan määrittää siirron määräksi hyllysaldo, lava tai 1 kappale
Yrityskohtaisissa asetuksissa työnumerolle otolle voidaan asettaa otto viivakoodilla päälle sekä määrittää erotinmerkki
Yleiset
Korjattu autocomplete-listojen valinnan tyhjennystä
Korjattu listojen hallinnan toiminnallisuutta uusien asennuksien yhteydessä
Muutettu valitun tekstin taustaväriä
Muutettu esimiehen oikeuksia; esimies voi hyväksyä omat tapahtumansa, mikäli hänellä itsellään ei ole esimiestä määritetty
Lisätty tuotekyselyyn mahdollisuus näyttää useita kuvia. Tuotekuvien kansioon voidaan luoda tuotekohtaisia (tuotekoodilla nimettyjä) kansioita,
joissa olevat kuvat näytetään tuotekyselyn yhteydessä.
Lisätty profiilikohtaisiin asetuksiin Vain omien tehtävien avaus -asetus, joka sallii vain omien tehtävien avauksen työnohjauksessa. Tehtävät, joille
ei ole määritetty resurssia on mahdollista avata.

11.11.2016: Versio 2.3.1642
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty Kommentti -kentän sisältö mukaan hylätyn laskun sähköposti-ilmoitukseen
Toimittajaportaali
Lisätty lisärivien poistopainike, jolla toimittaja voi poistaa rivin niin kauan, kuin sitä ei ole vastaanotettu Visma L7 -järjestelmässä
Lisätty otsikkoriville valittujen rivien summa. Toiminnallisuus edellyttää, että summauksessa käytetyt sarakkeet ovat määritetty näkyviin.
Jos toimittajatila on Vahvistettu, summataan valittujen rivien vahvistettujen määrien ja hintojen tulot
Jos toimittajatila on Lähetetty, Vastaanotettu tai Lasku generoitu summataan valittujen rivien toimitettujen määrien ja vahvistettujen
hintojen tulot
Työmaarekisteri
Lisätty Työmaan työntekijät -listalle Y-tunnus -sarake, jossa näytetään urakoitsijan y-tunnus
Työnohjaus
Korjattu tehtävälistan Tehtävän laji -sarakkeen listan vaihtoehtojen näkymättömyys, mikäli Työn laji -sarake ei ollut näkymässä mukana
Korjattu ostotilauksen tallentuminen Visma L7:aan myyntitilauksena, mikäli tilaus tallennetaan suoraan Tallenna ERP:iin -painikkeella
Korjattu työmaatiedon hakua työlle jos työmaalla ei ole vielä yhtään urakkaa
Korjattu laskutustuotteen hinnoittelua, kun työtä ei oltu viety ERPiin
Korjattu suoritteiden hinnoittelua Visma Novan yhteydessä
Korjattu alaisten näkyminen työtapahtumien listalla, kun esimies siirtyi listalle suoraan työnohjauksesta
Korjattu työmääräimen toimintaa, kun raportti on asiakaskohtaisessa kansiossa
Lisätty ostotilauksen muutettujen tietojen päivitys Visma L7:aan
Osapuolien tiedot (lukuunottamatta maa / y-tunnus)
Yhteyshenkilö (henkilön täytyy löytyä ERPistä, uusia tietoja ei voida lisätä)
Viitteenne / viitteemme
Toimituspvm
Työohje & -seloste
Maksuehto & toim.tapa
Työtapahtumat
Lisätty Näytä LTR Hylly -asetus yrityskohtaisiin asetuksiin
Resurssin oletuarvoissa voidaan määrittää oletushylly
Suoritteen kirjauksessa tarjoaa oletushyllyä, mikäli varastossa on tällä hyllyllä saldoa
Vaatii kirjauslomakkeella myös Varastopaikka -sarakkeen
Erillisellä toimenpiteellä voidaan varastosaldojen päivittyminen ottaa käyttöön
Vain Visma L7 -ympäristössä, edellyttää LTR Varaston käyttöä
Online varasto (Nova)
Muutettu varastosiirtojen toiminnallisuutta siten, ettei varaston / hyllyn saldoa suurempaa määrää voida siirtää
Lisätty keräilyn yrityskohtaisiin asetuksiin SQL: Lähetys Tilaustason suunnittelu Rivien kiinnitys Lisärajaus -kenttä, jolla rajataan tilaustason
suunnittelussa kiinnitettäviä rivejä. Tämä asetus liittyy Tilaustason suunnittelun lisärajaukseen.
Varasto (L7)
Korjattu keräilyssä tilausotsikon katoaminen pakettituotteen yhteydessä
Lisätty Tuotteen sijainnit -kenttiin hyllyn valinta riviä klikkaamalla sekä valitun hyllyn korostus
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin SQL: tuotehaku -kenttä, jolla voidaan ylikirjoittaa tuotehaun ehto
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Näytä lähtevät tuotteet nykyhetkestä historiaan/tulevaisuuteen -kentät, joihin voidaan määritellä kuinka monta
päivää listoilla näytetään
Yleiset
Korjattu fokuksen pysähtyminen lukittuihin numerokenttiin tabulaattoria käytettäessä
Lisätty resurssin oletusarvoihin Laskutustuote -kenttä, jolla voidaan määrittää oletusvalinta laskutustuotelistasta

18.10.2016: Versio 2.3.1637
Työnohjaus
Korjattu resurssoinnin ryhmien järjestystä, ryhmät järjestetään nyt ensisijaisesti järjestysnumeron & tämän jälkeen aakkosjärjestyksen perusteella

Korjattu tilauksen Työn laji -listan lajien järjestystä, työn lajit järjestetään nyt ensisijaisesti järjestysnumeron & tämän jälkeen aakkosjärjestyksen
perusteella
Korjattu työn tietojen periytymistä
Korjattu erikseen tehtyjen laskutus/kustannussiirtojen aiheuttama rajapinnan virheilmoitus tapauksissa, joissa rivejä ei ole lisätty sanomaan
Lisätty tehtävälistalle Tapahtumat -sarake, jossa näytetään tehtävän aikaleimaukset. Työnjohtaja-profiilille leimauksissa näytetään lisäksi linkki,
josta nähdään leimauksen koordinaatit kartalla.
Lisätty Tilaukset- sekä Tehtävät-listoille erilaisia viikkonro sarakkeita
Lisätty tilaukselle työmaan valintakenttä, jonka avulla työlle liitetty tehtävä saadaan kiinnitettyä työmaarekisterin työmaahan
Lisätty yrityskohtainen asetus hinnoittelussa käytettävän osapuolen valintaan
Toiminnallisuus vain Visma Nova -ympäristöissä
Työtapahtumat
Korjattu kululaskun vientiä Visma L7:aan, jossa maksuehdosta riippumatta eräpäiväksi tuli siirtopäivä
Muutettu kustannuspaikan tieto haettavaksi työ/alanumeron takaa, mikäli resurssin oletusarvo on tyhjä. Ristiriitatilanteissa kustannuspaikka tulee
resurssin tietojen sijasta työ/alanumerolta.
Lisätty Sallitut palkkalajit -sivu, jossa voidaan määritellä projektille sallitut palkkalajit
Toiminnallisuus vain Visma L7 -ympäristöissä
Lisätty palkkalajien mallipohjalle Laskutustuote -kenttä, jonka avulla voidaan kirjauksen yhteydessä valita palkkalajille laskutustunnus
Lisätty Lista-sivulle Vko -sarake
Yleiset
Korjattu VLS-lisensointia ostolaskujen sekä työajanseurannan osalta
Muutoslokin sekä päivitysohjeiden ylläpito siirretty uuden osoitteen taakse, koska kaikki selaimet eivät enää tue ftp-osoitteita
Lisätty uusi versio Mallipohjat-kyselystä
Lisätty Kärkimies -profiili
Käytössä työnohjauksessa sekä työtapahtumissa
Kärkimies määritellään resurssiryhmälle
Kärkimies voi tarkastaa ryhmänsä jäsenten kirjaukset, muttei hyväksyä näitä
Kärkimiehelle voidaan antaa oikeus kirjata tapahtumia ryhmänsä jäsenille

30.09.2016: Versio 2.3.1635
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu toistuvien laskujen kuvien hakua
Raportointi
Korjattu näkymien latauksen / tallennuksen / poiston toimimattomuus
Työnohjaus
Korjattu työmääräin raportin rajausehtoja
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Käänteiset valuuttakurssit -valinta, jolla voidaan kääntää myyntirivien kustannushintojen valuuttakäsittely
tapauksissa, joissa yrityksen kotivaluutta ei ole euro
Työtapahtumat
Korjattu kirjauskerran liitteiden näkyminen tarkastajalle
Varasto (L7)
Korjattu Tuotetapahtumat -kyselyn toiminnallisuutta
Lisätty Tila -sarake Tuotetapahtumat -kyselylle
Yleiset
Lisätty näkymiin valinta avata automaattisesti linkki, mikäli hakutuloksia on vain 1
Korjattu VLS-lisensiointia työmaarekisterin osalta

09.09.2016: Versio 2.3.1633
Työmaarekisteri
Korjattu laskujen käsinpoiminnan hitautta
Muutettu aloita/lopeta -kirjauksen toiminnallisuutta niin, että jo Aloita -painikkeen klikkauksesta henkilö tulee TMR:ssä läsnäolevaksi. Vastaavasti
Lopeta -painikkeesta merkitään poistuneeksi. Aiemmin läsnäolo oli sidoksissa kirjausriviin.

Lisätty Valttikortti-integraatio Suomen Tilaajavastuu Oy:n järjestelmään
Työnohjaus
Korjattu ostorivien tallennuksen yhteydessä katoavat alivalikon linkit
Korjattu ostorivien virheellinen sarakeotsikko Hakunimi
Korjattu ostoriveille tietyissä olosuhteissa tallentuva ylimääräinen tuotteeton ostorivi
Lisätty Ostorivit Tuotehaun SQL -kenttä yrityskohtaisiin asetuksiin. Mikäli kenttä on tyhjä, käytetään oletushakuehtoa.
Työtapahtumat
Korjattu ylityön kommenttien käsittelyä
Korjattu kalenterin pop-up ikkunan näkyminen vain ensimmäisellä kirjauksella
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin Kumulatiiviset palkkalajit -kenttä, jonka avulla voidaan määrittää Kalenteri -sivun Kertymät -osiossa näytettävät
Visma L7 -järjestelmän kumulatiiviset palkkalajit.
Toiminnallisuus vain Visma L7 -ympäristöissä.
Lisätty listoille Vaihe sekä Vaiheen nimi -sarakkeet, jotka näyttävät projektin vaiheen tunnuksen sekä nimen
Toiminnallisuus vain Visma Nova -ympäristöissä.
Varasto (L7)
Muutettu inventoinnin haun yhteydessä hyllyn sekä tuotekoodin kenttien arvojen esittäminen kanta-arvon perusteella syötetyn arvon sijasta
Korjattu saraketietojen virheellisiä toiminnallisuuksia eri kyselyissä
Korjattu varastopaikkojen välisten hyllysiirtojen vienti L7:aan, jos tuotteella oli hyllypaikat käytössä
Vaatii LTR:n parametrien muutoksia konsultoinnin toimesta
Online Varasto (Nova)
Optimoitu keräilyn käyttöä viivakoodilaitteille; mikäli asetuksissa määritetyssä kohdistetussa hakukentässä on hakuehto, siirtyy kohdistus
automaattisesti ensimmäisen rivin määräkenttään
Lisätty käyttäjäkohtaisiin asetuksiin valinta kohdistuksesta etusivun keräilyn / saavutuksen tilausnumerokenttään
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu toistuvilla laskuilla useamman laskun kuvan näkymättömyys
Yleiset
Korjattu Microsoft Edge -selaimen listojen saraketietojen käsittelyä puhelinnumeroina
Muutettu kyselyiden sarakkeiden linkkialue koko sarakkeen alueeksi. Näin ollen linkkiä voidaan klikata vaikka kyseisessä sarakkeessa ei olisikaan
sisältöä.

12.08.2016: Versio 2.3.1624
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty uusi "Kierrätyksen tehtävät" dynaaminen kysely
Online Varasto (Nova)
Korjattu myynti- ja ostotilausten tilapäivitys toimituksessa
Korjattu varastoon tulon valmispainikkeen aktivoituminen, mikäli siirretty ehdotettua suurempi määrä
Korjattu sarjanumeroseurattavien tuotteiden yksikkökäsittelyä siirtojen, ottojen sekä tulojen listoilla
Korjattu keräilyn hyllysaldo -sarakkeen toiminnallisuutta
Lisätty keräilyyn tilaustason suunnittelu, suunnittelutavan valinta voidaan tehdä yrityskohtaisten asetusten kautta
Lisätty varastoon tuloon veroton á-hinta -kenttä
Työtapahtumat
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin tuntitapahtumien yhteenvedon piilotus
Työnohjaus
Muutettu tehtävän alivalikon linkkien (Sarjanumerot, Liitteet, Lomakkeet) näkyminen vastaamaan tilauksen vastaavien linkkien näkyvyysasetuksia
Asiakaslistasta uudet versiot (myynnin työnohjauksen kanssa sekä ilman)
Muutettu Lisää liite -painikkeen näkyvyysasetukset riippuvaiseksi Työn kenttien Liitteet -asetuksesta
Korjattu myyntirivien Näytä lisäkentät -valintaruudun toimintaa
Varasto (L7)

Lisätty uudet versiot listoista
Tilausten lähetystilanne
Tuotetapahtumat
Hyllykartta
Lähetyslista (Keräily)
Lisätty yrityskohtainen asetus inventoinnin oletushyllyn automaattiselle haulle. Eli haettaessa tuote haetaan automaattisesti myös tuotteen
oletushylly, mikäli ominaisuus käytössä.
Lisätty Piilota siirrot -yrityskohtainen asetus
Yleiset
Muutettu numerokenttien toiminnallisuutta mobiililaitteilla
Autocomplete -kenttien toimintaa muutettu mobiililaitteilla
Painikkeiden ja kenttien optimointia mobiililaitteille
Päivitetty VLS-lisensointia

17.06.2016: Versio 2.3.1621
Online varasto (Nova)
Lisätty erillinen saldokenttä varastolle ja hyllylle
Lisätty rahtikirjan syöttömahdollisuus keräilyyn ja varastosta saavuttamiseen
Korjattu keräilyssä näytettävät varasto- ja hyllysaldot
Yleiset
Korjattu osapuolen haku suurennuslasi -kuvakkeesta, aiheutti 404 -virheilmoituksen
Korjattu liian monen näytettävän kalenteriviikon aiheuttama järjestelmän kaatuminen. Näytettävien kalenteriviikkojen maksimiksi muutettu 6
viikkoa.
Korjattu työtapahtumien hyväksyntä yhtaikaisilla käyttäjillä
Tuotteen poimintaikkunoissa (suurennuslasi -kuvake) voidaan nyt muokata sekä tallentaa näkymiä
Mahdollisuus lisätä asiakaskohtaisia sarakkeita, esim. tuotekuva

10.06.2016: Versio 2.3.1620
Yleiset
Lisätty uusi versio Resurssiryhmät -kyselystä
Lisätty integraatio Visma License Systemiin
Lisätty tarkennettuun operaattorihakukenttään uudet operaattorit ("<>"(eri suuri), "Tyhjä" sekä "<> Tyhjä")
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty kaikille käyttäjille näkyvä tieto viimeisestä laskujen päivitysajankohdasta
Korjattu henkilönumerottoman henkilön päätyminen tyhjiin kauppias-kenttiin
Online varasto (Nova)
Lisätty varastosta otto ilman myyntitilausta
Lisätty ostotilausten saavuttaminen (beta)
Korjattu keräilyn ja Novan tilauksen tilojen välistä toiminnallisuutta
Työtapahtumat
Muutettu Lista -sivulla olevan Siirrot -painikkeen toiminnallisuutta siten, että Lista -sivun hakuehdot säilyvät edelleen Siirrot -sivulla
lukuunottamatta Tila -saraketta, jossa on automaattisesti "Hyväksytty" tila valittuna
Lisätty suoritteiden hintojen profiilikohtainen piilotus
Lisätty kirjauskerran kaikkien tapahtumien esittäminen omina tapahtuminaan kalenterinäkymässä rivikohtaisen kellonajan perusteella
Otetaan käyttöön YK-asetuksella
Lisätty listojen Yhteenveto -painikkeelle vihjeteksti kohdistuspäivämäärän pakollisuudesta
Korjattu pelkän kustannuksia sisältävän tapahtuman tilakäsittelyä siirtojen yhteydessä
Työnohjaus
Lisätty hakemistotyyppisten liitteiden lähetys sähköpostilla
Lisätty useamman kuin yhden raportin tulostus työmääräimen kautta
Korjattu myyntirivien tuotehaun Koko -sarakkeen haku (Nova)

Mobiilikäytön parannuksia
Etusivun linkkien kokoa kasvatettu
Uusi versio poimintaikkunoiden (suurennuslasi -kuvake) kyselyistä
Päätelaitekohtainen viimeisin näkymä listoilla: Listasivulla näytettävä näkymä riippuu käytetystä laitteesta
Käytettäessä tietokonetta käyttäjällä on valittuna näkymä A, kirjautuessaan mobiililaitteella käyttäjällä on valittuna näkymä B
Tehtävälomakkeen ulkoasun muutokset
Yrityskohtainen asetus (Kirjauslomake & Kirjauslomake mobiililaitteella) "Näytetään kirjausrivien yhteenveto", jolla voidaan määrittää
matkalaskujen ja suoritten yhteenveto-osion näkyvyys
Kenttien pituuksia muokattu
Aloita/Lopeta/Keskeytä -painikkeiden rivitystä muokattu
Tehtävän kirjausrivin Poista -valintaruutu mahdollista määrittää näkyväksi lisäkentissä
Tehtävälle/työlle lisätty Lisää liitetiedosto -painike, jolla päästään suoraan liitteen lataukseen
Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa työtapahtumien kalenteriin ulkoasun asetukset:
Pystysuuntainen kalenteri (omat valintansa pc- ja mobiililaitteille)
Mobiililaitteella kalenterin yhteenvedon näyttö/piilotus
Vaakasuuntainen ylävalikko liitetty Etusivu -painikkeeseen pystysuuntaiseksi valikoksi

30.05.2016: Versio 2.3.1616
Kierrätys (L7)
Korjattu massahyväksynnän lokiinkirjausta
Online varasto (Nova)
Korjattu siirroista sekä varastoon tuloista hintojen päivitys Novaan
Työtapahtumat
Korjattu pelkän kustannustyötapahtuman siirtoa
Korjattu Novan osalta palkkatapahtumien siirto
Yleiset
Korjattu fokuksen/kursorin hyppiminen syöttökenttien välillä

13.05.2016: Versio 2.3.1615
Työmaarekisteri
Korjattu Necom -rajapinnan tallennusta uuden työmaan työntekijän lisäyksen yhteydessä
Työnohjaus
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin mahdollisuus piilottaa siirretyt työtapahtumat oletuksena työn tilan perusteella. Asetus löytyy yrityskohtaisten
asetusten Työtapahtumat / Kirjauslomake -osiosta.
Työtapahtumat
Lisätty tarkastus- ja siirtolistojen Henkilö -sarakkeille autocomplete -toiminnallisuus resursseista
Lisätty laskutus- ja kustannustapahtumien siirto erikseen (koskee vain L7:ää)
Lisätty yrityskohtainen asetus Suoritteiden kielikäännökset käytössä -asetus
Hakee tallennuksen yhteydessä ERP:stä tuotteen kielikäännökset
Korjattu matkalaskun Matkan tarkoitus -kentän pakollisuusilmoitus tapauksissa, joissa mallipohjalle kenttä on merkitty pakolliseksi, mutta kenttä ei
ole käytössä tapahtumien kirjauksessa
Korjattu ulkomaanpäivärahan maavalintaikkunan lukkiutuminen, mikäli kohdistuspvm esitetään otsikkotasolla
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty Erä/kassa-alepvm -sarake. Sarakkeessa näytetään kassa-alepvm, mikäli tämä on määritetty. Muussa tapauksessa sarakkeessa näytetään
eräpvm.
Lisätty Käsittelytiedot -painike, jolla pääsee selaamaan avoimena olevan laskun lokitietoja
Lisätty tallennusprosessille indikaattori, josta näkee tallennuksen etenemisen. Mikäli tallennus on vielä kesken sivulta poistuttaessa kysytään
käyttäjältä varmistus poistumiselle.
Online varasto (Nova)
Lisätty omat Otto / Tulo / Siirto / Tuotekysely -profiilit käyttöoikeuksiin

Lisätty työtapahtumien yrityskohtaisiin asetuksiin listoille asiakaskohtaiset sarakkeet
SQL: Työtapahtumat Listat Lisärajaus
SQL: Työtapahtumat Listat lisälinkit
XML: Työtapahtumat Listat lisäkentät
Lisätty keräilyn Lähete -sivulle Keräilijä -kenttä, johon voidaan syöttää tilauksen kerääjän nimi
Lisätty siirtolistoille (Siirrot / Varastoon tulo / Varastosta otto) Valmis -painike, jolla voidaan kuitata lista valmiiksi. Painike on käytettävissä, kun
kaikki listan ehdotukset ovat siirretty.
Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin "SQL: Varaston rajaus" -kenttä, jolla voidaan esim. rajata käyttäjälle valittavaksi vain päävarasto ja käyttäjän
varasto
Korjattu toimimaton hyllyyn siirto tapauksissa, joissa hyllyn nimessä on välilyönti
Korjattu toimitusehdon ja -tavan tuonti Novan tilaukselta tapauksissa, joissa keräily tehdään suoraan tietylle tilaukselle, ts. ilman keräilylistan
muodostusta suunnittelun kautta
Varasto (L7)
Lisätty lähetystietoihin rahtikirjanumeron ylläpito
Lisätty saavutuslistalle varastot näkymään projektien tavoin
Muutettu inventointitapahtumien vienti L7:ään webservicen avulla
Korjattu inventoinnin hyllypaikan käsittelyä tapauksissa, joissa hylly ja varasto yhdistetty dbsyncillä

08.04.2016: Versio 2.3.1611
Ostolaskut
Lisätty otsikkoriville "Näytä reskontrassa tarkastetut" ja "Näytä reskontrassa hyväksytyt" -valintaruudut
Lisätty "Tarkasti" ja "Hyväksyi" -sarakkeet
korjattu tilakäsittelyä tilanteessa, jossa lasku maksettu heti hyväksynnän jälkeen, ei enää ylimääräisiä muistutusviestejä
Toimittajaportaali (L7)
Rivien valinta säilyy toiminnoissa, kuten ”vahvistustiedot kuten valittu”
Vahvistaminen ja toimittaminen estetty, jos tietoja ei ole annettu
Huom. hinta tai määrä ei voi jatkossa olla 0
Työmaarekisteri
Lisätty "Pääurakoitsijan nimi" -sarake Työmaat -sivulle
Työnohjaus
Lisätty "Työohje Kaikki tekstit" ja "Työseloste Kaikki tekstit" -sarakkeet Työt - ja Tehtävät -listoille vaihtoehtona vanhoille sarakkeille. Uusissa
sarakkeissa kenttien tekstit näytetään kokonaisuudessaan.
Lisätty "Muokkaaja" ja "Muokkausaika" -sarakkeet Työt - ja Tehtävät -listoille. Lisäksi tehtävälistalle lisätty vielä "Lisääjä" sekä "Lisäysaika" sarakkeet.
Lisätty Työt -listalle uudet toistuvuuden sarakkeet "Toiston tyyppi", "Selite", "Työjonoon viikkoa etukäteen", "Toistuu välein", "Toistuvuus
määräytyy viimeisen työn mukaan" ja "Päivitä osapuolet toistoon ensimmäiseltä laitekortilta"
Aloita/Lopeta toiminnon kustannusmäärä korjattu, ongelma koski tiettyjä parametrointeja
nopeutettu myyntirivien käsittelyä suurilla rivimäärillä
Työtapahtumat
Korjattu työtapahtumien vakioraportoinnin virheellisesti näkyvät viikkonumerot
Kehitetty kirjauslomakkeen mallipohjan toiminnallisuutta
Lisätty "Laskutusnimi" -sarake kaikille työtapahtumien listoille
Kehitetty matkalaskujen aikaan sidottujen arvojen ominaisuuksia. Listojen hallinnan Aikaan sidotut hinnat -listalle voidaan tietueille määrittää
vapaasti ERP-code kenttään haluttu arvo. Mallipohjan palkkalajille voidaan määrittää Aikaan sidotut hinnat -sarakkeeseen sama ERP-coden arvo,
jolloin kyseisen arvon omaavat listan tietueet näytetään palkkalajilla. Näin voidaan luoda esim. km-korvaukset eri vuosille.
Lisätty työtapahtumien valuuttakäsittely
Yleiset
Lisätty myyntirivien vakiokyselyyn "Tilausarvo"-, "Toimitusarvo"- sekä "Tilaselite" -sarakkeet. Tilausarvo -kentässä esitetään kokonaistilauksen
arvo, toimitusarvossa toimitetun osan arvo. Tilaselite -alasvetovalikolla voidaan nopeuttaa hakua tilan rajauksella.
Lisätty yritysympäristöjen asetuksiin Järjestysnumero -kenttä, jonka perusteella yritysympäristöjen järjestystä etusivulla voidaan hallinnoida
Lisätty myyntilaskujen dynaamiseen kyselyyn "Veroton Yht" -sarake, joka näyttää verottoman summan
Korjattu autocomplete -kenttien vierityspalkin puuttuminen joillakin selaimilla
Lisätty Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset -osioon uudet versiot kyselyistä:
Käyttäjät
Sijaisuudet

Yritysympäristöt
Käyttöseuranta
Sisäänkirjautumisyritykset
Kirjautumiskerrat
Techlog
Lisätty käyttäjäkohtaisiin asetuksiin mahdollisuus valita PDF-tiedostojen esikatselussa joko PDF.js-kirjastoa tai selaimen oletusohjelmaa
Online Varasto (Nova)
Lisätty sarjanumerotarkistus keräilylistalle
Lisätty varastoon tulo ilman ostotilausta
Varasto (L7)
Lisätty keräittyihin eriin järjestäminen asiakkaittain
Kollit näkymää selkeytetty, jos tuotenimet parametroitu näkyviin

11.03.2016: Versio 2.3.1607
Työtapahtumat
Korjattu palkkalajien kielikäännökset Lähetä kirjaukset tarkastukseen -sivulla (L7)
Korjattu hyväksyttyjen sekä tarkastettujen tapahtumien värikoodaukset listoilla sekä kalenterissa
Korjattu kalenterissa palkkalajin nimen päivittämisestä aiheutunut yhteenvedon määrien tuplaantuminen
Lisätty sähköinen allekirjoitus (ylläpito räätälipainikkeiden kautta)
Työnohjaus
Lisätty tehtävän Aloita/Lopeta -painikkeiden toiminnallisuuteen GPS-koordinaattien käsittely
Lisätty tehtävän lopetukseen kaksi painiketta tilan ohjaamiseen
Lisätty uusi ”Keskeytyksen syy” -kenttä tehtävälle
Yleiset
Korjattu liitetiedoston nimessä olevan + merkin aiheuttama virheilmoitus
Lisätty Listojen hallintaan ”Uusi Lista” -painike, jolla voidaan luoda asiakaskohtaisia listaryhmiä
Lisätty laitekortille ”Työt” -painike, josta päästään suoraan näkemään sarjanumerolle liitetyt työt
Lisätty liitetiedostojen siirtomahdollisuus ERP:ihin laskujen mukana (L7 ja Nova)
Online varasto (Nova)
Korjattu myyntitilauksen keräilyä, jossa useamman rivin tilauksella 1. rivin määränä aina 0.
Lisätty varastosiirrot
Lisätty yksikkömuunnosten huomiointi
Lisätty sarjanumeroitujen tuotteiden keräily
Lisätty keräilyn suunnitelu- sekä keräyslistoille ”Reitti” ja ”Reitin kuvaus” -sarakkeet

12.02.2016: Versio 2.3.1603
HUOM! Päivitys tulee kestämään melko kauan, johtuen vanhojen palkkatapahtumien päivityksestä.
Tuntikirjausten palkkalajien kielikäännökset sekä vihjetekstit (L7)
Palkkalajien tekstit esitetään käyttäjän kielen mukaisesti, mikäli termille on luotu käännös ERPissä. Palkkalajit näkyvät käyttäjän kielen mukaisesti
Työtapahtumien kalenterissa
Tapahtumien kirjauksessa
Lista/Tarkastuslista/Siirrot -osioiden yhteenvedoissa
Käyttäjän omissa asetuksissa (Resurssin oletuarvoissa)
Perustietokannoissa (Resurssin muokkauksessa sekä Työn kentät à Asetukset: Oletuspalkkalajissa)
Raportoinnissa
Tapahtumien kirjauksessa palkkalajeille esitetään vihjeteksti (järjestelmän oletuskielellä) vietäessä kursori halutun palkkalajin päälle. Lista, Tarkastuslista
sekä Siirrot -osioihin on lisätty uudet sarakkeet (”Koodin selite (FIN)”, ”Koodin selite (ENG)” sekä ”Koodin selite (SWE)”), joissa esitetään palkkalajien
tekstit kieliversioittain.
Työtapahtumat
Lisätty listoille (Lista/Tarkastuslista/Siirrot) palkkalajin laskutusnimi-sarake

Lisätty palkanlaskija-profiilille Lista -sivulle uusi ”Siirrot” -painike, joka siirtää hyväksyntälistan rajaukset suoraan siirtoihin
Korjattu raportoinnin kohdistuspvm:n virheellinen lajittelu
Tarkastus- ja siirtolistat tehty uudelleen
näillä listoilla näkymät tehtävä uudelleen, koska näkymät vaihtuivat merkittävästi
Lisäksi räätälöityjen painikkeiden tiedostonimi tulee vaihtaa (form_queries.xml) .
Varasto L7
Työnumero-ottojen ohitettavat työnumerot lisätty asetuksiin
inventoinnissa saldojen desimaalivirheet korjataan automaattisesti
Myyntipakettien keräily korjattu tilanteessa, jossa käyttäjällä oikeudet vain tiettyihin varastopaikkoihin
näytetään myyntirivit ja komponentit, jos yksikin komponentti tai myyntirivi on käyttäjän varastosta
sallitaan käyttäjälle useamman varastopaikan käsittely puolipisteellä eroteltuna
SSCC-keräilyssä tilattua määrää suurempien lavojen käsittely sallittu. Valitun rivin osalta kysytään varmistus kysymys ylitoimituksesta
Työnohjaus
Myyntiriven katelaskenta korjattu, ei laskenut katetta jos tehty määrien tai hintojen muutoksia
Työn tietojen tilapäivityksessä mahdollista lukea myös muita ERPin tietoja LTR:ään
Työmaarekisteri
Lisätty käsin syötetylle ostolaskulle hintojen ja verojen laskenta
LTR:n valinnainen aloitusnäkymä
Lisätty näkymien tallennukseen alasvetovalikko näkymän valintaa varten. Etusivulta dynaamista listaa klikkaamalla siirrytään suoraan tähän
valittuun näkymään dynaamisella kyselyllä.

Laadunvalvonta
Sarjanumerolistalla sarjanumerolla hakeminen muutettu operaattori hauksi
voidaan hakea useilla eri tekijöillä, aiemmin haki aina loppujokerilla
Yleiset
Lisätty listoille osapuolien sarakkeisiin myös nimi2 kenttä
Laskutusosapuolen henkilövalinta korjattu uutta työtä lisättäessä
erikoismerkkien vientiä ERPiin korjattu
Korjattu Näkymien ”Lataa uudelleen sisäänkirjauduttaessa” -valinnan toiminta muille kuin pääkäyttäjän oikeudet omaaville käyttäjille

19.01.2016: Versio 2.3.1551
LTR:n uusi valinnainen aloitusnäkymä (Beta)
Käyttäjät voivat muokata LTR:n aloitusnäkymän jatkossa haluamakseen. Etusivulle voidaan kiinnittää nykyisten sovelluslistan ja Communityn lisäksi
haluttuja dynaamisia kyselyitä. Näin suoraan LTR:ään kirjautumisen jälkeen nähdään esimerkiksi suoraan Ostolaskujen kierrätyksen avoimet tehtävät ja
viimeisen viikon uuden tilaukset.

Aloitusnäytön voi jakaa eri kokoisiksi soluiksi ja niihin valitaan halutut sisällöt. Käyttäjä voi määritellä itselleen useita aloitusnäyttöjä, joista yksi

valitaan aina käyttöön. Määritykset pääsee tekemään henkilökohtaisten asetusten valikosta

Dynaamisten kyselyiden näkymien tallennuksessa voidaan kiinnittää näkymät aloitussivun valintalistalle

Aloitusnäyttöä voidaan käyttää myös alatiloissa olevilla näyttötauluilla, jossa voidaan näin näyttää tietoa useasta dynaamisesta kyselystä.
Online varasto (Nova)
Korjattu inventoinnin tuotevalinnan linkitykset ja rastitettujen rivien rastit, kun hyllypaikat ovat käytössä. Vaikka hyllypaikat oli otettu käyttöön, ei
Inventoinnin rivitietoihin tullut näkyviin Hyllypaikka-tietoa varastokirjanpidosta.

Varasto
Korjattu keräilylistalta puuttuvien rivien näkyvyys; jos rivin lavamäärä oli rivien synkronoinnin jälkeen 0 tai tyhjä, jäi rivi kokonaan piiloon keräilystä.
Lisätty varaston yrityskohtaisiin asetuksiin asetus Lavaseuranta käytössä. Jos asetus on pois käytöstä, saavutuksen valmiiksi merkkauksessa ei
enää esitetä kysymystä lavamääristä eikä lavaseurantatietoja tallenneta.
Lisätty pakollisten kenttien määritys ja tarkastus Unifaun-lähetyksille.
Ostotilausten saavutuslistasta uusi versio. Uusina sarakkeena toimituspäivän liukuva hakuväli ja ostotilaukseen kytketty työkortti.
Laadunvalvonta
Korjattu laitekortin sarjanumerokentän lukitus, jos käytetään Tallenna ja kopioi -painiketta. Jos alkuperäisen laitekortin sarjanumerokenttä oli
lukittu, myös kopion sarjanumerokenttä jäi lukituksi, vaikka se oli tyhjä.
Muutettu liitteiden lähetyksestä tiedostojen pudotuskentän minimikorkeudeksi 320px, jolloin esikatselukuvat eivät jää näkyvän alueen ulkopuolelle.
Korjattu liitteiden kohdistustiedoista Vastuuhenkilö- ja Mukana kopioinnissa -kenttien näkyvyys ja pakollisuus vastaamaan määritettyjä asetuksia.
Työtapahtumat
Korjattu suoritteen á-hinta ja ale% -sarakkeiden otsikoiden ja kenttien näkyvyys asetusten mukaiseksi.
Korjattu uudelta tapahtumalistalta peruskäyttäjän mahdollisuus hyväksyä omia tapahtumiaan.
Korjattu Työnohjauksen puolelta Kalenteriin siirryttäessä alaiset-pudotusvalikon näkyminen esimiehelle.
Novan suoritteet
laskutusteksti viedään nyt kokonaisena myyntiriville, leikattiin aiemmin 50 ensimmäiseen merkkiin
valittu varastopaikka siirtyy nyt Novaan oikein

11.12.2015: Versio 2.3.1549
Yleiset
Yrityshakujen autocomplete kentissä alasvetolistaan lisätty näkyviin yrityksen nimi2 –kenttä, jotta valitseminen on helpompaa
Dynaamisissa kyselyissä näkymän tallennuksessa valittavissa optio, jolloin tallennettuun näkymään tehdyt muutokset eivät säily kirjautumisesta
toiseen. Näkymä ladataan myös yritysympäristön vaihdon yhteydessä, jos käyttäjällä oikeuksia useaan yritykseen.

Listoille saa lisättyä sarakkeiksi osapuolen yhteyshenkilön puhelinnumerot. Kentät toimivat linkkeinä, joista voi soittaa suoraan mobiililaitteilla.
Online varasto (Nova)
Keräily
Lähetyksien tiloja on nyt kuusi: Avoin (kesken), Keräily, Kerätty, Toimitettu, Tulostettu ja Valmis.
Lähetyksen valintalistalla on nyt värikorostus. Keltaisilla listoilla keräily on käynnissä, oranssit on kerätty kokonaan, vihreällä korostetut lähetykset
ovat tulostettuja. Toimitetut ja valmiit ovat oletuksena piilossa ja harmaita. Ne saa näkyviin otsikkopalkin Näytä toimitetut -valintaruudusta.
Keräilyn saattaminen loppuun tilaukseen täsmäävillä määrillä päivittää nyt sekä LTR:n lähetyksen että Novan myyntitilauksen tilaksi Kerätty.
Lähetyksen tiedoissa näkyy nyt myös tilausnumerot ja toimitusosapuolien nimet.
Inventointi
Laskentalistan valintaan on lisätty värit. Listat, joiden laskenta on kesken, ovat keltaisia ja valmiit listat vihreitä. Novaan vahvistetut listat ovat
harmaita ja oletuksena ne ovat piilossa. Ne saa näkyviin otsikkopalkin Näytä siirretyt -valintaruudusta.

Tuotteiden valinnassa on korjattu tuotetiedot avaava linkki sellaisten rivien kohdalta, jotka on vasta liitetty listalle eikä listaa ole vielä ladattu
uudelleen.
Korjattu inventoitujen rivien vahvistus Novaan. Inventoiduilta riveiltä jäi puuttumaan vahvistusaikaleima, joka esti tuotteiden lisäyksen uudelle
laskentalistalle.
Novaan vahvistetun inventointilistan Laskenta-näkymässä kokonaan laskematta jääneet rivit korostetaan punaisella (ei laskentatapahtumia).
Inventointisaldojen saldoeroraportit saa nyt tulostettua Inventoinnin tiedoista, kun painikkeet on määritetty YK-asetuksissa.
Inventoitaessa eräseurantaruudulla eriä lisättäessä erän löytyessä eri varastopaikasta sitä ei voida laskea valitulta riviltä vaan rivi on lisättävä
laskentalistalle erillisenä rivinä.

Online varaston asennus- ja käyttöohje on päivitetty.
Hinnoittelu (L7)
0-hintaisen tuotteen verokannan käsittely korjattu
Työtapahtumat
Työtapahtumien listanäkymässä vain omien suorien alaisten näyttäminen korjattu
Työnohjaus
Lisätty uusi YK-asetus ”Toimitusosapuoli määrää laskutusosapuolen”. Tilauksen laskutusosapuolen valinta tehdään vasta toimitusosapuolen
perusteella. Tällöin tilaajan valinta ei täytä muita osapuolia. Jos asetus otetaan käyttöön tulee myös toimitusosapuoli asettaa pakolliseksi.
Työhön kytketyn lomakkeen lisääminen muodosti virheellisesti 2 pdf-tiedostoa, jos laadunvalvonnan YK-asetuksissä käytössä lomakkeen
tallennus pdf-tiedostoksi joka tallennuksella.

27.11.2015: Versio 2.3.1547
Yleiset
Osapuolien tietoihin lisätty yhteyshenkilöiden puhelinnumerot näkyviin, kun näytetään 1-rivisenä, esim. ao kuvan mukaan

Raportoinnissa näkymien tallennusta korjattu. Jos valittuna oli esim. 500 palkkalajia, tallennus ei onnistunut
Kyselyissä yli 250 rivin massapäivitykset korjattu
Varasto (L7)
Kollin mittoihin voidaan syöttää myös laitojen lukumäärä
vaikuttaa myös kollin bruttopainoon laitojen painojen mukaisesti
Unifaun integraatio
toimitustilantenne kyselyyn lisätty rahtiyhtiöiden seurantalinkit
Online varasto (Nova)
Eri toiminnallisuudet (saavutukset, siirrot, keriäily, inventointi, tuotekysely) on rajattu profiilien taakse. Oletuksena käyttäjät, joilla Online varaston
profiili (150) on käytössä, saavat käyttöön tässä vaiheessa käytössä olevien osioiden profiilit; 153 Keräily ja 154 Inventointi. Tästä syystä Online
varaston etusivu on tyhjempi kuin aikaisemmin.

Online varaston etusivulle on lisätty tilausnumerokenttä ja Keräile-painike. Syöttämällä kenttään tilausnumeron ja klikkaamalla Keräile-painiketta
luodaan myyntitilauksesta uusi lähetys automaattisesti, jossa myyntitilauksen rivit ovat valmiiksi suunniteltuna. Tällöin siirrytään suoraan
keräilysivulle. Jos valitun tilauksen rivejä on kiinnitetty lähetykseen, niin ei luoda uutta lähetystä vaan valitaan jo olemassa oleva lähetys.

Keräilyn suunnittelu- ja keräilysivuille on lisätty sarakkeet myyjä ja toimittajaerä. Lisäksi päiväyksille on lisätty liukuva hakuväli –sarakkeet.
Keräilyssä lähetyksen tietosivulla YK-asetuksella voidaan määrittää tulostettavat lomakkeet kuten lähete omiksi painikkeiksi.

Inventointilistan valintasivulle on lisätty päiväyksille liukuva hakuväli –sarake.
Inventoitavien tuotteiden valinta- ja laskentalistoille on lisätty EAN-koodi –sarake.
Eräseurantaa varten sekä keräilyssä että inventoinnissa voi nyt hakea eriä Novan eränumeron lisäksi myös toimittajan eränumerolla.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Laskujen saattoivat mennä tietyissä poikkeustilanteessa hyväksytyiksi, vaikka tehtäviä ei ole hyväksytty.
Työtapahtumat
Nova: Suoriteriveillä mahdollista valita myyntitili. Mikäli myyntitiliä ei ole valittu, toimii kuten aikaisemmin. Saadaan käyttöön YK-asetuksella.
L7: 0-hintaisten suoriterivien käsittely korjattu, jos valuutassa käytössä yli 2 desimaalia

18.11.2015: Versio 2.3.1543
Yleiset
Mobiilipäätelaitteella (päätelaiteasetus 2) voi järjestelmäasetuksista valita numerokenttiin käytettäväksi joko tekstinäppäimistön tai
numeronäppäimistön.
Käyttöoikeuksien raportoinnissa parannettu exceliin vientiä, jotta excelissä voidaan suodattaa tietoja.

Listamuotoisten näkymien koosterivien muodostamista jatkokehitetty. Järjestys –osiossa määriteltäville sarakkeille voidaan nyt valita "Ei
koosteriviä" -vaihtoehto, jolloin kyseistä saraketta ei huomoida väliotsikoita muodostettaessa. Muutos mahdollistaa tietojen
järjestämisen väliotsikoiden sisällä.

Ostolaskujen kierrätys (L7)
Toiminnot -napin klikkaus ja jaksotuksien näyttäminen muutettu istuntokohtaisiksi tiedoiksi. Tästä eteenpäin riittää se, että klikkaa jaksotukset
kerran näkyviin, jonka jälkeen ne näkyvät kaikilla laskuilla koko istunnon ajan.
Työnohjaus
Työ- ja tehtävälistan rivivärityksille voidaan nyt määritellä vapaamuotoiset tekstiselitteet yrityskohtaisista asetuksista (Työnohjaus / Työlista /
värikoodien selitteet & Työnohjaus / Tehtävälista / värikoodien selitteet). Väriselitteet saadaan näkyviin listanäkymän [?] -nappia klikkaamalla.
Huom! Nappi näytetään vain silloin, kun väriselite on määritelty YK-asetuksiin.

Työtapahtumat (L7)
LTR:n kirjausrivin tunnisteen vieminen YK-asetuksen perusteella L7:n tilastokoodiin. Tietoa voidaan hyödyntää raportoinnissa, kun laskutus ja
kustannustapahtumat halutaan yhdistää.
Varasto (L7)
Varastopaikkojen välisten hyllysiirrot viedään L7:aan yrityskohtaisilla asetuksilla
Lähtöhylly tekee siirtojen työnumerolle oton hyllyn L7 varastopaikalle
Kohdehylly tekee siirtojen työnumerolle palautuksen hyllyn L7 varastopaikalle
Unifaun integraatio
Rahtikirjojen ja kollitarrojen tulostaminen Unifaun-palvelusta
Kuljetustilausten lähettäminen Unifaun-palvelun kautta rahtiyhtiöille
Online varasto (Nova)
Online varaston inventointiin on lisätty kenttiä inventointilistan valintaan ja laskentaan.

Eräseurattavien laskentaan on lisätty mahdollisuus näyttää myös varastopaikan ulkopuolisia eriä laskettavaksi.

Työnohjaus, Resurssointi
Resurssoinnissa on korjattu virhe, joka rikkoi palkkien piirtämisen. Virhe esiintyi monirivisten työohjeiden ja kommenttien kohdalla silloin, kun uusi
rivi alkoi pienellä u-kirjaimella.
Työnohjauksen myyntirivit (Nova)
Myyntitilauksen alv-tapa mahdollista ohjata Novaan. Oletuksena Nova lisää alvin vietyihin hintoihin. Tilauksen extraxml:ään [$order.mt.alvtapa data 2], niin nova ei lisää hintoihin enää alvia päälle.

20.10.2015: Versio 2.3.1538
Yleiset
Termistöihin on lisätty sekä yleisiä, että sovelluskohtaisia uusia termikäännöksiä. Englannin kielisiä noin 200 ja ruotsin kielisiä noin 700 kpl.
Yritysympäristöasetuksien käyttäytymiseen on tehty muutos, ettei arkistoitujen (poistettujen) yritysympäristöiden DSN-asetukset vaikuta uusien ja
käytössä olevien yritysympäristöjen DSN-määrityksiin. Aiemmin tuli virheilmoitus, jos yritti käyttää DSN-osoitetta, joka oli määritelty jo arkistoituun
(poistettuun) ympäristöön.
Listamuotoiseen näkymään voi nyt lisätä välisummien laskennan. Tällä ominaisuudella voit raportoida esimerkiksi työ- ja laskutustunteja tai vaikka
myyntiä. Ominaisuus on käytettävissä kaikilla käyttäjillä. Alla kuvitettuja esimerkkejä. Valinnat voi tallentaa myös näkymäksi.

Näkymä täytyy ensin järjestää. Myyntitarjouslista on tässä järjestetty tilan perusteella. Toissijaisen järjestyksen voi tehdä esimerkiksi klikkaamalla
sarakeotsikkoa Ctrl-nappi pohjassa.

Asetusvalikko löytyy sivutusnumeroja klikkaamalla.

Valitaan koosterivi sijoitettavaksi rivien loppuun ja lasketaan summa Arvo-sarakkeesta. Tässä asetuksessa voi myös tehdä sarakkeiden järjestelyn.

Lopputulos näyttää tältä. Sinisellä taustavärillä väritetyillä riveillä on Tila-sarakkeen perusteella ryhmiteltyjen rivien summat.

Piilottamalla erittelyrivit voi näkymää tiivistää ja avata erittelyt tarvittaessa.

Nyt näkyy vain summat.

Klikkaamalla riviä sen erittely aukeaa.

Sama työtapahtumien listalla. Järjestys henkilön, kirjaustyypin ja palkkalajin koodin mukaan.

Määritellään summat laskettavaksi kustannus- ja laskutusmääristä.

Lopputulos:

Työmaarekisteri

Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani –rekisteristä haettavaan toimittajan raporttiin on lisätty tiedot urakoitsijan Työterveyshuollon
järjestämisestä ja Vastuuvakuutuksesta. Työterveyshuollon selvitys on tullut pakolliseksi tilaajavastuulain muutoksessa, joka on tullut voimaan
1.9.2015. Lisää tietoa Tilaajavastuulain muutoksista löydät Aluehallintaviraston tiedotteesta: http://www.tyosuojelu.fi/-/tilaajavastuulaki-muuttuinain-tilaaja-selvittaa-tyoterveyshuollon-jarjestamisen
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Työnohjauksen työn myyntiriville tai työtapahtuman suoritteelle annetun alennusprosentin ja alennetun hinnan laskenta on yhdenmukaistettu ERP:
n toiminnan kanssa. Aiemmin, kun LTR:ssä alennusprosentiksi annettiin esim. 10% ja sen perusteella laskettiin hinta, joka pyöristettiin kahteen
desimaaliin, saattoi alennusprosentti muuttua esim. 9.97 %:ksi. Tämä johtui siitä, että alennusprosentti laskettiin tarkasti uudelleen kahteen
desimaaliin pyöristetyn hinnan perusteella. Nyt alennusprosentti ei enää muutu hinnan pyöristyksen vuoksi, jos alennusprosentti annetaan . Jos
sen sijaan annetaan rivin alennettu hinta, lasketaan alennusprosentin tarkka arvo hinnan perusteella.
Työtapahtumien Lista –näkymästä julkaistiin uusi versio. Listan lataus on jatkossa nopeampaa, joka ilmenee varsinkin suurilla sarake- ja
rivimäärillä. Päivityksen myötä näkymien käsittely tapahtuu jatkossa ainoastaa oikean yläkulman toiminnolla:

Näkymä –sana on linkki joka lataa näkymän uudelleen.
Näkymän nimen perässä oleva + tarkoittaa istuntokohtaista näkymää. Voit käydä toisella sivulla ja toisessa sovelluksessakin mutta
tullessasi takaisin tekemäsi valinnat ovat vielä käytössä vaikket olisi tallentanut niitä omaksi näkymäkseen.
* -merkki näkymän perässä tarkoittaa, että näkymä on käytössä useilla käyttäjäprofiileilla.
Ilman mitään loppumerkintää olevat näkymät ovat käyttäjäkohtaisia.
Näkymien luonti ja tallennus avautuu disketin-kuvakkeesta.
Työtapahtumien Lista –näkymään on lisätty sarakkeita. Sarakkeet saa käyttöön Sarakkeiden piilotus –toiminnolla.
Työ (sarake voi löytyä myös nimellä ”Tilaus”) – Kertoo työn ID-numeron, jos kirjaus on tehty työnohjauksen työn tehtävälle.
Kirjaustapa – Kertoo millä käyttöliittymän tavalla käyttäjä on mennyt kirjaamaan työtapahtuman. Vaihtoehdot:
Työn tehtävä: Rivi on kirjattu työohjauksen työn tehtävälle. Tehtävä on avattu joko Tehtävät –listalta tai käyttäjän kalenterista.
Kalenterikirjaus: Työtapahtuma, joka on luotu käyttäjän kalenteria maalamalla.
Työajanseuranta: Työtapahtuma, joka on luotu joko käyttäjän kalenterin Aloita / Lopeta työpäivä –toiminnolla tai erillisen
työajanleimausruudun avulla.
Läsnäoloseuranta: Työmaarekisterin Läsnäoloseuranta–sovelluksen leimausruutua tai QR-koodeja käyttäen tehty kirjaus.
Työtapahtumien työlistalle on tehty muutos tilauksen tilan perusteella tapahtuvaan rivien taustaväritykseen. Lukitun tilauksen (esim. ERP:ssä
toimitettu myyntitilaus) meni aiemmin värille valkoinen, joka on sama kuin avoin-tilan väri. Nyt ERP:ssä lukitun tilauksen värinä näkyy LTR:ssä
määritellyn tilan väri, esim. valmis vihreänä. Toiminnan voi palauttaa kuten se oli aiemmin kopioimalla yrityskohtaisista asetuksista Työnohjaus –
välilehdeltä asetukseen ”SQL: Työlista CSS-class” sen ohjetekstissä oleva skripti. Samaista skriptiä muokkaamalla voi muuttaa värityksen
yrityskohtaisesti haluamallaan tavalla, esimerkiksi värittämään tietyt projektit eri värillä. Sama koskettaa myös Tehtävät –listaa ja sille on oma
asetuksensa ”SQL: Tehtävälista CSS-class”.
Työtapahtumien kalenterin yhteenvetoon saadaan nyt näkyviin myös kirjattujen suoritteiden määrät. Ominaisuus otetaan käyttöön
yrityskohtaisella asetuksella: Näytetään suoritteet yhteenvedossa (Työtapahtumat / Yleiset asetukset). Voit asettaa tuotteesta näkyviin joko
tuotteen nimen, tuotekoodin tai molemmat.
Työnohjauksen tilauksen projektin automaattiseen valintaan vastuuhenkilön perusteella on lisätty varmistuskysymys, jos projekti on vaihtumassa.
Kysymyksen vastauksella voi valita vaihdetaanko työnumero vai ei. Jos tilauksen uudella vastuuhenkilöllä ei ole määriteltynä oletustyönumeroa,
olemassa olevaa työnumeroa ei poisteta. Resurssille voi määritellä Työnohjauksessa työn tyyppikohtaisesti oletusprojektin (Perustietokannat /
Resurssit), jota voidaan käyttää tilauksen oletusprojektina (Perustietokannat / Työn kentät / Asetukset).
Korjattu virhe, joka ilmeni Google Chrome –selaimella Lista –näkymän yhteenvedon pystysuuntaisessa tulostuksessa.
Korjattu virhe perustietokantojen Listojen hallinnan –listalla 1045, jossa määritelty listan tietueiden järjestys ei toiminut kirjauslomakkeella. Listalla
1045 määritellään oletuksena aikaperusteisesti ulkomaan päivärahojen määrät mutta listaa voi soveltaa muuhunkin, esimerkiksi
kilometrikorvausten lisien valintaan.
Korjattu virhe Työnohjauksen tehtävän / Työtapahtumien kirjauksen suoritteiden yhteissumman laskennassa. Yhteenlasku ei toiminut ennen kuin
ko. lomake tallennettiin. Nyt toimii sitä mukaa kun rivejä ylläpidetään.
Nova: Nimikelaji 4 –tyyppisen pakettituotteen siirtoon Novan myyntitilaukselle, Työnohjauksen tilauksen myyntiriveiltä tai Työtapahtumien
kirjauslomakkeelta, on tehty korjaus, joka yhdenmukaistaa toiminnan Novan kanssa. Aiemmin LTR:ssä purettu pakettituote siirrettynä Novaan
muodosti Novan myyntitilauksella positiot sekä pakettituoteriville että jokaiselle siihen kuuluvalle tuoteriville, kun sen pitää saada positio vain
pakettituoteriville.
Laadunvalvonta
Korjattu virhe työtapahtumien liitteiden tallennuksessa liittyen esimies-oikeuksiin. Virheen vuoksi liitteen katselun oikeuksien rajaus ei toiminut
oikein ja liitteen saattoi nähdä myös asentajan oikeuksilla.
Korjattu virhe lomakkeiden tallennuksessa, jonka vuoksi ”Kyllä / Ei” kysymysten Ei –arvoa (tietokannassa arvo 0) ei tallennettu tietokantaan, jos
kentän oletusarvoa oli ”Ei” ja sitä ei oltu muutettu oletusarvostaan. Käytännössä ongelma ilmeni, kun lomake tulostettiin ja kyseistä tietoa ei
näkynyt tulosteella.

11.09.2015: Versio 2.3.1529
Työmaarekisteri
Työmaan urakat –näkymän toimintaa on muutettu niin, että kaikki urakat ovat automaattisesti valittuina kun sivu avataan. Jos tehdään urakka- ja
urakkasopimusvalintoja ja tallennetaan tietoja niin sivu avataan tallennuksen jälkeen samoilla valinnoilla.
Työmaarekisteriin on lisätty toiminnallisuus, joka poistaa sellaiset urakkasopimukset, joilla ei ole toimittaja-tietoa. Tällaisia urakkasopimuksia on
voinut luoda joissain ensimmäisissä Työmaarekisterin versioissa ja ne saattavat kummitella esim. ostolaskujen urakkasopimusvalintalistalla.
Päivitys siis poista nämä haamut.
Lisätty mahdollisuus palauttaa Aineistot –näkymässä edellinen lähetetty aineisto. Tämä auttaa esim. tilanteessa, jossa on vahingossa luotu uusi
aineisto sellaiselle työmaalle, jonka aineisto on jo onnistuneesti lähetetty ja työmaarekisterissä tilanne näyttää siltä, että korjausilmoitus odottaa
lähetystä. Käyttäjä voi nyt palauttaa näkymään todellisen tilanteen.
L7: Projektiseurantaan on lisätty projektinumeroon linkki, joka vie Ostolaskut –kyselyyn, jonka rajauksena on ko. projekti sekä sen toimittaja. Näin
Projektiseurannasta pääsee nopeasti tarkastelemaan urakkaan liittyviä laskuja tarkemmalla tasolla.
L7: Urakoitsijan tiedoissa, Nimi –kenttään on lisätty ERP:stä haettavista yrityksistä näytettäviin tuloksiin myös Hakunimi. Hakunimi on lisätty myös
urakoitsijan tietoihin uudeksi kentäksi sekä urakoitsijalistalle sarakkeeksi. Sarakkeen saa käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Korjattu virhe yrityskohtaisen asetuksen ”Ohita ostolaskun urakkasopimuksen pakollistarkastus” toiminnassa. Kun asetus oli päällä ja näkyvissä
kohdistamattomia ostolaskurivejä, toiminto ei sallinut uuden urakan tai urakkasopimuksen lisäämistä ennen kuin laskurivit oli kohdistettu tai
piilotettu. Nyt urakan tai urakkasopimuksen lisäys onnistuu myös kohdistamattomien laskurivien ollessa näkyvissä.
Korjattu virhe aineistojen luonnissa, jonka vuoksi työntekijäaineisto vaati vähintään yhden läsnäolleeksi merkityn työntekijän vaikka urakoitsijalle
oli ilmoitettu ”Työntekijätietoja ei saatu” –tieto (tietue 513).

Raportointi
TTM Vakioraportit – Läsnäolo raportointipohjaa voi jatkossa käyttää paremmin mm. resurssikohtaiseen läsnäolojen sekä työaikakirjauksien
raportointiin. Raporttipohjaan on lisätty parametri ”Tyyppi”, jonka vaihtoehtoina ovat: Työmaa, Työajanseuranta ja Kaikki. Läsnäolojahan voi kirjata
(leimata alku- ja loppuajan) Työtapahtumissa kalenterin Aloita-Lopeta –painikkeen tai Työajanseurannan leimausikkunan avulla sekä
Työmaarekisteissä Läsnäoloseurannan leimausikkunan tai QR-koodien avulla. Raportille kirjataan työajan alku- ja loppuaika sekä mahdolliset
tuntikirjaukset. Parametrilla ”Kaikki” otetaan huomioon myös kalenteriin tehdyt tuntikirjaukset, joilla ei ole millään em. tavalla tehtyä aloitus-lopetus
leimausta. Tällaisia voivat olla esim. loma, liukumavapaa tai sairauspoissaolot. Näissä tapauksissa päivän kesto kopioidaan kirjattujen tuntien
määräksi ja näytetään raportilla punaisella huomiovärillä.

TTM Vakioraportointi – Työtapahtumat raportointipohjalle on lisätty parametrilla valittavaksi palkkalajin Nimi ja Laskutusnimi. Tästä on hyötä mm.
asiakkaalle laskun liitteenä lähetettävien raporttien tulostuksessa.

Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Resursointinäkymään on lisätty mahdollisuus ns. liukuvalle päivävalinnalle suhteutettuna kuluvaan päivään. Tämä määritellään asettamalla - / +
arvot kiinteiden päivämäärien sijasta. Näin näkymässä näkyy aina kuluvasta päivästä esim. yksi päivä taaksepäin ja yksi eteenpäin.

Työtapahtumien käyttäjiltä on estetty työnohjauksen työn ja tehtävälistan näkeminen työtapahtumien kalenterista avatun tehtävän kautta.
Työnohjauksen työn näkeminen ja käsittely vaatii käyttäjältä työnohjauksen lisenssin ja tämä muutos selkeyttää tilanteen myös käyttöliittymässä.
Työnohjauksen lisenssin omaava käyttäjä voi edelleen resursoida tehtäviä pelkän Työtapahtumien lisenssin omaaville käyttäjille ja tehtävät
näkyvät työtapahtumien käyttäjän kalenterissa.
Työtapahtumien kalenteriin on lisätty painike ”Näytä listalla”, joka avaa kalenterissa näkyvät tapahtumarivit Lista-näkymässä. Lista-näkymässä
täytyy olla näkyvissä sarake ”Kohdistuspvm”, johon voi asettaa kiinteät päivämäärät. Näin on helppo esim. hyväksyä koko viikon kirjausrivit, kun
ne on jo kalenterinäkymästä ja yhteenvedosta todennut oikeiksi.
Korjattu virhe Työnohjauksen työllä, tehtäville kirjattujen kommenttien poiminnassa. Toiminto monisti otsikkotason sisäisen kommentin tehtävälle
kirjattujen rivien määrällä, ikään kuin sama kommentti olisi kirjattu rivikohtaisesti.
Korjattu virhe Työnohjauksen työn myyntirivien lukituksessa, jossa Koko –kenttä ei lukittunut kun myyntirivit oli ERP:ssä vahvistettu.
Korjattu virhe osapuolen, esim. Tilaajan, yhteyshenkilön tietojen käsittelyssä, jossa kirjoittamalla ensin yhteyshenkilöksi uusi nimi (jota ei löydy
ERP:stä) ja sen jälkeen valitsemalla hiirellä aktiivikseksi puhelinnumero-kenttä, uuden yhteyshenkilön nimi katosi omasta kentästään.
Nova: Työnohjauksen työn siirrossa ERP:iin tuetaan nyt tiedon viemistä myös Novan myyntitilauksen muistilapulle. Tiedon siirto asetetaan Työn
kenttien rajapintaohjauksissa.
Nova: LTR:ssä luodun ja ERP:iin tallennettu myyntitarjous lisäsi tarjouksen myyntiriveillä olevien varastotuotteiden ”Menossa”-saldoa. Tämä
toiminnallisuus on nyt poistettu, jotta tarjoukseen liitetyt myyntirivit eivät vääristä Novan saldoennusteita.
Laadunvalvonta
Lisätty Liitteisiin mahdollisuus paketoida valitut liitteet ZIP-pakettiin. Toiminnallisuus otetaan käyttöön profiilikohtaisesti (Perustietokannat /
Laadunvalvonta / Liitteet: Lataus ZIP-pakettina).
Muutettu liitteiden sähköpostilla lähetysikkunan toimintaa niin, että ikkuna suljetaan kun Lähetä sähköpostia –painiketta on käytetty, jotta käyttäjä
ei lähettäisi vahingossa useita posteja käyttämällä painiketta useita kertoja.
Liitteisiin on lisätty listalle sarakkeeksi ”Henkilö nimi”. Tämä helpottaa käyttöä sillä aiemmin oli käytettävissä vain henkilön numero. Sarakkeen saa
käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Lisätty yrityskohtainen asetus (Työtapahtumat / Kirjauslomake: Rajaa kirjausrivin sarjanumeron autocomplete työn/tehtävän sarjanumeroihin),
jolla voi rajata kirjausriville valittavaksi vain Työnohjauksen työlle tai sen tehtävälle kiinnitetyt sarjanumerot. Työlle kiinnitetty laite on yhteinen
kaikille tehtävillä ja tehtävällä näkyvät vain ko. tehtävän omat laitteet. Tämä helpottaa kun kirjataan laitteelle kohdistuvia työtapahtumia.
Laadunvalvonnan kohdistustiedoissa Memo –kenttä on muutettu moniriviseksi tekstikentäksi, jolloin siihen mahtuu enemmän tietoa kuin aiemmin.
Myynnin työnohjaus (L7)
Käyttöliittymän selkeyttämiseksi asiakkaan tietoihin on lisätty erilliset painikkeet ”Poista yritys” ja ”Poista henkilö”. Aiemmin henkilön poisto
tapahtui valitsemalla henkilö Poista-raksilla ja tallentamalla muutos mutta käyttäjä saattoi käyttää henkilön poistaakseen Poista-painiketta, joka
poisti koko yrityksen Myynnin työnohjauksesta. Huom. Myynnin työnohjauksesta yrityksen tai henkilön poistaminen ei poista niitä ERP:n yritys- tai
henkilötietokannasta.
Yritystietojen ”Tallenna ERP:iin”-painikkeen voi nyt piilottaa profiileittain (Perustietokannat / Työn kentät / Myynnin työnohjaus)
Uuden asiakkaan lisäyksessä Hakunimi kopioidaan nyt Nimi 1 –kenttään ja toisinpäin. Molempia tietoja voi halutessaan muuttaa.
Lisätty Asiakkaat-listalle valinta: ”Näytä myös arkistoidut”, joka näyttää listalla myös aiemmin poistetut asiakkaat.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Lisätty Käsittelytiedot -raportille myös massahyväksynnällä tehdyt muutokset.
Lisätty laskun alareunasta löytävän Toiminnot –painikkeen taakse uusi painike ”Tarkempi erittely”, joka avaa laskun tarkemmat tiedot kuin
Ostolaskut –sovelluksessa. Täältä näkee mm. sijaisen suorittaman tehtävän (tehtävän omistajan ja tehtävän suorittajan).
Ostolaskulle lisätty sarake ”Rivi”, joka kertoo laskun rivinumeron ostoreskontrassa. Rivin saa näkyviin yrityskohtaisella asetuksella (Yrityskohtaiset
asetukset / Ostolaskujen kierrätys / Sarakemääritykset: Rivi)
Ostolaskulle on otsikkotasolle lisätty tiedot:
Laskulaji, jonka tieto saadaan suoraan ostoreskontrasta
Alkuperä, joka tarkoittaa että lasku on verkkolasku, EDI-lasku tai käsin syötetty. Alkuperä on lisätty myös ostolaskulistalle, jossa sen saa
käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Jaksotetuissa laskuissa, laskun kirjauksen yhteydessä, tapahtuu laskun tiedoissa ostoreskontrassa sellainen muutos, jonka vuoksi Ostolaskujen
kierrätyksessä ei enää laskulla nähdä tehtävien hyväksyjiä. Nyt tieto on saatavilla Käsittelytiedot –raportilta ja nyt myös Ostolaskut-kyselystä, jos
käytössä on sellainen LTR-versio missä Käsittelytiedot –raportointi on olemassa (julkaistiin versiossa 2.3.1512)
Kustannuspaikan tilikartan perusteella määriteltävä kirjauspakko otetaan pois päältä, jos laskurivin tehtävän omistajaa vaihdetaan. Tehtävän
omistajan vaihtaja ei aina tiedä mille kustannuspaikalle lasku kuuluu ja kirjauspakko pakotti valitsemaan jonkin kustannuspaikan ennen vaihdon
suoritusta. Kustannuspaikan kirjauspakko on taas päällä kun tehtävän uusi omistaja avaa laskun.
Korjattu virhe, jonka vuoksi laskun tarkastajan tai hyväksyjän vaihtaminen asetti litterapakon päälle vaikka laskulla ei ollut työnumeroa.
Korjattu virhe Ostolaskut –kyselyssä joka näytti väärin jaksotettujen laskujen yhteissumman. Summana näytettiin ensimmäisen jakson laskun
summa.
Korjattu virhe, jonka vuoksi hyväksyntätehtäviä saattoi muuttua hyväksytyiksi laskujen päivityksen yhteydessä. Tämä liittyi tietokantayhteyden
katkeamiseen LTR:n ja L7:n välillä.
Korjattu virhe Käsittelytiedot selauksessa liittyen Ostolaskujen kierrätyksessä luotuihin jaksotuksiin. Muutokset eivät näkyneet Käsittelytiedot –
selailussa oikein.
Korjattu ongelma tehtävien massavaihdoksessa reskontran hoitajana. Ominaisuudessa esiintyi ohjelman ajoittaista jumiutumista.

08.07.2015: Versio 2.3.1525
Yleiset
PDF-liitetiedostojen tulostuksessa esikatselunäkymästä Interner Explorer-selaimella on ilmennyt ongelma. Tulostus tekee sivunvaihtoja vääriin
kohtiin. Nyt liitetiedosto täytyy Internet Explorerilla avata aina uuteen ikkunaan tulostusta varten. Esikatselu on mahdollista Laadunvalvonnan
liitteissä ja Ostolaskujen kierrätyksessä.
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Työtapahtumien listoille ”Tarkastuslista”, ”Lista” ja ”Siirrot” on lisätty pakollisuus hakuehtoihin. Valittuna täytyy olla joko tila tai kohdistuspäivän
alkuaika. Muutos on tehty suorituskyvyn vuoksi, koska asiakkailla voi olla tietokannassaan satoja tuhansia tapahtumarivejä ja ilman kohdistuksia
tehty haku voi kestää minuutteja ja sen aikaa kuormittaa palvelinta maksimitehoilla.
Työtapahtuman työajan laskutusmäärän pyöristystä varten on lisätty työnohjaukseen asetus (Yrityskohtaiset asetukset / Työnohjaus): ”
Laskutusajan tunnin osien määrä”. Tällä jaetaan tunti esim. 4:llä --> 15 minuutin osiin. Kun laskutusmäärän pyöristys on päällä, pyöristetään se
siihen osaan minkä kustannusmäärä on ylittänyt, esim. 1h 23min työaika pyöristetään 1h 15 min laskutusmääräksi. Huomioi myös asetus ”
Laskutusajan lisä”, jolla voit huolehtia siitä, että laskutusmäärä pyöristetään seuraavaan tasatuntiin tai tunnin osaan.
Nova, Visma Business: Tilausnumeron kentän pituutta on kasvatettu neljästä merkistä kymmeneen.
Nova: Lisätty työnohjauksen myyntiriviltä tuotteen lisänimikkeen vienti Novan myyntitilauksen sarakkeeseen ”Lisänimike”. Kentän nimi LTR:n
myyntiriveillä saattaa olla esim. Tuotteen hakunimi tai Nimike2.
Nova: Lisätty työtapahtumien suoritteen kustannuspaikan vienti Novan myyntitilauksen myyntiriville.
Nova: Lisätty positioiden luonti laskutettavien työtapahtumien viennissä Novan myyntitilauksen myyntiriveille. Aiemmin tämä oli mahdollista vain
yrityskohtaisten asetuksien avulla jolloin positiona on käytetty esim. työtapahtumarivin ID:tä. Nyt positio luodaan oletuksena kaavalla: Suurin
myyntitilauksella olemassa oleva positio +10. Yrityskohtainen asetus, jos se on käytössä, on edelleen voimakkaampi.
Työmaarekisteri
Korjattu virhe yrityskohtaisessa asetuksessa ”Urakoitsijan pakolliset tiedot”. Virheen vuoksi asetus laittoi päälle myös asetuksen ”Työntekijän
pakolliset tiedot”.

22.6.2015: Versio 2.3.1522
Yleiset
Hakuehtoja sekä tallennettavia tietoja korostavia värejä on lisätty. Jatkossa värit ilmaisevat myös muutetut tiedot sekä voimassa olevat
listanäkymän hakuehdot. Tästä on apua mm. silloin, kun olet muuttanut esim. työtapahtumakirjaukselle tallennettavia tietoja tai tilauslistan
hakuehtoja ja työ keskeytyy jostain syystä. Palattuasi LTR:ään värit kertovat mitkä kentät on jo muutettu.
Kenttiä korostavat värit ovat jatkossa:
Keltainen = Tietoa muutettu mutta se on tallentamatta tai ei ole vielä käytetty hakuehtona
Punainen = Pakollinen syötettävä tieto. Myös pakollinen kenttä muuttuu keltaiseksi kun sisältöä muutetaan
Sininen = Ilmaisee kentän joka on tällä hetkellä aktiivinen

Vihreä = Korostaa listanäkymissä voimassa olevat hakuehdot

Uusien yritysympäristöjen perustamista ja uusia käyttöönottoja varten on lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin (Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset
/ Asetukset / Yrityskohtaiset asetukset) kahden yritysympäristön asetusten vertailu. Valitse ensin uusi ympäristö ”Asetukset”-listasta ja vanha
vertailtava ympäristö ”Vertailu yritykseen” –listasta. Kun asetukset on haettu ja avaat asetusvälilehtiä, näet oikeassa sarakkeessa punaisella
korostettuna ne asetukset jotka eroavat. Punainen väri katoaa, kun asetukset vastaavat toisiaan. Vasemmassa sarakkeessa keltainen väri kertoo
mitä asetuksien arvoja on muutettu. Ominaisuudesta on apua erityisesti silloin, kun asetusten kopiointi ei tule kysymykseen esim. eriävien
hakemistopolkujen vuoksi, halutaan kopioida vain tietyn sovelluksen asetukset tai etsitään syytä miksi eri ympäristöt toimivat eri tavalla.
Yrityskohtaisten asetusten vertailunäkymä

Työmaarekisteri
Luotettava kumppani –haun historia on nyt nähtävillä urakoitsijan tiedoissa, Luotettava kumppani –raportilla. Raportin vasempaan yläkulmaan
ilmestyy alasvetovalikko, joka kertoo raportin päivämäärään ja tulkinnan. Listan valinnan perusteella avataan ko. raportti kokonaisuudessaan.

Työmaan arkistointipainiketta käytettäessä annetaan nyt tietyissä tilanteissa varoitus:”Raportointikauden viimeisen kuukauden aineiston
ilmoitustunniste puuttuu. Arkistoidaanko työmaa?”. Raportointikausi muodostuu oletuksena työmaan Alkaen – Päättyen päivämäärien perusteella
mutta jos työmaalle kohdistetaan laskuja, joiden päivämäärät ovat näiden päivien ulkopuolella, jatkuu raportointikausi laskujen päivämäärien
perusteella niin pitkälle ennen tai jälkeen, kuin laskurivejä on päivätty.
Aineistot-näkymän aineistopohjia luodaan nyt aina työmaan raportointikauden perusteella, myös siinä tilanteessa, että työmaa luodaan useitakin
kuukausia jälkikäteen verraten työmaan aloituspäivään.
Jos raportointikautta lyhennetään, poistetaan viimeisiä aineistopohjia tarpeettomina, jos niissä ei ole ilmoitustunnistetta. Esimerkiksi, jos työmaan
Päättyen-päivämäärä on kesäkuussa 2015, on 1.6.2015 syntynyt aineistopohjat kesäkuun ilmoituksia varten. Jos kuitenkin huomataan, että
työmaa tuli valmiksi jo toukokuussa, eikä laskujakaan ole enää kesäkuussa tullut, voidaan Työmaan Päättyen päivämäärä muuttaa toukokuulle ja
samalla kesäkuun aineistopohja(t) poistetaan Aineisto-näkymästä.
Työmaan urakoitsijan poisto onnistuu nyt siitä huolimatta, että pakollista tietoa eli yhteyshenkilöä ei ole valittuna.
Työmaan työntekijöiden läsnäolojen päivitys ”Päivitä läsnäolot ERP:stä” –toiminnolla päivittää nyt myös työntekijöiden ”Viimeksi läsnä (ERP)”tiedon. Em. sarake on uusi ja saat sen käyttöön sarakkeiden piilotuksesta. Samalla sarakkeen ”Viimeksi läsnä” nimeksi muutettiin ”Viimeksi läsnä
LTR”. Sarakkeita on nyt kaksi erillistä siksi, että läsnäolojen päivitys ERP:stä perustuu projektitietoon (ja L7:ssa myös tilausnumeroon), kun taas
LTR:ssä työtapahtuma kohdistetaan työmaa-tietoon. Jos kaikkia työtapahtumatietoja ei viedä ERP:iin LTR:n kautta, voi ko. tieto poiketa toisistaan
LTR:ssä ja ERP:ssä.
Työmaalle lisättyjen laskurivien urakkasopimuksen valintaan on lisätty ns. massapäivitys. Voit nyt valita kaikki tai osan lisätyistä laskuriveistä ja
valitsemalla yhdelle niistä urakkasopimuksen, päivittyy se kaikille muillekin valituille laskuriveillä. Valintaa varten on laskurivien alkuun lisätty
valintarasti. Ominaisuus helpottaa varsinkin tilanteessa, jolloin samalle urakalle ja toimittajalle on useita urakkasopimuksia, eikä automaattinen
laskujen kohdistus pysty toimimaan.
Urakkasopimuksen valinta massapäivityksenä

L7: Työmaan urakat –näkymän Ostolaskut –osioon on lisätty sarakkeita:
Projekti/Alanro
Yritysnumero
Toimittaja Nimi 1
Lisäksi ”Toimittaja”-sarakkeen nimeksi on muutettu ”Toimittaja hakunimi”. Näin on helpompi tulkita ja verrata tietoja Työmaarekisterin Urakoitsijatylläpitoon sekä L7:n yritystietoihin.
Nova, Visma Business: Työmaan urakat –näkymän Ostolaskut –osioon on lisätty sarakkeita:
Projekti

Yritysnumero
Lisätty mahdollisuus piilottaa osa Työmaan urakat / Ostolaskut -osion sarakkeista. Sarakkeita voi piilottaa uudesta yrityskohtaisesta asetuksta ”
Työmaarekisteri / Ostolaskujen sarakemääritykset”.
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Työnohjauksen tilauksen myyntiriveihin on lisätty asetus, jolla voi asettaa haluamansa sarakkeet lisäkentiksi. Kun yksikin lisäkenttä on käytössä,
ilmestyy myyntirivien otsikkopalkkiin valinta:”Näytä lisäkentät”. Sarakkeet voi asettaa tilaustyyppikohtaisesti erikseen lisäkentäksi PC:lle eli
käyttäjän normaalikokoiselle päätelaitteelle ja mobiilipäätelaitteelle. Kun valitaan vain yleisimmin tarvittavat kentät aina näkyviin, näkymästä
saadaan paremmin skaalautuva erikokoisilla näytöillä. Tämä ominaisuus saadaan käyttöön työn kenttien myyntirivit –asetuksista
(Perustietokannat / Työn kentät / Myyntirivit), joissa on uusi sarake ”Lisäkenttä”, jonka alla erikseen ”PC” ja ”Mobiili”. Rasti ruudussa tekee
näkyviin valitusta sarakkeesta lisäkentän eli on piilossa, kunnes lisäkenttä –rasti valitaan käyttöliittymässä.
Myyntirivien asetukset

Tilauksen myyntirivit

Työnohjauksen tilauksen osapuoliin on lisätty y-tunnus. Y-tunnus haetaan ERP:stä samalla kun muutkin osapuolen tiedot. Vanhoille tilauksille
tietoa ei lisätä automaattisesti vaan tilaus täytyy avata ja osapuolen tiedot päivittää hakemalla yritys uudestaan (hakemalla tilaaja-osapuolen
uudestaan täydentyy myös muut yritykseltä löytyvät osapuolitiedot).
Työtapahtumien Tehtävät -listalle lisätty sarakkeeksi myös tilauksen sisäinen kommentti. Lisäksi nimetty sarakkeita uudelleen. Nyt löydät
Tehtävät-listan sarakkeiden piilotuksesta seuraavat:
Tilaus: Sisäinen kommentti
Tehtävä: Sisäinen kommentti
Tilaus: Työohje
Tehtävä: Työohje
Tilaus: Työseloste
Tehtävä: Työseloste
L7: Myynnin Työnohjauksen asiakas- ja yhteyshenkilötietojen tallennusta varten on lisätty yrityskohtainen asetus: ”Tallennetaanko ERP:iin
jokaisella tallennuksella?”. Jos asetus on päällä, ”Tallenna”-painike piilotetaan. Asetuksen arvo on oletuksena Ei.
Korjattu virhe Työnohjauksen tehtävälistan otsikkotason resurssiryhmärajauksessa, joka ei virheen vuoksi toiminut laisinkaan.
Korjattu virhe Työnohjauksen resursoinnissa, liittyen resursointikalenterissa yrityskohtaisen asetuksen perusteella näytettäviin kalenterikirjauksiin.
Virheen vuoksi työhön liittymättömiä kalenterikirjauksia ei saanut ollenkaan näkyviin resursointikalenterissa.
Korjattu virhe Työtapahtumien kirjauksessa resurssin työmaa-rajauksessa. Avaamalla hakuikkuna suurennuslasista pystyi valitsemaan minkä
tahansa työmaan vaikka yrityskohtaisella asetuksella oli määritelty näytettäväksi vain ne työmaat, joille resurssi on liitetty työmaan työntekijäksi.
Korjattu virhe Työtapahtumien kalenterissa, jossa esimiehillä joilla oli alaisia enemmän kuin yhdessä tasossa (alaisen alaisia, jne), rasti ”Näytä
vain omat alaiset” ei mennyt päälle. Nyt rasti toimii taas. Rajaus näyttää vain omat suorat alaiset, ei alempia organisaation tasoja.
Laadunvalvonta
Liitetiedostojen lisäystoiminnon ”Lähetä tiedosto” käytettävyyttä on kehitetty. Nyt voit myös raahata ja pudottaa tiedostot tiedostonhallinnasta LTR:
n selainikkunaan. Mobiililaitteella ruudun näpäytys avaa ko. laitteen tiedoston valinnat, joilla voit lisätä kätevästi esim. uuden valokuvan.
Ostolaskujen kierrätys (L7)

Ostolaskurivin tiedoissa on nyt seuraavat tarkistukset:
Työlle ostetulle (työnumeron omaavalle) riville ei voi määritellä varastoa
Varastoon ostettua ei voi tallentaa ilman varastopaikkaa
Ostolaskut / Rivitaso –hakuun on lisätty Littera-sarake, jolla voit myös rajata hakua. Saat sarakkeen käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Ostolaskujen kierrätyksen alavalikkoon on lisätty toiminto ”Käsittelytiedot”, jolla voi hakea muutoksia kaikista laskuriveistä. Aiemmin sama toiminto
julkaistiin laskukohtaisesti. Uutta toimintoa voi käyttää esim. silloin, kun jäljitetään kaikkia tietylle työnumerolle/lta siirrettyjä laskuja.

3.6.2015: Versio 2.3.1518
Päivitys sisältää virheenkorjauksia. Lue myös alla oleva version 2.3.1517 tiedote.
Versiossa 2.3.1517 ilmennyt virhe Tehtävät-listan näkymissä, jonka vuoksi vanhat näkymät eivät toimineet oikein uudella tekniikalla toteutetun
Tehtävät-listan käyttöönotossa. Esimerkiksi näkymässä olevien sarakkeiden järjestys saattoi muuttua. Tämä päivitys korjaa virheet.
Versiossa 2.3.1517 ilmennyt virhe, jonka vuoksi Työnohjauksen työn tehtävää ei saatu luotua, jos tilauslomakkeella ei ollut käytössä ”Saa aloittaa”
-kenttää. Tämän päivityksen myötä tehtävä luodaan tilauksen päivämääriin nähden joka tilanteessa ja se saa alku- ja loppuajan seuraavan
prioriteetin perusteella:
1. Tilauksen Saa aloittaa –aika = tehtävän alkuaika. Jos Saa aloittaa –kenttä ei ole käytössä:
2. Tilauksen Toimituspvm = tehtävän alkuajan päivämäärä. Tehtävän aloituksen kellonaika tulee tilauksen tehneen käyttäjän
kalenteriasetuksen alkuajan mukaan, joka on määritelty käyttäjäkohtaisella asetuksella. Jos Toimituspvm -kenttäkään ei ole käytössä:
3. Kuluva päivä = tehtävän alkuajan päivämäärä ja kellonaika asetetaan kuten kohdassa 2. Tehtävän kesto muodostuu yrityskohtaisten
asetusten mukaisesti ja näiden asetusten ollessa määrittelemättä oletuskesto on 8 tuntia.
Korjattu ongelma jonka vuoksi satunnaisten verkkovirheiden sattuessa esimerkiksi Työtapahtumien kirjauslomakkeen painikkeet saattoivat lakata
toimimasta kesken kirjausten tekemisen.

28.5.2015: Versio 2.3.1517
Yleiset
Sarakkeiden piilotus –toiminnon avaamasta ikkunasta on tehty hiirellä raahattava, jolloin sen voi siirtää näytöllä sopivaan paikkaan niin, että
näkee nykyisen näkymän, kun suunnittelee uutta.
Näkymien käsittelyyn on lisätty Toiminnot-valikkoon "Kohdistus hakukenttään" -valinta, joka aktivoituu kun näkymä ladataan. Tällä voidaan
nopeuttaa sivun käyttöä ja auttaa esimerkiksi viivakoodinlukijan hyödyntämistä listanäkymissä. Toiminnot löydät klikkaamalla sivutusnumeroita.

Sivun latautuessa tilausnumero-kenttä on aktiivinen ja Enter tekee Hae-napin painalluksen.

Työmaarekisteri
Työmaan urakat –näkymän toiminnallisuutta on uusittu merkittävästi. Nyt urakkasopimukset ja ostolaskut ladataan näkyviin vain käyttäjän
valintojen mukaisesti. Tämä helpottaa erityisesti silloin, kun urakkasopimuksia ja laskuja on runsaasti.
Valitset raportointikausi -kuukauden sekä vasemman reunan valintaruutujen avulla näkymään ladattavat urakkasopimukset ja ostolaskut. Näin voit
valita esimerkiksi yhden urakkasopimuksen, yhden kuukauden laskut kerrallaan. Urakkasopimuksien ”Laskut yht”-summa lasketaan jatkossa
kuukausivalinnan perusteella. Ostolaskut –osion alareunaan on lisätty näkyvillä olevien ostolaskujen summat.
Huomioi, että raportointikausi-valinta näyttää kaikki sellaiset laskut jotka on kyseiselle kuukaudelle päivätty, sekä urakkasopimuksen johon ne on
liitetty, vaikka urakkasopimuksen Alkaen – Päättyy päivämääräväli ei osuisi valittuun kauteen.

Lisätty yrityskohtainen asetus:” Ohita ostolaskun urakkasopimuksen toimittajatarkastus”, joka on oletuksena asennossa Ei. Tällä asetuksella voi
pakottaa ostolaskun ja urakkasopimuksen toimittajan vastaamaan toisiaan.
Lisätty yrityskohtainen asetus:” Ohita ostolaskun urakkasopimuksen pakollistarkastus”, joka on oletuksena asennossa Ei. Tällä asetuksella voit
sallia sellaisten laskujen tallennuksen, joista puuttuu urakkasopimusvalinta. Näin käyttäjän ei tarvitse valita urakkasopimusta, jos hän ei sitä tiedä.
Kuukausi-valintalistojen vaihtoehdot on järjestetty uudelleen uudemmasta vanhempaan päin. Valintalistojen oletuskuukautena on nyt ”Kaikki”.
Valintalistoja löytyy Työmaan työntekijät, Työmaan urakat ja Aineistot –sivuilta.
Lisätty urakka- ja työntekijäaineistoihin tieto ilmoituksen tuottaneesta järjestelmästä. Tietueeseen 048 kirjoitetaan tiedoksi ”Visma
Työmaarekisteri”, joka ilmoitettu verohallinnolle Visma Software Oy:n ratkaisuksi.
Aineistot voi nyt ladata helpommin tiedostoina omalle tietokoneelle. Näkymän alareunaan on lisätty painike ”Lataa valitut ZIP-pakettina”, joka
tekee valituista aineistotiedostoista, joissa aineistotiedosto on luotuna, ZIP-paketin jonka voit tallentaa omalle tietokoneelle. Lisäksi sarakkeisiin on
lisätty sarake ”DL”, jonka sisältöä klikkaamalla aineisto avautuu omaan selainikkunaan, josta se voi tallentaa tekstitiedostona. Sarakkeen saat
käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Korjattu virhe jonka vuoksi uusi työntekijä, jolle ei annettu yritysnumeroa, sai tallennuksessa yrityslistalta ensimmäisenä löytyneen yritysnumeron.
Läsnäoloseurannan ja Työtapahtumien käyttäjille on lisätty GPS-koordinaattien raportointi. Kun tallennat työmaan tietoihin GPS-koordinaatit
desimaalimuodossa, voidaan Läsnäoloseurannan leimauksen tai Työtapahtumien kalenterin Aloita – Lopeta –painikkeen avulla tehtyyn
kirjaukseen tallentaa koordinaatit, missä kirjaus on tehty. Jos koordinaatteja ei kirjauksen aloituksen tai lopetuksen hetkellä saada, voidaan kysyä
syy miksi niitä ei saatu. Raportointi tapahtuu työtapahtumarivikohtaisesti Työtapahtumien Lista-näkymässä tai kirjauskertakohtaisesti käyttäjän
kalenterista.
Uudet Lista-näkymän sarakkeet, jotka saa näkyviin Sarakkeiden piilotuksesta:
Aloituksessa työmaalle km – Tietoa ei näytetä jos etäisyys on alle 50m.
Lopetuksessa työmaalle km – Tietoa ei näytetä jos etäisyys on alle 50m.
GPS syy alku – Kertoo miksi työn aloituksessa ei annettu koordinaatteja.
GPS syy loppu – Kertoo miksi työn lopetuksessa ei annettu koordinaatteja.
Alku/Loppu etäisyys km – Kertoo aloitus- ja lopetuspisteiden etäisyyden toisistaan. Tietoa ei näytetä jos etäisyys on alle 50m.
Työtapahtumakirjauksen otsikotasolla voidaan näyttää tiedot Aloituksessa työmaalle km, Lopetuksessa työmaalle km, joiden tietona on
joko etäisyys työmaalle (alle 50m etäisyyttä ei näytetä) tai syy miksi paikannusta ei tehty. Lisäksi näytetään tieto Alku/Loppu etäisyys km.
Tiedot saadaan näkyviin yrityskohtaisella asetuksella ( Yrityskohtaiset asetukset / Työtapahtumat / Kirjauslomake: Näytetään etäisyydet).
GPS-toiminnallisuudet asetetaan päälle yrityskohtaisilla asetuksilla (Yrityskohtaiset asetukset / Yleiset asetukset: ”GPS-koordinaatit” ja ”
GPS-virheiden syyn kysyminen”). GSP-virheiden syyt on ylläpidettävissä LTR:n Listojen hallinnassa (Perustietokannat / Listojen hallinta:
Lista 1060 ”GPS-paikannuksen epäonnistumiset”).
Desimaalimuotoiset GPS-koordinaatit saat esim. www.google.fi/maps -palvelusta. Esimerkkinä Jyväskylän keskustan koordinaatit.
Leveysaste 62.244747
Pituusaste 25.7472184

Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Resursointiin on lisätty uusia ominaisuuksia:
Voit määritellä näkymäksi kuluvan päivämäärän mukaan liukuvan näkymän, johon valitset kuin monta päivää menneisyyteen ja
tulevaisuuteen näytetään. Esimerkiksi asetus -1 ja 3, näyttää eilisen, tämän päivän ja kolme päivää eteenpäin.
Hiiren kuljettaminen kalenterin päällä näyttää kyseisen kohdan päivämäärän ja kellonajan.
Tarkkuuden valinta, joka vaikuttaa siihen mitä aikaa hiiren kuljettaminen kalenterin päällä näyttää ja millä tarkkuuden voit kohdistaa
tehtäviä. Valintalistan vaihtoehdot 5 min ja 10 min ovat käytössä vain suurennusasteella x4. Muut vaihtoehdot ovat valittavissa kaikilla
suurennoksilla.
Päivänäkymän taustaruudukko, jolla on ½h jaottelu. Ruudukon saat näkyviin yrityskohtaisella asetuksella (Työnohjaus / Resursointi:
Näytä taustaruudukko päivänäkymässä).
Mahdollisuus lisätä uusi työnohjauksen työ ja tehtävä resurssille maalamalla resursointikalenteria. Kun pidät Alt-nappia pohjassa, voit
maalata hiiren valintanapilla kalenteriin aikaa valitsemallesi resurssille ja päästäessäsi hiiren napista irti, avautuu työn lomake, jonka
alkaen- ja valmis viimeistään –ajat vastaavat kalenteriin tekemääsi maalausta. Kun työ tallennetaan, sille syntyy tehtävä valitulle
resurssille ja tehtävän alku- ja loppuajat ovat ne mitkä kalenterista maalattiin.
Huomioi, että voit tehdä useamman tehtävän valitsemalla työn lomakkeelta tehtävien määrän. Kaikille tehtäville tulee samat
alku- ja loppuajat, eikä tässä tapauksessa työn kestoa jaeta tehtävien määrällä.

Arkistoidun työnohjauksen työn tehtävät piilotetaan nyt oletuksena työntekijän kalenterista. Arkistoidut työ saa näkyviin kalenterin yläpuolelle
lisätystä valintarastista ”Näytä myös arkistoidut”. Näin voidaan välttää tilanteita, jolloin työntekijällä näkyy kalenterissaan arkistoituja töitä, jota
häiritsevät päivän kalenterinäkymää. Arkistoitujen töiden tehtävät näytetään kalenterissa niin, että tehtävän otsikolla on harmaalla tausta.

Myyntirivit-näytölle on lisätty ”Hinnoittelu”-painike, joka päivittää myyntiriveille ERP:n hinnaston mukaiset hinnat. Tästä on apua esimerkiksi silloin,
kun kopioidaan vanha myyntitilaus uudeksi mutta hinnasto on edellisen tilauksen jälkeen muuttunut. Huomioi, että toiminto päivittää myös käsin
alennetut hinnat hinnaston mukaisiksi mutta kysyy jokaisen rivin kohdalla vahvistuksen hinnan muutokseen.
Työnohjauksen Tilaukset-listalle on lisätty päivämääräsarakkeisiin vaihtoehdoksi kuluvan päivämäärän mukaan liukuva asetus, johon valitset kuin
monta päivää menneisyyteen ja tulevaisuuteen näytetään. Esimerksi asetus -7 ja 14, rajaa näkymää viikon taaksepäin ja 2 viikkoa eteenpäin.
Nämä sarakkeet ovat oletuksena piilotettuina ja saat ne käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta, esimerkiksi kentän ”Saa aloittaa (liukuva hakuväli)”.
Tilauslistalla näet sarakkeen koko nimen kun viet hiiren sen päälle.
Myyntiriveiltä ja myös Dynaamisista kyselyistä löytävään Tilaushistoria-kyselyyn on lisätty päivämäärärajausehto.
Työnohjauksen Tehtävät-lista julkaistaan uudella tekniikalla. Tämä on jatkoa versiossa 2.3.1452 alkaneille uudistuksille. Uudella tekniikalla
toteutetut listat ovat huomattavasti vanhaa suorituskykyisempiä, joka näkyy selvimmin suurilla sarake- ja rivimäärillä. Näkymien käsittely on
siirtynyt kokonaan näytön oikeaan yläkulmaan. Disketin kuvake avaa tallennus-valikon. Myös sarakkeita on lisätty. Löydät uudet sarakkeet
Sarakkeiden piilotus –toiminnosta:
Projektin nimi
Tilausnumeron nimi (L7:ssa termi on useimmiten: Alanumeron nimi)
Kustannuspaikan nimi
Tilauksen päivämäärät: Saa aloittaa ja Valmis viim.
Tilauksen Kiireellisyys
Tilauksen Toim. tapa
Tilauksen Korjaustapa
Tilauksen Kustannuspaikka
Tilauksen Kustannuspaikan nimi

Työnohjauksen Tehtävät-listalle on lisätty Massapäivitys-toiminto, jolla voidaan kerralla päivittää useiden tehtävien otsikkotason tietoja sekä lisätä
työtapahtumarivejä. Työtapahtumarivien lisäyksiä saa massapäivityksenä tehdä vain kyseinen resurssi itse. Otsikkotason tiedot voi päivittää myös
työnjohtaja. Ominaisuus otetaan käyttöön Työn kentistä profiilikohtaisesti (Perustietokannat / Työn kentät / Yleiset Toiminnot). Huomioi, että
Massapäivitys-toiminto piilotetaan, jos Työmaa / Kunnossapitojärjestelmä (Kupi) on määritelty työtapahtumien kirjauslomakkeella rivitasolle.
Otsikkotasolla voidaan massapäivittää:
Tehtävän laji
Resurssiryhmä, Resurssi
Tila
Työseloste
Alkuaika, Loppuaika
Kohdistuspvm
Matkalaskulle tulevat selitteet: Matkan tarkoitus, Mukana olijat, Ajoreitti
Rivitasolla voidaan massana lisätä rivejä (ei muokata tai poistaa) näillä tiedoilla:
Alkuaika, Loppuaika
Kohdistuspvm
Koodi (palkkalaji) / Tuote
Määrät, Hinnat, Alennukset
Laskutusteksti
Matkalaskulle tulevat selitteet: Matkan tarkoitus, Mukana olijat, Ajoreitti
Massapäivityksellä ei voi muuttaa työnohjauksen tilaukselta tulevia tietoja. Näitä ovat Projekti, Tilausnumero, Kustannuspaikka, Littera,
Vaihe, Työmaa.
Massamuutokset estetään ja siitä ilmoitetaan syyn kera, kun yritetään päivittää tehtäviä joilla on:
Eri työn tyyppi
Eri resurssi ja jollekin tehtävälle on jo kirjattu työtapahtumarivejä
Jokin tehtävistä on aloitettu
Käyttäjä yrittää lisätä tuntitapahtumarivejä toiselle resurssille
Työtapahtumien kalenterista on julkaistu ensimmäinen mobiiliversio, jossa yläreunan linkit, vasemmassa laidassa oleva yhteenveto ja kalenterin
yläreunan valintoja on oletuksen piilotettu. Nämä saa näkyviin nuolipainikkeista. Mobiiliversio tulee käyttöön esimerkiksi älypuhelimella, kun
käyttäjällä on mobiilipäätelaiteasetuksessa arvo 2 ja järjestelmäasetuksissa on kerrottu älypuhelimen selain-agentti (Käyttäjähallinta ja
järjestelmäasetukset / Asetukset / Järjestelmäasetukset: Mobiililaitteen tunnistus).
Työnohjauksen tilauksen tehtävän sekä Työtapahtumien kirjauksen otsikkotason Alku- ja Loppuajan välinen kesto ilmoitetaan nyt myös päivinä ja
(täysinä) tunteita. Tämä helpottaa matkalaskujen tekoa ja päivärahojen kirjausta.
Nova: Kaikki työnohjauksen tilauksen myyntirivien kentät ovat nyt valittavissa ainakin Piilossa tai Vain luku –tilaan.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu virhe jonka vuoksi laskut, joille suoritettiin tarkastus- tai hyväksyntätehtävä ERP:n ostoreskontrassa sen jälkeen kun laskut oli jo haettu
Kierrätykseen, jäivät Kierrätyksessä keskeneräisiksi. Nyt tehtävän suorittaminen ostoreskontrassa poistaa kyseisen tehtävän Kierrätyksessä, kun
laskut päivitetään Kierrätyksessä.
Lisätty litteroiden tietokantatason tarkastus ostolaskun tallennuksessa, kun littera on asetettu pakolliseksi tiedoksi. Tällä ehkäistään virhetilanteita,
joissa on tallennettu ostolaskuja kantaan ilman pakollista litteratietoa.
Korjattu liitteenä olevan pdf-tiedoston näyttäminen, joka eikä skaalautunut oikein ja saattoi jäädä avatun asetusvalikon päälle estäen asetusten
valinnan.
Ostotilausrivin alanumero-valinnan hakuikkunaan (suurennuslasi) välitetään nyt työnumero hakuehdoksi. Työnumero poistetaan hakuehdosta,
jos Suosikit-rasti on valittuna.
Luotu korjausmahdollisuus tilanteeseen, jossa työnumeron vastuuhenkilö on vaihtunut sen jälkeen, kun lasku on jo tallennettu ostoreskontraan.
Muutos L7:n työnumeron vastuuhenkilöissä ei päivity jo reskontrassa oleville ostolaskuille. Tämän vuoksi Ostolaskujen kierrätyksessä haetaan nyt
ostolaskurivin työnumeron päivityksen yhteydessä (poista työ/alanumero ja valitse sama uudestaan) ostolaskuriville myyjä-tieto työnumeron
vastuuhenkilöstä. Laskun tallennuksessa muutos päivittyy myös ERP:n ostoreskontraan.
Ostolaskut –sovelluksessa lisätty Ostotositesarakkeeseen operaattorihaku. Samanlainen, joka lisättiin jo aiemmin Tosite-sarakkeeseen. Tämä
helpottaa ostolaskujen selausta juridissa yksiköissä, joissa ostotosite on tärkeämpi hakuehto kuin Tosite.
Ostolaskut –sovelluksessa lisätty laskun avaava linkki myös ostotositenumeroon.

20.4.2015: Versio 2.3.1512
Yleiset
Näkymien päivämääräkäsittelyssä esiin tullut virhe on korjattu. Virhe saattoi tulla vastaan, kun vanha listanäkymä päivittyi uuden tyyppiseen
listanäkymään ja siihen oli tallennettu päivämäärärajaus. Työnohjauksen työlista tai Ostolaskujen kierrätyksen laskulista päivittyi versiossa
2.3.1452.
Näkymiä ja Sarakkeiden piilotus -toimintoa on kehitetty merkittävästi. Nyt sarakkeita voidaan järjestää myös päällekkäin, yhdistää vierekkäisten
sarakkeiden tai päällekkäisten rivien soluja kanssa, suurentaa haluamiasi tietoja ja piilottaa hakukenttiä. Voit tehdä esim. pienemmille näytöille
sopivia näkymiä. Uusi sarakkeiden piilotus on käytössä uusissa listanäkymissä, jotka tunnistat siitä, että näkymien tallennus löytyy oikeasta
yläkulmasta.

Rivinvaihto siirtää kyseisen sarakkeen seuraavalle riville
Yhdistä sarakkeita yhdistää vierekkäisiä soluja ko. solun oikealta puolen
Yhdistä rivejä yhdistää päällekkäisiä soluja ko. solun alapuolelta
Suurenna suurentaa solun sisällön (esim. suurentaa tekstikentän fonttia)
Piilota haku piilottaa sarakkeen hakukentän ja poistaa sen kokonaan käytöstä
Klikkaamalla sivutusnumeroita, löydät vielä lisää uusia asetuksia Toiminnot-väliotsikon alta.

Automaattisen päivityksen väli sekunteita päivittää tilauslistaa, jolloin näet esim. tilamuutokset klikkaamatta ”Hae”-painiketta. Minimiarvo
tähän on 15 sekuntia. Muutokset asetuksiin aktivoituvat kun klikkaat ”Hae”-painiketta.
Lukitse 1. sarake toiminta havainnollistuu, kun näytölle on enemmän sarakkeita kuin sille leveytensä puolesta sopii. Silloin 1. sarake ei
liiku kun näyttöä rullataan oikealle. Tässä kannattaa käyttää lähinnä rivin valinta- tai ID-saraketta.
Piilota hakukentät piilottaa kaikki sarakkeiden hakukentät mutta jättää niiden valinnat voimaan. Hakuehdot saa näkyviin nuolesta, joka
ilmestyy kun tämä rasti on valittuna:

Huomaa, että hakukentät tulevat näkyviin otsikkokonaisuuden alle, samassa järjestyksessä kuten sarakkeet on järjestetty. Jos rivillä ei ole
näkyvissä yhtään hakukenttää, rivi on hyvin matala.

Esimerkkinä Työnohjauksen tilauslistan näkymä:

Edellä kuvatut asetukset tekevät tilauslistasta seuraavan näköisen. Piilossa oleva hakuehto ”Tyyppi” rajaa näkymän myyntitilauksiin. Lisäksi näkymä
on järjestetty toimituspäivän mukaan.

Ostolaskujen kierrätys (L7)
Ostolaskulistalle on lisätty sarakkeita, jotka saa käyttöön sarakkeiden piilotuksesta:
”ERP-tila”, joka kertoo laskun tilan L7 ostoreskontrassa. Sarakkeen saa käyttöön sarakkeiden piilotuksesta.
Työ- ja alanumeron selitteet.
Ostolaskun riveille on lisätty ominaisuuksia:
Työ- ja alanumeron sekä kustannuspaikan hakujen helpotukseksi on lisätty hakuikkuna sekä suosikit-toiminto. Hakuikkuna aukeaa
kentän vieressä olevasta suurennuslasin kuvakkeesta.
Määrän yksikkö on lisätty sarakeasetuksiin, josta sen voi nyt asettaa pois näkyvistä.
Uusi ominaisuus ”Käsittelytiedot” on raportti muutoshistoriasta kyseisen laskun rivien osalta. Löydät se ostolaskulta Toiminnot –napin takaa.
Käsittelytiedoista näkee aikaleimattuna rivin tietojen muutokset sekä kenelle laskurivin tarkastus- tai hyväksyntätehtäviä on siirrelty ennen kuin ne
on hyväksytty.
Käsittelytietoihin ei tule tietoa ERP:n ostoreskontrassa tehdyistä muutoksista..
Rivin jakamisen yhteydessä on huomioitavaa, että muutoksia voidaan tallentaa käsittelytietoihin vasta kun uusi rivi on tallennettu (jotta
rivi saa L7:lta rivi ID:n). Jakamisen yhteydessä muutostietoa tallentuu siis vain alkuperäiselle riville, joka jaettiin.

Uusi laskutason tieto ”Selvitystila”, joka on näkyvillä vain LTR:ssä. Tiedon saa näkymään myös laskulistalle sarakkeiden piilotuksesta. Tämän
avulla voidaan lajitella laskut esim. niihin, jotka vaativat lisäselvitystä tai odottavat jotain tietoa. Selvitystila-vaihtoehdot ylläpidetään LTR:n listojen
hallinnassa (Perustietokannat / Listojen hallinta / lista ID 1058).
Laskun maksupäivämäärä on lisätty laskun otsikkotietoihin.
Lisätty mahdollisuus vaihtaa laskun eräpäivää ostolaskujen kierrätyksessä. Ominaisuuden saa käyttöön yrityskohtaisista asetuksista
(Ostolaskujen kierrätys / Yleiset: Eräpäivä muokattavissa).
Lisätty mahdollisuus vaihtaa ostolaskujen kierrätyksessä laskun tietoa ”Maksuluokka”. Ominaisuuden saa käyttöön yrityskohtaisista asetuksista
(Ostolaskujen kierrätys / Yleiset: Maksuluokka muokattavissa).
Laskun hylkäyksestä vaaditaan nyt kommentti. Huom, reskontran hoitaja –profiililla voi tallentaa täyttämättä pakollisia tietoja.
Laskulle voi jatkossa kirjoittaa kommentin myös hyväksynnän jälkeen. Laskulla on tätä varten kommenttikentän alla uusi painike ”Tallenna
kommentti”.
Ostolaskulle on lisätty tieto kyseisen laskun tarkastajien ja hyväksyjien voimassa olevista sijaisuuksista. Näin sijainen näkee, että lasku on tullut
hänelle sijaisuuden kautta.
Tilirajauksia varten on lisätty vapaamuotoinen rajausasetus yrityskohtaisiin asetuksiin (Ostolaskut / Yleiset: SQL: Tilihaun lisärajaus), jolla voi
tehdä sekä yritys- että käyttäjäkohtaisia rajauksia.
Lisätty ominaisuus tuoda useampia laskun tarkastajia ja hyväksyjiä ostolaskun viitteisiin määriteltyjen tarkastajien ja hyväksien perusteella. Tämä
toimii kierrätyslistalla, jolla on päällä asetus: ”Hae tarkastaja ja hyväksyjä alanumeron/laskun viitetiedoista”.
Käyttäjälle lähetettävistä sähköposteista on lisätty käyttäjäkohtainen asetus, jonka perusteella sähköpostitiedote lähetetään joko tehtävän
muodostuksen yhteydessä (jokaisesta oma sähköposti) tai päivittäisenä koosteena (yksi sähköposti per päivä).
Lisätty mahdollisuus pakottaa hyväksyjän toimesta muutettu rivi palautumaan takaisin tarkastukseen, ennen kuin se hyväksytään. Otettavissa
käyttöön yrityskohtaisella asetuksella (Ostolaskujen kierrätys / Yleiset: Hyväksyjän muokkaama rivi palautetaan tarkastukseen automaattisesti).
Lisätty asetus, jolla hyväksyjä saa oikeuden vaihtaa ostolaskun tarkastajan. Otettavissa käyttöön yrityskohtaisella asetuksella (Ostolaskujen
kierrätys / Yleiset: Hyväksyjä voi vaihtaa tarkastajan).
Ostolaskurivi seuraa nyt L7 kirjanpidon tilikartan asetusta kustannuspaikan kirjauspakosta. Jos kirjauspakko on asetettu päälle L7:ssa, tulee
kustannuspaikka pakolliseksi tällaisessa tilissä myös ostolaskujen kierrätyksessä.
Juridisia yksikköjä (Kiinteistöhallinta) käsiteltäessä lisätty tarkistukset, että laskulle on valittavissa vain yksikölle kuuluvat työ- ja alanumerot tai
varastopaikat.
Ostolaskut (L7)
Laskun maksupäivämäärä on lisätty laskulistalle sekä laskun tietoihin.
Löydät Ostolaskut-sovelluksesta nyt kaksi vaihtoehtoa: Otsikkotaso ja Rivitaso. Otsikkotason kysely on vanha tuttu, jossa sarakkeilla on laskun
otsikkotason tietoa. Rivitason kyselyssä hakutuloksiin tuodaan laskun rivit.

Rivitason kyselyssä on ostolaskujen numerokenttien, mm. tositenumero ja kustannuspaikan numero, hakuehdossa otettu käyttöön uudellainen
hakuoperaattori, jolla voidaan tehdä monipuolisemmin hakuehtoja. Kenttään voi kirjoittaa myös useita yksittäisiä hakuehtoja pilkulla eroteltuna tai
hakea tietty väli kaksoispisteellä eroteltuna.
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Resurssin liukumien vahvistuskenttään (Perustietokannat / Resurssit) on lisätty merkkejä, jotta siihen voi määritellä liukumat vähintään kahden
desimaalin tarkkuudella.
Työtapahtumien kirjauslohkojen termit (Tuntitapahtuma, Matkalasku, Suorite, Kulu) ovat nyt vaihdettavissa listojen hallinnan listalta ID 1001
(Perustietokannat / Listojen hallinta).
Työnohjauksen tehtävien kirjauksien sekä Työtapahtumien kirjauksien kohdistuspäivien oletusarvoa varten on lisätty uusi yrityskohtainen
asetus (Työtapahtumat / Yleiset): ”Kirjausrivit kuluvalle päivälle”. Kun kohdistuspäivä on määritelty rivitasolla, tällä asetuksella
työtapahtumakirjauksen kohdistuspäiväksi tulee aina kuluva päivä, huolimatta siitä mille päiville kyseinen tehtävä tai kirjauskerta on luotu. Tämä
asetus ohittaa myös asetuksen: ”Kohdistuspäivän oletusarvo”.
L7: Korjattu virhe valuuttojen tuonnissa ERP:n reskontrasta myyntitilaukselle. Nyt valuutta saadaan automaattisesti, kun asiakas on valittu ja LTR:
ssä on parametroitu näkyviin kenttä ”Valuutta”.
Työmaarekisteri
Työmaat-sivulla oleva ”Hae urakat ja ostolaskut”-painike on nyt piilotettu extranet-käyttäjiltä.

13.3.2015: Versio 2.3.1508
Yleiset
Palautettu LTR:stä Faceliftin yhteydessä kadonnut ominaisuus, jolla maalataan syötettävässä kentässä jo oleva arvo, kun kenttä aktivoidaan.
Tämä helpottaa erityistesti kosketusnäytöllä LTR:ää käyttäviä.
Jatkossa LTR:ään voidaan liittää myös JPEG-päätteisiä liitetiedostoja. Tämä koskee mm. Laadunvalvonnan liitteitä ja Ostolaskujen kierrätystä.
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Työnohjauksen tilauksen tiedot Viitteemme ja Merkki on lisätty myös tilauslistan sarakkeiksi. Nämä saa käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta.
Tilauslistalle on lisätty läpimenoaikojen raportointia varten sarakkeet: Aloitettu, Tehty, Valmistunut ja Resursoitu. Sarakkeisiin päivitetään
aikaleima tilauksen tilan muutosten myötä seuraavasti:
Aloitettu-sarake päivittyy, kun työn tilaksi tulee ”Työn alla” tai ”Keskeytetty”.
Tehty-sarake päivittyy, kun työn tilaksi tulee ”Valmis asentajalta”.
Valmistunut-sarake päivittyy, kun työn tilaksi tulee ”Valmis”.
Jos tilaa ns. peruutetaan, aikaleimat poistuvat seman logiikan mukaisesti. Jos tilaksi muutetaan avoin, kaikki em. sarakkeet tyhjenevät. Lisäksi on
olemassa sarake: Resursoitu. Tämä aikaleima kertoo milloin työlle valitaan vastuuhenkilö tai työn tehtävälle valitaan resurssi.
Nova: Palkanlaskentaan viedyt tapahtumat kohdistuvat nyt myös tilausnumerolle. Tilausnumero viedään palkanlaskennassa Työnumero-kenttään.
Nova: Projektikentän pituutta on kasvatettu sekä Työnohjauksen tilauksella että Työtapahtumien kirjauslomakkeella.
L7: Lisätty ERP:n alanumerolla määriteltävän alennusluokan käsittely tuotteen hinnan haussa sekä Työnohjauksen tilauksen myyntiriveille, että
Työtapahtumien kirjauksen suoritteelle.

Huom! Tämä ominaisuus vaatii myös L7:n päivityksen mutta kyseinen ominaisuus ei ole vielä tällä päivämäärällä L7-toimitusversiossa mukana.
Seuraa L7:n päivityksien muutoslokeja.
L7: Lisätty Työnohjauksen tilaukselle ja myyntiriveille kustannushintojen valuuttakäsittely, joka otetaan käyttöön yrityskohtaisella asetuksella:
Työnohjaus / Myyntirivit /Valuutat käytössä kustannushinnoissa. Työn kenttiin tehdään määritys: Rajapintatunnus = Currency (Perustietokannat /
Työn kentät / Rajapintaohjaukset). Lisäksi listojen hallinnan listalle Valuutat täytyy käydä lisäämässä ERP:n valuuttoja vastaavat valuutat, joiden
ERP-arvoksi tulee valuutan lyhenne kuin se on ERP:ssä, esim. USD tai SEK (Perustietokannat / Listojen hallinta / 1055 Valuutat). Kurssina
käytetään ERP:ssä määriteltyä. Kun tilauksella valitaan valuutta, näytetään myyntirivin hinta ensisijaisesti valitussa valuutassa ja alla myös EURmääräinen hinta. Kun tilaus tallennetaan ERP:iin, tilauksen valuuttavalinta lukittuu. Huomioi myyntiriveillä hinnan pyöristys kahteen desimaaliin.
Tämä voi näyttää oudolta silloin, kun tuotteen hinta on pienempi kuin kahdella desimaalilla voi näyttää mutta tietokantaan hinnat on tallennettu
oikealla tarkkuudella. Tämä selviää esim. rivisummasta kun määrä on riittävän suuri.
Laadunvalvonta
Korjattu virhe sellaisten liitteiden lähetyksessä Lähetä viesti –toiminnolla (Työnohjauksen tilaus, Työtapahtumien kirjauslomake), joiden nimessä
oli välilyöntejä. Tällaiset liitteet eivät virheen vuoksi tulleet valittavaksi viestin lähetyksessä.
Työmaarekisteri
Korjattu virhe urakka-aineiston muodostuksessa, jonka vuoksi tietue 020 – ilmoitusvelvollisen nimi - jäi tyhjäksi, jos ilmoitusvelvollisen yrityksen
nimessä oli sopivasti välilyöntejä ja väliviivoja, esim. ”Yritys A – B Oy”.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Laskulistalle on lisätty sarakkeet: Lisätty ja Lista ID:t. Sarakkeet saa näkyviin Sarakkeiden piilotuksesta.
Lisätty-tieto kertoo milloin laskun on haettu LTR:n Ostolaskujen kierrätykseen.
Lista ID kertoo mihin kierrätyslistaan lasku on osunut.
Näitä voidaan hyödyntää, kun selvitetään esim. miksi lasku on ohjautunut väärällä tarkastajalle tai hyväksyjälle.
Tehtäviä voi nyt siirtää ns. massana toiselle henkilölle. Voit siirtää kerralla yhdeltä laskulta valitsemasi rivit tehtävittäin, eli joko tarkastus- tai
hyväksyntätehtävät (et yhtä aikaa molempia). Tämä toimii avaamalla lasku ja valitsemalla vasemmasta reunasta rivit, joiden tehtävä siirretään.
Sen jälkeen siirrät tehtävän tavalliseen tapaan vaihtamalla tarkastajan tai hyväksyjän. Vaihdosta kysytään varmistus ”Päivitetäänkö kaikki?”. Uusi
tarkastaja tai hyväksyjä saa tehtävästä sähköpostin kierrätylistan asetusten mukaisesti eli jos alkuperäisellä tarkastajalla oli kierrätyslistalla päällä
rasti ”Lähetä sähköposti”, lähtee se myös uudelle tarkastajalle.
Litteran hakuun on lisätty vapaamuotoinen rajausehto. Asetus tehdään SQL-kielellä ja löytyy Yrityskohtaisista asetuksista (Ostolaskujen kierrätys
/ Yleiset / SQL: Litterahaun lisärajaus).
Voit jatkossa hakea laskulistalla laskuja myös tarkastajan ja/tai hyväksyjän nimen perusteella.
Jatkossa tarkastaja ei saa itselleen sähköpostia jakamistaan riveistä.
Ostolaskut (L7)
Ostolaskusta näytettäviin tietoihin on lisätty työnumero, alanumero, littera, kustannuspaikan numero ja tiliöinnin päivämäärä.
Ostolaskun tietojen näkymää on kehitetty helppolukuisemmaksi. Sama ostolaskurivi on jaettu kahteen tai kolmeen osaan tiedon määrän vuoksi.
Kahdessa ylemmässä on suoraan ERP:stä saatua tietoa laskuriveistä ja kolmas (alin) osa koskettaa LTR:n Ostolaskujen kierrätyksestä saatua
tietoa. Tätä osaa ei näy, jos laskua ei ole ladattu LTR:n Ostolaskujen kierrätykseen tai se ei ole saanut tehtäville tekijöitä eli ei osunut yhteenkään
kierrätyslistaan.
Kun viet hiiren rivin päälle jossain näistä kolmessa osastossa, väritetään myös muista osastoista samaa riviä koskevat tiedot vihreällä. Kun klikkaat
riviä, se muuttuu keltaiseksi ja väri lukittuu ko. ostolaskuriville, kunnes klikkaat jotain toista riviä. Klikkaamalla uudestaan keltaista riviä lukitus
vapautuu. Tämä on tehty havainnollistamaan ja helpottamaan rivien lukemista.

13.2.2015: Versio 2.3.1504
Yleiset
Korjattu virhe näkymien tallennuksessa, jonka vuoksi yleiseksi määritelty näkymä siirtyi vain sille muutoksia tallentaneen käyttäjän näkymäksi.
Näkymien tallennus toimii siten, että kun käyttäjä ( joka ei ole pääkäyttäjä) tekee yleiseen näkymään muutoksia ja tallentaa näkymän, siitä
lisätään hänelle henkilökohtainen näkymä ja yleinen näkymä säilyy koskemattomana.
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Nova, Visma Business: Korjattu virhe Työtapahtumien kirjauslomakkeen yrityskohtaisessa asetuksessa Työtapahtumien tilausnumero pakollinen,
jonka vuoksi varmistusdialogi: ”Kenttä on pakollinen” ei poistunut, vaikka laskutettava määrä vaihdettiin 0:ksi. Rivit pystyi siitä huolimatta
tallentamaan. Asetuksella voi määritellä kalenterikirjauksen tilausnumeron aina pakolliseksi tai vain silloin, kun rivin laskutettava määrä on
suurempi kuin 0 (asetuksen arvo Ei).

L7: Korjattu virhe resurssin työtapahtumien oletusarvoista tulevan päänumeron käsittelyssä, jonka vuoksi alanumeroksi valittiin päänumeron
ensimmäinen alanumero, vaikka se oli resurssin oletusarvoissa tyhjä. Nyt alanumero jää myös kirjauksella tyhjäksi, kun sitä ei ole oletusarvoissa
määritelty.
L7: Myynnin työnohjaukseen on lisätty yrityskohtainen asetus: Kirjanpidon kyselyiden versio (1 tai 2). Oletusarvo on versio 1 eli ns. vanha
dynaaminen kysely. Versio 2 on nopeampi kuin vanha ja myös näkymien tallennusta on kehitetty. Kirjanpidon kyselythän ovat valikoituja ”
ikkunoita ERP:iin”, toisin sanoen suoria kyselyjä ERP:n kantaa.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Uutena ominaisuutena julkaistaan monirivisten laskujen käsittelyä helpottavia ominaisuuksia. Tämä tuo helpotusta laskuihin, joissa on suuri
määrä ostolaskurivejä. Esimerkiksi yrityksen puhelinlaskuilla voi olla satoja rivejä. Tähän liittyen on toteutettu uusia asetuksia:
Yrityskohtaisiin asetuksiin (Ostolaskujen kierrätys / Yleiset) on lisätty asetus: Näytä vain omat rivit, jos laskun rivimäärä yli, jonka arvo on
oletuksena 100. Tämä rajaa ostolaskun rivien haun vain niihin, joihin käyttäjällä on tehtävä.
Yrityskohtaisiin asetuksiin (Ostolaskujen kierrätys / Yleiset) on lisätty asetus: Näytä kevytversio, jos laskun rivimäärä yli, jonka arvo on
oletuksena 200. Kevytversiossa laskun rivit näytetään vain luku –tilassa, eikä mitään voi muokata rivitasolla. Laskun kaikkien rivien
hylkäys/hyväksyntä on käytettävissä. Tämä nopeuttaa suurten rivimäärien hakua huomattavasti.
Vain omat rivit -asetusrasti löytyy myös ostolaskun Rivit-otsikkopalkista. Käyttäjän asetuksiin on myös lisätty uusi asetusvalikko:
Ostolaskujen kierrätys ja sen alle valinta: Näytä vain omat rivit. Tämä asettaa rastin oletuksena aina päälle ja nopeuttaa toimintaa kaikilla
laskuilla, joissa on muillekin käyttäjille kuuluvia rivejä. Käyttäjä voi edelleen poistaa rastin ostolaskujen rivinäkymässä nähdäkseen
laskun kaikki rivit.
Kevytversio –asetusrasti löytyy niin ikään ostolaskun Rivit-otsikkopalkista ja sen asettaa manuaalisesti päälle muillakin, kuin asetuksen
ehdon täyttävillä laskuilla.
Ostolaskulistalle on lisätty tarkastaja- ja hyväksyjä sarake näkyviin kaikille käyttäjille. Nämä näkyivät tällä listalla aiemmin vain
reskontranhoitajalle. Tiedon näkyvyys jo ostolaskulistalla helpottaa mm. projektivastuullisten työtä.
Kierrätyslistojen listasivulle on lisätty näkymien käyttö. Näkymä-valikko tulee automaattisesti käyttöön käyttäjäprofiileilla, joille Näkymien tallennus
on sallittu (Perustietokannat / Työn kentät / Yleiset toiminnot)
Kierrätyslistoille on lisätty toimittajan nimi, aiemmin lisätyn toimittajanumeron lisäksi. Toimittajan nimen saa käyttöön Sarakkeiden piilotuksesta
sarakkeen Toimittaja-selite.
Kierrätyslistoja voi nyt määritellä myös tilin ja tilivälin perusteella. Huomoitavaa on, että tili-kentän tyyppi on merkkijono, koska näin se on
määritelty myös ERP:ssä. Merkkijonon etu on se, että tiliväliä on voitu pilkkoa pienempiin osiin lisäämällä merkkejä. Esim. 4000 – 4001 välille voi
lisätä tilit 40000 – 40009, jotka voidaan jakaa vielä pienempiin osiin 400000 – 400009, jne. Tässä voitaisiin käyttää myös kirjaimia, esim. 4000a,
4000b, jne. Merkkijonon perään lisätty merkki on lukuarvoina ajatellen ikään kuin desimaalipilkun takana. Tästä johtuen esim. tilivälihaku 4000 – 5
sisältää mm tilit 4000, 400000, 49999999 ja 5.

29.1.2015: Versio 2.3.1501
Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Korjattu virhe, jonka vuoksi mobiililaitteilla, esim. puhelimella, selatessa sivut aukesivat ensin harmaina ja oikea sisältö tuli näkyviin vasta näyttöä
näpäyttäessä.
L7: XML-tilausten sisäänlukuun on lisätty kenttiä
Myyntirivit: teksti, positio, viitteet
Osa: piirustus, tuotenimi, tuotekoko
Varaus: vaihe
Laadunvalvonta
Lomakkeet:
Lomakepohjien päivitys on jatkossa sallittu vain pääkäyttäjälle.
Lomakepohjien päivityksessä korjattu virhe, jonka vuoksi olemassa olevan lomakkeen pystyi tallentamaan ilman lomakepohjadataa (XLS
data), jolloin lomakkeelta katosi kaikki kentät. Nyt XLS data on pakollinen kenttä.
Korjattu virhe laitekortin Tallenna ja kopioi –painikkeen toiminnassa, jonka vuoksi uusi laitekortti lisättiin kohdistustiedoksi liitteille, joilla
laitekorttikohdistus oli entuudestaan tyhjä.

16.1.2015: Versio 2.3.1452
Facelift uudistaa Liikkuvan Työn Ratkaisujen ulkoasun!

Uusi ilme on nähtävissä koko LTR:ssä, kirjautumissivusta alkaen. Ulkoasua on yhtenäistetty muiden Visma tuotteiden visuaalisen ilmeen
mukaiseksi, joka näkyy mm. uusina väreinä ja fontteina. Käyttöön vaikuttavia muutoksia näet lähinnä sovelluksen ylävalikossa:

Vasemman yläkulman mökin kuva, joka vie käyttäjäkohtaiselle sovellulistalle, on vaihdettu uuteen LTR-logoon.
Aiemmin sivun alareunasta löytynyt ”Ohjeet”-linkki on vaihdettu ?-kuvakkeeksi.
Asetuksiin (admin-käyttäjälle) ja käyttäjäkohtaisiin asetuksiin pääset nyt hammasratas-kuvakkeiden avulla. Käyttäkohtaisiin asetuksiin
pääsee nyt siis jokaiselta LTR-sivulta.
”Ulos”-linkki on vaihdettu punaiseen virtanappiin
Lisäksi admin-käyttäjien käytössä oleva käyttäjänvalintalista on siirretty oikeaan yläkulmaan.
Suorituskykyyn liittyvänä pidemmän ajan projektina olemme vaihtaneet uuden listatekniikan mm. LTR Laadunvalvontaan ja LTR Työnohjauksen
työlistalle. Uudella tekniikalla tehty lista on nopeampi kuin vanha. Suorituskyvyn muutos näkyy etenkin suurilla sarake –ja rivimäärillä. Tällä
tekniikalla tehdyt listanäkymät otettiin ensimmäisenä käyttöön alkukesästä julkaistussa Visma Työmaarekisterissä. Vanhat näkymät säilyvät.

Myös näkymien käsittelyä on kehitetty. Tunnistat uudella tekniikalla tehdyn listanäkymän tästä yläreunan oikeasta laidasta löytyvästä näkymien
käsittelytoiminnosta:

Disketin kuvaa klikkaamalla pääset lisäämään ja tallentamaan näkymiä. Tähdellä merkityt ovat näkyvissä useille profiileille. Käytössä olevan
näkymän muutokset säilyvät niin kauan, kunnes näkymä vaihdetaan tai näkymän suodatusta (filtteri, porautuminen) muutetaan. Esim.
sarjanumerolistalta laitekortin avaaminen ei poista väliaikaisia muutoksia. Työltä toiselle siirtyminen sen sijaan muuttaa suodatusta, jolloin
väliaikaisen näkymän muutoksia poistetaan.

Sarakkeiden piilotus löytyy nyt jokaisesta listanäkymästä klikkaamalla sivutuksen numeroita, jotka kertovat rivien määrän sivulla (pyyhekumin
oikealla puolen).

Ensimmäisiä kertoja uutta LTR:ää käynnistäessä, tulette näkemään tämän ilmoituksen:

Tämän voi kestää sekunneista minuutteihin riippuen ympäristössä olevien näkymien määrästä.

Mobiilikäytössä piilotetaan yläreunan linkkejä sekä alareunan toimintopainikkeita tilankäytön vuoksi. Piilotetut linkit ja toiminnot saa näkyviin
nuolipainikkeesta:

Ja piilotetut painikkeet ”Näytä/piilota lisäkentät” –rastilla:

Yleistä
PDF-tiedostojen esikatselu esim. Laadunvalvonnan liitteissä ei toiminut kaikilla tiedostoilla ja selaimilla. Virhe on nyt korjattu.
Arkipyhätiedosto on päivitetty.

Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti
Työtapahtumakirjausten oletusarvot toimivat nyt seuraavalla tavalla:
1. Käyttäjäkohtaiset oletusarvot ovat vahvimmat oletusarvot. Niitä käytetään kaikissa kirjaustavoissa lukuunottamatta QR-koodeja. Näihin
voidaan lisätä mm. projekti, tilausnumero ja palkkalaji. Käyttäjä voi muuttaa näitä itse.
2. Mallipohjan oletusarvot, joita käytetään kalenterista löytyvän Aloita / Lopeta työpäivä –toiminnossa, Työajanseurannasta ja
Läsnäoloseurannasta työtunteja kirjatessa. Valitset ne mallipohjan sarakkeissa Työaika, Työaika projekti, Työaika tilausnumero (tai
Työaika alanumero). Työaika = 1 valitsee ko. palkkalajin käyttöön oletusasetuksena. Näitä voi muuttaa vain Perustietokannat-profiilin
omaava käyttäjä.
Mallipohjalta voi siis asettaa joukolle käyttäjiä oletuspalkkalajin, projektin ja tilausnumeron. Resurssin asetus on kuitenkin vahvempi, jolloin
yksittäisen käyttäjän kohdalla voidaan edelleen valita henkilökohtaiset arvot, jotka yliajavat mallipohjan oletusarvot.
Työmaa-tieto rajaa työtapahtumakirjauksessa projektit ja L7:ssa myös alanumerot vain ko. työmaalle lisättyihin urakoihin. Työmaa-tieto voidaan
lisätä resurssin oletusarvoihin tai se voidaan saada Läsnäoloseurannan tai QR-koodien avulla tehdyllä työaikakirjauksella.
QR-koodeilla työtapahtumia kirjattaessa ohitetaan kaikki oletusarvot, koska kohdistukset tehdään QR-koodiin sisällytetyillä tiedoilla.
Kirjauslomakkeella tehdään lopullinen tarkistus, ettei virheellisiä yhdistelmiä tai esim. arkistoituja tai lukittuja palkkalajeja, projekteja tai
tilausnumeroita voida kirjata. Tällöin kyseiset kentät jäävät kirjauksella tyhjiksi. Esim. jos Läsnäoloseurannan leimaukselta on tallennettu kirjaukselle
työmaatieto ja myöhemmin kalenterin kautta lisätään ko. kirjaukselle työtapahtumia, tarkistus estää työmaalle kuulumattomien projektien -ja
tilausnumeroiden tuonnin käyttäjän oletusarvoista. Täysin uuden kalenterikirjauksen tekeminen onnistuu edelleen käyttäjän oletusarvoja hyödyntäen.

Työajanseurannan käyttäjille, joilla on käytössään myös Visma Työtapahtumat, voidaan parametroida näkyviin työajanseurannasta ulosleimautuessa myös vaihtoehto ”Lopeta työpäivä ja kirjaa tunnit”. Se valittaessa pyydetään kirjautuminen LTR:ään, josta ohjataan automaattisesti
kyseisen leimauksen luomaan työaikakirjaukseen, jolle ehdotetaan oletusarvojen mukaista tuntikirjausriviä. Uloskirjautuminen palauttaa
Työajanseurannan näkymään.
Työajanseurannan linkkiin pitää lisätä parametri &hourlink=1
Korjattu päätelaitetunnistuksesta löytynyt virhe, jonka vuoksi QR-koodeilla työtapahtumia mobiililaitteella kirjannutta käyttäjää ei ohjattu
mobiilikirjauslomakkeelle. Kertauksena vielä mobiililaitteen tunnistus:
Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa valitaan Mobiili päätelaite = 2.
Järjestelmäasetuksiin lisätään Mobiilipäätelaitteen tunnistus –asetukseen päätelaitteen selaimen ”user agent” esim. IEMobile; Android;
iPhone; iPad
Työtapahtumien kirjauslomakkeelle on lisätty Yrityskohtaisella asetuksella käyttöönotettava ominaisuus, jolla rajataan Työmaa-kentässä
näytettävät vaihtoehdot työmaihin, joille resurssi on lisätty työmaan työntekijäksi.
Työmaa-kentässä toimii jatkossa hakuehtoina työmaan nimi, työmaalle kuuluva projekti ja tilausnumero.
Työnohjauksen työlistalta on lisätty sarakkeiksi myös vapaasti käytettävät kentät WF_TEXT, WF_TS, jne.
Työnohjauksen työn Myyntirivit-näkymässä näkyy nyt myyntirivien yläpuolella informaationa tilauksen ID:n lisäksi myös ERP:n projekti –ja
tilausnumero.
Korjattu tilanne, jossa Sarakkeiden piilotus –linkkiä ei näkynyt kaikille käyttäjille.
L7: Lisätty työtapahtumien siirtoon kululaskun mukana siirtymään myös littera.
Työmaarekisteri
Urakoitsijan ja työntekijöiden tiedoille on lisätty pakollisuustarkastuksia, jotka saa päälle yrityskohtaisista asetuksista.
Urakoitsijan pakollisuustarkistus huolehtii, että urakoitsijalla on y-tunnus tai ulkomainen tunnus + tunnuksen tyyppi. Jos maa on jokin
muu kuin Suomi, vaaditaan myös osoitetietoja.
Työntekijän pakollisuustarkistus huolehtii, että työntekijällä on sosiaaliturvatunnus tai syntymäaika + veronumero. Jos maa on jokin muu
kuin Suomi, vaaditaan myös osoitetietoja.
Asetuksessa on vaihtoehdot extranet-käyttäjälle ja kaikille käyttäjille sen vuoksi, että tietojen puutteellisuuksia on havaittu olevan eniten extranetkäyttäjien lisäämissä tiedoissa. Tällä vaihtoehdolla jätetään myös mahdollisuus lisätä yhteyshenkilöitä ilman sosiaaliturvatunnusta tai veronumeroa.
Tietojen pakollisuushan vaihtelee verottajan kuvauksissa sen mukaan, mihin henkilöä käytetään.

Korjattu virhe, jonka vuoksi QR-koodeja käyttämällä ei mobiililaitteelle näytetty työtapahtumien kirjauslomakkeen mobiiliversiota.
Hiottu QR-koodien toimintaa. Löydät työmaan tiedoista Tulosta QR-koodit -toiminnosta nyt myös tunnistautumiskoodin ”Kirjaudu”, jota käytetään
kun halutaan vaihtaa käyttäjää päätelaitteelle. Käyttäjän tunnistushan jää talteen selaimen evästeisiin 6 päiväksi helpottamaan QR-koodien
käyttöä.
Huomio, että QR-koodeilla ei toistaiseksi pysty viemään projekti –tai tilausnumeroa rivitasolle parametroituihin kohdistuksiin.
Huomioi, että QR-koodeilla työtapahtumia kirjattaessa ohitetaan työtapahtumien oletusarvot.
QR-koodien asennus tarvitsee PHP-kirjastojen asennuksen LTR-palvelimelle. Ne löytyvät samasta kansiosta, mistä saat LTR:n päivityspaketin.
Samaan paikkaan on tallennettu myös dokumentti: ”TMR QR-koodien asennusohje”. Sen jälkeen saat QR-koodit käyttöön valitsemalla ne päälle
Yrityskohtaisista asetuksista ja lisäksi työmaalla täytyy olla Läsnäoloseuranta päällä.

Läsnäoloseurannan käyttäjille, joilla on käytössään myös Visma Työtapahtumat, voidaan parametroida ulos-leimautumisessa näkyyviin myös
vaihtoehto ”Lopeta työpäivä ja kirjaa tunnit”. Se valittaessa pyydetään kirjautuminen LTR:ään, josta ohjataan automaattisesti kyseisen leimauksen
luomaan työaikakirjaukseen, jolle ehdotetaan työmaan perusteella sekä oletusarvoasetusten mukaista tuntikirjausriviä. Jos työmaalla on vain yksi
urakka eli yksi projekti, viedään projekti –ja tilausnumero automaattisesti kohdistuksiin. Jos työmaalla on useampi urakka, katsotaan jos
oletusarvoista löytyy työmaalle kuuluva projekti/tilausnumero.
Läsnäoloseurannan linkkiin pitää lisätä parametri &hourlink=1
Läsnäoloseurannan linkkien lähetyksiin työmaarekisteristä on lisätty em. parametri.
Työmaan urakoitsijan yhteyshenkilön lisäämisen helpottamiseksi on lisätty painike ”Uusi henkilö”, jossa voi lisätä uuden henkilön, joka lisätään
samalla Työntekijät –listalle. Tallenna –painike palauttaa näkymän työmaan urakoitsijan tietoihin.
Korjattu virhe, jonka vuoksi urakoitsijan nimi, jossa oli välilyöntejä sanojen molemmin puolin, eivät menneet verottajan aineistoon.
Työmaan työntekijät –listalle lisätty tieto: ”Viimeksi läsnä”. Sarakkeen saa näkyviin sarakkeiden piilotuksesta. Kenttä päivittyy Läsnäoloseurannan
sisään/ulos –leimauksella sekä Työtapahtumissa työmaalle kohdistetun tuntitapahtuman perusteella. Tietoa voi käyttää esim. siinä tapauksessa,
kun työntekijän viimeinen työpäivä työmaalla poikkeaa arvioidusta (työmaan työntekijän tiedot – päättyy pvm). Verottajalta saamamme tiedon
mukaan, työntekijän viimeinen työpäivä työmaalla ilmoitetaan sen kuun työntekijäilmoituksessa, jolle viimeinen työpäivä osuu. Jos ilmoitus on jo
lähetetty, tehdään ko. kuukaudelle korjausilmoitus.
Raportointi
Käyttäjien hallintaan on lisätty profiili numero 32: Raportointi / Kaikki resurssit, joka laajentaa käyttäjän raportointioikeuksia. Vastaavat oikeudet
ovat jo admin-käyttäjällä, Palkanlaskija -ja Kaikkien tuntien hyväksyjä –profiileilla. Esimiehet voivat raportoida myös omia alaisiaan. Peruskäyttäjät
voivat raportoida tapahtumia, jotka on kohdistettu käyttäjälle itselleen.
Työtapahtumien vakioraportointi:
Ohje lisätty Ohjeet-listalle nimellä: ” TTM Vakioraportointi – Työtapahtumat”.
Lisätty otsikko ja rajausehdot kuten Työn raportoinnissa. Tietojen näyttö raportilla valitaan parametrilla ”Rajausehdot”.
Lisätty raportille ryhmittelyihin palkkalajien/tuotteiden välisummat, sekä koko raportin loppuun koko raportin rivien summat.
Lisätty parametriksi ”%-osuudet”, joka laskee prosenttiosuuden palkkalajeittain/tuotteittain sekä ryhmittelyn välisummien osuudet ko.
ryhmittelystä että koko raportista.
Lisätty veronumero ryhmittely –ja lisäsarakevalinnaksi.
Lisätty tehtävän alku –ja loppuaika ryhmittely –ja lisäsarakevalinnaksi.
Lisätty rajausehto ”Tehtävä/tila”, jolla rajataan Työnohjauksen työhön liitettyjä tehtäviä niiden tilan perusteella. Tehtävä/tila on lisätty
myös ryhmittely –ja lisäsarakevalinnaksi. Huomioi, että esim. kalenteria maalamalla syntyy kirjauskertoja, jotka eivät ole työn tehtäviä,
eivätkä saa tilaa. Raporteilla nämä saavat Tehtävä/tila -ryhmittelynä tai lisäsarakkeena arvoksi pelkän viivan.
Työn vakioraporteille on lisätty ryhmittely –ja lisäsarakevalinnaksi tiedot: Viitteenne, Viitteemme ja Tilauksen merkki.
Huomioi, että jos kenttää ei ole parametroitu käyttöön millekään työtyypille, sitä ei näytetä myöskään raportointityökalussa.
Ostolaskujen kierrätys (L7)
Korjattu tilannetta, jossa tyhjä Kassa-alepvm aiheutti ylimääräisiä muistutusviestejä.
Korjattu tilannetta, jossa laskut saivat hyväksytty-tilan, jos yhteyttä L7:n tietokantaan ei saatu.

