
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visma Nova-varastokirjanpito 

Visma Nova-varastokirjanpito/nimikerekisteri on osa Visma Softwaren Nova-ohjelmaperhettä. Eri toimialoilla toimivat 

asiakkaamme ovat kehittäneet yhdessä kanssamme luotettavan ja nykyaikaisen kokonaisuuden. Ohjelmien lisäksi 

tuotamme palvelut yhdessä valtuutettujen Visma partnereiden kanssa asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Osoituksena 

tästä on yli 28000 toimitettua Visma Nova-järjestelmää. 

 
 

Yleistä 
Visma Nova-varastokirjanpidon avulla ylläpidät tuotteen perus- ja lisätietoja, sekä hoidat tehokkaasti 

varastonvalvonnan myös useammassa varastopaikassa. Tuotteet voidaan ryhmitellä erilaisiin tuoteryhmiin ja lajitella 

käyttötarkoituksen mukaan.  Varastotapahtumiksi voidaan kirjata otot, panot, sisäiset siirrot, inventointi, lainaus ja 

tuotannosta tulevat. Varastotapahtumista saadaan yksityiskohtainen varastopäiväkirja raportti. Myynti- ja 

ostotapahtumat kirjautuvat myös laskutuksesta ja tilaustenkäsittelyistä. Tuotteesta ylläpidetään varastosaldon lisäksi 

inventaarisaldoa, jolloin saat muun muassa inventaarieroraportit kätevästi.  

 

Tuoterakenteiden avulla voit antaa tuotteelle reseptin tai muodostaa pakettituotteita. Nimikkeelle voidaan kirjata myös 

työvaiheet ja reklamaatiot. Nimikkeistä saadaan vakiona useita erilaisia raportteja. Voit kirjata tuotteelle mm. 

työvaiheet, tullinimikkeet, vieraskieliset nimikkeet ja monikoodisuuden. Voit myös seurata tuotteen versiohistoriaa. 

Sarja- ja eränumerokäsittely kuuluvat Nova-materiaalihallinnon laajennukseen. Yksikkömuunnos-ominaisuuden 

ansiosta varasto-, hinnoittelu- ja myyntiyksikkö voivat poiketa toisistaan. Voit seurata varastoa esimerkiksi kiloissa, 

mutta myydä metreissä.  



 

 

  

O m i n a i s u u k s i a :  W V A  W V A L  

Käyttäjien määrittely ja salasanat X  

Tuotteen perustietojen ylläpito X  

Tuotteiden ryhmittely X  

Hakeminen, selailu, poisto, perustaminen X  

Näkymien tallettaminen ja poistaminen X  

Varastopaikkojen käsittely (myös monivarasto) X  

Nimikelistat X  

Inventointi, inventointiraportit, oma inventointi.exe X  

Inventointi listamuodossa X  

Hinnastojen luominen ja tulostus X  

Varastotapahtumien kirjaus (otto, pano, siirto) X  

Tuoterakenteet, yksitasoinen X  

Pakettituotteen perustaminen (purettava rakenne) X  

Myynti- ja ostoraportit (tiedot luetaan laskutuksesta ja ostotilauksista) X  

Hinnasto ja nettohinnasto tulosteet X  

Tarratulostukset X  

Varastopäiväkirja-raportti X  

Viivakoodihinnaston tulostus (Code39) X  

Viivakooditarrat X  

Monikoodisuus, edellyttää WMK-lisenssin X  

Tullinimikkeiden ja lisärivien kirjaus X  

EAN koodit (syöttö, tarkiste, perustulosteet), edellyttää WEA lisenssin X  

Linkit X  

ABC analyysi (liikevaihto, kate, kappalemäärä, työaika) X  

Reklamaatioiden kirjaus  X 

Tuoterakenteet, monitasoinen  X 

Työnumerolle kiinnitetty tuoterakenne  X 

Tuotantoajo  X 

Tuotantopäiväkirja  X 

Sarjanumeroiden käsittely  X 

Eränumeroiden käsittely  X 

Varaston kiertonopeus  X 

Työvaiheiden syöttö ja seuranta  X 

Huoltotapahtumien kirjaaminen (muotit, koneet)  X 

Tuotekysely  X 

Soveltuvuus  X 

Varastopaikan määrittely käyttäjän taakse   X 

Hierarkkiset tuoteryhmät  X 

Muut suositeltavat ohjelmat 
Varastokirjanpito on olennainen osa materiaalihallintoa. Ohjelma integroituu täysin myös tilausten käsittelyihin ja 

laskutus/myyntireskontraan. Varastokirjanpitoon voidaan liittää myös lisäohjelmia kuten monikoodisuus ja EAN-koodi 

–lisenssit. Visma Nova-materiaalihallinnon laajennus (WMH) täydentää erityisesti tukku- ja teollisuus-toimialojen 

tarpeita. Visma Nova-tuoteluettelo, WNL sisältyy WVAL (Pro) ja WVA (C/S) lisensseihin, mutta on erikseen aktivoitava.  

* Visma Nova-materiaalihallinnon laajennus (WVAL) sisältyy Visma Nova C/S Pro Tuotanto –lisenssiin. 


