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Procountorin versiojulkaisun 27.0 uudet 

ominaisuudet 

Yhteenveto 

Päivityksiä uuteen palkkaosioon:  

 Palkkalaskelmien hakutoiminto 

 Graafinen palkkaraportti 

Olemme lisäksi julkaisseet mm. seuraavat toiminnallisuudet: 

 Mahdollisuus poistaa tiliotetapahtuman olemassa oleva kohdistus 

 Mahdollisuus muokata jo tehtyjen kuluttajaverkkolaskujen ja suoramaksujen 

vastaanottoilmoitusten asiakasrekisterikohdistuksia 

 Procountor-kuukausilaskujen erittely 

Tarkempi kuvaus julkaistavista muutoksista 

Päivityksiä uuteen palkkaosioon 

Palkkalaskelmien 
hakutoiminnon 
ensimmäinen vaihe 

Julkaisimme ensimmäisen vaiheen palkkalaskelmien 

hakutoiminnosta. Aluksi palkkalaskelmia on mahdollista hakea 

palkkapäivän, palkansaajan nimen. palkkalaskelman numeron sekä 

palkkalaskelman tilan perusteella. Palkkalaskelmat voidaan lisäksi 

hakea sen perusteella, onko ne lähetetty palkansaajille ja 

ilmoitetaanko ne tulorekisteriin Procountorista. 

 

Vakuutusmaksuraportti-painikkeesta hakutuloksiin avutuu 

lisäsarakkeita, joissa eritellään palkkalaskelman vakuutusmaksut ja 

vakuutuksen alaiset palkat. 

Graafinen palkkaraportti 
Julkaisimme uuden raportin, joka toimii uuden palkkaosion alla. Se 

on löydettävissä kohdasta Palkat (uusi) > Palkkojen raportointi 

(uusi) sekä Raportointi > Palkkojen raportointi (uusi). 

 

Raportti vastaa toiminnallisuuksiltaan edeltävää samannimistä 

raporttia, joka oli käytössä vanhassa palkkaosiossa. 
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Muita päivityksiä 

Matkalaskujen 
ilmoittaminen 
palkkatietoilmoituksella 

Muutimme logiikkaa, jolla on määritelty, mitä matkalaskun 

päiväystä käytetään palkkatietoilmoituksella maksupäivänä. Tähän 

asti matkalaskun eräpäivää on käytetty maksupäivänä, kun on 

ilmoitettu matkalaskujen tietoja palkkatietoilmoituksella. Jatkossa, 

jos matkalaskulla on maksupäivä, käytetään sitä. Jos lasku on 

maksettu osissa ja maksupäiviä on useampia, käytetään näistä 

ensimmäistä maksupäivää. 

 

Muutoksen myötä on edelleen mahdollista ilmoittaa myös 

hyväksyttyjä matkalaskuja, joita ei ole maksettu, eli joilla ei ole 

maksupäivää. Tällöin ilmoituksella käytetään matkalaskun 

eräpäivää, kuten tähänkin asti. 

 

Kun muodostetaan uusia palkkatietoilmoituksia matkalaskuista, 

voidaan valita, ilmoitetaanko vain matkalaskut, joilla on 

maksupäivä. Vaihtoehtoisesti ilmoitetaan kaikki laskut. 

Mahdollisuus poistaa 
tiliotetapahtuman olemassa 
oleva kohdistus 

Lisäsimme uuden toiminnallisuuden liittyen tiliotteiden tapahtumien 

kohdistamiseen. Uuden version myötä on mahdollisuus poistaa 

tiliotetapahtuman olemassa oleva kohdistus tositteelle. 

Tominnallisuuden tarkoituksena on mahdollistaa tiliotteen ja 

tositteen välisen kohdistuksen purkaminen, jos tiliotetapahtuma on 

jostain syystä kohdistunut väärin.  

 

Uusi toiminnallisuus sijaitsee Tiliotekohdistus-näkymällä, jonne 

päästään tositteiden hakunäkymistä valikosta Lisää toimintoja > 

Tiliotekohdistus. Näkymällä valitaan tiliotetapahtuman rivi ja 

käytetään painiketta Poista kohdistus tiliotetapahtumalta, jolloin 

tiliotetapahtuman ja tositteen välinen kohdistus puretaan. 

Tiliotetapahtuma voidaan tämän jälkeen kohdistaa uudestaan 

oikealle tositteelle samalla näkymällä. 
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Mahdollisuus muokata jo 
tehtyjen 
kuluttajaverkkolaskujen ja 
suoramaksujen 
vastaanottoilmoitusten 
asiakasrekisterikohdistuksia 

Julkaisimme uuden toiminnallisuuden, jonka avulla on mahdollista 

purkaa jo tehtyjä kuluttajaverkkolaskujen ja suoramaksujen 

vastaanottoilmoitusten asiakasrekisterikohdistuksia.  

 

Jo kohdistetut vastaanottoilmoitukset on nyt mahdollista nähdä 

Asiakasrekisteri > Vastaanottoilmoitukset –näkymän osiossa 

Kohdistetut kuluttajaverkkolaskujen ja suoramaksujen 

vastaanottoilmoitukset. 

 

Kohdistettuja ilmoituksia voi hakea näkymällä 

vastaanottoilmoituksen luontipäivämäärän perusteella. Kohdistus 

puretaan valitsemalla vastaanottoilmoitus listalta ja käyttämällä 

toimintoa Poista valittu kohdistus. Vastaanottoilmoitus voidaan 

tämän jälkeen kohdistaa uudestaan. 

 

Vastaanottoilmoitukset-näkymä on käytössä niissä Procountor-

ympäristöissä, joissa on otettu käyttöön kuluttajaverkkolaskujen 

ja/tai suoramaksujen toiminnallisuudet. 

Muita uusia ominaisuuksia 

Laskutushistoria 
Procountorin 
kuukausittaisille 
käyttöveloituksille 

Kohdasta Hallinto > Laskutushistoria löytyvä Laskutushistoria-

näkymä näyttää erittelyn Procountorin kuukausittaisille 

käyttöveloituksille. Näkymä listaa kunkin tositteen ja lisäpalvelun, 

joista ympäristöä on laskutettu lokakuusta 2018 eteenpäin.  

 

Näkymä näyttää erittelyn vain niille laskuille, jotka on lähetetty 

verkkolaskuina, vastaanotettu ostolaskuina Procountor-ympäristöön 

ja joissa on lisäksi Accountor Finago Oy:n Y-tunnus. 

 

Tilitoimistoympäristössä näkymä näyttää erittelyn myös tilitoimiston 

alaisille Tallennus-ympäristöille. Yhteenveto-välilehti kokoaa yhteen 

sekä tilitoimistoympäristön että sen alla olevien Tallennus-

ympäristöjen laskutetut asiat, kun taas Lisätietoja-välilehti näyttää 

erittelyn kullekin Tallennus-ympäristölle. 

 

Näkymälle pääseminen vaatii oikeudet ostolaskujen katseluun. 

Laskutushistoria-näkymä ei ole saatavilla ympäristöissä, jotka 

käyttävät sijaislaskutusta.  

 

Finago Avain 
Procountor Avain on nyt Finago Avain. Sovelluksen toiminnallisuudet 

säilyvät ennallaan, mutta yhtenä uutena ominaisuutena lisätään 

varmistussähköpostin lähetys käyttäjälle, kun Finago Avain otetaan 

ensimmäisen kerran käyttöön.  

 

Puhelimen päivitysasetuksista riippuen päivitys voi latautua 

automaattisesti, tai sen voi käydä lataamassa sovelluskaupasta 

(Google Play, App Store). Finago Avain -sovellusta ei tueta Windows-

puhelimissa. 

 


