
 
Kirjautuminen, navigointi ja omat asetukset  
 
 
 
Palveluun kirjautuminen 

Netvisoriin kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://suomi.netvisor.fi 

 

Kirjautumaan pääset omilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 
Netvisor ID mobiilisovelluksella. 

Netvisor ID:llä tunnistautuminen tapahtuu sormenjälkitunnisteella tai omalla PIN-
koodilla. Sovellus on vaihtoehto pankkitunnuksilla ja Mobiilivarmenteella 
kirjautumiselle.  

Lisää Netvisor ID:n käyttämisestä ohjeessa:  

Palveluun kirjautuminen Netvisor ID:n avulla 

 

 

 

 

 

 

  

https://suomi.netvisor.fi/
https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466559-palveluun-kirjautuminen-netvisor-id-n-avulla


Omat asetukset, viestintä 

• Käyttäjävalikon kautta pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan omia perustietojasi "Omat perusasetukset" -linkin kautta. Painike löytyy viemällä kursori oman nimen 

päälle (oikea yläreuna) Käyttäjävalikon kautta pääset myös kirjautumaan pois palvelusta. Palvelun automaattinen uloskirjautumisaika on kaksi tuntia, jos ei tee mitään 

muutoksia tallennuksen/muokkauksen osalta tänä aikana.  

• Oma sähköpostiosoite ja puhelinnumero on hyvä pitää ajan tasalla, jotta Netvisorin automaattiset järjestelmäviestit saavuttavat sinut tarvittaessa. 

• Järjestelmäviestintä kohdassa voit valita mihin sähköpostiosoitteeseen saat mm. viestejä asiatarkastamattomista/hyväksymättömistä ostolaskuista ja mihin osoitteeseen 
saat tiedon mahdollisista häiriötiedotteista. Viestinnän oletuskanavana pitää tällöin olla email.  

 

• Viestittävät asiat kohdasta voit valita mistä tapahtumista saat viestejä 

• Viestinnän ajastuksella voit määritellä milloin järjestelmästä lähetetään  

viestejä esim. tarkastettavista laskuista. 

 

  



Palvelussa navigointi 

 
Yläpalkki: 
 

• NetBoxi on tarkoitettu tietoturvalliseen ja tehokkaaseen palkkatiedon välittämiseen. Voit kirjoittaa viestin suoraan palkanlaskijoille tai toimittaa palkanlaskentaan liittyviä 

tiedostoja liitteinä. 

• Tärkeistä tiedotteista näet Communityn Tilannehuoneen tiedotteet. Tarkista ilmoitukset, jos huomaat häiriön järjestelmässä!  

• Ohje ja Tuki -toiminnon kautta täydelliset käyttöohjeet. 

 

Osiovalikot avataan viemällä hiiri niiden päälle. Mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta palveluosioon tai sen alaiseen toimintoon, näkyy osio valikossa harmaana lukon kuvalla 

varustettuna. 

 

Netvisorin aloitusnäkymää voi muokata haluamakseen. Näkymästä voi ottaa pois widgettejä, joita ei halua nähtäville. 

• Tämä onnistuu painamalla "Muokkaa näkymää" -painikkeesta. 

• Lopeta muokkaus -painike lopettaa muokkaukset ja saat taas päänäkymän näkyviin, mikäli teit näkymään 
muutoksia. 

• Näkymät ovat nyt täysin muokattavissa, ja eri aloitusnäkymien widgettejä on mahdollista siirtää toisiin 
näkymiin. Widgettien tuonti aloitusnäkymäsivuille ja näkymässä olevien widgettien siirtely tapahtuu raahaamalla 
widgetit haluttuun paikkaan. Voit asetella näkymät täysin omien tarpeittesi mukaisiksi. 

• Lisää Widgettejä painikkeesta saadaan eri osa-alueiden widgetit näkyviin.  

 


