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Dynamics 365 ja toimialakohtaiset 
pilvipalvelut: vuoden 2022 2. 
julkaisuaallon suunnitelma 
Dynamics 365:n ja toimialakohtaisten pilvipalveluiden vuoden 2022 2. julkaisuaallon 

julkaisusuunnitelmassa käsitellään uudet toiminnot, jotka julkaistaan lokakuun 2022 ja 

maaliskuun 2023 välisenä aikana. Julkaisusuunnitelmaa voi selata verkossa tai asiakirjan voi 

ladata PDF-tiedostona. PDF-tiedosto sisältää myös tietoja Power Appsin, Power Automaten, 

Power BI:n, Power Pagesin, Power Virtual Agentsin, Microsoft Dataversen ja Microsoft Power 

Platformin hallinnosta ja hallinnasta sekä tietojen integroinnista. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa julkaistavien Microsoft Power Platform -toimintojen yhteenveto 

on erillisessä julkaisusuunnitelmassa sekä ladattavassa PDF-tiedostossa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon yleiskatsaus 

Dynamics 365:n ja toimialakohtaisten pilvipalveluiden vuoden 2022 2. julkaisuaalto sisältää uusia 

innovaatioita, joiden avulla voi uudistaa liiketoimintaa. Julkaisu sisältää satoja uusia toimintoja 

seuraavissa Dynamics 365 -sovelluksissa: Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, 

Finance, Supply Chain Management, Intelligent Order Management, Project Operations, Human 

Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Connected Spaces, Guides, Customer 

Insights sekä Microsoft Cloud for Healthcare, Financial Services, Nonprofit, Sustainability ja Retail. 

Marketing 

Dynamics 365 Marketingin reaaliaikaisen asiakassiirtymän orkestroinnin avulla yritystenväliset 

brändit voivat mukauttaa kokemuksia taitavasti koko ostosiirtymässä. Lisäksi ne voivat kasvattaa 

markkinointi- ja asiakaskokemusohjelmia luotettavasti, sillä kohteena voi olla jopa 100 miljoonaa 

asiakasta ja kuukausittain on käytettävissä jopa 300 miljoonaa viestiä tai vuorovaikutusta. 

Intuitiiviset liidien sieppauslomakkeet, liidien kehittäminen automaattisesti ilman aktiivisia toimia ja 

uusi analytiikan koontinäyttö mahdollistavat myynti- ja markkinointitiimien yhdensuuntaisen 

toiminnan ennennäkemättömällä tavalla. Organisaatiot pääsevät uusille markkinointitasoille 

tekoälypohjaisen seuraavan parhaan sisällön valinnan ja liiketoimintayksiköiden lisätuen ansiosta. 

https://aka.ms/Dynamics365Wave2ReleasePlan/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2199144
https://aka.ms/PowerPlatformWave2ReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2199051
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Sales 

Dynamics 365 Sales jatkaa myyntikokemuksen optimointia auttamalla myyjiä priorisoimaan 

töitään tietojen ja tekoälyn avulla. Myyjät voivat käyttää liiketoiminta- ja tuottavuustyökaluja 

tarpeen mukaan, mikä edistää tilannekohtaisia yhteistyökokemuksia. Tällä tavoin kukin myyjä 

ottaa yhteyttä työtovereihin ja asiakkaisiin tehokkaasti, aikaa säästäen ja tuottavasti. 

Service 

Dynamics 365 Customer Service sisältää ennen kaikkea ominaisuuksia, joiden avulla 

yhteyskeskusten toiminta sujuu optimaalisesti. Se sisältää yhdistetyn reitityksen parannuksia 

sekä toimintoja, kuten prosenttiosuuteen perustuvan reitityksen, reitityksen ensisijaiselle 

asiakaspalvelijalle ja pisimpään odottaneen reitityksen. Microsoft Teamsin asiakastuen 

parvityöskentely auttaa asiakaspalvelijoita ratkaisemaan monimutkaisia palvelupyyntöjä yhdessä 

muiden kanssa. Organisaatiot voivat antaa asiakkailleen seuraavat vaihtoehdot: viestin 

jättäminen vastaajaan, soittaminen takaisin ja soittaminen asiakaspalvelijoille suoraan 

äänikanavassa. Asiakaspalvelijan kokemusta on modernisoitu parantamalla keskustelun 

aikajanaa, hyödyntämällä vaakasuuntaista siirtymistä useissa istunnoissa ja tekemällä 

tekoälypohjaisen keskustelun yhteenveto. Esihenkilöt voivat tarkastella Power Virtual Agents -

analytiikkaa omissa kaikkikanavaisen analytiikan koontinäytöissä. 

Dynamics 365 Field Service sisältää uusia ominaisuuksia, joiden avulla organisaatiot voivat 

parantaa työntekijöiden palvelutoimintojen orkestrointia. Organisaatiot voivat nyt luoda suuriin 

tiloihin sijainnin ja resursseja sekä ylläpitää niitä. Lisäksi ne voivat pitää kustannukset kurissa 

määrittämällä rajat, joita ei saa ylittää, ja ryhmittelemällä samankaltaiset tapaustyypit 

toimialakohtaisesti, mikä helpottaa hallintaa. Myös varausten lukitusrajoitusten optimointia 

parannetaan ja mobiilisovelluksessa otetaan käyttöön erilaisia käyttökokemuksen parannuksia, 

joista on hyötyä etulinjan työntekijöille. 

Talous- ja toimintosovellukset 

Dynamics 365 Financen toimittajan laskun OCR-tekstintunnistus julkaistaan yleisesti saatavana. 

Tämä toiminto automatisoi toimittajan laskujen lukemisen ja tunnistuksen. Lisäksi jatketaan 

ominaisuuksien lisäämistä tilauslaskutuksen käyttötapauksiin. Verolaskentapalvelu integroidaan 

Dynamics 365 Project Operationsiin (esiversio) ja sähköinen laskutuspalvelu laajennetaan 

tukemaan Puolan, Ranskan ja Saudi-Arabian tulevaa sähköisiä laskuja koskevaa lainsäädäntöä. 
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Dynamics 365 Supply Chain Management jatkaa panostuksia ketteryyttä ja joustavuutta edistäviin 

ominaisuuksiin koko toimitusketjussa. Suunnittelun optimoinnin uusi analytiikka ja useiden 

toimittajien tuki auttaa organisaatioita optimoimaan hankintastrategiat. Varaston näkyvyys antaa 

organisaatioille mahdollisuuden seurata reaaliaikaisesti kulutusta kohdistetuissa määrissä. Tätä 

toimintoa voidaan käyttää markkinointikampanjoiden, erikoistapahtumien ja uusien tuotteiden 

käyttöönoton tukena. Opastetut varaston toteutus- ja määrityskokemukset antavat 

mahdollisuuden määrittää toimitusketjut nopeasti uudelleen. Lisäksi prosessiteollisuuden 

valmistajat voivat lyhentää suunnittelusyklejä suunnittelun optimoinnin avulla. 

Dynamics 365 Intelligent Order Management on jatkanut toimittajaekosysteemin 

palveluntarjoajien laajentamista ja onnistumisten hyödyntämistä. Ekosysteemi sisältää nyt 14 

palveluntarjoajaa, jotka kattavat toimitusketjun elinkaaren tilauksen käsittelystä asiakkaalle 

tehtävään toimitukseen. Tulevassa julkaisussa lisätään erilaisten tilaustyyppien tuki. Näitä 

tilaustyyppejä ovat jälkitoimitukset, tilaustilaukset, manuaaliset tilaukset ja ostotilaukset. Lisäksi 

annetaan täyttämisen simulaatiomahdollisuus, joten asiakkaat voivat mallintaa ja hahmottaa, mikä 

vaikutus valitulla täyttämisstrategialla on. Käytössä on myös tilannekohtaisia yhteistyötoimintoja, 

joissa tilaus voidaan jakaa useille sidosryhmän jäsenille upotetun Teamsin avulla. 

Dynamics 365 Project Operations jatkaa panostuksia projektipäälliköiden ja projektiryhmien 

kannalta hyödyllisiin ominaisuuksiin. Tässä julkaisuaallossa tällaisia ominaisuuksia ovat projektin 

budjetointi ja aikavaiheistetut ennusteet sekä perustasot ja tilannekuvat. Myös verkko- ja 

mobiilisovelluskokemuksia modernisoidaan. Projektin kirjanpitäjien ja toimistohenkilökunnan 

osalta parannetaan alihankinnan ja tilauslaskutuksen lisäominaisuuksia. Tässä julkaisuaallossa on 

lisäksi laaja-alaisia panostuksia vuorovaikutustapojen yksinkertaistamiseen sekä modernien 

ohjausobjektien ja Fluent-ohjausobjektien käyttöönottamiseen. 

Talous- ja toimintosovellusten väliset ominaisuudet koskevat kaikkia talous- ja 

toimintosovelluksia, kuten Dynamics 365 Financea, Dynamics 365 Supply Chain Managementia, 

Dynamics 365 Commercea ja Dynamics 365 Project Operationsia. Yksi Dynamics yksi ympäristö -

työnkulun parantamista jatketaan. Tämän työnkulun avulla talous- ja toimintosovellukset 

otetaan Power Platformissa käyttöön järjestelmänvalvojille, ammattimaisille kehittäjille ja 

loppukäyttäjille. Työnkulku sisältää Yksi järjestelmänvalvoja-, Yksi kehittäjä- ja Yksi käyttäjä -

kokemusten parannuksia. 
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Human Resources 

Dynamics 365 Human Resources tehostaa toimintaa antamalla HR-liikekumppaneille 

mahdollisuuden räätälöidä kokemuksia ja suorittaa automaattisesti sellaisia prosesseja, joiden 

suorittamiseen tarvitaan tällä hetkellä manuaalisia päätöksiä ja tehtäviä. Myös esihenkilöiden ja 

työntekijöiden toiminta tehostuu, sillä etuprosesseja ja -tehtäviä koskevat ilmoitukset voidaan 

näyttää sovelluksen ulkopuolella. Dynamics 365 -sovellusten kokemuksia parannetaan lisäksi 

integroimalla työntekijän taitoja, kompensaatiota ja poistumista koskevat tiedot Project 

Operationsin resurssien hallintaan. 

Commerce 

Dynamics 365 Commercessa otetaan käyttöön uudet, päivitetyt yritystenväliset kokemukset, 

mukaan lukien myyntisopimukset kaikissa kanavissa ja asiakaskohtaisissa luetteloissa. 

Kaikkikanavaiset median hallintatoiminnot sujuvoittavat työnkulkuja. Keskeisiä 

myyntipistepanostuksia ovat Store Commerce -sovelluksen saatavuus iOS- ja Android-laitteissa. 

Apple Pay- ja Google Pay -digilompakkointegraatio sekä uudet asiakastukivaihtoehdot 

virtuaalisen asiakaspalvelijan ja live-asiakaspalvelijan integroinnin kautta ovat saatavana 

sähköiseen kaupankäyntiin. 

Fraud Protection 

Dynamics 365 Fraud Protection sisältää uuden TAB (tapahtumien hyväksymisvahvistin) -

valikoiman, jonka avulla kauppiaat voivat parantaa pankin hyväksymisprosenttia ilman, että 

vakiintunut petosten torjuntaratkaisu olisi korvattava uudella ratkaisulla. Kauppiaan vakiintuneen 

petosten torjuntaratkaisun korvaaminen uudella ratkaisulla on kallista ja aikaavievää. Tämä 

toiminto antaa kauppiaalle mahdollisuuden hyödyntää Fraud Protectionin TAB-ominaisuuksia 

liiketoiminnan siitä juurikaan häiriintymättä. 

PK-yritykset 

Dynamics 365 Business Central jatkaa asiakkaiden raportointiominaisuuksien parantamista. Tästä 

esimerkkinä ovat Excelin uudet raporttitietokannat ja parannetut Power BI -raportit, jotka 

tukevat nyt dimensioita. Power Appsin ja Power Automaten integraatio tarjoaa jatkossakin uusia 

mahdollisuuksia vähäkoodiseen kehittämiseen. Sovellukseen tehdään useita parannuksia, kuten 

käyttäjien auttaminen, kun maksujen täsmäytyskirjauskansiossa peruutetaan tapahtumia. Myös 

toimitusketjutoiminnoissa on useita parannuksia. Kumppaneiden tuottavuuden skaalaamista 

parannetaan kehittämisen ja hallinnan entistä tehokkaammilla työkaluilla. 
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Connected Spaces 

Dynamics 365 Connected Spaces tukee nyt Teamsin tai Outlookin kautta lähetettäviä hälytyksiä 

ja ilmoituksia tilanteissa, joissa yrityksen käyttämä tekoäly havaitsee fyysisessä tilassa toimintaa 

edellyttäviä tapahtumamalleja. Connected Spaces on nyt asiakkaiden käytettävissä Saksassa 

(Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian ohella), ja kuhunkin Azure Stack Edge -laitteeseen voidaan 

kytkeä enintään 10 kameraa. Tällä tavoin asiakkaat voivat maksimoida investoinnit, joiden 

ansiosta Connected Spaces on voitu laajentaa kaikkialle fyysisiin tiloihin. Asiakkaat voivat 

hyödyntää nykyisten Pro 1 -laitteiden ohella myös Azure Stack Edge Pro 2 -laitetta reunan 

Connected Spaces -määritysten tekemiseen. 

Guides 

Dynamics 365 Guides panostaa edelleen ominaisuuksiin, jotka parantavat tekijöiden ja käyttäjien 

HoloLens 2 -yhteistyökokemuksia. Lisäksi sovellus päivitetään tulevassa aallossa toteuttamaan 

entistä paremmat oppaiden versioinnin ja julkaisemisen sisällöntuotantotyönkulut. 

Customer Insights 

Dynamics 365 Customer Insightsissa panostetaan edelleen siihen, että asiakas kykenee 

hahmottamaan toiminnan nopeasti. Käyttöönottoa onkin parannettu nopeiden käyttövalmiiden 

merkityksellisten tietojen, ennusteiden, segmenttien ja mittojen avulla. Tämän lisäksi 

käytettävissä on rajoittamaton laajennettavuus teknologiaekosysteemeissä. Uusien toimintojen 

avulla mukautettuja kokemuksia voidaan tehostaa reaaliaikaisilla merkityksillä tiedoilla, 

analyyseilla ja aktivoinneilla. Tällä tavoin voidaan toteuttaa alan johtava mukauttaminen ja 

hetkiperusteinen markkinointi. Uusien toimintojen avulla käyttöön saadaan kattavat 

merkitykselliset tiedot, jotka mahdollistavat integroidun tiedonkulun Microsoft Dataversessa, 

Dynamics 365:ssä ja Power Platformissa sekä näin ollen myös sujuvat työnkulut. 

Toimialakohtaiset Microsoft Cloud -ratkaisut 

Microsoft Cloud for Healthcare on osoitus sitoutumisesta terveydenhoitoalaan, sillä se yhdistää 

terveydenhuollon tiedot sekä mahdollistaa näin hoitoryhmän yhteistyö- ja potilaan 

aktivointiratkaisut. Tämän julkaisuaallon panostukset koskevat Azurea, Dynamics 365:tä ja Teamsia. 

Tässä julkaisuaallossa keskitytään helpottamaan entisestään yhteentoimivuutta ja integraatiota 

Azuren uusien integrointimallien ja Dataverse Healthcare API -ohjelmointirajapintojen avulla. 

Kokemuksia parannetaan tuomalla käyttämättä jätettyjen tapaamisten malli yleisesti saataville sekä 

vankistamalla potilaan aktivointisiirtymää ja keskittämällä se potilashankintaan. Lisäksi seurataan 

hoitosuunnitelmia hoidon hallintasovelluksessa. Myös Dynamics 365- ja Teams-ratkaisujen 

integrointia Cloud for Healthcare -sovelluksessa parannetaan integroimalla uudet odotushuone- ja 

brändäyskokemukset. 
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Microsoft Cloud for Financial Services jatkaa panostuksia ominaisuuksiin, joilla voidaan hallita 

rahoituspalvelutietoja laaja-alaisesti. Ratkaisu helpottaa rahoituspalveluyritysten 

asiakaskokemuksen parantamista, vuorovaikutuksen koordinointia ja toiminnan tehostamista. 

Tässä julkaisuaallossa laajennetaan nykyistä kuluttajapankkitoiminnan tietomallia ja lisätään 

uusia vertikaaleja, kuten varainhallinta ja yleinen vakuutusala. Rahoituslaitokset voivat parantaa 

asiakkaiden aktivointia sujuvoittamalla konsultointipalvelujen tapaamisen ajoittamista ja älykästä 

asiakashankintaa sekä varainhallintaskenaarioita ja asiakkaan perehdytysskenaarioita. 

Ekosysteemin syvällistä integrointia Microsoft Cloud for Financial Servicesiin jatketaan. 

Microsoft Cloud for Nonprofit helpottaa tapaa, jolla varainkerääjät, markkinoijat ja 

tietoanalyytikot voivat muodostaa kattavan näkymän organisaation markkinointikampanjan 

tehosta ja lahjoituksista. Lahjoitusten tuonnin parannukset antavat entistä kattavamman ja 

ajantasaisemman kuvan lahjoittajista ja tukijoista. Tulevan markkinointikampanjan 

suorituskykyraportti auttaa markkinoijia arvioimaan kampanjan tehoa ja tuottoa Dynamics 365 

Marketingissa sekä varainhankinnassa ja aktivoinnissa. 

Microsoft Cloud for Retail yhdistää johtavien ostaja-analytiikkaa ja sujuvia kassatoimintoja 

toimittavien ISV-toimittajien ratkaisut pilvipalveluihin integroimalla ne täysin ensimmäisen 

osapuolen ratkaisuihin. Näin asiakkaille voidaan tarjota eritelty ja entistä parempi arvoehdotus. 

Tässä julkaisussa vähittäismyynnin työntekijöiden ominaisuuksiin tehdyt panostukset koskevat 

liiketoimintakohtaista tehtävien hallintaa, myymälätarkistuksia ja asiakkuudenhallintaa, joita 

täydennetään Microsoft Teamsin tehokkailla viestintä- ja yhteistyöominaisuuksilla. Tällä tavoin 

vähittäismyyjät voivat maksimoida työntekijöiden tuottavuuden ja motivaation samalla, kun 

työntekijät voivat tarjota hyviä kokemuksia ostajille. Nämä ratkaisut pohjautuvat yhdistettyyn, 

yhtenäiseen ja laajennettavaan toimialakohtaiseen tietomalliin sekä toimialakohtaiseen 

tekoälyyn ja alakohtaisiin koneoppimismalleihin. Näiden lisäksi käytetään arvokkaita ostajia 

koskevia merkityksellisiä tietoja ja suosituksia. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon tärkeät päivämäärät 

Näissä julkaisusuunnitelmissa käsitellään toimintoja, joita ei ole ehkä vielä julkaistu. 

Toimitusaikataulut ja ennakoidut toiminnot voivat muuttua, eikä niitä välttämättä oteta käyttöön 

(katso Microsoftin käytäntö). 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallon tärkeät päivämäärät. 

Välitavoite Päivämäärä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelmat 

saatavilla 

12. 

heinäkuuta 

2022 

Tutustu uusiin ominaisuuksiin, jotka ovat tulossa Dynamics 

365:een, toimialakohtaisiin pilvipalveluihin ja Microsoft Power 

Platformiin vuoden 2022 2. julkaisuaallossa (lokakuu 2022 – 

maaliskuu 2023). 

Ennakkojulkaisu 

saatavana 

1. elokuuta 

2022 

Testaa uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka ovat osa 

vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa (lokakuun päivitys), ja tarkista 

ne, ennen kuin ne otetaan automaattisesti käyttöön 

käyttäjille. Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon 

ennakkojulkaisun toiminnot ovat nyt tarkasteltavissa. 

Julkaisusuunnitelmat ovat 

saatavana 11 muulla 

kielellä 

5. elokuuta 

2022 

Dynamics 365:n, toimialakohtaisten pilvipalveluiden ja 

Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat julkaistaan 

brasilianportugaliksi, espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, 

japaniksi, norjaksi, ranskaksi, saksaksi, suomeksi, ruotsiksi ja 

tanskaksi. 

Yleinen saatavuus 1. lokakuuta 

2022 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon tuotantokäyttöönotto alkaa. 

Alueelliset käyttöönotot aloitetaan 1. lokakuuta 2022. 

Edellisten julkaisuaaltojen tavoin kunkin toiminnon käyttöönotosta ympäristössä ilmoitetaan. 

• Käyttäjille automaattisesti: näihin toimintoihin kuuluvat käyttäjien käyttökokemuksen 

muutokset, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille ja analyytikoille automaattisesti: nämä toiminnot on 

tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen käyttöön, ja ne ovat 

automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

Järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

https://aka.ms/bagreleasecalendar
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/general-availability-deployment#deployment-schedule
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Voit valmistautua luottavaisin mielin tietäen, mitkä toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti. 

Tämä kaikki on tehty sen vuoksi, että kumppanimme, asiakkaamme ja käyttäjämme voisivat 

edistää oman liiketoimintansa digitaalista uudistamista itselleen sopivalla tavalla. Odotamme 

innokkaasti, että voimme tehdä yhteistyötä, kun aloitat näiden uusien palvelujen ja 

ominaisuuksien käytön. Odotamme myös palautetta siitä, miltä vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltosuunnitelmiin sisältyvien ominaisuuksien käyttäminen vaikuttaa. 

Lähetä siis meille palautetta. Anna palautetta Microsoft Dynamics 365 -yhteisön 

keskustelupalstoilla. Teemme parannuksia annetun palautteen perusteella.

https://community.dynamics.com/f
https://community.dynamics.com/f
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Muutosloki 
Tätä aihetta päivitetään, kun toiminnon julkaisupäivämäärä muuttuu tai kun toiminto lisätään tai 

poistetaan. Muutoslokin koko aihe on nähtävillä verkossa.

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/change-history
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallon 
ennakkojulkaisuun saatavana olevat 
toiminnot 
Tässä aiheessa on luettelo niistä toiminnoista, jotka voidaan ottaa käyttöön ympäristössä 

testattavaksi 1. elokuuta 2022 alkaen. 

Seuraavien sovellusten toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana: 

• Dynamics 365 Sales 

• Dynamics 365 Customer Service 

• Dynamics 365 Field Service 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Talous- ja toimintosovellusten väliset ominaisuudet 

• Dynamics 365 Commerce 

• Dynamics 365 Business Central 

Näiden sovellusten toiminnot päivittävät nykyiset käyttökokemukset. Voit valita näiden 

toimintojen ennakkokäytön ympäristössäsi. Tällä tavoin näitä toimintoja voidaan testata ja ottaa 

ne sitten käyttöön kaikissa ympäristöissä. Lisätietoja näiden toimintojen käyttöönottamisesta on 

kohdassa Vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitysten hyväksyminen. 

TÄRKEÄÄ Jos käytössä on Unified Interface tai Power Automate, tietyt ennakkojulkaisun toiminnot 

voivat vaikuttaa käyttäjiin. Tietoja Microsoft Power Platformin ennakkojulkaisun toiminnoista on 

kohdassa Vuoden 2022 2. julkaisuaallon ennakkojulkaisuun saatavana olevat toiminnot. 

Dynamics 365 Sales 

Dynamics 365 Sales -toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 Salesin uudet 

ja suunnitellut toiminnot. 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/PowerPlatformWave2EAFeatures
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Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Mukautettavat työluettelokortit antavat oikeat 

tilannekohtaiset tiedot myyjälle 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Parannettu järjestyksen luontikokemus uuden 

suunnitteluohjelman avulla 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Sarjojen ja Seuraavaksi-pienoissovelluksen 

käyttäminen lomakkeissa sekä sarjojen luonnin 

mahdollistaminen myyjille 

Käyttäjille 

automaattisesti 

15. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Dynamics 365 Customer Service 

Dynamics 365 Customer Servicen toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 

Customer Servicen uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Sähköpostin kirjoittaminen uuden lisäysmallin 

avulla 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asiakaspalvelijan tuottavuuden parantaminen 

aikajanan parannusten avulla 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tietoartikkelin hakusuodattimet otetaan käyttöön 

oletusarvoisesti 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Valmiiden historiallisten analyysiraporttien 

mukauttaminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tekoälyn automaattisesti tuottamien 

samankaltaisen palvelupyyntöjen ja 

tietoartikkeliehdotusten kokeileminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

RTF-editorin parannusten kokeileminen Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Dynaamisen tekstin käyttäminen 

allekirjoitusmallissa 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Palvelutasosopimuksen tunnusluvun aktiivisen 

keston ja pidossa olemisen keston 

tarkasteleminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Dynamics 365 Field Service 

Dynamics 365 Field Servicen toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 Field 

Servicen uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Uusi aikataulutaulukko on nyt oletusarvo 

kaikissa käyttöönotoissa 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Dynamics 365 Finance 

Dynamics 365 Finance -toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 Financen 

uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Tuontikokemuksen 

parantaminen ylätason 

määrityksen puuttuessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Perustietomallin vaihtaminen 

sähköisessä raportoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Dynamics 365 Supply Chain Management 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uudet ja suunnitellut toiminnot. 
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Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Varasto- ja logistiikkatoimintojen 

tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Soveltuvien tietojen hakeminen varaston 

mobiilisovelluksessa 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Valmiiden tavaroiden määrittäminen 

fyysisesti saatavilla oleviksi ennen 

kirjaamista 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tilausohjatun tarjonnan automatisointi Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tuotannon ja resurssien 

hallintatoimintojen tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Suunnittelutoiminnon tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Hankintatoimintojen tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Tuotetietojen hallintatoiminnon 

tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kysyntäpohjaisen materiaalien 

tarvesuunnittelun tarkkojen 

merkityksellisten tietojen 

tarkasteleminen ja käyttäminen 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Varastonhallintatoiminnon tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Talous- ja toimintosovellusten väliset ominaisuudet 

Talous- ja toimintosovellusten välisten ominaisuuksien täydellinen luettelo on kohdassa Talous- 

ja toimintosovellusten välisten ominaisuuksien uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Laajennetut ruudukon 

koosteominaisuudet 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tallennettujen näkymien 

suorituskyvyn parannus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asiakasohjelman toimintojen 

tilojen päivitykset versiossa 

10.0.29 

Käyttäjille automaattisesti 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Dynamics 365 Commerce 

Dynamics 365 Commercen toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 

Commercen uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Commerce-keskustelu Customer 

Servicen monikanavassa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asiakastietojen muokkaaminen 

asynkronisesti myyntipisteessä ja 

sähköisissä kaupankäyntikanavissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Yritystenvälisen myyntisopimuksen ja 

sopimuspohjaisen hinnoittelun 

ottaminen käyttöön 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Centralin toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Dynamics 365 

Business Centralin uudet ja suunnitellut toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Kirjanpidon kirjauskoosteiden 

laajentaminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. lokakuuta 

2021 

Maaliskuu 

2023 

Telemetriaa koskevien Power 

BI -raporttien hankkiminen 

Käyttäjille automaattisesti 4. heinäkuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Marketing 
Dynamics 365 Marketingin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa 

koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Marketingin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Nyt kun aletaan hyväksyä se, että hybridivuorovaikutus ei ole väliaikainen ilmiö, asiakkaiden 

odotukset ovat muuttumassa. Vaikka monet yritykset ovat nostaneet asiakkaiden odottamien 

kokemusten tasoa, useimmat yritykset eivät pysty toteuttamaan näitä odotuksia. Asiakkaat 

odottavat, että yritykset ymmärtävät ja osaavat ennakoida heidän tarpeitaan. Lisäksi he 

odottavat, että yritykset tarjoavat erinomaisia kokemuksia niin verkossa kuin 

henkilökohtaisestikin. Tässä toimintaympäristössä yritysten on etsittävä uusia tapoja luoda 

asiakassuhteita ja markkinoijien on nostettava toimintatasoaan saadakseen uusia asiakkaita ja 

lisätäkseen nykyisten asiakkaiden asiakasuskollisuutta. 

Juuri tämän mahdollistamiseen panostetaan. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus optimoida 

digitaaliset kokemukset samalla, kun annetaan keinoja tehostaa henkilökohtaista 

vuorovaikutusta. Kokemuksen on siis oltava yhdenmukainen riippumatta siitä, miten 

asiakasvuorovaikutus tapahtuu – sähköpostitse, virtuaalitapahtumassa tai henkilökohtaisesti. 

Tarkoitus on mahdollistaa yritystenvälisten käytäntöjen uudistaminen aktivoimalla ostoryhmän 

jäsenet juuri oikeina hetkinä ja tarjoamalla heille tilanteeseen sopivia kokemuksia. Tavoitteena 

on antaa mahdollisuus nostaa markkinointikampanjoiden tasoa sekä laaja-alaisuuden että 

edistyneisyyden osalta. Ja koska suhteet eivät perustu vain yhteen vuorovaikutukseen, 

yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa voidaan suunnitella kattavia eri osastot, laitteet ja 

kanavat sisältäviä kokemuksia. Tällä tavoin jokaisella vuorovaikutustilanteella on merkitystä. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon tärkeitä teemoja: 

• Hetkiin perustuvan markkinoinnin ottaminen käyttöön reaaliaikaisen siirtymän 

orkestroinnin avulla. 

• Tietojen ja tekoälyn hyödyntäminen laaja-alaisessa markkinoinnissa nostaa markkinoinnin 

kypsyystasoa. 

• Mukautetun sisällön hyödyntäminen lisää käyttäjäryhmän vuorovaikutusten määrää. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Tiedot ja tekoäly 

Tietojen ja tekoälyn hyödyntäminen laaja-alaisessa markkinoinnissa nostaa markkinoinnin 

kypsyystasoa. Kaikkia tietoja voi yhdistellä ja rikastaa reaaliaikaisesti, minkä lisäksi asiakkaan 

tarkoituksen voi ennustaa tekoälypohjaisia merkityksellisiä tietoja hyödyntämällä. 

Tietoja ja tekoälyä hyödyntämällä voidaan kasvattaa liiketoimintaa, lisätä kuukausittaista 

asiakasvuorovaikutusta sekä jakaa resursseja ja tuloksia brändien ja liiketoimintayksiköiden 

välillä. Tällä tavoin voidaan tunnistaa ja kehittää kasvunlähteitä. 

Mukauttaminen 

Mukautetun sisällön hyödyntäminen lisää käyttäjäryhmän vuorovaikutusten määrää. Mukauttaminen 

ei ole enää ylellisyyttä. Se on välttämättömyys, koska sen ansiosta asiakas todennäköisemmin tekee 

ensimmäisen ostoksen, palaa ostoksille ja tekee suosituksia. Merkityksellisen mukauttamisen 

toimittaminen edellyttää tietojen ja tekoälyn tehokasta hyödyntämistä. 

Asiakaskokemusta voi parantaa kohdistamalla toiminnot oikeaan käyttäjäryhmään, toimimalla 

luovasti, tarjoamalla vaikuttavaa, erittäin mukautettua sisältöä tekoälyn avulla sekä hyväksymällä 

asiakkaan suostumus ja valinnat. 

Yhteistyösovellukset 

Eri ihmisiä, osastoja ja kanavia koskevien yhteistyökokemusten luominen mahdollistaa 

merkityksellisen vuorovaikutuksen. Hyvän asiakaskokemuksen toteuttaminen on haastavaa. 

Asiakkaat odottavat brändien seuraavan siirtymiä koko elinkaaren ajalta sekä tuottavan kaikki 

tiedot huomioon ottavia ja sujuvia kokemuksia. Kattavan osastojen välisen yhteistyön 

mahdollistaminen tuo esiin valtavan määrän liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, sillä asiakkaan 

tarpeet asetetaan organisaatiossa etusijalle. 

Sijoituksen tuottoa voi tehostaa lisäämällä myynnin kanssa tehtävää yhteistyötä, jakamalla 

liiketoimintaputken yleiskatsauksen yhteisessä koontinäytössä ja käynnistämällä myyntijakson 

varmistamaan, että potentiaalisten liidien seurantatoimet tapahtuvat mahdollisimman pian. 
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Hetkiperusteinen 

Hetkiin perustuvan markkinoinnin ottaminen käyttöön reaaliaikaisen siirtymän orkestroinnin 

avulla. Nykyiset odotukset edellyttävät, että asiakas otetaan huomioon aivan uudella tavalla. 

Asiakkaiden saaminen ja heistä kiinni pitämisestä kilpaillaan koko ajan entistä enemmän. Tämän 

vuoksi brändien on siepattava ne hetket, jolloin he ovat tekemisissä asiakkaan kanssa, ja 

asiakkaita on palveltava juuri silloin. 

Kuluttajat saadaan kiinnostumaan hyödyntämällä soveltuvaa kosketuspistettä, määrittämällä 

sieppauslomakkeita muutamassa minuutissa verkkosivuilla, liittämällä hallinnassa olevia kanavia 

ja sisällyttämällä muistutuksia toimintakehotteiden viimeistelemisestä asiakassiirtymässä. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Marketingin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Marketing
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Marketingin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Marketingin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Marketingin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Marketingin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Marketingin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Marketingin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Marketing
https://aka.ms/Updates/Marketing
https://aka.ms/updates/calendar/Marketing
https://aka.ms/licensing/Marketing
https://aka.ms/documentation/Marketing
https://aka.ms/community/Marketing
https://aka.ms/events/Marketing
https://aka.ms/trials/Marketing


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Marketing 46 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Dynamics 365 Marketingin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Yhteistyösovellukset 

Liiketoimintaputken yleiskatsauksen voi jakaa vakiokoontinäytössä ja myyntijakson voi 

käynnistää varmistamaan, että potentiaalisten liidien seurantatoimet tehdään. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Liidien sulkeminen 

nopeasti 

automatisoimalla siirrot 

myyntiin 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Tiedot ja tekoäly 

Asiakkaan aikeiden ennakointi ja liiketoiminnan kasvattaminen tietoja ja tekoälyä hyödyntämällä. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Useita tuotemerkkejä 

sisältävän liiketoiminnan 

skaalaaminen vaivattomasti 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 

2022 

- - 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Markkinoinnin vaikutuksen 

seuraaminen ja 

parantaminen ostajan 

siirtymässä 

attribuutioanalyysin avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

-  

Liiketoiminnan skaalaaminen 

luotettavasti 300 miljoonan 

kuukausittaisen 

vuorovaikutuksen ansiosta 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Luovuuden parantaminen 

tekoälypohjaisten 

sähköpostin sisältöideoiden 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

31. 

elokuuta 

2022 

- Maaliskuu 

2023 

Hetkiperusteinen 

Kuluttajat saadaan kiinnostumaan hyödyntämällä hetkiperusteisen markkinoinnin vaihtoehtoja. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Lisäävien päivitysten 

tekeminen ja siirtymien 

optimointi analysoitaessa 

kaikkia aiempia versioita 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

15. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Tavoitettavuuden 

laajentaminen 

mukautettujen kanavien 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- Joulukuu 

2022 

Asiakkaan toimintojen 

edistäminen lähettämällä 

siirtymässä muistutuksia 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Joulukuu 

2022 

- Tammikuu 

2023 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Vierailijat asiakkaiksi 

muuntavien liidien 

sieppauslomakkeiden 

luominen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 

2023 

Mukauttaminen 

Asiakaskokemuksen parantaminen kohdistamalla vaikuttava, erittäin mukautettu sisältö tekoälyn 

avulla oikealle käyttäjäryhmälle. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Kohdistaminen oikeaan 

käyttäjäryhmään uuden 

segmenttien luontityökalun 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

14. 

kesäkuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Sisällön hallinta 

vaivattomasti useissa 

tuotemerkeissä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

28. 

heinäkuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Liiketoimintatarpeita 

vastaavien suostumuksen 

ja mieltymysten 

sieppaaminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 

2023 

* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Yhteistyösovellukset 

Yleiskatsaus 

Eri ihmisiä, osastoja ja kanavia koskevien yhteistyökokemusten luominen mahdollistaa 

merkityksellisen vuorovaikutuksen. Hyvän asiakaskokemuksen toteuttaminen on haastavaa. 

Asiakkaat odottavat brändien seuraavan siirtymiä koko elinkaaren ajalta sekä tuottavan kaikki 

tiedot huomioon ottavia ja sujuvia kokemuksia. Kattavan osastojen välisen yhteistyön 

mahdollistaminen tuo esiin valtavan määrän liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, sillä asiakkaan 

tarpeet asetetaan organisaatiossa etusijalle. 

Sijoituksen tuottoa voi tehostaa lisäämällä myynnin kanssa tehtävää yhteistyötä, jakamalla 

liiketoimintaputken yleiskatsauksen yhteisessä koontinäytössä ja käynnistämällä myyntijakson 

varmistamaan, että potentiaalisten liidien seurantatoimet tapahtuvat mahdollisimman pian. 

Liidien sulkeminen nopeasti automatisoimalla siirrot myyntiin 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Aktivoimalla myyntisarja tai luomalla myyntiaktiviteetteja myyntitiimi kutsutaan aktivoimaan liidit 

oikeaan aikaan ja oikeassa siirtymän vaiheessa. 

Kun liidejä ja mahdollisuuksia kehitetään reaaliaikaisissa siirtymissä, liidien signaalit saattavat 

ilmaista, että myyntitiimit on saatava nopeasti mukaan. Dynamics 365 Marketingin avulla 

siirtymissä voidaan nyt luoda suoraan myyntiaktiviteetteja, kuten tehtäviä ja puheluja, joten liidit 

otetaan henkilökohtaiseen käsittelyyn juuri silloin, kun ne todennäköisimmin ovat valmiita 

aktivoitumaan. Kauppaa voidaan nopeuttaa myös aktivoimalla myyntisarja, mikä varmistaa, että 

myyjät saavat automaattisia, kampanjaan liitettyyn käsikirjaan perustuvia suosituksia. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Toiminnon tiedot 

• Nopea reagointi saapuviin liideihin reitittämällä heidät suoraan myyntiedustajille. 

• Myyntiaktiviteettien, kuten puhelujen ja tehtävien, lisääminen kehittämissiirtymiin. 

• Myyntisarjan käynnistäminen Dynamics 365 Salesissa tuomaan esiin tilannekohtaisia 

suosituksia, kun myyjä poimii liidin: 

 

Liidien sulkeminen entistä nopeammin automatisoimalla markkinoinnin ja myynnin välinen siirto 

sujuvaksi 

Tiedot ja tekoäly 

Yleiskatsaus 

Tietojen ja tekoälyn hyödyntäminen laaja-alaisessa markkinoinnissa nostaa markkinoinnin 

kypsyystasoa. Kaikkia tietoja voi yhdistellä ja rikastaa reaaliaikaisesti, minkä lisäksi asiakkaan 

tarkoituksen voi ennustaa tekoälypohjaisia merkityksellisiä tietoja hyödyntämällä. 

Tietoja ja tekoälyä hyödyntämällä voidaan kasvattaa liiketoimintaa, lisätä kuukausittaista 

asiakasvuorovaikutusta sekä jakaa resursseja ja tuloksia brändien ja liiketoimintayksiköiden 

välillä. Tällä tavoin voidaan tunnistaa ja kehittää kasvunlähteitä. 
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Useita tuotemerkkejä sisältävän liiketoiminnan skaalaaminen vaivattomasti 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Markkinointistrategioiden toteuttaminen eri brändeissä, maantieteellisillä alueilla, alueilla ja 

tuotelinjoja siten, että ne ovat liiketoiminnan rakenteen mukaisia ja että niillä saadaan näkyvyys 

brändin suorituskykyyn. 

Yrityksillä on oltava kyky toteuttaa asiakasaktivointistrategia, joka koskee useita tuotemerkkejä, 

alueita tai tuotelinjoja ilman prosessien hankalia yleiskustannuksia, jotka yleensä liittyvät tähän. 

Reaaliaikaisessa markkinoinnissa voit vaivattomasti järjestää digitaaliset resurssit, sisällön ja 

siirtymät niin, että ne vastaavat organisaatiorakenteita, erottamalla yrityksen ja asiakkaan tiedot 

yli organisaatiorajojen. Näin saat myös kattavan käsityksen tietyn tuotemerkin markkinoinnin 

tehokkuudesta menettämättä kokonaiskuvaa. 

Toiminnon tiedot 

• Järjestä markkinointisiirtymät, digitaaliset resurssit, sisältö ja asiakkaiden mieltymykset niin, 

että ne tukevat useita tuotemerkkejä sisältävän strategian tarpeita. 

• Vähennä vaatimustenmukaisuuden riskiä käyttämällä valmiita kampanjoiden ja tietojen erottelun 

ominaisuuksia yli organisaatiorajojen sen sijaan, että luottaisit prosesseihin ja ihmisiin. 

• Tarkista markkinointianalytiikka yksittäisen tuotemerkin, alueen ja organisaation tasolla. 

• Käytä luomisessa moderneja liiketoimintayksiköitä (Microsoft Dataverse), jotta voit varmistaa 

vaarattoman kokemuksen kaikissa Dynamics 365 -sovelluksissa. 

Markkinoinnin vaikutuksen seuraaminen ja parantaminen ostajan siirtymässä 

attribuutioanalyysin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

- - 
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Liiketoiminta-arvo 

Lisätietoja siitä, miten markkinoinnin yhdistelmätoimet tehostavat liiketoiminnan avaintuloksia 

ostajan siirtymän eri vaiheissa. Koontinäytön avulla voidaan maksimoida markkinointitoimien 

teho analysoimalla erilaisten asiakassiirtymien, markkinointiresurssien ja kanavien vaikutusta 

keskeisten välitavoitteiden osalta ostajan siirtymässä. Lisäksi saadaan merkityksellisiä tietoja 

aktiviteettien optimointia varten. 

Toiminnon tiedot 

• Välitavoitteita voidaan määrittää ostajan siirtymän keskeisten asiakastapahtumien 

perusteella. Kyse voi olla esimerkiksi liidin hyväksynnästä ja mahdollisuuden luonnista 

yritystenvälisessä liiketoiminnassa tai sähköisen kaupankäynnin ostoksesta ja kanta-

asiakasohjelmaan rekisteröitymisestä kuluttajakauppatoiminnassa. 

• Nämä välitavoitteet saavuttavien asiakkaiden määrää voidaan seurata ajan mittaan. 

• Lisätietoja siitä, miten markkinointiaktiviteetit vaikuttaa määritettyihin välitavoitteisiin, 

saadaan hyödyntämällä yhden kosketuksen ja tekoälypohjaisia usean kosketuksen 

attribuutiomalleja. 

 

Ostajan siirtymään keskittyvä markkinoinnin tehokkuuden koontinäyttö 
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Liiketoiminnan skaalaaminen luotettavasti 300 miljoonan kuukausittaisen 

vuorovaikutuksen ansiosta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Mahdollisuus tavoittaa 100 miljoonaa yhteyshenkilöä tai liidiä ja lähettää jopa 300 miljoonaa viestiä 

kuukaudessa Dynamics 365:n reaaliaikaisen markkinoinnin asiakassiirtymän orkestroinnin avulla. 

Tämä lisätty kapasiteetti mahdollistaa mukautettujen kokemusten toimittamisen laaja-alaisesti ja 

asiakkaiden ilahduttamisen uusin tavoin. Lisävuorovaikutukset auttavat kasvattamaan 

liiketoimintaa olipa kyse asiakaskannan kasvattamisesta uusilla markkinoilla, uusille 

maantieteellisille alueille siirtymisestä, uusien tuotteiden markkinoinnista tai entistä korkeampien 

myyntitavoitteiden saavuttamisesta mahdollisten asiakkaiden määrän laajentamisen avulla. 

Toiminnon tiedot 

• Jopa 100 miljoonan markkinoinnin yhteyshenkilön tavoittaminen (yli kolminkertainen määrä 

aiempaan 30 miljoonan yhteyshenkilöön verrattuna). Markkinoinnin yhteyshenkilöt sisältävät 

vain ne yhteyshenkilöt, joihin ollaan vuorovaikutuksessa esimerkiksi sähköposti- ja 

tekstiviestien tai palveluilmoitusten avulla. 

• Jopa 300 miljoonan lähtevän vuorovaikutuksen toimittaminen (sähköposti- tai 

tekstiviesteinä, palveluilmoituksina tai mukautettujen kanavien kautta). Tämä on 

kolminkertainen määrä aiempaan 100 miljoonaan lähtevään vuorovaikutukseen verrattuna. 

• Segmenttien luonti jopa 100 miljoonasta markkinoinnin yhteyshenkilöstä. 

• Lähes reaaliaikainen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa 30 sekunnin vasteajan ansiosta. (Vasteaika 

on aika, joka kuluu käynnistimen aktivoinnista viestin lähettämiseen yksivaiheisessa 

asiakassiirtymässä. Viestin todellinen toimitusaika vaihtelee vastaanottajan sähköpostipalvelimen, 

viestin lähettämiseen käytetyn kanavan ja muiden tekijöiden perusteella.) 

HUOMAUTUS Tämä toiminto ilmaisee lähettävien vuorovaikutusten absoluuttisen enimmäismäärän 

(olettaen, että käytettävissä on riittävän suuri kuukausittainen vuorovaikutuskiintiö). Tämä määrä 

perustuu ostettujen yhteyshenkilö- tai vuorovaikutuspakettien määrään. Todelliset rajat näkyvät 

Kiintiön rajat -sivulla. 
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Luovuuden parantaminen tekoälypohjaisten sähköpostin sisältöideoiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

31. elokuuta 

2022 

- Maaliskuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Koneoppimisteknologiaa hyödyntämällä saadaan liittyviä sisältöideoita ja luodaan välittömästi 

aktivoivia sähköpostiviestejä. 

Sisältöideat auttavat löytämään kirjoittamisen aiheita. Sisältöideoita voi käyttää 

sähköpostisisällön luomisen lähtökohtana – nämä ideat muistuttavat työtoverien kanssa 

järjestettävää ideointipalaveria. Sisältöideat yksinkertaistavat ja tehostavat sähköpostiviestien 

luontia siinä määrin, että se muuttuu hauskaksi. Kyse on uudesta, innovatiivisesta toiminnosta, 

joka perustuu uusimpaan tekoälyteknologiaan. 

Toiminnon tiedot 

Tekoälypohjainen sisältöideatoiminto auttaa pääsemään alkuun sähköpostien luonnissa, ja sen 

avulla löydetään uusia tapoja ilmaista ajatuksia. Toiminto perustuu GPT-3-nimiseen 

koneoppimismalliin, ja sen koulutuksessa on käytetty valtavia määriä internetistä saatuja 

tekstiesimerkkejä. 

• Sisältöehdotuksia saadaan sähköpostiviestin avainkohtien perusteella. 

• Käytössä on luotu englanninkielinen teksti, joka näyttää ja kuulostaa samalta kuin ihmisen 

kirjoittama teksti. 

• Annetut mukautetut sisältöideat perustuvat viimeisimpiin markkinointisähköpostiviesteihin. 

• Luotuja ehdotuksia voidaan arvioida ja muokata omien tarpeiden mukaan. 

HUOMAUTUS Tämä toiminto tulee saataville Yhdysvalloissa ja vain englanninkielisissä ympäristöissä. 

Saatavuus muilla maantieteellisillä alueilla ja muilla kielillä ilmoitetaan myöhemmin. 
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Sisältöideaesimerkki 

Katso myös 

Sähköpostin luonnin aloittaminen tekoälyä hyödyntämällä sisältöideoiden avulla 

(dokumentaatio) 

Hetkiperusteinen 

Yleiskatsaus 

Hetkiin perustuvan markkinoinnin ottaminen käyttöön reaaliaikaisen siirtymän orkestroinnin 

avulla. Nykyiset odotukset edellyttävät, että asiakas otetaan huomioon aivan uudella tavalla. 

Asiakkaiden saaminen ja heistä kiinni pitämisestä kilpaillaan koko ajan entistä enemmän. Tämän 

vuoksi brändien on siepattava ne hetket, jolloin he ovat tekemisissä asiakkaan kanssa, ja 

asiakkaita on palveltava juuri silloin. 

Kuluttajat saadaan kiinnostumaan hyödyntämällä soveltuvaa kosketuspistettä, määrittämällä 

sieppauslomakkeita muutamassa minuutissa verkkosivuilla, liittämällä hallinnassa olevia kanavia 

ja sisällyttämällä muistutuksia toimintakehotteiden viimeistelemisestä asiakassiirtymässä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/content-ideas
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Lisäävien päivitysten tekeminen ja siirtymien optimointi analysoitaessa kaikkia 

aiempia versioita 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

15. elokuuta 

2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Julkaistujen siirtymien muokkaus helpottuu. Siirtymiä voi parantaa toistuvilla parannuksilla, jotka eivät 

vaikuta asiakkaiden toimintaan, ja optimoimalla liiketoimintatulos seuraamalla kutakin päivitystä. 

Dynamics 365 Marketingissa on jo nyt helppo päivittää julkaistuja siirtymiä, mikä mahdollistaa 

siirtymien optimoinnin ja liiketoiminnan tulosten parantamisen. Tämä uusi toiminto helpottaa 

siirtymien muokkaamista yhteistyössä muiden kanssa. Julkaistuihin siirtymiin voi nyt tehdä pieniä 

muutoksia, kuten muuttaa elementin nimeä tai säätää tavoiteprosessia ilman uuden version luontia. 

Siirtymiin uskaltaa tehdä yhdessä tiimin kanssa monimutkaisia rakenteellisia muutoksia, sillä 

Marketing-sovellus seuraa automaattisesti kutakin päivitysversiota. Tämän vuoksi siirtymien 

muokkaaminen on yhtä yksinkertaista kuin asiakirjojen muokkaaminen: jokaista muutosta 

seurataan ja jokainen muutos on tarkistettavissa. 

Muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaisiin, joiden siirtymä on jo alkanut. Jos asiakkaiden siirtymä 

on kesken, he voivat jatkaa aloittamassaan siirtymäversiossa etenemistä, mutta uusien 

asiakkaiden siirtymä sisältää kaikki päivitykset. 

Kopioita ei enää luoda aina muutosta tehtäessä, joten siirtymäluettelon näkymä on selkeä. 

Kunkin version analytiikka säilytetään. Tällä tavoin siirtymätyönkulkua ja tavoitteiden 

saavuttamista voidaan vertailla siirtymän versioiden kesken. 

Toiminnon tiedot 

• Julkaistuja siirtymiä voi muokata turvallisesti. 

• Automaattisen versionhallinnan avulla voi vertailla kaikkien aiempien siirtymäversioiden 

analytiikan tuloksia. 

• Tiimissä on helppo tehdä yhteistyötä muutosten seurannan ja muistiinpanojen ansiosta. 
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Tavoitettavuuden laajentaminen mukautettujen kanavien avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Mukautettujen kokemusten toimittaminen niiden kanavien kautta, joissa asiakkaita halutaan 

aktivoida siirtymän osana. 

Reaaliaikaisen markkinoinnin laajentaminen tuttujen viestintäkanavien avulla auttaa aktivoimaan 

asiakkaita merkityksellisinä hetkinä. Reaaliaikaisen markkinoinnin mukauttamis-, suostumus- ja 

analytiikkatyökalujen avulla voidaan luoda vakuuttavaa sisältöä. Tämän sisällön toimittamiseen 

käytetään sitten ensisijaisia viestintäkanavia, kuten paikallista tekstiviestipalvelua tai WhatsAppia. 

Todistetusti toimivien kanavien hyödyntäminen, niiden liittäminen uusiin tai aiemmin luotuihin 

siirtymiin sekä niiden koko potentiaalinen käyttäminen Dynamics 365 Marketingin avulla 

asiakkaiden aktivoinnin maksimointiin. 

Toiminnon tiedot 

Reaaliaikaiseen markkinointiin sisältyvien kanavien (sähköposti, tekstiviesti ja palveluilmoitukset) 

lisäksi siirtymiin voidaan nyt luoda mukautettuja kanavia. Mukautetut kanavat tuovat 

asiakasviestintään lisää laajennettavuutta ja mukautettua kohdennusta. 

• Valitun uuden mukautetun kanavan, kuten paikallisen tekstiviestipalvelun tai tietyn 

sähköpostipalvelun, asentaminen ja määrittäminen. 

• Mukautettuihin kanaviin voi luoda malleja Dynamics 365 Marketing -editoreissa, ja niitä 

voidaan käyttää asiakassiirtymässä. 

• Mukautettuja kanavia voi optimoida laadukkailla ominaisuuksilla, kuten mukauttamisen, 

suostumuksen ja toimitettavuusanalyysin avulla. 
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Tavoitettavuuden laajentaminen mukautettujen kanavien avulla 

Asiakkaan toimintojen edistäminen lähettämällä siirtymässä muistutuksia 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Joulukuu 2022 - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tuottavuuden tehostaminen parannetun muistutuksen ja toistuvan viestin 

orkestrointiominaisuuksien avulla. 

Asiakkaita kannustetaan toimintaan lähettämällä muistutuksia ja toistamalla viestejä, kunnes 

hyväksytty tapahtuma tai aktiviteetti tapahtuu. Nyt on mahdollista luoda entistä 

toimintakeskeisempiä siirtymiä muistuttamalla asiakasta, kunnes toimintakehotus suoritetaan. 

Tämän toiminnon ansiosta ei enää tarvitse luoda johdannaishaaroja, jotka tarkistavat kunkin 

vaiheen jälkeen, tapahtuuko hyväksyttävä toiminto, tai jotka määrittävät enemmän kuin kaksi 

mahdollisuutta sisältäviä ehtoja. Tämä ei yksinkertaista ainoastaan siirtymän logiikkaa ja luontia 

vaan myös käynnissä olevien siirtymien analyysia. 
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Toiminnon tiedot 

Esimerkiksi muistutustoiminnosta: Hylätty ostoskorisiirtymä käynnistyy, kun asiakas lisää 

nimikkeitä ostoskoriin. Muistutustoimintoa käytettäessä siirtymä muistuttaa ostoskorin 

hylkäävää asiakasta siirtymään kassalle ja lähettää useita viestejä, mukaan lukien tiettyjä 

tarjouksia sisältäviä viestejä, kassalle siirtymiseen saakka. Vastaavasti konferenssiin 

ilmoittautumisen aloittanutta asiakasta voidaan muistuttaa ilmoittautumisen suorittamisesta 

loppuun siihen saakka, että se tehdään, tai kunnes ilmoittautumisaika päättyy. 

• Tuottavuuden parantaminen yksinkertaistamalla logiikkaa, parantamalla luettavuutta ja 

vähentämällä ylläpitoa. 

• Viestijoukon, kuten muistutuksia, sisältävien siirtymien luominen, kunnes hyväksytty 

tapahtuma tai aktiviteetti tapahtuu. 

• Viestien lähettäminen voi päättyä asiakkaan tekemään toimintoon, tai ne voivat päättyä 

tiettynä ajankohtana. 

Vierailijat asiakkaiksi muuntavien liidien sieppauslomakkeiden luominen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Sivustoihin sijoitettavia ja asiakkaiden huomion kiinnittäviä älykkäitä lomakkeita voidaan luoda 

vaivattomasti, ja asiakkailta voidaan sitten kerätä tietoja näillä lomakkeilla. 

Liidien sieppauslomakkeet ovat olennaisia markkinointitietojen keräämisessä, vierailijoiden 

muuntamisessa liideiksi ja liidien muuntamisessa arvokkaiksi asiakkaiksi. Reaaliaikaisen 

markkinoinnin uuden intuitiivisen lomakekokemuksen avulla on helppo luoda laajennettuja 

ominaisuuksia sisältäviä moderneja lomakkeita ilman kehittäjien toimia. 

Toiminnon tiedot 

• Vedä ja pudota -periaatteella toimiva moderni editori opastaa koko lomakkeen 

luontiprosessin ajan. 

• Kehittäjät eivät ole enää välttämättömiä, vaan lomakkeiden luonnin voi aloittaa välittömästi. 

• Lomake voidaan julkaista heti erillisenä sivuna, tai se voidaan upottaa aiemmin luodulle sivulle. 
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• Asiakkaille voidaan toimittaa vaikuttavia, brändin mukaisia lomakkeita, joiden avulla voidaan 

seurata keskusteluja. 

 

Lomake-editori sekä kaavio- ja työkalupaneeli 

Mukauttaminen 

Yleiskatsaus 

Mukautetun sisällön hyödyntäminen lisää käyttäjäryhmän vuorovaikutusten määrää. Mukauttaminen 

ei ole enää ylellisyyttä. Se on välttämättömyys, koska sen ansiosta asiakas todennäköisemmin tekee 

ensimmäisen ostoksen, palaa ostoksille ja tekee suosituksia. Merkityksellisen mukauttamisen 

toimittaminen edellyttää tietojen ja tekoälyn tehokasta hyödyntämistä. 

Asiakaskokemusta voi parantaa kohdistamalla toiminnot oikeaan käyttäjäryhmään, toimimalla 

luovasti, tarjoamalla vaikuttavaa, erittäin mukautettua sisältöä tekoälyn avulla sekä hyväksymällä 

asiakkaan suostumus ja valinnat. 

Kohdistaminen oikeaan käyttäjäryhmään uuden segmenttien luontityökalun avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

14. 

kesäkuuta 2022 

- Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Tuottavuutta parannetaan luomalla yhteyshenkilöistä ja liideistä intuitiivisesti segmenttejä 

uudessa segmenttien luontityökalussa. 

Markkinointiin tehtyjen sijoitusten tuoton parantamisen kannalta on tärkeää, että segmentit 

kohdistetaan oikeaan käyttäjäryhmään. Segmenttejä voidaan nyt luoda vaivattomasti 

kuvailemalla ne luonnollisella kielellä tai käyttämällä helppoa vedä ja pudota -

logiikanmuodostinta, joka ei vaadi erityistä tietämystä monimutkaisista tietorakenteista ja 

loogisista operaattoreista. Voit varmistaa luottamuksesi segmenttien rakentamiseen 

esikatselemalla jäseniä ja arvioimalla segmenttien luonnoksen koon luontiprosessin osana. 

Lisäksi segmenttien muodostimen avulla voit rakentaa segmenttejä käyttämällä liidejä. Tämän 

jälkeen voit kohdistaa liidit suoraan käyttämällä asiakassiirtymiä kysynnän luontiohjelmissa. 

Toiminnon tiedot 

Markkinoijien on kohdistettava markkinointi oikeaan käyttäjäryhmään, jotta kampanjoista 

saadaan irti kaikki hyöty. Segmentit ovat yksi parhaista työkaluista varmistettaessa, että 

kohdistaminen on tehty oikeaan käyttäjäryhmään. Dynamics 365 Marketingin uudella segmentin 

luontityökalulla voidaan luoda segmenttejä vaivattomasti kuvailemalla ne luonnollisella kielellä 

tai käyttämällä helppoa vedä ja pudota -logiikanmuodostinta, joka ei vaadi erityistä tietämystä 

monimutkaisista tietorakenteista ja loogisista operaattoreista. 

• Käyttäjäryhmän segmentointia voi tarkentaa luomalla segmenttejä yhteyshenkilöiden ja 

liidien määritetietojen perusteella. 

• Kaikkia määritteitä voi etsiä ja hakea oikeanpuoleisessa ruudussa, ja niitä voi lisätä kyselyihin 

rikastamaan segmenttejä monimutkaisen logiikan avulla. 

• Segmentin jäsenten määrää voi arvioida ja esikatsella segmentin luontiprosessin osana. 

• Luonnollisen kielen käyttäminen helpottaa segmenttien luontikokemusta ja avustaa sitä älykkäästi. 
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Segmentin luontitoiminto 

Katso myös 

Segmenttien muodostaminen reaaliaikaisessa markkinoinnissa (dokumentaatio) 

Sisällön hallinta vaivattomasti useissa tuotemerkeissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

28. 

heinäkuuta 2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Liiketoimintarakenteen mukaisia brändiprofiileja luomalla voidaan hallita eri brändejä 

vaivattomasti ja vähentää sisältöön liittyviä virheitä. 

Toiminnon tiedot 

• Organisaatiolle tai kullekin liiketoimintayksikölle voidaan luoda useita brändejä. 

• Sähköpostiviestien oletuslähettäjien määrittäminen. 

• Yhteisöpalvelun oletuslinkkien määrittäminen. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/real-time-marketing-build-segments
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• Brändiprofiilin laajentaminen hyödyntämällä mukautettuja arvoja, joita voidaan käyttää 

sisältöä luotaessa. 

 

Brändiprofiili 

Katso myös 

Johdonmukaisen brändäyksen luominen brändiprofiilien avulla (dokumentaatio) 

Liiketoimintatarpeita vastaavien suostumuksen ja mieltymysten sieppaaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Asetuskeskuksia voi mukauttaa sekä asiakkaan suostumusta noudattaa ja seurata 

liiketoimintarpeiden mukaisesti useiden brändien ja liiketoimintayksiköiden osalta. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/brand-profiles
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Asiakkaiden aktivointia voidaan ylläpitää antamalla heille mahdollisuus hallita aiheita ja kanavia, 

joita he haluavat käyttää. Asiakkaille annetaan mahdollisuus tilata heitä kiinnostavia aiheita 

samalla, kun varmistetaan suostumuksen sieppaaminen siten, että lakisääteiset ja määräysten 

mukaiset vaatimukset täyttyvät. Nolojen ja kalliiden määritysvirheiden välttäminen hyödyntämällä 

reaaliaikaista markkinointiaiheen tukea, joka estää asiakastilausluetteloiden ylläpidon ja 

noudattamisen monimutkaistumisen. Lisäksi hyödynnetään brändiä paremmin edustavien 

reaaliaikaisten markkinointiasetuskeskusten parannuksia. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavien uusien toimintojen avulla voidaan suunnitella brändin ja vaatimustenmukaisuuden 

tarpeita vastaava suostumus: 

• Aiheiden luonti ja hallinta asiakkaiden markkinointitilausten hyväksymistä varten. 

• Brändin ja liiketoimintayksiköiden mukaisten aiheiden ja asetuskeskusten luominen. 

• Reaaliaikainen markkinointi valvoo automaattisesti suostumus- ja aihetarkistuksia ilman 

tarvetta luoda tai hallita yhteyshenkilöiden tai liidien tilausluetteloita. 

• Reaaliaikaisen markkinointiasetuskeskusten määrittäminen brändin ulkoasua vastaavaksi 

uusien logo-, tyyli- ja värivaihtoehtojen avulla.
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Sales 
Dynamics 365 Salesin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Salesin uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Sales on markkinoiden johtava myyntisovellus, joka auttaa ymmärtämään 

asiakkaita ja heidän ostotapojaan sekä parantamaan näin myyntiä. Tämä kaikki perustuu 

tietoihin, älykkäisiin toimintoihin ja käyttäjiä miellyttäviin ostoskokemuksiin. Dynamics 365 Sales 

antaa myyjän hyödyntää liiketoimintatietoja kaikkialla käyttämällä esimerkiksi suosittuja 

tuottavuustyökaluja, kuten Office 365:tä ja Teamsia. Kun myyjät keskittyvät tärkeisiin ja aitoihin 

vuorovaikutuksiin, he voivat nopeasti hahmottaa, mikä on asiakkaan tietyn hetkisissä tarpeissa 

oleellista. Samalla myynti tehostuu. 

Tapa työskennellä on muuttunut dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti 

muutaman edellisen vuoden aikana. Myös myyjä rooli muuttuu. Ostajat odottavat saavansa 

digitaalisten ja mukautettujen kokemusten yhdistelmän koko siirtymän ajalle. Myyjän 

kehityskaari vaatii useita muutoksia nykyiseen kokemukseen: työn priorisointia, älykkäitä 

digitaalisen viestinnän työkaluja, aiempaa parempaa yhteistyötä tuottavuuden parantamiseksi ja 

enemmän aikaa, jotta myyjät muuttuvat asiakkaiden luotettaviksi neuvonantajiksi. Jotta tämä 

olisi mahdollista, myyjät eivät saa saada liikaa tietoja, vaan heidän on voitava käyttää tietoja 

luomaan lisäarvoa jokaisessa asiakasvuorovaikutuksessa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan myyntikokemuksen optimointia auttamalla myyjiä 

priorisoimaan töitään tietojen ja tekoälyn avulla. Myyjät voivat käyttää liiketoiminta- ja 

tuottavuustyökaluja tarpeen mukaan. Tällä tavoin syntyy tilannekohtaisia yhteistyökokemuksia, 

minkä lisäksi myyjien vuorovaikutukset tehostuvat ja heille jää aikaa keskittyä asiakasyhteyksiin. 

Onko sinulla uutta toimintoa koskeva idea tai haluatko antaa palautetta? Ota meihin yhteyttä 

myynti-ideasivulla 

https://aka.ms/SalesIdeas
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Raportointi 

Dynamics 365 Sales tarjoaa standardoidut raportit, jotka antavat myyntipäälliköille ja 

järjestelmänvalvojakäyttäjille mahdollisuuden hahmottaa, miten myyntisovellusta käytetään. 

Raportit auttavat myös mittaamaan sovellusta käyttävien tiimien ja yksittäisten käyttäjien 

suorituskykyä. Suodatusparametrien avulla saadaan erilaisia näkökulmia myyntitietueen 

suorituskykyyn ja siihen, miten niitä käytetään. 

Lisätietoja on kohdassa Myynnin käyttöraporttien näyttäminen ja hahmottaminen. 

Myynnin nopeuttaja ja prosessin automatisointi 

Myynnin nopeuttaja on myynnin aktivointiympäristö, jossa myyjät voivat olla tehokkaasti 

yhteydessä prospekteihin ja asiakkaisiin useiden kanavien kautta. Priorisoitu työluettelo ohjaa 

lisäksi myyjiä ottamaan yhteyttä oikeisiin asiakkaisiin sekä tehostamaan työnkulkua 

automatisoinnin ja integroinnin avulla. 

Lisätietoja on kohdassa Mikä on myynnin nopeuttaja?. 

Prosessin automatisoinnin avulla liidit ja mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti 

oikeille myyjille. Helposti määritettävien sääntöjen avulla liidit ja mahdollisuudet voidaan jakaa 

älykkäästi myyntitiimien kesken liiketoimintalogiikan perusteella. Lisäksi voidaan ylläpitää 

saatavuutta ja kapasiteettia, mikä tasapainottaa tiimin jäsenten työtaakkaa. 

Keskusteluanalytiikka 

Keskusteluanalytiikka kerää tietoja käyttäjäanalyysin ja datatieteen avulla myyjien 

puhelutallenteista ja Dynamics 365 Salesista. Se antaa tietoja ja merkityksellisiä tietoja, joiden 

avulla voidaan älykkäästi hallita myyntitiimiä ja valmentaa myyjiä ennakoivasti. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/view-understand-sales-usage-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/sales-accelerator-intro
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Tässä aallossa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: 

• Kunkin asiakasvuorovaikutuksen sieppaaminen antaa reaaliaikaisia merkityksellisiä 

liiketoimintatietoja. Microsoftin viestintäkanavia, kuten Teamsia, Outlookia ja Azure 

Communication Servicesiä, asiakasvuorovaikutukseen käyttävät organisaatiot voivat sujuvasti 

yhdistää nämä vuorovaikutukset liittyviin yritystietotietueisiin kontekstia vaihtamatta samalla, 

kun tärkeät merkitykselliset liiketoimintatiedot pysyvät esillä. 

• Keskusteluanalytiikan hankkiminen olennaiseksi osaksi päivittäisiä Dynamics 365 Sales -

työnkulkuja. 

• Toimintaa voi tehostaa ja kauppoja syntyy enemmän, kun käytössä on merkitykselliset 

liiketoimintatiedot ja tuottavuustyökalut, kuten reaaliaikaiset vihjeet puhelujen aikana, 

kysymyksen tunnistaminen ja analyysit. 

Lisätietoja keskusteluanalytiikasta on kohdassa Myyjien valmennuksen ja myyntipotentiaalin 

parantaminen keskusteluanalytiikan avulla. 

Teams- ja Outlook-yhteistyö 

Myyjät voivat toimia tehokkaasti paikasta riippumatta Dynamics 365:n sekä Microsoft Teamsin ja 

Outlookin integroinnin ansiosta. 

Lisätietoja on kohdassa Microsoft Teams -integroinnin yleiskatsaus. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Salesin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/dynamics365-sales-insights-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/dynamics365-sales-insights-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-integration
https://aka.ms/Plan/2022RW2/Sales
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Salesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Salesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkeimmin Salesin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Salesin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Salesin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Salesin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Sales
https://aka.ms/Updates/Sales
https://aka.ms/updates/calendar/Sales
https://aka.ms/licensing/Sales
https://aka.ms/documentation/Sales
https://aka.ms/community/Sales
https://aka.ms/events/Sales
https://aka.ms/trials/Sales
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Dynamics 365 Salesin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Keskusteluanalytiikka 

Keskusteluanalytiikan avulla myyntitiimit voivat siepata asiakasvuorovaikutuksia, litteroida 

puhelut automaattisesti, analysoida sisältöä ja tuottaa merkityksellisiä tietoja. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Vinkkien ja ehdotusten 

hankkiminen asiakkaan 

kanssa käytävän puhelun 

aikana 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

- Maaliskuu 

2023 

Raportointi 

Nopea ja helppo tapa käyttää kattavia ja standardoituja Dynamics 365 Salesin tuotteen käyttöä 

koskevia merkityksellisiä tietoja. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Kattavien ja standardoitujen 

Salesin tuotteen käyttöä 

koskevien merkityksellisten 

tietojen käyttäminen 

nopeasti ja helposti 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

15. 

kesäkuuta 

2022 

- Marraskuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Edistymisen seuraaminen 

myyjän koontinäytön avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Joulukuu 

2022 

Myynnin nopeuttaja ja prosessin automatisointi 

Ohjaa myyjiä ennakoivan analytiikan ja prosessiautomaation avulla yhdessä työtilassa uusien 

kauppojen tekemiseen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Asiakkaiden aktivointi 

tekstiviestien avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Joulukuu 

2022 

- - 

Sarjojen ja Seuraavaksi-

pienoissovelluksen 

käyttäminen lomakkeissa 

sekä sarjojen luonnin 

mahdollistaminen myyjille 

Käyttäjille automaattisesti 15. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Mukautettavat 

työluettelokortit antavat 

oikeat tilannekohtaiset tiedot 

myyjälle 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Parannettu järjestyksen 

luontikokemus uuden 

suunnitteluohjelman avulla 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asiakkaan aktivoinnin 

parantaminen tunnistamalla 

liidien ja yhteyshenkilöiden 

kaksoiskappaleet 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Marraskuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Myyntiprosessien 

parantaminen käyttämällä 

sarjoissa A/B-testausta 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Määrityksen tarkkuuden 

parantaminen segmentin 

prioriteetin avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Myyjien ohjaaminen 

samanaikaiseen 

työskentelyyn 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Helmikuu 

2023 

Liidien aktivointiprosenttien 

parantaminen vahvistettujen 

sähköpostiosoitteiden avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 

2022 

- Maaliskuu 

2023 

Prosessin tehostaminen 

sarjan merkityksellisten 

tietojen avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Helmikuu 

2023 

- Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Teams- ja Outlook-yhteistyö 

Myyjät voivat toimia tehokkaasti paikasta riippumatta Dynamics 365:n sekä Microsoft Teamsin ja 

Outlookin integroinnin ansiosta. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Microsoft 

Viva Sales 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 
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* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Keskusteluanalytiikka 

Yleiskatsaus 

Keskusteluanalytiikka kerää tietoja käyttäjäanalyysin ja datatieteen avulla myyjien 

puhelutallenteista ja Dynamics 365 Salesista. Se antaa tietoja ja merkityksellisiä tietoja, joiden 

avulla voidaan älykkäästi hallita myyntitiimiä ja valmentaa myyjiä ennakoivasti. 

Tässä aallossa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: 

• Kunkin asiakasvuorovaikutuksen sieppaaminen antaa reaaliaikaisia merkityksellisiä 

liiketoimintatietoja. Microsoftin viestintäkanavia, kuten Teamsia, Outlookia ja Azure 

Communication Servicesiä, asiakasvuorovaikutukseen käyttävät organisaatiot voivat sujuvasti 

yhdistää nämä vuorovaikutukset liittyviin yritystietotietueisiin kontekstia vaihtamatta samalla, 

kun tärkeät merkitykselliset liiketoimintatiedot pysyvät esillä. 

• Keskusteluanalytiikan hankkiminen olennaiseksi osaksi päivittäisiä Dynamics 365 Sales -

työnkulkuja. 

• Toimintaa voi tehostaa ja kauppoja syntyy enemmän, kun käytössä on merkitykselliset 

liiketoimintatiedot ja tuottavuustyökalut, kuten reaaliaikaiset vihjeet puhelujen aikana, 

kysymyksen tunnistaminen ja analyysit. 

Lisätietoja keskusteluanalytiikasta on kohdassa Myyjien valmennuksen ja myyntipotentiaalin 

parantaminen keskusteluanalytiikan avulla. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/dynamics365-sales-insights-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/dynamics365-sales-insights-app
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Vinkkien ja ehdotusten hankkiminen asiakkaan kanssa käytävän puhelun aikana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Tammikuu 

2023 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Myyjät saavat tekoälyyn pohjautuvia merkityksellisiä tietoja, ja niiden avulla he voivat käyttää 

kätevästi tietoja haastavan myyntipuhelun aikana. 

Toiminnon tiedot 

Etämyynti voi olla tehokkaampaa kuin kasvokkain tapahtuva myynti, sillä keskusteluanalytiikka 

antaa automaattisesti reaaliaikaisia ehdotuksia ja vihjeitä, kun myyjä puhuu asiakkaan kanssa tai 

on tämän kanssa Teams-kokouksessa. Ehdotukset sisältävät esimerkiksi tuotetta tai palvelua 

koskevia tietoja ja puheenaiheita, kilpailijoiden vertailukortteja ja hinnoittelutietoja. 

Raportointi 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Sales tarjoaa standardoidut raportit, jotka antavat myyntipäälliköille ja 

järjestelmänvalvojakäyttäjille mahdollisuuden hahmottaa, miten myyntisovellusta käytetään. 

Raportit auttavat myös mittaamaan sovellusta käyttävien tiimien ja yksittäisten käyttäjien 

suorituskykyä. Suodatusparametrien avulla saadaan erilaisia näkökulmia myyntitietueen 

suorituskykyyn ja siihen, miten niitä käytetään. 

Lisätietoja on kohdassa Myynnin käyttöraporttien näyttäminen ja hahmottaminen. 

Kattavien ja standardoitujen Salesin tuotteen käyttöä koskevien merkityksellisten 

tietojen käyttäminen nopeasti ja helposti 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

15. kesäkuuta 

2022 

- Marraskuu 

2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/view-understand-sales-usage-reports
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Liiketoiminta-arvo 

Myyntipäälliköt ja järjestelmänvalvojat saavat merkityksellisiä tietoja myyntitietueiden käytöstä, 

ja he voivat vertailla käyttöä erilaisten parametrien, kuten liiketoimintayksiköiden, roolien ja 

aikavälien, perusteella. 

Toiminnon tiedot 

Standardoidut raportit näyttävät myyntitietueiden käytön yleiskatsauksen. Järjestelmänvalvoja 

tai myyntipäällikkö voi analysoida käyttäjien suorittamia CRUD (luonti, luku, päivitys, poisto) -

toimintoja. CRUD-toimintoja voidaan analysoida kaikissa COLA (yhteyshenkilö, mahdollisuus, 

liidi ja asiakas) -entiteeteissä. Lisäksi voidaan porautua tietoihin parametrien, kuten aikavälin, 

alueen ja käyttäjän, perusteella. Nämä raportit näyttävät parhaiten suoriutuvat CRUD-

toimintojen käyttäjät. 

 

Asiakaskäyttöraportit 

Katso myös 

Myynnin käyttöraporttien näyttäminen ja hahmottaminen (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/view-understand-sales-usage-reports
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Edistymisen seuraaminen myyjän koontinäytön avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Myyjä keskittyy työssään suhteiden hallintaan ja tuottomahdollisuuksiksi johtavien 

myyntiaktiviteettien suorittamiseen. Tuotantokapasiteetin lisäämiseksi on ehkä jatkuvasti 

seurattava kaikkea, missä ollaan mukana. Kaikki työ on pystyttävä tarkistamaan ja kalibroimaan 

uudelleen tarvittaessa. 

Tämän toiminnon koontinäytössä on yhteenveto edistymisen kohokohdista ja merkityksellisistä 

tiedoista. Oma aikataulu voidaan järjestää sen jälkeen, kun päivän alussa on tarkasteltu 

koontinäyttöä. Päivän aikana voi puolestaan tarkastella aktiviteetteja. 

Toiminnon tiedot 

Myyjä voi 

• seurata edistymistä tarkastelemalla koontinäyttöä 

• hakea näkymän, jossa on yhteenveto niiden yhteyshenkilöiden, tilien, liidien ja 

mahdollisuuksien aktiviteettien edistymisestä, joiden parissa työskennellään. 

Koontinäytön tiedot ilmaisevat toiminnot, joita myyjä tekee omassa myynnin nopeuttajassa. 
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Päivän tehtävät -yhteenvetonäkymä 

Myynnin nopeuttaja ja prosessin automatisointi 

Yleiskatsaus 

Myynnin nopeuttaja on myynnin aktivointiympäristö, jossa myyjät voivat olla tehokkaasti 

yhteydessä prospekteihin ja asiakkaisiin useiden kanavien kautta. Priorisoitu työluettelo ohjaa 

lisäksi myyjiä ottamaan yhteyttä oikeisiin asiakkaisiin sekä tehostamaan työnkulkua 

automatisoinnin ja integroinnin avulla. 

Lisätietoja on kohdassa Mikä on myynnin nopeuttaja?. 

Prosessin automatisoinnin avulla liidit ja mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti 

oikeille myyjille. Helposti määritettävien sääntöjen avulla liidit ja mahdollisuudet voidaan jakaa 

älykkäästi myyntitiimien kesken liiketoimintalogiikan perusteella. Lisäksi voidaan ylläpitää 

saatavuutta ja kapasiteettia, mikä tasapainottaa tiimin jäsenten työtaakkaa. 

Asiakkaiden aktivointi tekstiviestien avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Joulukuu 2022 - - 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/sales-accelerator-intro
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Liiketoiminta-arvo 

Yritystenvälisessä toiminnassa asiakkaiden aktivointi on tällä hetkellä tärkeä keino muodostaa ja 

ylläpitää asiakassuhteita sekä tehdä kauppoja. Lisäksi on tärkeää kohdata asiakkaat heille 

sopivassa kanavassa. Digitaalisuus on enenevässä määrin osa jokapäiväistä toimintaa, ja monet 

asiakkaat haluavatkin, että yhteydenotot tapahtuvat tekstiviestitse. Tekstiviestit ovat myös 

myyjien kannalta kätevä ja tehokas kanava lähettää muistutuksia, antaa nopeita väliaikatietoja tai 

vastata asiakaskyselyihin. 

Tämä toiminto antaa myyjille mahdollisuuden lähettää tekstiviestejä asiakkaille ja viitata 

aiempiin, tilannekohtaisiin tekstiviesteihin sovelluksesta poistumatta tai asiakastietonäkymää 

menettämättä. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa tiimille mahdollisuuden olla yhteydessä avainsidosryhmiin lähettämällä 

tekstiviestejä sopivissa myyntiprosessin vaiheissa. Tekstiviestivaihe voidaan myös määrittää 

lähettämään muistutuksia tai päivityksiä missä tahansa sarjassa ennen avaintapahtumia tai 

niiden jälkeen. 

Ominaisuuden tärkeitä toimintoja: 

• Myyntipäälliköt voivat valita tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen käytettävän 

palveluntarjoajan. 

• Tekstiviesti ja automaattinen tekstiviesti voidaan lähettää sarjan vaiheena. 

• Tekstiviestimalleja voidaan luoda ja lisätä sarjaan määritetyn vaiheen osana. 

• Tekstiviesti voidaan lähettää myynnin nopeuttajan työtilasta. 

• Edellisiä tekstiviestejä on helppo tarkastella, ja näkyvissä on tilannekohtainen 

myyntientiteetti, kuten liidi- ja mahdollisuustietueet. 

 

Kuvassa näkyy myynnin nopeuttajan työtilasta lähtevä tekstiviesti 
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Sarjojen ja Seuraavaksi-pienoissovelluksen käyttäminen lomakkeissa sekä sarjojen 

luonnin mahdollistaminen myyjille 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 15. elokuuta 2022 - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Myyjät noudattavat myynnin nopeuttajan Seuraavaksi-pienoissovelluksessa ehdotettuja 

aktiviteetteja asiakasvuorovaikutuksen aikana. Tällä hetkellä Seuraavaksi-pienoissovellus on 

saatavana vain myynnin nopeuttajan työtilassa. Myyjät käsittelevät useita liidejä, mahdollisuuksia 

ja muita entiteettejä eikä kaikkiin tietueisiin ole välttämättä liitetty sarjaa, joten myyjien on pakko 

käyttää sekä oletusruudukkoja että myynnin nopeuttajan työtilaa. Tämä toimintoantaa 

mahdollisuuden opastaa myyjiä missä tahansa ruudukossa ja lomakkeessa sarjojen Seuraavaksi-

pienoissovelluksen avulla. 

Myyjillä on kaikkein parhaat mahdollisuudet ymmärtää, mitä asiakkaat tarvitsevat. Heidän on 

pidettävä prospektit aktiivisina, ja heillä on oltava mahdollisuus valita oikea aktivointikanava (kuten 

sähköposti, puhelu tai LinkedIn), sarjan vaiheet ja prospekteja kiinnostava sisältö. Myyjät voivat nyt 

myös luoda ja mukauttaa sarjoja. Sarjojen luontiin ei siis tarvita myyntipäällikköä, ja myyjät voivat 

automatisoida työtään ja mukauttaa viestintäänsä, kun he ottavat yhteyttä prospekteihin. 

Toiminnon tiedot 

Muutoksen vaikutus: 

• Seuraavaksi-pienoissovellus on upotettu oletusarvoisiin liidi-, mahdollisuus-, yhteyshenkilö- 

ja asiakaslomakkeisiin, minkä lisäksi Seuraavaksi-pienoissovellus voidaan upottaa mihin 

tahansa muuhun entiteettilomakkeeseen. 

• Myyjiä voidaan opastaa sarjojen avulla millä tahansa sivulla tai missä tahansa lomakkeessa. 

• Myyjän oletuskäyttöoikeusrooliin on lisätty sarjojen luonti- ja mukautusoikeudet. 

• Minkä tahansa käyttöoikeusroolin oikeuksia voidaan muuttaa siten, että käyttäjillä on 

mahdollisuus luoda ja liittää sarjoja. 

• Myyjät ja muut sallitut käyttäjät voivat käyttää sarjan suunnitteluohjelmaa 

myyntikeskussovelluksen Henkilökohtaiset asetukset -alueella. 

• Myyjät voivat mukauttaa yhteydenottosuunnitelmia mukauttamalla sarjoja omien 

mieltymysten mukaan, mikä koskee esimerkiksi viestintämenetelmää (kuten sähköposti, 

puhelu tai LinkedIn), kieltä, odotusaikaa ja seurantatekniikkaa. 
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Seuraavaksi-pienoissovellus oletuslomakkeessa 

 

Seuraavaksi-pienoissovellus ilman aktiviteetteja 
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Myyjien sarjan yhdistämiskokemus 

 

Myyjät voivat luoda sarjoja 

Katso myös 

Sarjojen luonti ja yhdistäminen itse (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/create-sequence-seller


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Sales 81 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Mukautettavat työluettelokortit antavat oikeat tilannekohtaiset tiedot myyjälle 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Myyjät tarvitsevat eri entiteettien oleelliset tiedot, jotta tehtävä voitaisiin suorittaa tehokkaasti. 

Tiedot voidaan näyttää asiakkaille eri tavoin. Mukautettavat työluettelokortit antavat 

myyntipäälliköille mahdollisuuden tarjota työluettelokorteissa olennaisimmat ja tärkeimmät tiedot. 

Toiminnon tiedot 

Myyjät voivat käyttää mukautettavia työluettelokortteja eri entiteettityypeille. Myyjät saavat 

työnimikkeistä asiayhteyteen liittyviä tietoja. Yritykset voivat määrittää nämä kortit tarpeidensa mukaan. 

 

Työluettelokortin mukauttaminen 

Katso myös 

Työkohteiden ulkoasun mukauttaminen (dokumentaatio) 

Parannettu järjestyksen luontikokemus uuden suunnitteluohjelman avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/customize-work-list-card
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Liiketoiminta-arvo 

Sarjat auttavat levittämään ja varmistamaan onnistuneita myyntistrategioita. Myynnin 

aktivointipäälliköt hyötyvät sarjan suunnittelutoiminnon parannetusta käyttökokemuksesta ja 

parannetuista toiminnoista sarjojen määrittämisen aikana. 

Toiminnon tiedot 

Tämän muutoksen jälkeen käyttäjällä on yhdenmukainen automaatiokokemus Dynamics 365 

Marketingin asiakassiirtymän hallinnassa ja Dynamics 365 Salesin sarjoissa. Näin kummankin 

järjestelmän käyttäminen on helppoa. 

Uuden sarjan suunnittelutoiminnon avulla myyntipäällikkö ja operatiivinen ryhmä voivat 

• muokata sarjan vaihetta sellaisen sivupaneelin avulla, jossa parannettu kokemus tuo lisätilaa 

• etsiä ja määrittää sarjan päättämisehto 

• tunnistaa minkä tahansa päättymiskuvakkeen omaavan sarjan haaran päättyminen 

• tallentaa kaikki sarjan vaiheiden muutokset yhdellä napsautuksella. 

 

Uusi suunnitteluohjelma 
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Sivupaneeli, jossa voi muokata ja tarkastella vaiheita 

 

Uusi ponnahdusikkuna vaiheiden, ehtojen ja komentojen lisäämistä varten 
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Katso myös 

Sarjan luonti ja aktivointi (dokumentaatio) 

Asiakkaan aktivoinnin parantaminen tunnistamalla liidien ja yhteyshenkilöiden 

kaksoiskappaleet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Liidien kaksoiskappaleet voivat aiheuttaa sen, että useilla työntekijöillä on keskusteluja saman 

potentiaalisen liidin kanssa. Koska brändin viestintää ei ole sujuvoitettu, asiakkaan asenne voi 

olla negatiivinen. Sisäisesti se vaikuttaa organisaation myynnin raportointiin, soveltuvaan 

kohderyhmittelyyn ja tietojen yhdenmukaisuuteen samassa asiakas- tai tilinäkymässä. 

Tämän toiminnon avulla voidaan tunnistaa ja hallinta kyseisiä organisaatiossa olevia 

liiditietueiden kaksoiskappaleita. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat 

• määrittää lisää liiketoimintaparametreja, jotka otetaan huomioon kaksoiskappaleiden 

tunnistuksessa ratkaisun mukana toimitettujen vakioparametrien ohella. 

• tunnistaa yhteyshenkilöiden kaksoiskappaleet. 

Myyntiprosessien parantaminen käyttämällä sarjoissa A/B-testausta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/create-and-activate-a-sequence
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Liiketoiminta-arvo 

Sarjat auttavat levittämään ja varmistamaan onnistuneita myyntistrategioita. Ehdotusten ja 

merkityksellisten tietojen yhdistäminen myyntiprosessiin auttaa myyjiä keskittymään asiaan ja 

hyödyntämään jokaista asiakasvuorovaikutusta mahdollisimman hyvin. Lisäksi se parantaa 

todennäköisyyttä onnistuneiden tulosten saavuttamisesta. 

Suorituskyvyltään parhaimmat versiot löydetään testaamalla ja mittaamalla erilaisia sisältöjä, 

kanavia (kuten sähköposti, puhelut ja LinkedIn) sekä vaiheyhdistelmiä. Sarjat voidaan nyt 

optimoida A/B-testauksen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Asiakkaan aktivointia tai myyjien tiedustelussa käyttämää sarjaa voidaan kokeilla vähintään 

kahden eri variantin avulla sekä vertaamalla niillä saatuja tuloksia. Tällä tavoin voidaan sitten 

määrittää optimaalinen aktivointimenetelmä. 

• A/B-testisähköpostin vaiheiden avulla voidaan kokeillaan erilaisia sähköpostin aiheita ja sisältöjä. 

• A/B-testin tuloksia mitataan sarjan vaihetasolla esimerkiksi sähköpostin avaus-, vastaus- ja 

latausprosentin avulla. 

 

A/B-testin luonti 
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Määrityksen tarkkuuden parantaminen segmentin prioriteetin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Liiketoimintatarpeiden vuoksi on ehkä toivottavaa, että tietueiden liittämistä sarjaan ja 

määrittämistä soveltuville myyjille voidaan hallita. Järjestelmänvalvoja voi nyt määrittää 

prioriteetin kullekin segmentille. Tällä tavoin tietueet voidaan määrittää tarkasti soveltuville 

myyjille ja sopiviin sarjojen, mikä parantaa myyntituloksia. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä myyntipäällikkö tai järjestelmänvalvoja luo useita segmenttejä. Kun tietue on luotu, 

se siirtyy näissä segmenteissä satunnaisessa järjestyksessä, mikä aiheuttaa epätarkkoja 

määrityksiä. Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää segmentin määrittämissarja. Tällä tavoin 

tietueet voidaan määrittää tarkasti soveltuville myyjille ja sopiviin sarjojen, mikä parantaa 

myyntituloksia. 

 

Reitityksen tehostaminen segmenttejä priorisoimalla 
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Myyjien ohjaaminen samanaikaiseen työskentelyyn 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Digitaalinen myynti on tiimitoimintaa, jossa useat myyntitiimin jäsenet tekevät yhdessä töitä 

kaupan voittamiseksi. Sarjojen avulla myyjä voidaan opastaa kohti seuraavaa parasta tehtävää 

toimintaa. Tätä voidaan nyt edistää määrittämällä samanaikaisesti tietyn tietueen eri sarjoja eri 

myyjille. Useita myyjiä voidaan opastaa tekemään yhteistyötä ja voittamaan kauppa. Yksi sarja 

voidaan määrittää esimerkiksi asiakkuuspäällikölle ja toisen ratkaisuarkkitehdille samalla, kun 

molemmat käsittelevät kohdeasiakasta samanaikaisesti. 

Toiminnon tiedot 

Tämän parannuksen ansiosta myyntipäällikkö tai toimintatiimi voi 

• määrittää useita myyjiä käsittelemään samanaikaisesti tietyn tietueen eri sarjoja 

• käyttää segmenttejä määrittämään säännöt, jotka yhdistävät sarjat myyjille. 

Tällä tavoin myyjät voivat 

• tarkastella tietueen kaikkien myyjien kaikkia aktiviteetteja yhdistetyllä aikajanalla 

• määrittää sarjan aktiviteetin tiimin jäsenelle ja seurata edistymistä. 

• Oman tulevan aktiviteetin näkeminen työluettelossa ja Seuraavaksi-pienoissovelluksessa. 
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Myyjät voivat esikatsella ja muodostaa yhteyksiä 

Liidien aktivointiprosenttien parantaminen vahvistettujen sähköpostiosoitteiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköposti on edelleen tärkein yritystenvälinen myyntiviestintäkanava, jonka avulla voidaan 

viestiä tehokkaasti prospektien kanssa ja kehittää myynnin tuloksia. Sähköpostiosoitteita ei 

kuitenkaan juurikaan varmisteta säännöllisesti, mikä heikentää tietojen laatua ajan mittaan. 

Myyjän tietokantaan lisätään sähköpostiosoitteita, joiden syntaksi on esimerkiksi virheellinen, 

jotka eivät ole toiminnassa, jotka tilapäisiä tai joita käytetään testaukseen. Ne voivat vaikuttaa 

mahdollisuuksiin saavuttaa halutut tulokset. 

Tämä toiminto auttaa vahvistamaan sähköpostiosoitteet oikea-aikaisesti, mikä pienentää 

toimittamattomien sähköpostien prosenttiosuutta, parantaa aktivointiprosenttia ja tuottaa 

kokonaisuudessaan paremman tuoton käytetylle ajalle. 
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Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon käyttöönoton jälkeen organisaation 

• järjestelmänvalvojat voivat suorittaa osittaisen tai täydellisen kaikkien niiden 

sähköpostiosoitteiden tarkistuksen, joita ylläpidetään organisaation aktiivisissa liideissä 

• myyjät saavat tiedot sellaisista virheellisistä sähköpostipohjaisiin tehtäviin liitetyistä 

sähköpostiosoitteista, jotka näkyvät myynnin nopeuttajan työluettelokortissa ja liidin 

aktiviteettien Seuraavaksi-pienoissovelluksessa. 

 

Sähköpostiosoitteen vahvistuksen ottaminen käyttöön 

 

Sähköpostiosoitteen vahvistuksen varoitussanoma 

Prosessin tehostaminen sarjan merkityksellisten tietojen avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Helmikuu 

2023 

- Ilmoitetaan 

myöhemmin 
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Liiketoiminta-arvo 

Prosessin kokonaistehokkuutta voidaan parantaa seuraamalla ja vertaamalla kutakin sarjaa ja 

vaihetta. Myynnin aktivointipäälliköt ja myyntipäälliköt saavat sellaisia merkityksellisiä tietoja, 

jotka auttavat parantamaan suorituskyvyltään heikkoja sarjoja ja hyödyntämään 

suorituskyvyltään hyvien sarjojen parhaita käytäntöjä. Tarkan analyysin avulla he voivat nopeasti 

tunnistaa tarpeettomat aktiviteetit ja tehokkaimmat asiakasvuorovaikutuskanavat. 

Toiminnon tiedot 

Tämä ominaisuus antaa myynnin aktivointipäälliköille mahdollisuuden tunnistaa sarjassa olevat 

tehottomuudet ja tehdä vaikutusta parantavat tarkennukset. Tämän ominaisuuden avulla 

myynnin aktivointipäälliköt voivat 

• analysoida sarjan vaiheita ja saada tarkkoja merkityksellisiä tietoja tavoista, joiden avulla 

vaiheita parantamalla myyntitulokset ja sarjan suorituskyky paranevat 

• tunnistaa prosessista poikkeamisen ja kehittää keinoja, jotka parantavat prosessin 

noudattamista. Lisäksi he voivat muodostaa korrelaation entiteettien (kuten liidien ja 

mahdollisuuksien) onnistumisprosenttien ja sarjan vaiheiden välille. 

• tunnistaa liiketoiminnassa parhaiten toimivat viestintäkanavat. 

 

Sarjan vaiheiden analyysi 
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Teams- ja Outlook-yhteistyö 

Yleiskatsaus 

Myyjät voivat toimia tehokkaasti paikasta riippumatta Dynamics 365:n sekä Microsoft Teamsin ja 

Outlookin integroinnin ansiosta. 

Lisätietoja on kohdassa Microsoft Teams -integroinnin yleiskatsaus. 

Microsoft Viva Sales 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

1. elokuuta 

2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sovellus antaa myyjille tekoälypohjaisia myynnin merkityksellisiä tietoja ja tietojen 

automatisoinnin myyjien joka päivä käyttämissä tuottavuus- ja yhteistyötyökaluissa eli Microsoft 

365:ssä ja Teamsissa. 

Toiminnon tiedot 

Viva Sales on sovellus, joka on suunniteltu antamaan myyjille mahdollisuus työskennellä 

tehokkaasti toimintaa ohjaavien ja tekoälypohjaisten myynnin merkityksellisten tietojen avulla. 

Viva Salesin avulla myyjät voivat käyttää enemmän aikaa asiakasvuorovaikutukseen ja kauppojen 

sulkemiseen sen sijaan, että heidän aikansa kuluisi tietojen manuaaliseen syöttämiseen ja 

uudelleenkäsittelyyn sekä tehtävien seurantaan. Viva Sales toteuttaa tämän tuomalla CRM:n 

asiakaskontekstin myyjän työnkulkuun sellaisten Microsoft 365:n ja Teamsin integroitujen 

ominaisuuksien avulla, jotka on suunniteltu parantamaan myyjien tuottavuutta, sujuvoittamaan 

myyntitiimin yhteistyötä ja syventämään asiakasvuorovaikutusta. Viva Salesin avulla on helppo 

siepata tietoja CRM:stä ja käyttää tekoälypohjaisia älykkäitä toimintoja, jotka auttavat myyjiä 

luomaan yhteyksiä asiakkaisiin. 

HUOMAUTUS Dynamics 365 Salesin vuoden 2022 2. julkaisuaallon toiminnot, jotka oli aiemmin 

merkitty Teamsin ja Outlookin yhteistyöksi, toimitetaan Microsoft Viva Salesina. 

Lisätietoja Viva Salesista 

Katso myös 

Microsoft Viva Salesin esittely (dokumentaatio)

https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-integration
https://aka.ms/vivasales-releasenote
https://support.microsoft.com/topic/introduction-to-microsoft-viva-sales-e1b89ece-e97f-4a9d-9cdc-9018fde0a6a5
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Service 
Dynamics 365 Customer Servicen vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Customer Servicen uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Customer Service on kokonaisvaltainen asiakastuen palvelu, joka mahdollistaa 

useat palvelumuodot itsepalvelusta vuorovaikutukseen asiakaspalvelijoiden kanssa useiden eri 

kanavien kautta. Customer Servicen avulla asiakaspalvelijat voivat reitittää ja hallita 

palvelupyyntöjä kattavasti ja tehokkaasti. Lisäksi käyttäjät voivat sen avulla kirjoittaa ja käyttää 

tietoartikkeleja, minkä lisäksi he saavat käyttöönsä tekoälyehdotuksia hyödyntävät 

merkitykselliset tiedot ja monipuoliset upotetut analyysitoiminnot. Se sisältää myös lisäosia 

monikanavaiseen aktivointiin keskustelu-, yhteisöpalvelu- ja äänikanavien kautta. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa keskitytään seuraavien ominaisuuksien toimittamiseen: 

• Kaikkikanavaisten ääniominaisuuksien parantaminen tukemalla vastaajaa, takaisinsoittoa ja 

suoraa asiakaspalvelijalle soittamista. 

• Parannettu yhtenäinen reititys sekä pisimpään odottaneen reitityksen, prosenttiosuuteen 

perustuvan reitityksen ja ensisijaiselle asiakaspalvelijalle reitityksen tuki yksinkertaistetun 

taitojen hallinnan avulla. 

• Microsoft Teams -yhteistyöominaisuuksia parannettiin asiakastuen parvella, joka auttaa 

asiakaspalvelijoita ratkaisemaan monipuolisia palvelupyyntöjä. Myös upotettua Teams-

keskustelua ja Teams-kokouksen integrointiominaisuuksia parannetaan. 

• Asiakaspalvelijan kokemusta on modernisoitu uudella edellisten keskustelujen jatkuvalla 

näkymällä, parantamalla siirtymistä useissa istunnoissa ja tekemällä tekoälypohjaisen 

keskustelun yhteenveto. 

• Käyttövalmiiden raporttien laajennettavuutta parannettiin ja esihenkilöille annettiin 

mahdollisuus tarkastella Power Virtual Agents -analytiikkaa kaikkikanavaisen analytiikan 

koontinäytöissä. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Yhdistetty reititys 

Organisaatiot käyttävät perinteisesti jonoon perustuvaa reititystä, jossa saapuvat palvelupyynnöt 

reititetään soveltuvaan jonoon ja asiakaspalvelijat käsittelevät näitä palvelupyyntöjä valitsemalla 

ne jonosta. Organisaatioiden tekemät palvelutasosopimukset voivat jäädä toteutumatta, jos 

asiakaspalvelijat valitsevat helppoja palvelupyyntöjä ja jättävät korkean prioriteetin pyynnöt 

jonoon. Organisaatiot voivat ratkaista tämän skenaarion joko luomalla mukautettuja työnkulkuja, 

jotka jakavat palvelupyynnöt säännöllisesti asiakaspalvelijoille, tai käyttämällä tarkoitukseen 

varattua henkilökuntaa jakamaan palvelupyynnöt tasaisesti asiakaspalvelijoille noudattaen 

samalla organisaation ja asiakkaan valintoja. Kumpikaan tapa ei ole tehokas, kumpikin on altis 

virheille ja tämän lisäksi jonoa on valvottava koko ajan. 

Customer Servicen älykäs reitityspalvelu käyttää tekoälymallien ja sääntöjen yhdistelmää kaikista 

kanavista (palvelupyynnöt, entiteetit, keskustelu, digitaaliset viestit ja ääni) saapuvien pyyntöjen 

delegointiin parhaiten soveltuvalle asiakaspalvelijalle. Delegointisäännöt ottavat huomioon 

asiakkaan määrittämät ehdot, kuten prioriteetin ja automaattisen osaamisalueiden 

kohdistamisen. Uusi reitityspalvelu käyttää tekoälyä työnimikkeiden täysin automaattiseen 

luokitteluun, reititykseen ja määrittämiseen. Tällä tavoin organisaatioiden toimintoja voidaan 

tehostaa, koska jonoa ei enää tarvitse valvoa jatkuvasti eikä töitä jakaa manuaalisesti. 

Teams-integrointi 

Asiakaspalvelijat saavat käyttöönsä luokkansa parhaan liiketoimintaprosessien automatisoinnin, 

yhteistyömahdollisuudet ja viestinnän Dynamics 365 Customer Serviceen upotetun Microsoft 

Teamsin avulla. Teamsiin upotetut keskustelut linkitetään suoraan Customer Service -tietueisiin, 

mikä mahdollistaa tilannekohtaisen kokemuksen. 
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Asiakaspalvelijan kokemukset 

Asiakaspalvelijan kokemus on Dynamics 365 Customer Servicen ydinosa. Työntekijöiden 

luottamuksen parantaminen on keskeinen tekijä parannettaessa tyytyväisyyttä asiakaspalveluun. 

Dynamics 365 Customer Service sisältää intuitiivisia yhteistyöominaisuuksia, joita käytetään 

mukautettavassa työtilassa. Näin tiimin tuottavuutta voidaan parantaa tuottavuustyökaluilla, 

joiden avulla voidaan toteuttaa sujuvia ja henkilökohtaisia asiakaskokemuksia kaikissa kanavissa. 

Kaikkikanavainen 

Customer Servicen monikanava antaa organisaatioille mahdollisuuden ottaa heti yhteyttä 

asiakkaisiin ja aktivoida heitä eri kanavissa, kuten live-keskustelu-, tekstiviesti-, puhelu- ja 

yhteisöpalvelukanavissa. Kaikkikanavaiset ominaisuudet antavat organisaatioille mahdollisuuden 

toimittaa todellisen, yhtenäisen yhteyskeskuksen saumattoman asiakaspalvelijan kokemuksen ja 

keskustelun merkityksellisten tietojen avulla eri kanavissa. 

Customer Servicen monikanava tarjoaa modernin, mukautettavan ja erittäin tuottavan 

sovelluksen, joka sisältää tilannekohtaisen asiakkaan tunnistuksen, reaaliaikaiset ilmoitukset, 

integroidun viestinnän ja asiakaspalvelijan tuottavuustyökalut, kuten tietokantahaun, makrot ja 

palvelupyyntöjen luonnin. Nämä varmistavat asiakaspalvelijoiden tehokkaan toiminnan. 

Esihenkilöt näkevät sekä reaaliaikaiset että historialliset tiedot ja saavat merkityksellisiä tietoja 

asiakaspalvelijoiden toiminnan tehokkuudesta ja käyttöasteesta eri kanavissa. 

Yritystason reititys- ja työnjakomoduulin ansiosta asiakkaat voivat määrittää asiakaspalvelijoiden 

tavoitettavuuden, saatavuuden ja reitityssäännöt. Tämä varmistaa sen, että asiakaspalvelijat 

käsittelevät tärkeimpiä yhteydenottoja. 

Järjestelmänvalvojan kokemukset 

Moderni järjestelmänvalvojakokemus sisältää yhdenmukaisen määrityskokemuksen, joka 

yhtenäistää Dynamics 365 Customer Servicen, yhdistetyn reitityksen ja kaikkikanavaisten 

aktiviteettien hallinnan. Customer Service admin center -sovellus yhdistää kaikki asiakastukeen 

liittyvät järjestelmänvalvojakokemukset yhteen sovellukseen. Näin muodostuu intuitiivinen ja 

opastettu, ohjattua toimintoa muistuttava kokemus, joka mahdollistaa nopean ensimmäisen ja 

lisäävän asennuksen. 

Tietämyksenhallinta 

Tietämyksenhallinnan merkitys on äärimmäisen tärkeä organisaatioille, jotka haluavat tarjota 

huippuluokan asiakaspalvelua. Koska asiakaspalvelijoilla on mahdollisuus luoda monipuolisia ja 

laadukkaita tietämysresursseja ja koska oikea tietämyssisältö voidaan näyttää kaikissa 

vuorovaikutustavoissa (mukaan lukien itsepalvelu, ohjattu palvelu ja verkkopalvelu), ongelmien ratkaisu 

nopeutuu, minkä lisäksi asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden tyytyväisyys ja tuottavuus paranevat. 
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Mahdollisuus luoda, tuoda ja jakaa tietokantoja on onnistuneen tuen tarjoamisen 

perusominaisuus. Tietämyksenhallinnan avulla asiakaspalvelijat ja esihenkilöt voivat kirjoittaa 

tietoartikkeleja mallien pohjalta, lisätä tietohakupalveluja useista lähteistä (SharePoint, Microsoft 

Search ja muut Dynamics 365 -organisaatiot) sekä vastaanottaa tekoälypohjaisia 

tietämysehdotuksia. Tämä kaikki nopeuttaa tuen antamista. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa otetaan käyttöön tietoartikkelihaun suodattimet sekä tekoälyn 

ehdottamat avainsanat ja tietoartikkelien kuvaukset. 

Palvelutasosopimukset 

Palvelutasosopimusten avulla yritykset voivat seurata tukikäytäntöjä ja varmistaa, että asiakkaat 

saavat tukikäytännön mukaista tukea. Yritykset hallitsevat palvelutasosopimusten avulla 

tukituotteita, joita asiakkaat saavat joko oston osana tai jotka lisätään ostoon. 

Palvelutasosopimuksissa on tietoja käytännöstä, kuten kuinka nopeasti asiakas on oikeutettu 

saamaan tukea, kuinka monta tukipyyntöä asiakas voi tehdä ja kuinka kauan oston jälkeen 

asiakasta tuetaan osana sopimusta. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Customer Servicen julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/CustomerService
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Customer Servicen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Customer Servicen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu paremmin Customer Servicen käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Customer Servicen ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Customer Servicen asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Customer Servicen käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/CustomerService
https://aka.ms/Updates/CustomerService
https://aka.ms/updates/calendar/CustomerService
https://aka.ms/licensing/CustomerService
https://aka.ms/documentation/CustomerService
https://aka.ms/community/CustomerService
https://aka.ms/events/CustomerService
https://aka.ms/trials/CustomerService
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Dynamics 365 Customer Servicen uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Järjestelmänvalvojan kokemukset 

Intuitiivinen, moderni hallintakokemus on Dynamics 365 Customer Servicen nopean määrityksen 

ja sen toimintojen käyttämisen avain. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Pikavastauksen hallinnan 

parannukset 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Hallinnan tuottavuuden 

parantaminen ohjatun 

pikamäärityksen ja haun 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Allekirjoitusmallien 

linkittäminen jonoon 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Tekoälyn tuottamien 

tietoartikkeliehdotusten 

parannettujen asetusten 

kokeileminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Asiakaspalvelijan kokemukset 

Asiakaspalvelijat saavat mahdollisuuden käsitellä useita vuorovaikutuksia, käyttää useita 

sovelluksia asiayhteyttä menettämättä ja parantaa työnkulkuja tuottavuustyökaluilla. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Customer Service workspacen 

parannetun asettelun 

kokeileminen 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Saapuneet-kansion usean 

entiteetin näkymät ja 

mukautetut näkymät 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Asiakaspalvelijan 

tuottavuuden parantaminen 

aikajanan parannusten avulla 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

RTF-editorin parannusten 

kokeileminen 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Aikajanan tekijän 

käyttökokemuksen 

parannusten kokeileminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Sähköpostin kirjoittaminen 

uuden lisäysmallin avulla 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Valmiiden historiallisten 

analyysiraporttien 

mukauttaminen 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tekoälyn automaattisesti 

tuottamien samankaltaisen 

palvelupyyntöjen ja 

tietoartikkeliehdotusten 

kokeileminen 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Dynaamisen tekstin 

käyttäminen 

allekirjoitusmallissa 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Palvelupyyntöruudukon 

parannukset 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Joulukuu 

2022 

Kaikkikanavaisten 

tukitoimintojen lähes 

reaaliaikainen seuraaminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Tietämyksenhallinta 

Vakaa ja yksityiskohtainen tietokanta auttaa asiakaspalvelijoita löytämään vastauksia asiakkaille 

nopeasti ja antaa asiakkaille itsepalvelumahdollisuuden tukiportaalien avulla. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Tietoartikkeleiden 

ehdottaminen 

asiakaspalvelijoiden 

kirjoittaessa hakuruutuun 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Tietoartikkelin 

hakusuodattimet otetaan 

käyttöön oletusarvoisesti 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kaikkikanavainen 

Kaikkikanavainen aktivointi mahdollistaa välittömän aktivoinnin ja yhteyden luomisen 

asiakaspalvelijoiden ja asiakkaiden välillä. Se myös antaa esihenkilöille reaaliaikaisen näkyvyyden 

toiminnalliseen tehokkuuteen. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Digitaalisen viestinnän tuki 

Apple Messages for 

Businessille 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Kertakirjautumisen 

tarjoaminen keskustelussa 

ja Power Virtual Agents -

boteissa 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Asiakaspalvelijoille suoraan 

soittamisen ottaminen 

käyttöön 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Puheohjauksen tuen 

käyttäminen entistä 

useammilla Dynamics 365 -

alueilla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Asiakkaat voivat säilyttää 

paikan jonossa ja saada 

takaisinsoittoja 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 

2023 

Asiakkaat voivat jättää 

vastaajaviestejä 

asiakaspalvelijoille 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 

2023 

Palvelutasosopimukset 

Palvelutasosopimusten avulla yritykset voivat seurata tukikäytäntöjä ja varmistaa, että asiakkaat 

saavat tukikäytännön mukaista tukea. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Palvelutasosopimuksen tunnusluvun 

aktiivisen keston ja pidossa olemisen 

keston tarkasteleminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Teams-integrointi 

Asiakaspalvelijoiden sujuva Dynamics 365:n ja Microsoft Teamsin välinen integrointi. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Monimutkaisten 

palvelupyyntöjen 

asiakastuen 

parvityöskentelyn 

käyttäminen 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

-  

Teams-pohjaisen 

yhteistyön keskustelujen 

automaattinen yhteenveto 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

Teams-keskustelun 

käyttäminen 

kontekstuaalisessa 

yhteistyössä 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 
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Yhdistetty reititys 

Työkohteen älykkään luokittelun ja kaikkikanavaisten reititysominaisuuksien ansiosta 

tekoälypohjaiset työnkulut ovat joustavia ja automatisoituja. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Puhelujen reitittäminen 

asiakaspalvelijoille, jotka 

ovat olleet vapaina 

pisimpään 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- - 

Käyttökokemuksen 

parannusten kokeileminen 

taitojen hallinnassa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- - 

Työnimikkeiden 

kohdistaminen jonoihin 

prosenttiosuuden 

perusteella 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Ylivuodon hallinnan 

parannusten kokeileminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Työkohteiden reitittäminen 

halutuille 

asiakaspalvelijoille 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

31. 

elokuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Järjestelmänvalvojan kokemukset 

Yleiskatsaus 

Moderni järjestelmänvalvojakokemus sisältää yhdenmukaisen määrityskokemuksen, joka 

yhtenäistää Dynamics 365 Customer Servicen, yhdistetyn reitityksen ja kaikkikanavaisten 

aktiviteettien hallinnan. Customer Service admin center -sovellus yhdistää kaikki asiakastukeen 

liittyvät järjestelmänvalvojakokemukset yhteen sovellukseen. Näin muodostuu intuitiivinen ja 

opastettu, ohjattua toimintoa muistuttava kokemus, joka mahdollistaa nopean ensimmäisen ja 

lisäävän asennuksen. 

Pikavastauksen hallinnan parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvojat voivat parantaa kokemusta käyttämällä pikavastauksissa dynaamista tekstiä 

(dynaamisia tietokenttiä), jolloin tekstimerkkijonot lisätään kätevästi yhdellä toiminnolla ja jotka 

tarkistetaan viestiruudussa. 

Toiminnon tiedot 

Pikavastauksen luonti- ja muokkaustoimintoja on parannettu seuraavasti: 

• Näkymä kaikista käytettävissä olevista dynaamisista tekstimerkkijonoista (dynaamisista 

tietokentistä), jotka voidaan lisätä pikavastauksen sanomaruutuun. 

• Mahdollisuus lisätä dynaaminen tekstimerkkijono sanomaruutuun valitsemalla merkkijono. 

• Mahdollisuus tarkistaa dynaaminen tekstimerkkijono sanomaruudussa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Näyttökuvassa pikavastauksen järjestelmänvalvojan sisällöntuottamiskokemus 

Hallinnan tuottavuuden parantaminen ohjatun pikamäärityksen ja haun avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Customer Service -hallintakeskussovellus yhtenäistää ja yksinkertaistaa määritystehtäviä 

vaiheittaisen opastuksen avulla, joten järjestelmänvalvojien on helppo ottaa eri kanavia 

käyttöön. Erillinen asetusten haku parantaa asetusten löydettävyyttä. 
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Toiminnon tiedot 

Customer Service -hallintakeskuksen parannukset sisältävät seuraavat toiminnot: 

• Ohjattu aloitustoiminto helpottaa sähköposti-, palvelupyyntö-, keskustelu- ja äänikanavien 

määrittämistä sekä reitityssääntöjen luontia, joten asiakkaiden ongelmien käsittelyn 

aloittamiseen tarvitaan vain muutama vaihe. 

• Määritys vaihtelee valmisteltavan tuotteen mukaan dynaamisesti. 

• Hakuasetussivu parantaa asetusten löydettävyyttä. 

Allekirjoitusmallien linkittäminen jonoon 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelijat käyttävät sähköpostissa jonon sähköpostiosoitetta lähettäjänä. Jonon omistajan 

oletusallekirjoitusmalli lisätään sähköpostiin aina, kun jono merkitään lähettäjäksi. Jonon 

allekirjoitusmallien avulla sähköpostissa voi käyttää jonolle määritettyä mallia eikä jonon omistajan 

allekirjoitusta. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää saman omistajan eri jonoille eri malleja. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää jonon allekirjoitusmallin. Kun sähköpostin lähettämiseen 

käytetään jonoa, kirjoitettuun sähköpostiviestiin lisätään kyseisen jonon allekirjoitusmalli eikä 

jono omistajan oletusmallia. 

Jos jonon allekirjoitusmallia ei ole määritetty, kirjoitetussa sähköpostiviestissä käytetään jonon 

omistajan oletusallekirjoitusmallia. 

Tällä tavoin järjestelmänvalvojat voivat määrittää useita malleja saman omistajan eri jonoihin. 
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Tekoälyn tuottamien tietoartikkeliehdotusten parannettujen asetusten 

kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Älykäs avustaja tukee tekoälypohjaisia ehdotuksia, jotka ehdottavat ennakoivasti liittyviä 

tietoartikkeleja ja samankaltaisia palvelupyyntöjä aktiivisen palvelupyynnön tai keskeneräisen 

tukikeskustelun tekstikontekstin perusteella. Järjestelmänvalvojat voivat tällä hetkellä valita 

palvelupyynnön tai tietoartikkelin tietuetyypeissä kaksi tekstitietokenttää, joita malli käyttää 

kontekstin ymmärtämiseen. Asiakkaat haluavat ehkä valita kyseisistä tietuetyypeistä lisää kenttiä, 

joissa on eri tietotyyppejä, tai tehdä valinnan liittyvistä tietuetyypeistä, joissa on merkityksellisiä 

lisätietoja, jotta tekoälymalli voi tulkita entistä paremmin palvelupyyntöjen ja tietoartikkelien 

kontekstia. Koska asiakkaat haluavat varmistaa, että asiakaspalvelijat näkevät oikeat ehdotukset, 

he myös ehkä haluavat suodattaa ehdotuksia lisäsääntöjä määrittämällä. Tämä toiminto antaa 

järjestelmänvalvojille mahdollisuuden käyttää entistä useampia vaihtoehtoja tietokenttien 

määrittämiseen. Tämän lisäksi he voivat luoda mukautettuja sääntöjä, joten asiakaspalvelijat 

saavat entistä enemmän ehdotuksia liittyvistä tietoartikkeleista ja samankaltaisista 

palvelupyynnöistä. 

Toiminnon tiedot 

Tekoälyehdotusten määritysasetusten parannus sisältää seuraavat vaihtoehdot: 

• Enintään viiden tietokentän valinta. 

• Tietokenttien valinta palvelupyynnön ja tietoartikkelin tietuetyypeistä sekä niiden liittyvistä 

tietuetyypeistä. 

• Mukautettujen sääntöjen, kuten mallin esikäsittelysääntöjen, luominen määrittämään 

historiallisten palvelupyyntöjen ja/tai tietoartikkelien joukko, joka sisällytetään 

ehdotusehdokkaiden päivittäiseen päivitykseen. 
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Palvelupyyntö- ja tietoartikkeliehdotusten muiden tietokenttien yhdistäminen 

Asiakaspalvelijan kokemukset 

Yleiskatsaus 

Asiakaspalvelijan kokemus on Dynamics 365 Customer Servicen ydinosa. Työntekijöiden 

luottamuksen parantaminen on keskeinen tekijä parannettaessa tyytyväisyyttä asiakaspalveluun. 

Dynamics 365 Customer Service sisältää intuitiivisia yhteistyöominaisuuksia, joita käytetään 

mukautettavassa työtilassa. Näin tiimin tuottavuutta voidaan parantaa tuottavuustyökaluilla, 

joiden avulla voidaan toteuttaa sujuvia ja henkilökohtaisia asiakaskokemuksia kaikissa kanavissa. 

Customer Service workspacen parannetun asettelun kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

1. elokuuta 

2022 

- Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelijat voivat käsitellä Customer Service workspacessa samanaikaisesti monia tehtäviä 

useissa palvelupyynnöissä ja keskusteluissa, minkä lisäksi he voivat siirtyä ongelmasta toiseen 

ilman, että keskeneräisen työn asiayhteys häviää. Customer Service workspace -sovelluksen 

modernissa rakenteessa on uusi sivustokartan, istuntoja ja välilehtien asettelu. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavat ovat muutamia tärkeitä Customer Service workspace -sovelluksen asettelumuutoksia: 

• Istunnot ja alivälilehdet näytetään vaakasuuntaisesti. 

• Välilehtien ja istuntojen ylivuotojen käsittelyä on parannettu. 

• Välilehtipalkki on näkyvissä vain, jos istunnossa on useita välilehtiä. 

• Parannettua sivustokarttaa käytetään valikkokuvakkeesta, minkä lisäksi tuetaan ryhmittelyä ja alueita. 

• 400 prosenttisen zoomaustilan helppokäyttötoimintoja on parannettu. 

• Istunnon sulkemisen ennakoitavuutta on parannettu monen istunnon sovelluksissa. 

• Sovelluksen ilmoitukset on kohdistettu monen istunnon siirtymisen kanssa. 

Katso myös 

Parannetun moni-istuntotyötilan ottaminen käyttöön (dokumentaatio) 

Saapuneet-kansion usean entiteetin näkymät ja mukautetut näkymät 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Saapuneet-kansion määritettävien näkymien avulla järjestelmänvalvojat voivat luoda ja määrittää 

näkymiä asiakaspalvelun asiakaspalvelijoille. Asiakaspalvelijat voivat arvioida nopeasti asiakkaan 

ongelmat ja reagoida niihin hyödyntämällä näkymiä, joissa on näkyvissä käsittelyä tarvitsevat 

työkohteet, sen sijaan että käytössä olisi yksi yhtenäinen lähestymistapa. Järjestelmänvalvojat 

voivat määrittää näkymiä siten, että ne vastaavat parhaiten organisaation tarpeita. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-overview#turn-on-the-enhanced-multisession-workspace-preview
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Toiminnon tiedot 

Tämä julkaisu sisältää seuraavat Saapuneet-kansion parannukset: 

• Mahdollisuus näyttää palvelupyynnöt, sähköpostit, vastaajaviestit (esiversio) ja keskustelut 

yhdessä näkymässä. 

• Järjestelmänvalvojillamahdollisuus luoda mukautettuja näkymiä ja määrittää ne käyttäjille. 

• Tehokas arviointi näkymissä olevien kohteiden priorisoinnin avulla. 

• Järjestelmänvalvojilla mahdollisuus käyttää yksinkertaisia tai tarkennettuja suodattimia 

mukautetussa näkymässä olevissa entiteeteissä. 

• Järjestelmänvalvojilla on mahdollisuus lisätä ja poistaa muita entiteettejä Saapuneet-kansiosta. 

 

Näyttökuvassa järjestelmänvalvojan Saapuneet-kansionäkymän tekijäkokemus 

Asiakaspalvelijan tuottavuuden parantaminen aikajanan parannusten avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Aikajanan ohjausobjekti tuottaa asiakaspalvelijoille helpon ja kokonaisvaltaisen kokemuksen, 

jolla voi tarkastella asiakkaan vuorovaikutushistoriaa. Tämä kokemus auttaa asiakaspalvelijoita 

tuottamaan entistä mukautetumpaa asiakaspalvelua tuottavasti ja tehokkaasti. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365:n aikajanan ohjausobjektin parannuksia: 

• Optimoitu ja modernisoitu, kerralla hahmotettava käytettävyyden aikajana 

asiakastyöskentelyssä. 

• Mahdollisuus näyttää liittyvä tietue aktiviteeteissa. 

• Keskustelutietueiden parannettu otsikon kuvaus ja mahdollisuus tarkastella upotettuja 

keskustelutranskriptioita ja äänitallenteita. 

• Mahdollisuus näyttää vain nykyinen sähköpostiviesti sekä vaihtoehto koko ketjun 

laajentamiseen. 

• Automaattisesti kirjattavien viestien yksinkertaistettu visualisointikokemus. 

• Tuettujen tiedostotyyppien liitteiden esikatselu. 

• Käyttäjällä mahdollisuus muistaa suodattimet. 

• Mahdollisuus lisätä liitteitä viesteihin ja vastauksiin. 

Järjestelmänvalvojien on otettava seuraavat toiminnot manuaalisesti käyttöön: 

• Muiden aktiviteettien tavoin toimivat muistiinpanot, jotka koostetaan yhteyshenkilö-, tili- ja 

mahdollisuuslomakkeen aikajanoille. 

Katso myös 

Aikajanan käyttäminen (dokumentaatio) 

RTF-editorin parannusten kokeileminen 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

RTF-ohjausobjekti tarjoaa käyttäjille tutun tavan tekstin muotoiluun sekä vaivattoman upotetun 

median tuen. Tämä ohjausobjekti antaa tekijöille ja järjestelmänvalvojille organisaatiossa 

yhdenmukaisen tavan parantaa käyttökokemusta sekä lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta. 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/add-activities
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Toiminnon tiedot 

Dynamics 365:n RTF-editoriohjausobjektin parannukset sisältävät seuraavat ominaisuudet: 

• Minkä tahansa tuetun tai sallitun tiedoston upottaminen ja tuettujen tiedostotyyppien esikatselu. 

• Oletusfontin nimen ja koon määrittäminen. 

Katso myös 

Rich Text Editor -ohjausobjektin lisääminen mallipohjaiseen sovellukseen (dokumentaatio) 

Aikajanan tekijän käyttökokemuksen parannusten kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Aikajanan määrityskokemuksen ansiosta aikajanalla näkyy asiakkaan vuorovaikutushistoria. 

Tämän kokemuksen ansiosta järjestelmänvalvojat voivat määrittää kullakin aikajanalla näkyvät 

tiedot. Tällä tavoin asiakaspalvelijat saavat parhaan käsityksen asiakkaan historiasta, mikä auttaa 

tarjoamaan mukautettua palvelua. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 -aikajanan tekijäkokemuksen parannukset sisältävät seuraavat ominaisuudet: 

• Kullekin tietuetyypille näytettävien toimintojen määrittäminen 

• Usean aikajana määrittäminen ja näyttäminen lomakkeessa 

• Kunkin aktiviteettityypin luominen ja näyttäminen päälomakeikkunassa, päälomakkeessa tai 

mahdollisessa pikalomakkeessa 

• Faksi- ja kirjetietueiden luominen ja näyttäminen aikajanalla on poistettu oletusarvoisesti käytöstä 

Katso myös 

Aikajanan ohjausobjektin määrittäminen (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/power-apps/maker/model-driven-apps/rich-text-editor-control
https://docs.microsoft.com/power-apps/maker/model-driven-apps/set-up-timeline-control
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Sähköpostin kirjoittaminen uuden lisäysmallin avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköpostimallien avulla asiakaspalvelijat voivat luoda asiakasviestinnässä käytettäviä 

yhdenmukaisia, ammattimaisia ja valmiiksi muotoiltuja sähköpostiviestejä. Asiakaspalvelijat 

voivat lisätä tällä toiminnolla aiemmin luodun sähköpostimallin sähköpostiin nopeasti ja 

kätevästi, mikä auttaa säästämään aikaa. 

Toiminnon tiedot 

Parannetun mallin lisäyskokemuksen avulla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: 

• Minkä tahansa näkymän valinta mallivalikoiman luettelo-, ruudukko- ja ruutunäkymässä. 

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tietyn näkymän kaikkien käyttäjien oletusnäkymäksi. 

Lisätietoja on kohdassa Oletussähköpostimallin valintanäkymän määrittäminen. 

• Mallin haku sähköpostimallin otsikon, aiheen, kuvauksen ja sisällön perusteella. 

• Malliluettelon suodattaminen vakiosuodattimien avulla. Suodatusta voi myös parantaa 

lisäämällä mukautettuja määritteitä. 

Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Sähköpostimallin lisääminen. 

Katso myös 

Sähköpostimallin lisääminen (dokumentaatio) 

Valmiiden historiallisten analyysiraporttien mukauttaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-email-font-admin#configure-the-default-email-template-selection-view
https://docs.microsoft.com/power-apps/user/insert-email-template
https://docs.microsoft.com/power-apps/user/insert-email-template
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Liiketoiminta-arvo 

Yhteyskeskuksen esihenkilöiden on jaoteltava toiminnallisia mittareita eri dimensioissa. Näin 

tapahtuu esimerkiksi hallittujen jonojen ja esihenkilöille raportoivien asiakaspalvelijoiden 

kohdalla. Tämän ansiosta ryhmän suorituskyvystä ja asiakastukikokemuksesta saadaan tietoja, ja 

suorituskykyä ja kokemusta voidaan parantaa. Tällä hetkellä valmis historiatietojen 

analytiikkaraportti ei säilytä käytettyjä suodattimia. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjien on 

kohdistettava ne uudelleen aina, kun koontinäyttöjä avataan. Raporttien käytettyjen 

suodattimien tallennusmahdollisuus kirjanmerkkeinä parantaa käytettävyyttä, koska se vähentää 

toistuvaa työtä. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavassa kerrotaan tärkeimpiä ominaisuuksia: 

• Valmiiden raporttien suodattimien tallentaminen kirjanmerkeiksi. 

• Valitseminen aiemmin tallennettujen suodattimien luettelosta (kirjanmerkeistä) mittarien 

tarkastelemiseksi suodattimien perusteella. 

• Yhden tai usean kirjanmerkin poistaminen. 

Katso myös 

Raporttien kirjanmerkkien hallinta (dokumentaatio) 

Tekoälyn automaattisesti tuottamien samankaltaisen palvelupyyntöjen ja 

tietoartikkeliehdotusten kokeileminen 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ratkaistessaan asiakkaan ongelmaa asiakaspalvelijoilta kuluu usein aikaa samankaltaisten 

tietoartikkelien ja/tai palvelupyyntöjen hakemiseen ja sen selvittämiseen, onko niistä hyötyä 

käsiteltävänä olevassa aktiivisessa palvelupyynnössä. Tämä hidastaa asiakaspalvelua ja pidentää 

ratkaisuaikaa. Samakaltaisten palvelupyyntöjen ja tietoartikkeleiden tekoälyehdotusten avulla parhaat 

tietoartikkelit ja soveltuvat samankaltaiset palvelupyynnöt tulevat ennakoivasti asiakaspalvelijoiden 

nähtäville. Niissä otetaan myös palvelupyyntöjen tai keskustelun asiayhteys huomioon. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/manage-bookmarks


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Customer Service 114 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminnon tiedot 

Tekoälyn ehdottamat avainsanat ja kuvaus on toiminto, joka tuli yleisesti saataville vuoden 2021 

2. julkaisuaallossa. Järjestelmänvalvojan on otettava toiminto käyttöön. Tämä aalto tuo saataville 

seuraavat parannukset: 

• Tekoälyn ehdottamat samankaltaiset palvelupyynnöt ja tietoartikkelit otetaan 

automaattisesti käyttöön. Ehdotukset näkyvät Customer Service workspace- ja Customer 

Servicen monikanava -sovellusten sivuruudussa. 

• Järjestelmänvalvojat voivat määrittää toiminnon tai poistaa sen manuaalisesti käytöstä 

järjestelmänvalvojan asetuksissa. 

Lisätietoja toiminnon määrityksestä on kohdassa Samankaltaisten palvelupyyntöjen ja 

tietoartikkelien tekoälyehdotusten ottaminen käyttöön. 

Katso myös 

Tekoälyn ehdottamien samankaltaisten palvelupyyntöjen ja tietoartikkelien näyttäminen 

(dokumentaatio) 

Dynaamisen tekstin käyttäminen allekirjoitusmallissa 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköpostien allekirjoitukset ovat kuin sähköisiä käyntikortteja, jotka käyttäjät voivat sisällyttää 

sähköposteihinsa. Allekirjoitusmallin avulla käyttäjät voivat olla johdonmukaisia vastatessaan 

asiakkaille. Mallin dynaamisen tekstin avulla käyttäjät voivat käyttää samaa allekirjoitusmallia 

uudelleen. Näin heidän vastauksissaan on johdonmukainen sisältö ja muoto, joka on 

samanlainen kuin muilla käyttäjillä. 

Toiminnon tiedot 

Kun käytät dynaamista tekstiä allekirjoitusmalleissa, voit käyttää dynaamisia tietokenttiä sen 

sijaan, että käyttäisit staattista tekstiä samalla tavalla kuin kirjoittaessasi etu- ja sukunimesi. Jos 

lisäät allekirjoitusmallin sähköpostiisi ja olet kirjautunut sisään, dynaamisiin tietokenttiin 

päivitetään etunimesi, sukunimesi ja muut tiedot organisaatiosi asetusten perusteella. 

Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Allekirjoituksen luominen sähköposteille. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-enable-ai-suggested-cases-knowledge-articles
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-enable-ai-suggested-cases-knowledge-articles
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-view-ai-suggested-cases-knowledge-articles
https://docs.microsoft.com/power-apps/user/email-signature
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Katso myös 

Allekirjoituksen luominen sähköposteille (dokumentaatio) 

Palvelupyyntöruudukon parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelun asiakaspalvelijoiden on varmistettava, että he voivat ratkaista palvelupyyntöjä 

tehokkaasti ja keskeisten tunnuslukujen mukaisesti. Tämä toiminto antaa mahdollisuuden 

tarkastella palvelupyyntöruudukossa keskeisiä tunnuslukuja, kuten palvelutasosopimuksia ja 

palvelupyynnön ikää, tehdä muokkauksia ilman palvelupyyntölomakkeeseen siirtymistä, 

visualisoida tietoja, kuten prioriteetin ja alkuperän, kuvakkeiden avulla sekä siirtyä 

palvelupyynnön uusimpaan toimintoon yhtenä vaiheena. 

Toiminnon tiedot 

Palvelupyyntöruudukon parannukset mahdollistavat seuraavien toimintojen suorittamisen: 

• Tietojen, kuten prioriteetin ja alkuperäisen kanavan, visualisointi kuvakkeiden avulla sekä 

palvelupyyntöihin määritettyjen asiakaspalvelijoiden visualisointi avatarien avulla. 

• Tärkeiden tunnuslukujen, kuten palvelupyynnön iän, seuraavan palvelutasosopimuksen 

rikkomuksen ja viimeisimmän aktiviteetin, näyttäminen nopeuttaa päätöksentekoa. 

• Tekstin muokkaaminen ja nopea siirtyminen vastattaessa uusimpaan viestintään. 

Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Palvelupyyntöjen hallinta palvelupyyntöruudukon avulla. 

Kaikkikanavaisten tukitoimintojen lähes reaaliaikainen seuraaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - Ilmoitetaan 

myöhemmin 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/email-signature?context=%2Fdynamics365%2Fcontext%2Fcustomer-service-context
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/case-grids
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Liiketoiminta-arvo 

Yhteyskeskuksen esihenkilöiden on pystyttävä reagoimaan tapahtumiin, kuten saapuvan 

asiakasmäärän kasvamiseen, pidentyviin puheluihin ja asiakaspalvelijoiden poissaoloihin, 

optimoimalla asiakaspalvelijan reaaliaikainen kohdistaminen, sillä näin voidaan tarjota 

laadukasta tukea ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kun esihenkilöt näkevät reaaliaikaisen 

raportoinnin avulla, miten suorituskyky toimii yleisesti, he voivat seurata tärkeitä toiminnallisia 

mittareita, tehdä suunnanmuutoksia oikealla hetkellä ja pitää palvelun tasot korkealla. 

Toiminnon tiedot 

Tärkeitä ominaisuuksia: 

• Yhteenvetoraportti: asiakaspalvelukeskusten esihenkilöt pystyvät hahmottamaan 

asiakasvuorovaikutusten ja palvelutasojen määrän sekä käytettävissä olevan kapasiteetin 

reaaliaikaisesti. 

• Asiakaspalvelijan raportti: sisältää tietoja asiakaspalvelijan kapasiteetista ja tilasta kuluneen 24 

tunnin aikana sekä mahdollisuuden porautua tarkastelemaan asiakaspalvelijatasolle tietoja 

esimerkiksi kunkin asiakaspalvelijan kapasiteetista ja ohjeistuksen mukaisesta toiminnasta. 

• Ääniraportti: sisältää kuluneen 24 tunnin kaikkikanavaiset äänimittarit. 

• Keskusteluluettelo: sisältää luettelon käynnissä olevista ja suljetuista keskusteluista. 

• Laajennettavuuden tuki: mahdollistaa visualisointien mukauttamisen, tietomallin 

mukauttamisen ja kirjanmerkit. 

• Automaattipäivitys tai päivityksen keskeyttäminen: antaa käyttäjille mahdollisuuden 

nähdä reaaliaikaiset mittarit ja käsitellä raporttia. 

Tietämyksenhallinta 

Yleiskatsaus 

Tietämyksenhallinnan merkitys on äärimmäisen tärkeä organisaatioille, jotka haluavat tarjota 

huippuluokan asiakaspalvelua. Koska asiakaspalvelijoilla on mahdollisuus luoda monipuolisia ja 

laadukkaita tietämysresursseja ja koska oikea tietämyssisältö voidaan näyttää kaikissa 

vuorovaikutustavoissa (mukaan lukien itsepalvelu, ohjattu palvelu ja verkkopalvelu), ongelmien ratkaisu 

nopeutuu, minkä lisäksi asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden tyytyväisyys ja tuottavuus paranevat. 

Mahdollisuus luoda, tuoda ja jakaa tietokantoja on onnistuneen tuen tarjoamisen 

perusominaisuus. Tietämyksenhallinnan avulla asiakaspalvelijat ja esihenkilöt voivat kirjoittaa 

tietoartikkeleja mallien pohjalta, lisätä tietohakupalveluja useista lähteistä (SharePoint, Microsoft 

Search ja muut Dynamics 365 -organisaatiot) sekä vastaanottaa tekoälypohjaisia 

tietämysehdotuksia. Tämä kaikki nopeuttaa tuen antamista. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Customer Service 117 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa otetaan käyttöön tietoartikkelihaun suodattimet sekä tekoälyn 

ehdottamat avainsanat ja tietoartikkelien kuvaukset. 

Tietoartikkeleiden ehdottaminen asiakaspalvelijoiden kirjoittaessa hakuruutuun 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto parantaa asiakaspalvelijoiden tietohakukokemusta ehdottamalla automaattisesti 

tietoartikkeleita, kun avainsanoja kirjoitetaan hakuruutuun, mikä parantaa artikkelien 

löydettävyyttä ja asiakaspalvelijoiden tuottavuutta. 

Toiminnon tiedot 

Automaattinen ehdotustoiminto parantaa asiakaspalvelijoiden hakukokemusta näyttämällä 

liittyvät tietoartikkelit, kun asiakaspalvelija aloittaa hakusanojen kirjoittamisen. Esimerkki: heti 

kun asiakaspalvelija aloittaa tietyn avainsanan kirjoittamisen hakuruudussa, avainsanaa vastaavia 

tuloksia alkaa näkyä hakuruudussa. Korostettu vastineteksti ilmaisee, miksi se annetaan 

tulokseksi. Kun asiakaspalvelija valitsee tietueen, hän siirtyy siihen suoraan. 

Tietoartikkelin hakusuodattimet otetaan käyttöön oletusarvoisesti 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelijat voivat suodattaa tietoartikkelihaun tuloksia vakiokenttien ohella myös 

mukautettujen kenttien perusteella. 

Toiminnon tiedot 

Tietoartikkelien suodatintoiminto tuli yleisesti saatavilla vuoden 2021 1. julkaisuaallossa. 

Järjestelmänvalvojan oli otettava toiminto käyttöön. 

1. julkaisuaallossa on seuraavat parannukset: 
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• Tietoartikkelien suodatintoiminto on otettu oletusarvoisesti käyttöön eikä 

järjestelmänvalvojan tarvitse ottaa sitä käyttöön. 

• Järjestelmänvalvojat voivat määrittää toiminnon tai poistaa sen manuaalisesti käytöstä 

Customer Service -hallintakeskussovelluksen Suodattimet-osassa. 

• Kun toiminto on otettu käyttöön, järjestelmänvalvojat voivat määrittää vakiokenttiä ja 

mukautettuja kenttiä suodattimiksi. 

• Kun toiminto on otettu käyttöön, Dynamics 365 -verkkoasiakasohjelman tai Power Appsin 

tekijän suodatusmäärityksen aktivointi poistetaan. Se voidaan poistaa käytöstä koska 

tahansa määrittämällä asetukseksi Ei. 

Lisätietoja toiminnon määrityksistä on kohdassa Tietoartikkelin hakusuodattimien 

mukauttaminen 

Katso myös 

Tietoartikkelin hakusuodattimet otetaan käyttöön oletusarvoisesti (dokumentaatio) 

Kaikkikanavainen 

Yleiskatsaus 

Customer Servicen monikanava antaa organisaatioille mahdollisuuden ottaa heti yhteyttä 

asiakkaisiin ja aktivoida heitä eri kanavissa, kuten live-keskustelu-, tekstiviesti-, puhelu- ja 

yhteisöpalvelukanavissa. Kaikkikanavaiset ominaisuudet antavat organisaatioille mahdollisuuden 

toimittaa todellisen, yhtenäisen yhteyskeskuksen saumattoman asiakaspalvelijan kokemuksen ja 

keskustelun merkityksellisten tietojen avulla eri kanavissa. 

Customer Servicen monikanava tarjoaa modernin, mukautettavan ja erittäin tuottavan 

sovelluksen, joka sisältää tilannekohtaisen asiakkaan tunnistuksen, reaaliaikaiset ilmoitukset, 

integroidun viestinnän ja asiakaspalvelijan tuottavuustyökalut, kuten tietokantahaun, makrot ja 

palvelupyyntöjen luonnin. Nämä varmistavat asiakaspalvelijoiden tehokkaan toiminnan. 

Esihenkilöt näkevät sekä reaaliaikaiset että historialliset tiedot ja saavat merkityksellisiä tietoja 

asiakaspalvelijoiden toiminnan tehokkuudesta ja käyttöasteesta eri kanavissa. 

Yritystason reititys- ja työnjakomoduulin ansiosta asiakkaat voivat määrittää asiakaspalvelijoiden 

tavoitettavuuden, saatavuuden ja reitityssäännöt. Tämä varmistaa sen, että asiakaspalvelijat 

käsittelevät tärkeimpiä yhteydenottoja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/enable-knowledge-article-search-filters?tabs=customerserviceadmincenter
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/enable-knowledge-article-search-filters?tabs=customerserviceadmincenter
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/enable-knowledge-article-search-filters?tabs=customerserviceadmincenter
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Digitaalisen viestinnän tuki Apple Messages for Businessille 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yritykset voivat tarjota asiakkaille laajennettuja kanavavalintamahdollisuuksia tarjoamalla Apple 

Messages for Businessin viestinnän tukikanavaksi asiakkaille, jotka viestivät mieluiten sen kautta. 

Toiminnon tiedot 

Apple Messages for Businessin kaltaiset viestintäympäristöt antavat yrityksille mahdollisuuden 

ottaa yhteyttä asiakkaisiin heidän omassa kontekstissaan sekä tarjota heille saumattoman ja 

yksilöllisen asiakaspalvelukokemuksen. Parannus sisältää seuraavat ominaisuudet: 

• Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Apple Messages for Business -kanavan. 

• Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä yritykseen Apple Messages for Businessissa ja hakea 

asynkronista tukea. 

• Asiakaspalvelijat voivat käyttää asiakasviestintään ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen 

yhtä yhtenäistä, kontekstuaalista ja tuottavaa käyttöliittymää. 

• Valvojilla ja johtajilla on pääsy monipuolisiin raportteihin, jotka auttavat heitä johtamaan 

tukikeskusta tehokkaasti. 

Kertakirjautumisen tarjoaminen keskustelussa ja Power Virtual Agents -boteissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yritykset saavat mahdollisuuden tarjota sujuvan kertakirjautumiskokemuksen live-keskustelun ja 

Power Virtual Agents -botin integrointia varten. 
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Toiminnon tiedot 

Kertakirjautuminen Customer Servicen monikanavan ja Power Virtual Agentsin live-keskustelussa 

luo sujuvan kirjautumiskokemuksen käyttäjille, jotka käyttävät keskustelubottia live-

keskustelupienoissovelluksessa. Tämä toiminto ottaa käyttöön seuraavat ominaisuudet: 

• Power Virtual Agents -botit voivat todentaa käyttäjiä live-keskustelun aikana, mikä parantaa 

keskustelubottikokemuksen suojausta ja vakautta. 

• Todennuskonteksti jaetaan Power Virtual Agentsin ja kaikkikanavaisen live-keskustelun 

kesken. Jos toinen järjestelmä todentaa käyttäjän, todennus koskee molempia järjestelmiä. 

• Live-keskustelu voidaan aloittaa todentamattomana, ja sitä jatketaan todennettuna käyttäjän 

kirjautumisen jälkeen. 

Asiakaspalvelijoille suoraan soittamisen ottaminen käyttöön 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat saavat mahdollisuuden soittaa tietyille yhteyskeskuksen asiakaspalvelijoille suoraan 

määritettyjen puhelinnumeroiden avulla. 

Toiminnon tiedot 

Joissakin skenaarioissa asiakkaiden on voitava ottaa suoraan yhteyttä tiettyyn asiakaspalvelijaan. 

Heidän on esimerkiksi voitava tehdä suora seuranta palvelupyyntöä käsittelevän 

asiakaspalvelijan kanssa tai soittaa omalla suhdepäällikölleen. Järjestelmänvalvojat voivat 

määrittää asiakaspalvelijalle puhelinnumeron ja varmistaa, että numeroon soitettavat puhelut 

reititetään suoraan määritetylle asiakaspalvelijalle. 

Puheohjauksen tuen käyttäminen entistä useammilla Dynamics 365 -alueilla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Customer Servicen monikanavan äänikanavalle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, joten äänipalvelut tuleva asiakkaiden 

käyttöön ympäri maailmaa. 

Toiminnon tiedot 

Customer Servicen monikanavan äänikanavan maailmanlaajuinen saatavuus laajenee entistä 

useampiin maihin ja useammille alueille, joten äänipalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä ympäri 

maailmaa. Äänipalvelut laajennetaan asiakkaiden kysynnän perusteella Yhdistyneisiin 

kuningaskuntiin, Kanadaan, Intiaan ja Sveitsiin. 

Asiakkaat voivat säilyttää paikan jonossa ja saada takaisinsoittoja 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Yritykset haluavat mahdollisuuden aktiivisiin takaisinsoittoihin hyödyntämällä automaatiota 

asiakkaiden osalta siten, ettei heidän tarvitse odottaa jonossa seuraavaa asiakaspalvelijaa 

kiireisinä aikoina. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää ja hallita sääntöjä, joiden avulla käsitellään takaisinsoittoja 

asiakkaille. Järjestelmä tarjoaa asiakkaille automaattisesti mahdollisuuden paikan säilyttämiseen 

jonossa ja sopia takaisinsoitto silloin, kun heidän vuoronsa tulee. 

Asiakkaat voivat jättää vastaajaviestejä asiakaspalvelijoille 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

- Helmikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Yritykset tarvitsevat usein vastaajatuen ryhmä- tai yksilötasolla varmistamaan, että asiakkaat voivat 

jättää vastaajaan viestejä, jos he ottavat yhteyttä ruuhka-aikana tai aukioloaikojen ulkopuolella. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää vastaajan jono- tai asiakaspalvelijatasolla siten, että ylivuotavat 

puhelut voidaan ohjata vastaajaan. Asiakaspalvelijat ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää 

vastaajaan tervehdysviestejä sekä toistaa ja hallita asiakkaiden vastaajaan jättämiä viestejä. 

Palvelutasosopimukset 

Yleiskatsaus 

Palvelutasosopimusten avulla yritykset voivat seurata tukikäytäntöjä ja varmistaa, että asiakkaat 

saavat tukikäytännön mukaista tukea. Yritykset hallitsevat palvelutasosopimusten avulla 

tukituotteita, joita asiakkaat saavat joko oston osana tai jotka lisätään ostoon. 

Palvelutasosopimuksissa on tietoja käytännöstä, kuten kuinka nopeasti asiakas on oikeutettu 

saamaan tukea, kuinka monta tukipyyntöä asiakas voi tehdä ja kuinka kauan oston jälkeen 

asiakasta tuetaan osana sopimusta. 

Palvelutasosopimuksen tunnusluvun aktiivisen keston ja pidossa olemisen keston 

tarkasteleminen 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Palvelutasosopimukset auttavat yrityksiä määrittämään sen palvelun tai tuen tason, jonka ne 

sopivat tarjoavansa asiakkaalle. Palvelutasosopimuksen tunnuslukujen parannukset antavat 

esihenkilöille ja asiakaspalvelutyöntekijöille mahdollisuuden ymmärtää palvelutasosopimuksen 

tunnuslukujen täyttämiseen käytettyjen työtuntien määrän. 

Toiminnon tiedot 

• Palvelutasosopimuksen tunnusluvuilla on nyt aktiivisen keston ja pidossaolon keston määritteet. 

• Aktiivinen kesto näyttää työtunnit, jotka palvelutasosopimuksen tunnuslukujen käsittelemiseen 

kuuluu, jotta saavutetaan onnistuminen tai epäonnistuminen aloitusajasta alkaen. 
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• Pidossaolon kesto näyttää työtunnit, jotka palvelutasosopimuksen tunnusluvun ajastin on 

ollut pidossa. 

Katso myös 

Palvelutasosopimuksen tunnuslukuesiintymien aktiivisen keston ja kuluneen ajan 

tarkasteleminen (dokumentaatio) 

Teams-integrointi 

Yleiskatsaus 

Asiakaspalvelijat saavat käyttöönsä luokkansa parhaan liiketoimintaprosessien automatisoinnin, 

yhteistyömahdollisuudet ja viestinnän Dynamics 365 Customer Serviceen upotetun Microsoft 

Teamsin avulla. Teamsiin upotetut keskustelut linkitetään suoraan Customer Service -tietueisiin, 

mikä mahdollistaa tilannekohtaisen kokemuksen. 

Monimutkaisten palvelupyyntöjen asiakastuen parvityöskentelyn käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelijat löytävät helposti oikeat taidot omaavat työtoverit eri osastoista ja voivat 

työskennellä heidän kanssaan ratkaisten asiakkaiden monimutkaisia ongelmia nopeasti. 

Asiakaspalvelijat ja aihealueiden asiantuntijat voivat luoda parvia palvelupyyntöjä varten tutuissa 

sovelluksissa, mukaan lukien Customer Service workspacessa ja Microsoft Teamsissa. 

Toiminnon tiedot 

Asiakastuen parvityöskentelyn parannukset ovat seuraavat: 

• Monipuolinen asiakaspalvelijakokemus ja parannettu parven luomisen työnkulku, 

mahdollisuus luoda huomautuksia ja tehtäviä parven edistymisen hallintaa varten ja 

parannetut päättämisaktiviteetit. 

• Tehostettu järjestelmänvalvojakokemus nopeaa asennusta varten. Järjestelmänvalvojien 

joustavuutta on lisätty, kun he määrittävät CRM-käyttäjät, jotka lisätään automaattisesti 

osallistujiksi määritettyihin parviin. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-case-sla#view-active-duration-and-elapsed-time-for-sla-kpi-instances-preview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-case-sla#view-active-duration-and-elapsed-time-for-sla-kpi-instances-preview
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• Organisaatioilla voi olla muita CRM-käyttäjiä olemassa olevien oletuskäyttäjien lisäksi. 

Nykyisessä julkaisussa on saatavilla esimerkiksi asiakaspalvelupäällikön, tilin omistajan ja 

ryhmän järjestelmänvalvojan roolit. 

 

Asiakastuen parvityöskentely 

Teams-pohjaisen yhteistyön keskustelujen automaattinen yhteenveto 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kontekstin hahmottaminen lukemalla pitkä keskustelun transkriptio tai keskustelun yhteenvedon 

kirjoittaminen voi kestää kauan. Tekoäly muodostaa asiakaspalvelijoille automaattisesti 

yhteenvedon, joka voidaan jakaa muiden työtovereiden kanssa. Tekoälyn luoman 

keskusteluyhteenvedon avulla asiakaspalvelijan on helppo tehdä yhteistyötä esimerkiksi muiden 

asiakaspalvelijoiden, esihenkilöiden ja myynnin aktivointipäälliköiden kanssa upotettua Microsoft 

Teamsia käyttämällä. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto oli saatavana esiversiona vuoden 2022 1. julkaisuaallossa. Se tulee yleisesti 

saataville tässä julkaisuaallossa, ja siinä on seuraavat tärkeät ominaisuudet: 

• Automaattisesti muodostetut yhteenvedot, joiden avulla asiakaspalvelijat voivat jakaa 

palvelukeskustelujen kontekstin. 

• Yhteenvetorakenne antaa mahdollisuuden saada merkityksellisiä tietoja asiakkaan 

ongelmista ja asiakkaan mahdollisesti kokeilemista ratkaisuista. 

• Asiakaspalvelijoilla on mahdollisuus muokata tai piilottaa automaattisesti luotu yhteenveto, 

jos sitä ei haluta sisällyttää Teams-keskusteluun. 

Teams-keskustelun käyttäminen kontekstuaalisessa yhteistyössä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Customer Servicea käyttävien asiakaspalvelijoiden on helppo tehdä omassa 

organisaatiossaan yhteistyötä kenen kanssa tahansa asiakkaan ongelmia ratkaistaessa. 

Asiakaspalvelija voi palvelupyynnöstä tai keskustelusta poistumatta tehdä yhteistyötä Microsoft 

Teamsissa esimerkiksi toisten osastojen asiakaspalvelijoiden, esimiesten, asiakaspalvelun 

kollegojen tai tuen asiantuntijoiden kanssa. Asiakaspalvelijat voivat linkittää Teams-keskustelut 

suoraan Customer Service -tietueisiin, jolloin asiayhteydessä pysyvä kokemus on käytössä. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat nyt käyttää mukautettuja sääntöjä määrittäessään ehdotettuja CRM-

yhteyshenkilöitä, jotka asiakaspalvelijat näkevät aloittaessaan linkitetyt keskustelut. Ehdotettujen 

yhteyshenkilöiden olemassa olevat valmiit säännöt ovat parannettuja. Organisaatiot saavat 

niiden avulla joustavuutta näiden ehdotusten käyttöönottoon liiketoimintaprosesseissaan. 
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Keskustelun upottaminen 

Yhdistetty reititys 

Yleiskatsaus 

Organisaatiot käyttävät perinteisesti jonoon perustuvaa reititystä, jossa saapuvat palvelupyynnöt 

reititetään soveltuvaan jonoon ja asiakaspalvelijat käsittelevät näitä palvelupyyntöjä valitsemalla 

ne jonosta. Organisaatioiden tekemät palvelutasosopimukset voivat jäädä toteutumatta, jos 

asiakaspalvelijat valitsevat helppoja palvelupyyntöjä ja jättävät korkean prioriteetin pyynnöt 

jonoon. Organisaatiot voivat ratkaista tämän skenaarion joko luomalla mukautettuja työnkulkuja, 

jotka jakavat palvelupyynnöt säännöllisesti asiakaspalvelijoille, tai käyttämällä tarkoitukseen 

varattua henkilökuntaa jakamaan palvelupyynnöt tasaisesti asiakaspalvelijoille noudattaen 

samalla organisaation ja asiakkaan valintoja. Kumpikaan tapa ei ole tehokas, kumpikin on altis 

virheille ja tämän lisäksi jonoa on valvottava koko ajan. 
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Customer Servicen älykäs reitityspalvelu käyttää tekoälymallien ja sääntöjen yhdistelmää kaikista 

kanavista (palvelupyynnöt, entiteetit, keskustelu, digitaaliset viestit ja ääni) saapuvien pyyntöjen 

delegointiin parhaiten soveltuvalle asiakaspalvelijalle. Delegointisäännöt ottavat huomioon 

asiakkaan määrittämät ehdot, kuten prioriteetin ja automaattisen osaamisalueiden 

kohdistamisen. Uusi reitityspalvelu käyttää tekoälyä työnimikkeiden täysin automaattiseen 

luokitteluun, reititykseen ja määrittämiseen. Tällä tavoin organisaatioiden toimintoja voidaan 

tehostaa, koska jonoa ei enää tarvitse valvoa jatkuvasti eikä töitä jakaa manuaalisesti. 

Puhelujen reitittäminen asiakaspalvelijoille, jotka ovat olleet vapaina pisimpään 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot haluavat reitittää puhelut asiakaspalvelijoille, jotka ovat olleet pisimpään vapaina. 

Näin varmistetaan asiakaspalvelijoiden hyvä käyttöaste, aiempaa parempi asiakastyytyväisyys ja 

asiakaspalvelijoiden sitoutuminen, koska asiakaspalvelijat voivat näin levähtää puhelujen välissä. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla järjestelmänvalvojat voivat 

• määrittää äänijonot käyttämään Eniten aikaa -määritystapaa, joka määrittää työnimikkeet 

pisimpään vapaana olleelle asiakaspalvelijalle 

• määrittää mukautetut määritystavat ja järjestää vastaavat asiakaspalvelijat vapaallaolon ajan 

mukaiseen järjestykseen äänikanavassa. 

 

Eniten aikaa -reititys uutena määritystapana 
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Käyttökokemuksen parannusten kokeileminen taitojen hallinnassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakaspalvelukeskusten tehokas taitopohjainen reititys edellyttää, että järjestelmänvalvojat 

voivat määrittää nopeasti käyttäjien taidot, hallita useiden käyttäjien taitoja ja käsitellä käyttäjän 

taitoja kysynnän vaihtelun mukaan. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojan kokemukseen tehtyjen parannusten ansiosta järjestelmänvalvojat voivat nyt 

• määrittää vaivattomasti taitoihin perustuvan työvoiman 

• hallita useiden käyttäjien taitoja 

• käsitellä käyttäjien taitoja kysynnän vaihtelun mukaisesti. 

 

Ruudukkonäkymä useiden asiakaspalvelijoiden taitojen muokkaamisesta 
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Työnimikkeiden kohdistaminen jonoihin prosenttiosuuden perusteella 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Jotkut organisaatiot haluavat varata tietyn prosenttiosuuden työstä jonolle 

liiketoimintatarpeidensa perusteella. Organisaatio saattaa esimerkiksi haluta jakaa työkuorman 

asiakastuen eri toimittajille. Tämän toiminnon avulla he voivat reitittää työnimikkeet tiettyihin 

jonoihin prosenttiosuuden kohdistamisen perusteella. 

Toiminnon tiedot 

Prosenttipohjaista reititysominaisuutta käyttämällä järjestelmänvalvojat voivat luoda reititä 

jonoon -sääntöjä, joissa voidaan määrittää vähintään yksi tulosjono ja määrittää liittyvä 

prosenttiosuus. Suorituspalvelun aikana kaikki reititä jonoon -ehtoja vastaavat työnimikkeet 

jaetaan vastaaville jonoille määritetyn prosenttiosuuden mukaan. 

 

Prosenttiosuuteen perustuvan reitityksen määrittäminen 
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Ylivuodon hallinnan parannusten kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot ottavat riskejä, jos ne jättävät asiakkaat huomioimatta. Jos asiakkaiden määrä 

kasvaa äkkiä jossakin jonossa eikä työvoima selviydy saapuvista töistä, se vaikuttaa 

asiakastyytyväisyyteen. Organisaatiot haluavat siirtää valvomattomat kyselyt eri jonoon tai antaa 

asiakkaalle mahdollisuuden käyttää vastaajaa tai suoraa takaisinsoittoa. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat nyt määrittää seuraavat ylivuotoskenaariot: 

• Vastaajan käytön tarjoaminen (esiversio) soittajille, jos määrittämättömät puhelut pysyvät 

jonossa tai jos jono syntyy aukio-oloaikojen ulkopuolella. 

• Suoran takaisinsoiton tarjoaminen (esiversio), jos jonossa on useita määrittämättömiä puheluja. 

• Puhelujen tai tietueiden siirto vaihtoehtoisiin jonoihin, joissa asiakaspalvelijat voivat ottaa 

työn vastaan. 

 

Ylivuodon hallinnan määrittäminen käsittelemään suuria työkuormia 
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Työkohteiden reitittäminen halutuille asiakaspalvelijoille 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

31. elokuuta 

2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ensisijaisen asiakaspalvelijan reitityksen avulla organisaatiot voivat antaa erittäin mukautettua 

palvelua ja syventää asiakassuhteita. Tämä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä, koska asiakkaat 

yhdistetään tutulle asiakaspalvelijalle ja asiakkaat saavat mukautettua palvelua siirtymään 

liittyvän viestinnän ansiosta. 

Toiminnon tiedot 

Ehdotetun toiminnon avulla järjestelmänvalvojat voivat tehdä seuraavia toimintoja: 

• Ensisijaisten asiakaspalvelijoiden määrittäminen asiakkaille. 

• Organisaation määrittäminen niin, että työ delegoidaan ensisijaiselle asiakaspalvelijalle, jos 

se on mahdollista. 

• Määrityslogiikan valitseminen, jos ensisijainen asiakaspalvelija ei ole käytettävissä. 

 

Kuva ensisijaisten asiakaspalvelijoiden määrittämisestä ja yhdistämisestä 
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Katso myös 

Reitityksen määrittäminen ensisijaisille asiakaspalvelijoille (dokumentaatio) 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/configure-preferred-agent
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Dynamics 365 Field Servicen vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa 

koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Field Servicen uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Field Service on alan johtava kenttäpalvelun hallintasovellus, jonka avulla yritykset 

voivat uudistaa palvelutoimintansa yhdistämällä ihmiset, paikat ja asiat tuottamaan 

asiakaskeskeisiä kokemuksia. Se sisältää työtilausten hallinta-, resurssien aikataulutus- ja 

resurssien hallintaominaisuudet. Dynamics 365 Field Service antaa organisaatioille 

mahdollisuuden siirtyä paperipohjaisesta reaktiivisesta palvelusta ennakoivaan maailmanluokan 

palveluun vauhdittamalla digitaalista uudistumista ja sallimalla innovatiivisia liiketoimintamalleja, 

kuten tulosperusteisia palveluja. 

Viralliset tuoteohjeet ja koulutus: 

• Dynamics 365 Field Servicen tuotesivu 

• Dynamics 365 Field Service -koulutus 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

https://dynamics.microsoft.com/field-service/overview/
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-field-service&filter-products=field
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Resurssien aikataulutus 

Resurssien hallinta ja ajoituksen optimointi ovat kenttäpalvelujen hallinnan keskiössä. Resurssien 

aikataulutus on tehokas työkalu, jolla palveluorganisaatiot voivat luokitella ajoittamattomat 

työtilaukset ja tapaukset sekä ajoittaa lähimmät soveltuvat teknikot toimittamaan palveluita 

asiakkailleen. Aikataulutaulukossa on ajoitusominaisuuksia huollon aikatauluttajille, 

projektipäälliköille ja resurssipäälliköille taulukon eri näkymissä (kuten tunnit, päivät, viikot, 

kuukaudet, kartat ja luettelot) sekä laajennettavuusominaisuuksia, joilla kumppanit voivat 

räätälöidä ominaisuuksia omien tarpeidensa mukaisesti. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon sisältö: 

• Lisää uuden aikataulutaulukon suorituskyvyn ja käytettävyyden parannuksia. 

• Resurssien optimoinnin lukitusrajoituksia ja läheisten työtilausten klusterointilogiikkaa on 

parannettu. 

Palvelutoimintojen optimointi 

Kenttäpalvelutoimintojen optimointi tarkoittaa ennen kaikkea huoltotiimin työn tehostamista 

antamalla heille oikeat työkalut ja prosessit huippuluokan palvelun toimittamiseen. Organisaatiot 

voivat varmistaa asiakastyytyväisyyden sujuvoittamalla ja automatisoimalla toimintoja. 

Tehokkaiden työkalujen antaminen etulinjan työntekijöille 

Huoltoteknikot ja etulinjan työntekijät ovat jokaisen kenttäpalveluorganisaation ydin. He ovat 

eturintamassa tarjoamassa erinomaista asiakaspalvelua korjaamalla asiakkaiden ongelmia. 

Etulinjan työntekijöillä on oltava parhaat mahdolliset digitaaliset työkalut, joiden avulla he voivat 

olla vuorovaikutuksessa yrityksensä muiden työntekijöiden ja toimistohenkilökunnan sekä 

asiakkaiden kanssa halliten samalla tehokkaasti tehtäviään. 

Field Servicen olennainen tavoite on antaa teknikoille ja etulinjan työntekijöille mahdollisuus 

tarjota parempaa palvelua ja saavuttaa korkea ensimmäisen käynnin korjausprosentti. Tämän 

aallon toiminnot liittyvät useisiin käytettävyysparannuksiin, joiden avulla käyttäjät saavat 

olennaiset tiedot käyttöönsä. Tekijät voivat esimerkiksi parantaa mobiiliruudukon ohjausobjektia 

lisäkenttien avulla, mikä parantaa käyttökokemusta. Käyttöön otetaan myös mahdollisuus 

käyttää SharePoint-tiedostoja, kun sovellus on offline-tilassa. Niinpä teknikot voivat käyttää 

SharePoint-tiedostoja, kuten käyttöoppaita, piirustuksia, pohjapiirroksia ja resurssien kuvia. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Field Servicen julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FieldService
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Field Servicen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Field Servicen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FieldService
https://aka.ms/Updates/FieldService


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Customer Service 136 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Field Servicen käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Field Servicen ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Field Servicen asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Field Servicen käyttäminen. 

Dynamics 365 Field Servicein uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Tehokkaiden työkalujen antaminen etulinjan työntekijöille 

Dynamics 365 Field Service tarjoaa etulinjan työntekijöille uusia ominaisuuksia, jotka parantavat 

palvelun tuottavuutta. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Ajan säästäminen 

mobiilitoimintojen 

käytettävyyden 

parannusten avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Lokakuu 

2022 

https://aka.ms/updates/calendar/FieldService
https://aka.ms/licensing/FieldService
https://aka.ms/documentation/FieldService
https://aka.ms/community/FieldService
https://aka.ms/events/FieldService
https://aka.ms/trials/FieldService
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Palvelutoimintojen optimointi 

Dynamics 365 Field Servicen toimintojen avulla organisaatiot voivat ottaa käyttöön prosessien 

hallintaa ja automatisointia tehostavia ominaisuuksia ja hallita niitä. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Työtilauksen 

kustannuksien hallinta Ei 

saa ylittää -toiminnon 

avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Tammikuu 

2023 

Palvelutoimintojen 

järjestäminen ammattien 

avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- - Tammikuu 

2023 

Resurssien aikataulutus 

Dynamics 365 Field Servicen resurssien aikataulutustoiminnot sisältävät tärkeitä varausten, 

ajoittamisen ja resurssien optimointiominaisuuksien parannuksia. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Päällekkäisten varausten 

välttäminen Resource 

Scheduling Optimizationin 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Bing Maps oletusarvoisesti 

poistettu käytöstä EU-

alueilla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Uusi aikataulutaulukko on 

nyt oletusarvo kaikissa 

käyttöönotoissa 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Customer Service 138 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Tehokkaiden työkalujen antaminen etulinjan työntekijöille 

Yleiskatsaus 

Huoltoteknikot ja etulinjan työntekijät ovat jokaisen kenttäpalveluorganisaation ydin. He ovat 

eturintamassa tarjoamassa erinomaista asiakaspalvelua korjaamalla asiakkaiden ongelmia. 

Etulinjan työntekijöillä on oltava parhaat mahdolliset digitaaliset työkalut, joiden avulla he voivat 

olla vuorovaikutuksessa yrityksensä muiden työntekijöiden ja toimistohenkilökunnan sekä 

asiakkaiden kanssa halliten samalla tehokkaasti tehtäviään. 

Field Servicen olennainen tavoite on antaa teknikoille ja etulinjan työntekijöille mahdollisuus 

tarjota parempaa palvelua ja saavuttaa korkea ensimmäisen käynnin korjausprosentti. Tämän 

aallon toiminnot liittyvät useisiin käytettävyysparannuksiin, joiden avulla käyttäjät saavat 

olennaiset tiedot käyttöönsä. Tekijät voivat esimerkiksi parantaa mobiiliruudukon ohjausobjektia 

lisäkenttien avulla, mikä parantaa käyttökokemusta. Käyttöön otetaan myös mahdollisuus 

käyttää SharePoint-tiedostoja, kun sovellus on offline-tilassa. Niinpä teknikot voivat käyttää 

SharePoint-tiedostoja, kuten käyttöoppaita, piirustuksia, pohjapiirroksia ja resurssien kuvia. 

Ajan säästäminen mobiilitoimintojen käytettävyyden parannusten avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Lokakuu 2022 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Liiketoiminta-arvo 

Etulinjan työntekijöiden on voitava käyttää digitaalisia työkaluja nopeasti ja tehokkaasti, jotta 

niistä on apua keskeneräisissä tehtävissä. Sujuvoittamalla yleisiä mobiililaitteiden 

käyttökokemustapoja toistuvien tehtävien suorittamiseen sovelluksessa kuluva aika pienenee ja 

työntekijöiden toiminta tehostuu. 

Toiminnon tiedot 

Mobiilikäytön käytettävyysparannusten osana vuoden 2022 2. julkaisuaallossa on tulossa 

seuraavia muutoksia: 

• Käyttäjät voivat vaihtaa lomakkeen välilehtiä myös lomakkeen alareunassa. Käyttäjien ei siis 

tarvitse siirtyä yläreunaan välilehtiä vaihdettaessa, joten lomakkeen käyttö nopeutuu. 

• Mobiiliversion komentopalkki päivitetään useimmissa taulukoissa siten, että se sisältää vain 

tiettyyn lomakkeeseen tai näkymään liittyvät toiminnot. 

Palvelutoimintojen optimointi 

Yleiskatsaus 

Kenttäpalvelutoimintojen optimointi tarkoittaa ennen kaikkea huoltotiimin työn tehostamista 

antamalla heille oikeat työkalut ja prosessit huippuluokan palvelun toimittamiseen. Organisaatiot 

voivat varmistaa asiakastyytyväisyyden sujuvoittamalla ja automatisoimalla toimintoja. 

Työtilauksen kustannuksien hallinta Ei saa ylittää -toiminnon avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Taloushallinnon odotusten määrittäminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa on tärkeä vaihe 

yrityksen tuloksen hallinnassa ja hyvien suhteiden ylläpitämisessä. Tämä Ei saa ylittää -

ominaisuus auttaa palveluntarjoajia pysymään hinnassa, joka on sovittu asiakkaiden kanssa 

ennalta, ja varmistamaan, että etulinjan työntekijät, mukaan lukien toimittajat ja alihankkijat, 

pysyvät työtilausten ennalta hyväksytyissä kustannuksissa. 
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Toiminnon tiedot 

Asiakkaat voivat nyt määrittää Ei saa ylittää -arvoja työtilausten kustannuksille ja hinnoille. Ei saa 

ylittää -arvot voidaan kohdistaa automaattisesti työtilaukseen asiakkaan, tapaustyypin ja työn 

sijainnin mukaan. Vaihtoehtoisesti asiakkaat voivat syöttää Ei saa ylittää -summat suoraan 

työtilaukseen. 

Palvelupäälliköt ja etulinjan työntekijät voivat vaihtoehtoisesti vastaanottaa varoituksen, kun Ei saa 

ylittää -arvo on lähellä tai ylittää rajan. Käyttäjältä edellytetään toimia, ja tästä lähetetään ilmoitus. 

Toiminto on kenen tahansa sellaisen asiakkaan käytettävissä, jolle on määritetty raja asiakkaalta 

ilman hyväksynnän pyytämistä veloitettavalle summalle. Myös asiakas, joka asettaa rajan 

työtilauksen kustannuksille erityisesti silloin, kun toimittajat suorittavat työn, voi käyttää toimintoa. 

Asiakkaat voivat myös seurata, milloin Ei saa ylittyä -arvo ylittyy. 

 

Ei saa ylittää -lomakkeen Tietueen nimitiedot -alaluokka 
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Työtilauslomake ilman Ei saa ylittää -ohjausobjektia 

Palvelutoimintojen järjestäminen ammattien avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

- - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Ajan ja rahan säästäminen järjestelmällä palvelutoimintoja uuden ammattitoiminnon avulla. 
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Toiminnon tiedot 

Asiakkaille tarjottavat palvelutyypit voidaan nyt järjestää luomalla ammateiksi kutsuttuja 

työluokkia. Niitä ovat esimerkiksi putkityö-, kattotyö-, sähkötyö- ja ilmastointipalvelut. Käyttäjät 

saavat yksinkertaisen työtilauksen luontiprosessin, koska vain valittuun ammattiin liittyvät 

tapaustyypit ovat valittavissa. 

Ammatit voidaan liittää myös sijainteihin ja tileihin, jolloin niiden perusteella voidaan suodattaa 

sallitut ammatit. Tällä tavoin ei vahingossa tarjota putkityöpalveluja, jos sopimus koskee vain 

ilmastointitöiden suorittamista. 

Tämä toiminto säästää sekä käyttäjien aikaa että organisaation rahaa, sillä se varmistaa vain 

sovittujen palvelujen tarjoamisen. 

 

Ammatin vahvistus työtilauslomakkeessa 
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Resurssien aikataulutus 

Yleiskatsaus 

Resurssien hallinta ja ajoituksen optimointi ovat kenttäpalvelujen hallinnan keskiössä. Resurssien 

aikataulutus on tehokas työkalu, jolla palveluorganisaatiot voivat luokitella ajoittamattomat 

työtilaukset ja tapaukset sekä ajoittaa lähimmät soveltuvat teknikot toimittamaan palveluita 

asiakkailleen. Aikataulutaulukossa on ajoitusominaisuuksia huollon aikatauluttajille, 

projektipäälliköille ja resurssipäälliköille taulukon eri näkymissä (kuten tunnit, päivät, viikot, 

kuukaudet, kartat ja luettelot) sekä laajennettavuusominaisuuksia, joilla kumppanit voivat 

räätälöidä ominaisuuksia omien tarpeidensa mukaisesti. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon sisältö: 

• Lisää uuden aikataulutaulukon suorituskyvyn ja käytettävyyden parannuksia. 

• Resurssien optimoinnin lukitusrajoituksia ja läheisten työtilausten klusterointilogiikkaa on 

parannettu. 

Päällekkäisten varausten välttäminen Resource Scheduling Optimizationin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Resource Scheduling Optimization voi ajoittaa useita töitä samanaikaisesti. Tämä maksimoi 

kokonaiskäytön ja minimoi kokonaismatka-ajan. Varausten lukitusvaihtoehtojen avulla asiakkaat 

voivat rajoittaa ajoitusta resurssin ja/tai ajan mukaan. Joskus määritykset johtavat päällekkäisiin 

varauksiin, jotka on päivitettävä manuaalisesti. 

Toiminnon tiedot 

Nykyään Dynamics 365 Field Servicen Resource Scheduling Optimization -apuohjelma jättää 

huollon aikatauluttajalle aiemmin luodut varaukset, jotka liittyvät resurssiin tai ajan alustavan 

varauksen lukituksiin. Aikatauluttaja tekee viimeisen päätöksen parhaan vastineen löytämiseksi. 

Asiakkaat ovat kertoneet, että he toivovat alustavan varauksen lukituksen rajoitusten (esimerkiksi 

tämä resurssi milloin tahansa tai mikä tahansa resurssi tähän aikaan) käsittelyn olevan samanlaista 

kuin kiinteän varauksen lukituksen rajoitusten (esimerkiksi tämä resurssi tähän aikaan) käsittelyn. 
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Tässä julkaisussa Resource Scheduling Optimizationia on parannettu, jotta vältetään alustavan 

varauksen lukituksen rajoitusten liitoksesta johtuvat päällekkäiset varaukset. 

Bing Maps oletusarvoisesti poistettu käytöstä EU-alueilla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Microsoftin Euroopan unionille antaman lupauksen noudattaminen, jonka perusteella 

minimoidaan asiakas- ja henkilötietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle. 

Toiminnon tiedot 

Field Service aikatauluttaa etulinjan työntekijöiden reitit asiakkaan sijaintiin paikan päällä 

tapahtuvaa huoltoa varten. Bing Maps antaa aikataulun optimointiin tarvittavat karttatiedot, 

ohjeet, geokoodauksen, osoitesuositukset ja liikenteen historiatiedot. 

Microsoftin EU:lle antaman lupauksen mukaisesti Bing Maps poistetaan oletusarvoisesti käytöstä 

EU:n alueella. EU-asiakkailla on silti mahdollisuus ottaa Bing Maps käyttöön Field Service -

käyttöönotoissa hyödyntämään EU:n ulkopuolisia resursseja. 

HUOMAUTUS Bing Maps on edelleen oletusarvoisesti otettu käyttöön muilla kuin EU:n alueilla. 

Uusi aikataulutaulukko on nyt oletusarvo kaikissa käyttöönotoissa 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Uusi aikataulutaulukko helpottaa ja nopeuttaa aikatauluttamista huollon aikatauluttajien osalta, 

mikä parantaa palvelun toimittamista. 

Toiminnon tiedot 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa siirrytään pois pariteetista ja toimitetaan parannettu 

aikataulutaulukko, joka on aiempaa enemmän suorituskykyä, käytettävyyttä ja toimintoja. Vanha 

aikataulutaulukko aiotaan poistaa käytöstä 1. huhtikuuta 2023. 
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Tämän julkaisun päivityksiä: 

• Käyttöönotoissa oletusarvona on uusi taulukko, jossa on tarvittaessa vaihtopainike vanhaan 

taulukkoon siirtymistä varten. 

• Uudet käyttäjät saavat sovelluksen sisäisen videon avulla yleiskatsauksen uudesta 

aikataulutaulukkotoiminnosta. 

• Sovelluksen sisäinen kysely pyytää käyttäjiä antamaan palautetta sekä kertomaan mikä toimii 

ja mitä voidaan parantaa. 

• Parannettu suorituskyky ja käytettävyys. 

• Parannetut varauksen työkaluvihjeet päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia näkymiä varten. 

• Mahdollisuus valita useita varauksia ja muuttaa varauksen tilaa joukkotoimintona. 

• Automaattisen päivityksen vaatimusluettelo aikataulutaulukon päivityksen kanssa. 

Katso myös 

Dynamics 365 Field Servicen uuteen ja parannettuun aikataulutaulukkoon tutustuminen 

(dokumentaatio)

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/preview-schedule-board
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Talous- ja toimintosovellukset 
Dynamics 365 Financen vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa 

koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Financen uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Tuote- tai palvelukeskeiset organisaatiot tai monialaiset organisaatiot siirtävät käyttäjiä 

lisäarvollisiin aktiviteetteihin toistuvien, manuaalisten tehtävien sijaan. Tietojen yhdistäminen 

järjestelmien välillä, muuttuvia liiketoimintamalleja tukeva sovellus ja nopea sopeutuminen 

taloudellisiin muutoksiin ovat tärkeitä tehtäessä tätä muutosta edistäviä päätöksiä. Dynamics 

365 Finance -asiakkaiden menestymistä ja kasvua tuetaan keskittymällä käyttäjien tarpeita 

vastaavien tärkeiden parannusten toimittamiseen. 

Dynamics 365 Financen vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitykset: 

• Tilauslaskutusratkaisua parannetaan tarjousten, jaetun laskutuksen ja projektin kirjanpidon 

integroinnin osalta. 

• Toimittajan laskun OCR-tekstintunnistus yleisesti saatavana. Näin automatisoidaan 

toimittajan laskujen lukeminen ja kohdistaminen määrittämällä OCR-ominaisuudet 

suorittamaan ostoreskontran kokonaisvaltainen automatisointi. 

Asiakkaamme yli 180 maassa ja alueella käyttävät ratkaisua, jonka on oltava monenlaisten 

verovaatimusten ja paikallisten yrityskäytäntöjen mukainen (lokalisointi). Lokalisointi ja jatkuva 

lainsäädäntövaatimusten noudattaminen toimitetaan käyttövalmiina 44 maan tai alueen osalta. 

Yhdessä kumppanien toimittamien käännösten kanssa käytettävissä on 52 kieltä. Vähän tai ei 

lainkaan koodia käyttävän Globalization Studion ansiosta Microsoftin sekä kumppanien ja 

asiakkaiden on helppo luoda, laajentaa, automatisoida ja ylläpitää lokalisointia. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatkettiin Globalization Studion parantamista siten, että 

globalisaatiota voi laajentaa, syventää ja skaalata heti: 

• Verolaskentapalvelu: Useissa monimutkaisissa veroskenaarioissa ei enää tarvita kalliita mukautuksia. 

Verolaskentapalvelua laajennetaan edelleen sisällyttämällä useita parannuksia palveluun. 
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• Sähköinen laskutuspalvelu: Monet maat pyrkivät estämään veronkiertoa ottamalla 

yritystenvälisessä laskutuksessa pakollisena käyttöön sähköisen laskutuksen ja sähköisten 

laskujen selvityksen veroviranomaisille. Tulevaa sähköistä laskutusta koskevan lainsäädännön 

mukaisesti saatavana on uusia sähköisen laskutuksen ominaisuuksia, joita lainsäädäntö 

edellyttää Puolassa, Saudi-Arabiassa ja Ranskassa. 

• Sähköinen raportointi: sähköisen raportoinnin parannukset antavat mahdollisuuden 

perustietomallin vaihtamiseen ja parantavat tuontikokemusta lataamalla ylätason 

määritykset automaattisesti. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Taloushallinnon perustoiminnot 

Tämä Financen julkaisu keskittyy taloushallinnon perusominaisuuksien, taloushallinnon 

automaation ja raportoinnin lisäparannuksiin. 

Globalization Studio 

Koodittomien ja vähäkoodisten ominaisuuksien sekä Globalization Studion useiden maiden sisällön 

parantamista jatketaan verolaskennan, sähköisen laskutuksen ja sähköisen raportoinnin osalta. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Financen julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Finance
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Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Financen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Financen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Financen käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Financen ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Financen asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa yhteisössä. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Finance
https://aka.ms/Updates/Finance
https://aka.ms/updates/calendar/Finance
https://aka.ms/licensing/Finance
https://aka.ms/documentation/Finance
https://aka.ms/community/Finance


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 149 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Financen käyttäminen. 

Dynamics 365 Financen uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Taloushallinnon perustoiminnot 

Tämä Financen julkaisu keskittyy taloushallinnon perusominaisuuksien, taloushallinnon 

automaation ja raportoinnin lisäparannuksiin. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Laskutuksen jakaminen 

tilauslaskutuksessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Tarjousten parannusten kokeileminen 

tilauslaskutuksessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Laskujen automatisointi – toimittajan 

laskujen käsitteleminen tuontiprosessin 

aikana 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

https://aka.ms/events/Finance
https://aka.ms/trials/Finance
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hyväksyttyjen toimittajan laskujen 

maksuilmoituksen tulostaminen 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Tuotujen tiliotteiden debetin ja kreditin 

peruuttaminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Aikavyöhykkeen määrittäminen tiliotteita 

tuotaessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Taloustunnisteiden määrittäminen 

analyysiraporttien tukemiseksi 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 

2023 

Ajan säästäminen kirjanpidon 

täsmäytyksen automatisoinnin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 

2023 

Uuden pankkitilin täsmäytysraportin 

käyttäminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Taloushallinnon dimensio -palvelu Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Kirjanpidon tilinpäätöksen parannukset – 

taseen dimensioiden ja tilikauden 

lopetuspalvelun määrittäminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Kirjauspäivän valitseminen pankkitilin 

lisätäsmäytyksessä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Toimittajan laskun OCR – lisämääritysten 

kokeileminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Helmikuu 

2023 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Toimittajan laskun OCR – ohjatun 

käyttöönottotoiminnon kokeileminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Toimittajan laskun OCR – kuvatiedostojen 

hallinnan kokeileminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Toimittajalaskun OCR – uuden keskuksen 

kokeileminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Helmikuu 

2023 

Laskunumeroiden pidentäminen Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Globalization Studio 

Koodittomien ja vähäkoodisten ominaisuuksien sekä Globalization Studion useiden maiden sisällön 

parantamista jatketaan verolaskennan, sähköisen laskutuksen ja sähköisen raportoinnin osalta. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Sähköinen laskutuspalvelu – Saudi-

Arabian sähköisen laskun integrointi 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Tuontikokemuksen parantaminen 

ylätason määrityksen puuttuessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Perustietomallin vaihtaminen 

sähköisessä raportoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Verolaskentapalvelu – verokoodien 

eräsyöttö veroryhmän ja nimikkeen 

veroryhmän määrityksissä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 

2023 

Sähköinen laskutuspalvelu – Ranskan 

sähköisen laskun integrointi Chorus 

Pron kanssa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Sähköinen laskutuspalvelu – Puolan 

määritettävissä oleva sähköinen lasku ja 

integrointi 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Taloushallinnon perustoiminnot 

Yleiskatsaus 

Tämä Financen julkaisu keskittyy taloushallinnon perusominaisuuksien, taloushallinnon 

automaation ja raportoinnin lisäparannuksiin. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Laskutuksen jakaminen tilauslaskutuksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Jaetun laskutuksen avulla tilauslaskutuksen toistuvan sopimuksen laskutuksen käyttäjät voivat 

valita lisää asiakkaita vastuullisiksi osapuoliksi laskutusaikataulussa. 

Toiminnon tiedot 

Jaettu laskutus mahdollistaa useiden asiakkaiden laskutuksen yhdestä sopimuksesta ja yksi 

laskutusaikataulu koskee kaikkia asiakkaita. Siinä määritetään myös vastuu. Määrittämällä useita 

asiakkaita laskutusaikatauluun lasku voidaan tuottaa useille asiakkaille yhdessä 

laskutusaikataulussa. 

Tarjousten parannusten kokeileminen tilauslaskutuksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Nykyään monet asiakkaat tuovat laskutusaikataulun tiedot ulkoisesta järjestelmästä, jossa 

tarjoukset voidaan luoda. Asiakkailla, jotka aloittavat laskutusaikataululla, ei ole olemassa olevaa 

prosessia tarjouksen luomiseksi Dynamics 365 Financessa. 

Toiminnon tiedot 

Tilauslaskutuksen parannukset – toistuvan sopimuksen laskutuksen avulla voidaan luoda 

myyntitarjouksia käyttämällä aiemmin luotua tarjousraporttia laskutusaikataulussa. 

Tarjousraportin luomisen lisäksi tiedot tallennetaan olemassa oleviin myyntitarjoustaulukoihin, 

jotta voit tulostaa tarjoukset uudelleen. 
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Laskujen automatisointi – toimittajan laskujen käsitteleminen tuontiprosessin aikana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toiminto on toimittajan laskun automatisointiominaisuuden osa, ja se säästää 

ostoreskontratyöntekijöiden aikaa ja vaivaa käsittelemällä toimittajan laskut automaattisesti. 

Lisäksi toiminto auttaa vähentämään manuaaliseen käsittelyyn liittyvien virheiden syntymistä. 

Toiminnon tiedot 

Toimittajan laskujen luontiin voi sisältyä useita vaiheita, kuten ennakkomaksujen kohdistaminen, 

laskun täsmäytysprosessin suorittaminen, laskujen tarkistaminen ja työnkulkukäsittely. Yleensä 

nämä vaiheet suoritetaan manuaalisesti ennen laskujen kirjaamista. Ennen tämän toiminnon 

käyttöönottoa toimittajan laskujen tuonnin seurauksena oli odottava toimittajan lasku. Laskujen 

käsittelyn rutiinivaiheet, kuten kolmisuuntainen täsmäytys, suoritettiin taustalla. 

Tämä toiminto käsittelee toimittajan laskut automaattisesti, kun laskut tuodaan. Näin ollen 

taustalla tapahtuvaa lisäkäsittelyä ei tarvita, ja ostoreskontran työntekijät voivat keskittää 

huomionsa poikkeuksiin. 

Hyväksyttyjen toimittajan laskujen maksuilmoituksen tulostaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimittajan maksujen maksuilmoitus voidaan tulostaa sekä silloin, kun sen tila on Hyväksytty, 

että silloin kun sen tila on Lähetetty. Aiemmin voitiin tulostaa vain ne toimittajan 

maksukirjauskansiot, joiden tila oli Lähetty. 
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Toiminnon tiedot 

Asiakkaat ilmoittavat maksuilmoituksen avulla toimittajille, että varat on maksettu pankin kautta. 

Maksuilmoituksen tulostamiseen on lisätty myös toimittajan Hyväksytty-tila. Jos asiakkaat 

yhdistävät Dynamics 365:n pankkitiliin ja synkronoivat toimittajan maksukirjauskansion tilan 

pankkitilin tietojen kanssa, tämän tilan avulla voidaan määrittää, onnistuivatko 

pankkitapahtumat. 

Tuotujen tiliotteiden debetin ja kreditin peruuttaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto auttaa korjaamaan debet- ja kredit-merkinnät, kun tiliotteita tuodaan pankkitilin 

täsmäytyksen lisätoiminnoissa. 

Toiminnon tiedot 

Tuodun tiliotteen tapahtumat näytetään pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoissa kreditinä eikä 

debetinä ja päin vastoin. Tällä toiminnolla voidaan peruuttaa tuodun tiliotteen tapahtumien 

debet ja kredit pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla. 

Aikavyöhykkeen määrittäminen tiliotteita tuotaessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tiliotteen tuontiasetuksia määritettäessä on voi olla tärkeää ottaa huomioon tuotaviin 

tiliotetiedostoihin liittyvien päivämäärä- ja kellonaikatietojen aikavyöhyke. Tämä toiminto 

sisältää vaihtoehdon, jolla voidaan määrittää tietojen tuonnissa käytettävä aikavyöhyke. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa käyttäjille mahdollisuuden aikavyöhykkeen määrittämiseen, kun tiliote 

tuodaan pankkitilin lisätäsmäytyksessä sähköistä raportointia käytettäessä. Jos samanaikaisesti 

tuodaan useiden pankkitilien tiliotteita, pankkitilien aikavyöhykeasetus määrittää käytettävän 

aikavyöhykkeen. 

Taloustunnisteiden määrittäminen analyysiraporttien tukemiseksi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot voivat seurata taloustunnisteiden avulla käyttäjän määrittämiä kenttiä kirjanpitoon 

kirjatuissa kirjanpitotapahtumissa. Tämän ansiosta ei tarvitse luoda sellaisia arvoja sisältäviä 

taloushallinnon dimensioita, joita ei voi käyttää uudelleen. Mitä enemmän taloushallinnon 

dimensioita on, sitä suurempi on organisaation tilikartta, mikä heikentää järjestelmän 

suorituskykyä prosessien, kuten tilikauden lopetuksen, aikana. Taloustunnisteen arvoja voidaan 

käyttää raportoinnissa tai kirjanpidon täsmäytyksessä. Taloustunniste voidaan luoda esimerkiksi 

seuraamaan kirjanpidon täsmäytyksessä käytettyjä maksuviitteitä, mikä helpottaa tapahtumien 

täsmäyttämistä. 

Toiminnon tiedot 

Organisaatio voi määrittää enintään 15 taloustunnistetta, jotka tallennetaan kirjanpitoon 

kirjattuihin kirjanpitotapahtumiin. Käyttäjä voi määrittää taloustunnisteiden nimet, ja tällä tavoin 

tietoja syöttävät työntekijät näkevät selkeästi, mitä tietoja kussakin kentässä pitäisi olla. 

Taloustunnisteiden arvoja ei tarkisteta tai syötetä oletusarvoisesti. Ne voidaan syöttää 

manuaalisesti tapahtumissa, kuten taloushallinnon kirjauskansioissa, tai viedä 

tapahtumaentiteetteinä. 

Ajan säästäminen kirjanpidon täsmäytyksen automatisoinnin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto säästää aikaa ja työvoimakustannuksia, koska se täsmäyttää automaattisesti 

pääkirjan debet- ja kredit-tapahtumat sekä merkitsee ne täsmäytetyiksi. Kirjanpitäjien ei enää 

tarvitse merkitä ja täsmäyttää liittyviä tapahtumia manuaalisesti, joten he voivat keskittyä 

organisaation kannalta arvokkaaseen toimintaan. 

Toiminnon tiedot 

Kirjanpidon täsmäytysprosessia parannetaan vähentämällä manuaalisia vaiheita automatisoidun 

täsmäytysprosessin avulla. Kirjanpidon täsmäytyksen automaatioprosessi suoritetaan 

taustaprosessina määritettyjen sääntöjen perusteella. Voit määrittää täsmäytyssääntöjä, jotka 

perustuvat tapahtumamääritteisiin. Lisäksi voidaan määrittää, kuinka usein automaattinen 

täsmäytys tehdään. Se voidaan tehdä esimerkiksi päivittäin tai kerran kuukaudessa. 

Uuden pankkitilin täsmäytysraportin käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Pankkitilin täsmäytysraportti sisältää selkeitä yleistietoja pankkitilin täsmäytyksen tilasta ja tietyn 

ajanjakson pankkitapahtumista, mikä parantaa valvontatietojen todistusarvoa. 

Toiminnon tiedot 

Pankkitilin täsmäytysraportti sisältää selkeitä yleistietoja pankkitilin täsmäytyksen tilasta sekä 

tietoja tietyn ajanjakson pankkitapahtumista. Tämä on yksi asiakkaiden eniten pyytämistä 

ominaisuuksista ideaportaalissa. Pankkitilin täsmäytysraportin asettelua on parannettu ja siinä on 

lisäkenttiä, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Financea keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia 

sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://experience.dynamics.com/ideas/. 
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Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Taloushallinnon dimensio -palvelu 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Yksilöllisten taloushallinnon dimension arvojen luominen ja tarkistaminen on työläs operaatio, 

jota voidaan tehostaa Taloushallinnon dimensio -palvelulla, sillä se voi päivittää tietoja 

rinnakkaisesti. 

Toiminnon tiedot 

Uusi palvelu parantaa taloushallinnon dimensioiden ratkaisuprosessia, kun kirjauskansioita 

tuodaan suuri määrä. Palvelu käsittelee tuotujen kirjauskansioiden dimensiotietoja rinnakkain 

nykyisten tietojen taloushallinnon dimensioiden kanssa. Tämä parantaa aikaavievää ja työlästä 

sellaisten uusien dimensioarvojen luontiprosessia, jotka rationalisoivat aiemmin luodut ja tuodut 

dimensioarvot. 

Kirjanpidon tilinpäätöksen parannukset – taseen dimensioiden ja tilikauden 

lopetuspalvelun määrittäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto sisältää useita tilikauden lopetusprosessia koskevia suorituskykyparannuksia. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=baa143ef-e319-e711-80c0-00155d4616d6&page=1
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Toiminnon tiedot 

Tilikauden lopetusprosessin parannuksia: 

• Mahdollisuus määrittää taseen taloushallinnon dimensiot tarkasti vuoden lopetuksen 

yhteydessä. Tämä toiminto vastaa nyt ominaisuutta, jota voi käyttää voitto- ja tappiotileillä. 

• Parannettu yleistä suorituskykyä siten, että tilikauden lopetusprosessi tehostuu. 

Seuraavat parannukset lisättiin heinäkuun 2022 julkaisuun: 

• Tilikauden lopetusmallit luodaan nyt uudella määrityssivulla. Nykyinen tilikauden lopetussivu 

muuttuu kirjanpidon ulkomaanvaluutan uudelleenarvostusta vastaavalla tavalla. Siinä 

käytetään luetteloa, jossa ilmoitetaan jokainen tilikauden lopetusprosessin suorittamis- tai 

kumoamiskerta. Kirjanpitäjä voi aloittaa tilinpäätöksen uudelta sivulta. 

• Vuoden lopun sulkeminen voidaan kumota valitsemalla ensin viimeisin tilikausi ja sitten 

Kumoa vuoden lopun sulkeminen -painike. Kumoaminen poistaa edellisen tilikauden 

lopetustapahtumat mutta ei suorita tilikauden lopetusta automaattisesti uudelleen. 

• Tilikauden lopettamiseen tarvitaan tositenumerot. Tämä oli aiemmissa versioissa valinnaista 

(perustui kirjanpidon parametriasetukseen). 

• Aiemmin lopetettujen tilikausien historia ja kirjausketju säilytetään yritys- ja vuosikohtaisesti. 

Kirjauspäivän valitseminen pankkitilin lisätäsmäytyksessä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä parannus antaa asiakkaille mahdollisuuden määrittää tiliotteen ja kirjanpitotietueen 

pankkitapahtumien kirjauspäivämäärän. 

Toiminnon tiedot 

Pankkitilin lisätäsmäytyksessä käyttäjillä on mahdollisuus valita tapahtumien kirjauspäivämäärä. 

Käyttäjät voivat valita erilliset tositenumerot sisältävän tiliotteen rivin varauspäivämäärän uusien 

tapahtumien kirjauspäivämääräksi. Jos kirjanpitokausi on suljettu, käyttäjät voivat valita uusien 

tapahtumien kirjauspäivämääräksi tiliotteen tuontipäivämäärän ja yhdistetyn tositenumeron. 
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Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Toimittajan laskun OCR – lisämääritysten kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Määritysasetusten avulla optisen merkkien tunnistuksen (OCR) tietojen käsittely on riittävän 

joustavaa, jotta asiakkaiden useat yrityksen tarpeet voidaan täyttää. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto sisältää seuraavat määritysasetukset sisältävän luettelon: 

• Laskun pakollisten tietojen määrittäminen: Määrittää toimittajan laskujen luomisessa 

tarvittavat vähimmäistiedot. Microsoft antaa oletusasetuksen, mutta sitä voidaan räätälöidä 

organisaation tarpeiden mukaan lisäämällä tai poistamalla kenttiä. 

• Laskuntunnistuksen luotettavuuspisteiden määrittäminen: Määrittää laatustandardin 

laskutiedoille, jotka AI Builder tunnistaa. Kun OCR-tekstintunnistusprosessi on valmis, 

lähetetään rakenteellisen laskun tietoihin liittyvät luotettavuuspisteet laskun kullekin kentälle. 

Luotettavuuspisteet voidaan määrittää osoittamaan erot havaittujen virheiden vakavuudessa. 

• Ennen laskun luontia tarvittavan pakollisen tarkistuksen määrittäminen: Määrittää, 

tarvitaanko jokaiselle tunnistetulle laskulle manuaalinen tarkistus. 

Toimittajan laskun OCR – ohjatun käyttöönottotoiminnon kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=52cc8210-874b-e711-80c0-00155d7cb38d
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Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto antaa asiakkaille toimittajan laskujen käsittelyä varten valmiin optisen merkkien 

tunnistuksen (OCR) ratkaisun, joka vähentää tietojen syöttämisen edellyttämää työtä ja auttaa 

vähentämään virheitä, jotka voivat aiheutua tehtävien manuaalisesta suorittamisesta. 

Toiminnon tiedot 

Toimittajien laskutuksen kokonaisratkaisun täydentämiseksi tarvitaan valmis ratkaisu toimittajan 

laskujen lukemista varten. Tämä toiminto sisältää vaiheittaisen oppaan, jonka avulla käyttäjät 

voivat ottaa ratkaisun käyttöön helposti. 

Toimittajan laskun OCR – kuvatiedostojen hallinnan kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Kuvatiedostojen työtilassa käyttäjä voi tarkistaa kuvatiedoston tilan ennen sen lähettämistä 

valmisteluun. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto määrittää keskeisen työtilan, jota käytetään eri kanavista tuotujen 

kuvatiedostojen seuraamiseen. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat tehdä seuraavat 

toiminnot: 

• Määritä kuvatiedostojen asetukset esitarkistuksen suorittamiseksi ennen tiedoston 

lähettämistä tunnistuspalveluihin. 

• Ota reaaliaikainen prosessi käyttöön tai ajoita eräprosessi kuvatiedostojen lähettämiseksi 

tunnistuspalveluun. 

• Tunnista kunkin kuvatiedoston kanavatiedot. 

• Seuraa kuvatiedostojen tilojen kaikkia muutoksia. 
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Toimittajalaskun OCR – uuden keskuksen kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon ansiosta asiakkaat voivat seurata ja käsitellä OCR-tekstintunnistuksen avulla 

syötettyjä toimittajan laskujen tietoja keskitetysti. Suurin osa laskutiedoista käsitellään 

automaattisesti. Tämän toiminnon ansiosta ostoreskontran käsittelijöiden työtaakka vähenee 

huomattavasti, koska tehtävien manuaaliseen suorittamiseen liittyvien virheiden riski vähenee. 

Toiminnon tiedot 

Toiminnon ansiosta voit tarkistaa ja esikäsitellä tunnistetun laskun tiedot keskitetysti ennen kuin 

ne muunnetaan toimittajan laskuksi Dynamics 365 Financessa. 

Valmistelualue hyväksyy minkä tahansa AI Builderin tunnistettujen tietojen tarkkuustason 

riippumatta siitä, ovatko laskun tiedot valmiita. Tietoja voidaan rikastaa ja tarkistaa 

automaattisesti sääntöjen tai jopa koneoppimisen avulla tuontiprosessin aikana. Laskuja voi 

myös tarkistaa ja muokata manuaalisesti käyttöliittymässä. 

Laskunumeroiden pidentäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto pidentää laskunumeroiden pituutta ostoreskontrassa, joten laskunumeroita voi 

muuttaa joustavasti organisaation tarpeiden mukaan. 
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Toiminnon tiedot 

Toimittajien laskunumeroiden pidentäminen antaa mahdollisuuden laajentaa tiettyjä 

laajennettuja tietotyyppejä yksilöllisten liiketoimintaprosessien perusteella. Toimittajan 

laskunumeroiden pituuden määrittävien tietotyyppien laajentaminen ei vaikuta kielteisesti 

muihin laajennettuihin tietotyyppeihin. 

Globalization Studio 

Yleiskatsaus 

Koodittomien ja vähäkoodisten ominaisuuksien sekä Globalization Studion useiden maiden sisällön 

parantamista jatketaan verolaskennan, sähköisen laskutuksen ja sähköisen raportoinnin osalta. 

Sähköinen laskutuspalvelu – Saudi-Arabian sähköisen laskun integrointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköinen laskutuspalvelu on Microsoftin ympäristö, joka tarjoaa koodittoman tai vähäkoodisen 

sähköisen laskutusratkaisun. Yritykset voivat automatisoida sen avulla sähköisen 

laskutusprosessin kokonaisuudessaan. Tämä automatisointi alkaa verolaskun ja yksinkertaistetun 

laskun luomisesta ja päättyy sähköisten laskujen lähettämiseen veroviranomaisille selvitystä tai 

raportointia varten. 

Tämä toiminto ottaa lopuksi huomioon laajennetut vaatimukset, jotka liittyvät sähköisen 

laskutuksen toteuttamiseen Saudi-Arabiassa. 

Toiminnon tiedot 

Saudi-Arabian viranomainen ilmoitti sähköistä laskutusta koskevista määräyksistä ja julkaisi ne 4. 

joulukuuta 2020. Määräysten mukaan sähköinen lasku on määritetty kaikki verolaskun 

vaatimukset sisältäväksi laskuksi, joka on luotu ja tallennettu sekä jota on muutettu jäsennetyssä 

sähköisessä muodossa sähköisen järjestelmän kautta. Käsinkirjoitettua tai skannattua laskua ei 

pidetä sähköisenä laskuna. Tietoihin voi tutustua varsinaisessa säädöksessä. 

https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Documents/E-invoicing%20Regulation%20EN.pdf
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Vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain: 

• Luontivaiheena tunnettu vaihe 1 edellyttää, että veronmaksajat luovat ja tallentava 

verolaskut ja -asiakirjat vaiheen 1 vaatimuksia noudattavan sähköisen ratkaisun kautta. 

Vaihe 1 on voimassa 4. joulukuuta 2021 alkaen. Sähköinen laskutuspalvelu on tukenut tätä 

skenaariota vuodesta 2021 alkaen. 

• Integrointivaiheena tunnettu vaihe 2 otetaan käyttöön kohdeveronmaksajaryhmittäisinä 

aaltoina 1. tammikuuta 2023 alkaen. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön sähköisten laskujen ja 

sähköisten ratkaisujen tekniset vaatimukset ja liiketoiminnan vaatimukset sekä näiden 

sähköisten ratkaisujen integrointi ZATCAn (Zakat, vero- ja tulliviranomainen) järjestelmiin. 

Näiden vaiheen 2 vaatimusten noudattamista varten toteutettiin seuraavat toiminnot: 

• Sähköisten verolaskujen ja yksinkertaistettujen laskujen XML-tiedostojen luonti Saudi-

Arabian lainsäädännön edellyttämässä muodossa. 

• Sähköisten verolaskujen lähettäminen Saudi-Arabian veroviranomaisille selvitystä varten. 

• Yksinkertaistettujen sähköisten laskujen lähettäminen Saudi-Arabian veroviranomaisille 

raportointia varten. 

• Commercen myyntipisteessä lisättyjen yksinkertaisten laskujen sähköisten laskujen luominen 

ja lähettäminen Saudi-Arabian veroviranomaisille. 

HUOMAUTUS Saudi-Arabian sähköisen laskun integrointitoiminto on saatavana vain sähköisen 

laskutuspalvelun ominaisuutena. 

Tuontikokemuksen parantaminen ylätason määrityksen puuttuessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Puuttuvia riippuvuuksia sisältävien määritysten tuontikokemusta parannetaan, mikä nopeuttaa 

sähköisen raportoinnin (ER) määritysten käyttöönottoa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
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Toiminnon tiedot 

Muista määrityksistä riippuvaisen sähköisen raportoinnin (ER) määritys voidaan tuoda Finance-

esiintymään. Kun ER-määritys tuodaan yleisestä säilöstä, kaikki määritykset, joista kohdemääritys 

on riippuvainen, tuodaan automaattisesti. Jos tuonti tehdään toisesta määritysten 

tallennustilasta ja jos ainakin yksi määritys, josta kohdemääritys on riippuvainen, puuttuu, 

tuontiprosessi epäonnistuu. Tämä toiminto parantaa ER-määritysten tuontiprosessia 

vähentämällä poikkeusten määrää ja selventämällä, mitkä riippuvuuden puuttuvat. 

Kun pakollinen riippuvuus puuttuu, kun käytössä on määrityssijainti ja kun määritys ei ole saatavana 

yleisessä säilössä, ER näyttä puuttuvan määrityksen kutsumanimen sekä GUID-tunnuksen. 

Perustietomallin vaihtaminen sähköisessä raportoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto antaa yrityskäyttäjille mahdollisuuden vaihtaa sähköisen raportoinnin 

perustietomallin johdetussa muodossa ja yhdistämismäärityksessä. Tätä toimintoa voidaan 

tarvita, kun johdettu muoto tai yhdistämismääritys on luotu alun perin alkuperäisen tietomallin 

perusteella, ja jossakin vaiheessa on käytettävä mukautettua tietomallia. Yrityskäyttäjät voivat 

jatkaa johdetun muodon tai yhdistämismäärityksen muokkausten käyttämistä samalla, kun 

käyttävät johdettua tietomallia. 

Toiminnon tiedot 

Määritykset-sivulla voit valita sähköisen raportoinnin määrityksen, joka sisältää joko muodon tai 

yhdistämismäärityksen komponentin. Uuden painikkeen avulla voit avata valintaikkunan ja valita 

sitten vaihtoehtoiset tiedot, joita käytetään sähköisen raportoinnin määrityksen luonnosversion 

perustietomallina. Perusmallia vaihtamalla sinun ei tarvitse toistaa manuaalisesti kaikkia aiemmin 

tehtyjä muutoksia, jos valittu komponentti määritettiin alkuperäisen perustietomallin avulla. 
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Verolaskentapalvelu – verokoodien eräsyöttö veroryhmän ja nimikkeen 

veroryhmän määrityksissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla verolaskentapalvelu voi helpottaa veroryhmän ja nimikkeen veroryhmän 

määritystä, kun kyse on useista samaa mallia käyttävistä verokoodeista. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto mahdollistaa verokoodien eräsyöttötoiminnon veroryhmän ja nimikkeen 

veroryhmän määrityksissä. Lisäämällä ehtoja voidaan valita useita verokoodeja lisäoperaattorien 

avulla. Tässä toiminnossa otetaan käyttöön neljä lisäoperaattoria: 

• On 

• On kuten 

• Alkaa merkkijonolla 

• Päättyy merkkiin 

Sähköinen laskutuspalvelu – Ranskan sähköisen laskun integrointi Chorus Pron kanssa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköinen laskutuspalvelu antaa yrityksille mahdollisuuden automatisoida koko sähköisen 

laskutuksen selvitysprosessi alusta loppuun asti. Tämä automatisointi alkaa myynti-, vapaateksti- 

ja projektilaskujen luomisesta sekä päättyy sähköisten laskujen lähettämiseen Chorus Prohon 

selvitettäviksi ja niiden jakamiseen sitten muihin Chorus Prohon rekisteröityneisiin yrityksiin. 

Tämä mahdollistaa Ranskan sähköistä laskutusta koskevien lakisääteisten vaatimusten 

noudattamisen. 
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Toiminnon tiedot 

Chorus Pro on Ranskan sähköinen laskutusympäristö. Ympäristön käyttö muuttui vaiheittain 

pakolliseksi vuosina 2017–2020 niiden yritysten osalta, joilla on kaupallisia suhteita ranskalaisten 

julkisen sektorin yritysten (B2G) kanssa. Päivitetyn lainsäädännön myötä sähköisen laskutuksen 

pakollisuus laajenee Ranskassa kaikkiin yrityksiin vuosina 2024–2026 sisältäen kaikki 

yritystenväliset tapahtumat. Niinpä sellaisten ranskalaisten yritysten, jotka ovat 

arvonlisäverovelvollisia ja joilla on yritystenvälisiä suhteita, on käytettävä Chorus Prota 

sähköisessä laskutuksessa vuodesta 2024 alkaen. Sähköisen laskutuksen käytön aloittaminen 

määräytyy yrityksen koon mukaan. 

Seuraava toiminto toteutetaan tukemaan uusien liiketoimintaprosessien käyttöönottoa ja uusien 

vaatimusten huomioon ottamista: 

• Myynti-, vapaateksti- ja projektilaskujen UBL Biz 3 (PEPPOL) -muotoisten sähköisten 

laskutiedostojen luominen. 

• Sähköisten laskutiedostojen lähettäminen Chorus Pro -ympäristöön ja tilojen käsitteleminen. 

HUOMAUTUS Ranskalainen sähköisen laskun integrointi Chorus Prohon -toiminto on saatavana 

vain sähköisen laskutuspalvelun ominaisuutena. 

Sähköinen laskutuspalvelu – Puolan määritettävissä oleva sähköinen lasku ja 

integrointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Sähköinen laskutuspalvelu on Microsoftin ympäristö, joka tarjoaa koodittoman tai vähäkoodisen 

sähköisen laskutusratkaisun. Yritykset voivat automatisoida sen avulla sähköisen laskutusprosessin 

kokonaisuudessaan. Se sisältää sekä myynti-, vapaateksti-, projekti- ja ennakkolaskujen luomisen 

että sähköisten laskujen lähettämiseen veroviranomaisille selvitystä varten. 

Tämä toiminto mahdollistaa Puolan sähköistä laskutusta koskevien lakisääteisten vaatimusten 

noudattamisen. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
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Toiminnon tiedot 

Puola ottaa vaiheittain käyttöön lainsäädännön, jolla muodostetaan tapahtumien jatkuva 

valvontajärjestelmä (CTC). Puolalaisen CTC-järjestelmän, joka tunnetaan nimellä Krajowy System 

e-Faktur (KSeF), käyttö tuli vapaaehtoisena mahdolliseksi kaikille verovelvollisille vuonna 2022. 

KSeF-ympäristö tukee yritystenvälisten sähköisten laskujen kirjoittamista, vastaanottamista ja 

arkistointia, minkä lisäksi asiakkaiden sitä pyytäessä järjestelmän käyttö on mahdollista myös 

kuluttajakaupan tapahtumissa. 1. tammikuuta 2023 alkaen KSeF-järjestelmä otetaan käyttöön 

pakollisena kaikissa arvolisäverovelvollisissa yrityksissä. 

Näiden lakisääteisten vaatimusten noudattamista varten toteutettiin seuraavat toiminnot: 

• Sähköisten myynti-, projekti- ja ennakkolaskujen XML-tiedostojen luonti KSeF:n 

ilmoittamassa lakisääteisessä muodossa. 

• Integrointi KSeF-palveluihin antaa mahdollisuuden luotujen sähköisten laskujen 

automaattiseen lähettämiseen Puolan veroviranomaisille. 

HUOMAUTUS Puolan määritettävissä oleva sähköinen lasku- ja integrointitoiminto on 

saatavana vain sähköisen laskutuspalvelun ominaisuutena. 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
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Dynamics 365 Supply Chain Managementin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Supply Chain Managementin 

uusista ja suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Supply Chain Management sisältää kokonaisvaltaisiin prosesseihin, kuten 

hankinnasta maksuun ja tarjouksesta käteiseksi, liittyviä ominaisuuksia. Valmistajat, jakelijat, 

kuluttajatuoteryhmät ja vähittäismyyjät tarvitsevat näitä prosesseja toimitusketjun tarpeiden 

täyttämistä varten. Toiminnot vaihtelevat tuotetiedon hallinnasta, suunnittelusta, varastosta, 

myynnistä ja hankinnoista monimutkaiseen valmistukseen, resurssien ylläpitoon, varastointiin ja 

kuljetuksenhallintaan. 

Joustavuuden lisääminen on edelleen organisaatioiden ensisijainen tavoite, kun ne selviytyvät 

nykyisestä kriisistä ja uudistavat strategiat, joiden avulla häiriöitä voidaan ennakoida ja 

minimoida. Tähän julkaisuun tehdyt panostukset auttavat organisaatioita tasapainottamaan 

kustannukset ja sijoitukset, jotka liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavan kestävän ja 

ketterän toimitusketjun luontiin. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa käyttöönotettuja uusia toimintoja ja parannuksia: 

• Toimitusriskianalyysit auttavat yrityksiä tunnistamaan ja lieventämään hankintastrategioihin 

liittyviä riskejä. 

• Parannettu tarjontaennusteiden ja useiden ulkoisten toimittajien tuki suunnittelun 

optimoinnissa auttaa organisaatiota monipuolistamaan hankintastrategioita. 

• Suunnittelun optimoinnin parannukset tukevat entistä paremmin prosessiteollisuuden 

valmistajien pyrkimystä lyhentää suunnittelusyklejä. 

• Yksinkertaistetut ja ohjatut toteutus- ja määrityskokemukset lyhentävät varastonhallinnan 

toteutusaikaa ja vähentävät siihen liittyviä toimia sekä antavat yrityksille mahdollisuuden 

määrittää toimitusketjut nopeasti uudelleen kysyntämallien muuttuessa. 

• Varaston pakkausprosessin joustavuus ja liikkuvuus antaa varastotyöntekijöille 

mahdollisuuden suorittaa pakkaustoimintoja mobiililaitteen viivakoodilukijan avulla 

Warehouse Management -mobiilisovelluksessa. 
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• Parannetut kohdistusominaisuudet varaston näkyvyydessä auttavat organisaatioita 

kohdistamaan rajallisia varastoja ennalta priorisoituihin kanaviin tai alueisiin taikka 

priorisoiduille asiakasryhmille. Kohdistetuissa määrissä tapahtuva reaaliaikainen kulutuksen 

seuranta antaa organisaatioille mahdollisuuden hallita ylimyyntiä ja tehdä oikea-aikaisia 

täydennyspäätöksiä sekä tukea tällä tavoin esimerkiksi kampanjoita, erikoistapahtumia ja 

uusien tuotteiden käyttöönottoa. 

• Monikansallisia yrityksiä koskevat parannukset tuovat tuotetiedot käytettäviksi käyttäjän 

omalla kielellä sekä vähentävät näin kielimuurin aiheuttamia hankaluuksia. 

• Sensor Data Intelligence tukee uusia resurssien hallintaskenaarioita sekä antaa 

mahdollisuuden mukauttamis- ja laajennusskenaarioille. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Varasto ja logistiikka 

Tämän julkaisuaallon varaston ja logistiikan parannukset parantavat yritysten näkyvyyttä 

toimitusketjun toimintoihin sekä lisäävät tehokkuutta ja joustavuutta. 

Uudistettu varaston näkyvyyden käyttökokemus antaa lähes reaaliaikaisia merkityksellisiä tietoja 

nykyisistä ja ennustetuista varastomääristä, mikä auttaa yrityksiä tehostamaan varaston hallintaa. 

Kaikkikanavaisia myyntistrategioita käyttävät yritykset saavat uusia ja parannettuja tapoja hallita 

määritepohjaista hinnoittelua, suoraan myyntitilauksesta Dynamics 365 Supply Chain 

Managementissa tehtyjä alustavia varauksia sekä parannettuja toimituksen 

lupaamisominaisuuksia, jotka sisältävät laajennetun luvattavissa olevan määrän (ATP). Tällä 

tavoin varaston näkyvyys antaa yrityksille mahdollisuuden ylläpitää yhtä yhtenäistä tietolähdettä 

kaikkikanavaisissa täyttämiskyselyissä. 
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Erilliset valmistajat voivat hyödyntää yleistä varastokirjanpidon apuohjelmaa lakisääteisen 

varastokirjanpitokäytännön täydentämiseen useita valuuttoja käyttävässä rinnakkaisessa, 

vakiokustannuksiin perustuvissa varastonkirjanpitokäytännöissä. Tämä auttaa yrityksiä 

noudattamaan sekä yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitokäytäntöjä että paikallisia lakisääteisiä 

kirjanpitoperiaatteita. 

Yritykset, joiden myynti- ja täyttämisprosessit tapahtuvat Dynamics 365 Salesissa ja Dynamics 

365 Supply Chain Managementissa, havaitsevat prosesseissa todellisen, kokonaisvaltaisen 

integraation, mikä parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta sekä lyhentää läpimenoaikoja. 

Suuret tietomäärät voivat vaikuttaa Dynamics 365:n päivittäisen työskentely-ympäristön 

suorituskykyyn ja käytettävyyteen. Myyntitilaukset ja varastotapahtumat arkistoidaan 

sääntöpohjaisesti Data Lake -tallennustilaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi historiallisen 

raportoinnin, seurannan ja koneoppimisen. 

Hankinta 

Hankinnan alueen parannuksien avulla organisaatioiden toimitusketjun toiminnot ovat aiempaa 

ketterämpiä ja joustavampia. Nämä parannukset helpottavat erityisesti yritysten 

hankintastrategioihin liittyvien riskien tunnistamista ja vähentämistä. 

• Uuden toimitusriskin arvioinnin koontinäytön avulla yritykset voivat helposti tunnistaa 

hankinnan vajeiden ja viiveiden riskit ja ymmärtää ne. Tämä auttaa yrityksiä toteuttamaan 

ennakoivia toimintoja tasapainottamaan kustannuksia ja joustavuutta toimitusketjujen 

optimoinnin yhteydessä. 

• Auta yrityksiä rakentamaan toimitusketjuun joustavuutta monipuolistamalla toimituksen 

lähteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita ja materiaaleja voidaan hankkia useilta 

toimittajilta sekä tilattaessa manuaalisesti että pääsuunnittelun avulla. 

Varastonhallinta 

Varastonhallintaratkaisu sisältää monipuolisen ja joustavan ominaisuusjoukon. Ominaisuuksia 

voidaan yhdistää ja määrittää tukemaan monenlaisia varastoinnin asetteluita ja 

toimintoskenaarioita. Tämän julkaisun parannukset keskittyvät yksinkertaistamaan 

määrityskokemusta, vähentämään toteutukseen kuluvaa aikaa ja määrittämään merkitykselliset 

tiedot varastonhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja käytöstä. 

• Asiakkaat, jotka lähettävät suuria nimikkeitä tai joilla on suuri pakkausalue, hyötyvät uudesta 

mobiilipakkauskokemuksesta. Sen avulla varastotyöntekijät voivat siirtyä paikasta toiseen samalla, 

kun he suorittavat pakkaustoimintoja Warehouse Management -mobiilisovelluksen avulla. 

• Uusi nopea toteutus- ja määrityskokemus lyhentää merkittävästi toteutusaikaa ja 

kustannuksia useimmilla asiakkailla. Monissa tapauksissa se antaa varastointotoimintojen 

ammattilaisille mahdollisuuden voivat määrittää ja ylläpitää varastonhallintasovelluksen 

ilman asiaan perehtyneiden konsulttien apua. 
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• Yritykset voivat helposti käyttää varastonhallintajärjestelmän suorituskyvyn ja käytön 

merkityksellisiä tietoja Azure Application Insightsin kautta. Tämä mahdollistaa tehokkaan 

omatoimisen valvonnan ja ongelmien diagnosoinnin ilman Microsoftin suoraa osallistumista. 

Suunnittelu 

Suunnittelun optimointi parantaa merkittävästi yrityksen suorituskykyä ja skaalautuvuutta, mikä 

mahdollistaa lähes reaaliaikaiset merkitykselliset tarpeiden muutoksia koskevat tiedot. Tähän 

julkaisuaaltoon sisältyvät parannukset lisäävät entistä useampien prosessivalmistusskenaarioiden 

tuen, tarkentavat suunnittelua ja auttavat käyttäjiä reagoimaan nopeasti muutoksiin 

kokonaissuunnitelmaa häiritsemättä. 

• Valmistajat voivat nyt käyttää suunnittelun optimointia sellaisissa prosessituotannon 

skenaarioissa, jotka sisältävät erätilauksia, oheistuotteita ja sivutuotteita. 

• Suunnittelun optimointi noudattaa nyt erän käsittelykoodeja materiaalien tarvesuunnittelun 

aikana. Tällä tavoin yritykset voivat hallita tarkemmin varaston kohdistusta ja varaston 

saattavuutta varauksia varten. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt ottaa huomioon tarjontaennusteen, mikä parantaa luotujen 

materiaalien tarvesuunnitelmien laatua ja tarkkuutta. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt ottaa huomioon myyntitarjousten kysynnän, mikä parantaa 

luotujen materiaalien tarvesuunnitelmien laatua ja tarkkuutta. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt noudattaa materiaalin rajallista saatavuutta, kun varsinaisia, 

vahvistettuja tilauksia aikataulutetaan automaattisesti. Tämä varmistaa, että suunnitellut 

tuotantotilaukset eivät viivästy materiaalipulan vuoksi. 

Tuotetietojen hallinta 

Tässä julkaisuaallossa parannetaan tuotetietojen hallintaa siten, että kunkin yrityksen käyttäjät 

voivat käsitellä tuotetietoja paikallisella kielellä, mikä on erittäin hyödyllistä monikansallisissa 

yrityksissä. 

Tuotanto 

Tämän julkaisuaallon tuotannon parannukset keskityttävät parantamaan tuotannon ketteryyttä 

käyttämällä esimerkiksi tuotannossa käytettyjen koneiden ja muiden laitteiden anturitietoja 

edistämään yritysprosesseja Dynamics 365 Supply Chain Managementissa. 

• Sensor Data Intelligencen parannukset lisäävät uusia resurssien hallintaskenaariota 

käyttökatkosten rekisteröintiä ja resurssilaskurin päivityksiä varten. Lisäksi yrityksillä on 

mahdollisuus mukauttaa ja laajentaa tuettuja skenaarioita. 

• Joidenkin käyttäjien tuotannon valmiiksi raportoimisprosessissa kokemaa viivettä voidaan 

pienentää merkittävästi erottamalla fyysinen rekisteröinti johdetuista taloushallinnon 

päivityksistä. 
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Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Supply Chain Managementin koko potentiaalin hyödyntäminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/SupplyChainManagement
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Supply Chain Managementin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Supply Chain Managementin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Supply Chain Managementin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Supply Chain Managementin asiantuntijoiden ja 

vertaisten kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Supply Chain Managementin käyttäminen. 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Varasto ja logistiikka 

Uusien varasto- ja logistiikkatoimintojen avulla organisaatiot parantavat toimitusketjunsa 

näkyvyyttä, tehokkuutta ja vikasietoisuutta. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/SupplyChainManagement
https://aka.ms/Updates/SupplyChainManagement
https://aka.ms/updates/calendar/SupplyChainManagement
https://aka.ms/licensing/SupplyChainManagement
https://aka.ms/documentation/SupplyChainManagement
https://aka.ms/community/SupplyChainManagement
https://aka.ms/events/SupplyChainManagement
https://aka.ms/trials/SupplyChainManagement
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Varasto- ja logistiikkatoimintojen 

tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Varastonhallinnan nimikkeiden 

kohdistaminen ja varaaminen varaston 

näkyvyydessä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

15. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Sujuvoitettujen käytettävissä olevien 

varastoluetteloiden lataaminen 

valmiiksi 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Alustavasti varattujen määrien 

seuranta kohdistuksissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tuotanto 

Tämän julkaisun myötä valmistajien tuotantotoimintojen joustavuutta ja tehokkuutta parannetaan. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Valmiiden tavaroiden määrittäminen 

fyysisesti saatavilla oleviksi ennen 

kirjaamista 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tuotannon ja resurssien 

hallintatoimintojen tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Laitteiden seuranta Sensor Data 

Intelligencen avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

2. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Suunnittelu 

Suunnittelun optimoinnin parannukset lisäävät tuen entistä useampiin 

prosessivalmistusskenaarioihin, tarkentavat suunnittelua ja auttavat käyttäjiä reagoimaan 

nopeasti muutoksiin. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tilausohjatun tarjonnan automatisointi Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Suunnittelutoiminnon tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kysyntäpohjaisen materiaalien 

tarvesuunnittelun tarkkojen 

merkityksellisten tietojen tarkasteleminen 

ja käyttäminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Eräkäsittelyn koodien käyttäminen 

suunnittelun optimoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Joulukuu 

2022 

Tarjontaennusteiden hyödyntäminen 

suunnittelun optimoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

Rajallisen materiaalin ajoituksen 

käyttäminen suunnittelun optimoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Myyntitarjousten ottaminen huomioon 

suunnittelun optimoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Prosessituotannon tuki suunnittelun 

optimoinnissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 

2022 

Helmikuu 

2023 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 177 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Hankinta 

Hankinnan uusien ominaisuuksien avulla organisaatioiden toimitusketju on aiempaa ketterämpi 

ja joustavampi. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hankintatoimintojen tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Toimitusketjun häiriöiden 

ehkäiseminen toimitusriskejä 

arvioimalla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

Tuotteiden ja materiaalien 

hankkiminen useilta toimittajilta 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Tuotetietojen hallinta 

Tässä julkaisuaallossa on parannuksia monikansallisille yrityksille, jotka antavat käyttäjien käyttää 

tuotetietoja omalla kielellään. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tuotetietojen hallintatoiminnon 

tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tuotetietojen näyttäminen 

käyttäjän kielellä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Varastonhallinta 

Varastonhallinnan parannukset, jotka yksinkertaistavat käyttöönotto- ja määrityskokemusta sekä 

antavat merkityksellisiä tietoja järjestelmän suorituskyvystä ja käytöstä. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Soveltuvien tietojen hakeminen varaston 

mobiilisovelluksessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Varastonhallintatoiminnon tilapäivitykset 

versioon 10.0.29 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Monitasoiset kiertotiet Warehouse 

Management ‑mobiilisovelluksessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

7. 

syyskuuta 

2022 

Marraskuu 

2022 

Warehouse Management 

‑mobiilisovelluksen kiertotien vaiheiden 

lähettäminen automaattisesti 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

Lähetysten pakkaaminen Warehouse 

Management -mobiilisovelluksen avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

Opastettu varaston toteuttamiskokemus Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 

2023 

Helmikuu 

2023 

Varastoinnin asetusten optimointi 

Application Insightsin avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 

2023 

Helmikuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 
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Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Varasto ja logistiikka 

Yleiskatsaus 

Tämän julkaisuaallon varaston ja logistiikan parannukset parantavat yritysten näkyvyyttä 

toimitusketjun toimintoihin sekä lisäävät tehokkuutta ja joustavuutta. 

Uudistettu varaston näkyvyyden käyttökokemus antaa lähes reaaliaikaisia merkityksellisiä tietoja 

nykyisistä ja ennustetuista varastomääristä, mikä auttaa yrityksiä tehostamaan varaston hallintaa. 

Kaikkikanavaisia myyntistrategioita käyttävät yritykset saavat uusia ja parannettuja tapoja hallita 

määritepohjaista hinnoittelua, suoraan myyntitilauksesta Dynamics 365 Supply Chain 

Managementissa tehtyjä alustavia varauksia sekä parannettuja toimituksen 

lupaamisominaisuuksia, jotka sisältävät laajennetun luvattavissa olevan määrän (ATP). Tällä 

tavoin varaston näkyvyys antaa yrityksille mahdollisuuden ylläpitää yhtä yhtenäistä tietolähdettä 

kaikkikanavaisissa täyttämiskyselyissä. 

Erilliset valmistajat voivat hyödyntää yleistä varastokirjanpidon apuohjelmaa lakisääteisen 

varastokirjanpitokäytännön täydentämiseen useita valuuttoja käyttävissä rinnakkaisissa, 

kustannuksiin perustuvissa vakiovarastonkirjanpitokäytännöissä. Tämä auttaa yrityksiä 

noudattamaan sekä yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitokäytäntöjä että paikallisia lakisääteisiä 

kirjanpitoperiaatteita. 

Yritykset, joiden myynti- ja täyttämisprosessit tapahtuvat Dynamics 365 Salesissa ja Dynamics 

365 Supply Chain Managementissa, havaitsevat prosesseissa todellisen, kokonaisvaltaisen 

integraation, mikä parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta sekä lyhentää läpimenoaikoja. 

Varasto- ja logistiikkatoimintojen tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön varmistaa, että järjestelmä pysyy ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista varasto- ja logistiikkaominaisuuksista. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

Kustannusten hallinta 

• Peruutuksen otsikon muuttaminen sulkemisen ja palautusoikaisun yhteydessä 

• Tuoterakenteen laskennan erittelyn liittyvien kustannuslaskentaversioiden 

puhdistaminen 

• Nimikkeiden hintavertailusäilö 

• Varaston sulkemislokin näyttäminen ruudukossa: antaa mahdollisuuden näyttää varaston 

sulkemisen ja laskennan muodostamat lokit ruudukossa eikä Infologissa, mikä helpottaa 

lokien analysointia ja mahdollista vianmääritystä. 

• Varastoarvoraporttien säilö. 

• Varastoarvoraportin tietojen puhdistaminen: antaa mahdollisuuden irrallisten tietueiden 

puhdistamiseen, jos varastoarvoraportti päättyy epänormaalilla tavalla. 

• Liukuva keskiarvo, varalla oleva kustannusjärjestys: Antaa mahdollisuuden valita jonkin 

kolmesta ennalta määritetystä varakustannusjärjestyksestä liukuvan keskiarvon laskentaa 

varten. Tämä vaikuttaa skenaarioihin, joissa varasto muuttuu negatiiviseksi ja kustannus on 

kohdistettava. 

• Niiden nimikkeiden näyttäminen yhteenvetomuodossa, joiden sisältämiä tapahtumia 

ei ole selvitetty kokonaan: Näyttää varaston sulkemisen yhteydessä yhteenvetomuodossa 

nimikkeet, joiden tapahtumat eivät ole täysin selvitettyjä, ja piilottaa selvittämättömien 

tapahtumien yksityiskohtaiset tiedot. 

Varastonhallinta 

• Erämääritteiden tyhjien arvojen salliminen: sallii tyhjät erämääritteen arvot, kun 

erämääritteiden lomake suljetaan. 

• Varaston siirtotilausrivien automaattinen rivinumeroiden lisäys: varmistaa, että varaston 

siirtotilausrivien rivinumerot ovat peräkkäisiä kokonaislukuja. 

• Siirtotilauksen luonti myyntiriviltä: Antaa mahdollisuuden luoda siirtotilauksen suoraan 

myyntiriviltä. Siirtotilauksen ja siirtorivin luomiseen tarvittavat tiedot ladataan 

luontivalintaikkunaan automaattisesti myyntiriviltä. 

• Varastokirjauskansion rivin kentän poistaminen käytöstä työnkulussa: sallii 

varastokirjauskansion rivikenttien poistamisen käytöstä varastokirjauskansion työnkulun ehdossa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/change-terminology-inventory-closing-cancellation-inventory-closing-reverse
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/compare-item-price-storage
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/inventory-value-report-storage
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• Varaston laadunhallinnan parametrien varoitustoiminnon ottaminen käyttöön: 

varoittaa käyttäjiä laadunhallintakäytäntöjen määrityksen yhteydessä, jos laadunhallinta on 

poistettu käytöstä. 

• Varaston kirjauskansion hyväksynnän työnkulku: antaa käyttäjien määrittää 

varastokirjauskansion hyväksymisprosessin työnkulut. 

• Käytettävissä olevan varaston raporttisäilö 

• Inventoinnin- ja varastonhallinnan tallennetut näkymät 

• Käytetään mittayksikköä ja yksikkömäärää varastokirjauskansioissa: antaa 

mahdollisuuden käyttää mittayksikköä ja yksikkömäärää varastokirjauskansion riveillä. 

• Varastokirjauskansion lukituksen avaaminen: lisää varastokirjauskansioihin painikkeen, 

jolla materiaalipäälliköt, laadunvalvontapäälliköt tai varastopäälliköt voivat avata muiden 

käyttäjien luomien ja järjestelmän lukitsemien varastokirjauskansioiden lukituksen. 

• Siirtotilauksen peruutus: sallii toimitettujen siirtotilausten peruuttamisen. 

Myynti ja markkinointi 

• Myyntitilauksen kulujen kohdistus. 

• Myyntitilauksen päivityshistorian tyhjentäminen: sallii myyntitilauksen päivityksiin 

liittyvien tilapäisten historiatietueiden tyhjentämisen. 

• Myynnin päivityshistorian tyhjentäminen iän perusteella: sallii säilytettävien tietueiden 

enimmäisiän määrittämisen, kun kausittainen Myynnin päivityshistorian tyhjennys -tehtävä 

suoritetaan. 

• Yhteyshenkilön tietoyksikön viennin optimointi. 

• Myynnin hyvityslaskun kokonaisalennusryhmän kopiointi: sallii kokonaisalennusryhmän 

kopioinnin myyntitilauksen otsikosta, kun otsikkotoimintoa Luo hyvityslasku käytetään 

myyntitilauksessa ja Etsi myyntitilaus -toimintoa käytetään myyntipalautustilauksen yhteydessä. 

• Myyntitarjousasiakirjan esittely- ja asiakirjojen loppulausekenttien ottaminen käyttöön 

• 100 parasta asiakasta -raportin suorituskyvyn parantaminen: 100 parasta asiakasta -

raportin suorituskyvyn parantaminen suorittamalla raportti aina kaikkien asiakkaiden osalta 

(mikä on tarkoitettu toiminto) sen sijaan, että mukautetut kyselyt sallittaisiin. Kun tämä 

toiminto on otettu käyttöön, kaikki Sisällytettävät tietueet -asetukset on poistettu käytöstä 

100 parasta -raportin ikkunassa. 

• Odottavien tietueiden sisällyttäminen historian puhdistustehtäviin: sallii odottavien 

tietueiden sisällyttämisen, kun kausittaiset Ostojen päivityshistorian tyhjennys-, Myynnin 

päivityshistorian tyhjennys- ja Tavaralähetyksen täydennystilauksen kirjauskansion 

puhdistuksen luonnos -tehtävät suoritetaan. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/inventory-on-hand-report-storage
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/miscellaneous-charges-enhancements
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/contact-person-data-entity-export-optimization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/lookup-functionality-document-introduction-document-conclusion-fields-sales-quotation-page
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• Kirjausta varten valittavien myyntitilausten määrän rajoittaminen: sallii myyntitilausten 

luettelosivun vahvistusten, keräysluetteloiden, pakkausluetteloiden ja laskujen kirjaamisen 

yhteydessä valittavien myyntitilausten enimmäismäärän määrittämisen. 

• Asiakkaan arvioidun saldon laskeminen uudelleen: Antaa mahdollisuuden valita, laskeeko 

järjestelmä asiakkaan arvioidun saldon automaattisesti uudelleen aina, kun myyntitilaus 

luodaan tai päivitetään ODatan avulla. Kun myyntitilaukset luodaan tai päivitetään ODatan 

avulla, saldorajatarkistuksessa käytettävää asiakkaan arvioitua summaa ei päivitetä 

automaattisesti. Edellytyksenä on Laske saldoraja uudelleen -erätyön suorittaminen. 

• Myyntipalautustilauksen rivin rekisteröinti desimaalin tarkkuudella sekä todellisen 

painon kanssa että ilman todellista painoa 

• Myynnin ja markkinoinnin tallennetut näkymät 

• Myyntitilauksen vahvistus yhdellä napsautuksella 

Kuljetustenhallinta 

• Pienten pakettien lähetys 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käyttöönotettavat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Kaikkien näiden toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. 

julkaisuaallossa. 

Kustannusten hallinta 

• Kustannuslaskentataso: Lisää uuden Kustannuslaskentataso-nimisen tuoterakenteen, joka 

jättää tuotanto- ja erätilaukset pois laskelmista. Järjestelmä käyttää tätä uutta tasoa, kun 

kustannuslaskelmia suoritetaan kustannuslaskentaversioissa. Järjestelmä jatkaa nykyisen 

Kustannustaso-tuoterakennetason käyttöä uudelleenlaskennan ja varaston sulkemisen 

kaltaisissa prosesseissa. 

• Varaston sulkemisen käänteistoiminnon käyttäjän määrittämien eränumeroasetusten 

ottaminen käyttöön: Varaston sulkemisen käänteistoiminto -prosessi luo erätöitä kullekin 

nimikkeelle, jota tämä koskee, mikä voi rajoittaa eräpalvelimen toimintaa, jos nimikkeitä on 

liian paljon. Tämä toiminnon ansiosta prosessi voi käyttää ylimääräisiä erän apuosia, joita 

varaston sulkemisprosessi käyttää tällä hetkellä. 

• Varaston sulkemisen edistymisen tiedot: sisältää tarkan näkymän varaston sulkemisen 

edistymisestä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/sales-return-order-line-registration-decimal-precision-without-catch-weight
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/sales-return-order-line-registration-decimal-precision-without-catch-weight
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-sales-marketing
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/single-click-sales-order-confirmation
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/small-parcel-shipping-sps
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Varastonhallinta 

•  (Kiina) Fyysisten vastaanottojen ja varasto-ottojen kustannusten jättäminen pois 

kuukausittaisesta keskiarvokustannuksesta: Muokkaa varastokustannuksen laskentaa 

nimikkeille, joille määritellään Kiinalle ominainen Kuukausittainen keskiarvokustannus -

varastomalli. Kun tämä toiminto on käytössä, varaston sulkemisen aikana suoritettu 

varastokustannuksen laskenta ei huomioi varastotapahtumia, joiden Vastaanoton tila on 

Vastaanotettu tai joiden Varasto-ottotila on Vähennetty, vaikka Sisällytä fyysinen arvo -

merkintä olisi otettu käyttöön nimikkeen nimikemalliryhmässä. 

Myynti ja markkinointi 

• Myyntitilausrivien määrän erätehtäväkohtainen rajoittaminen: auttaa optimoimaan 

järjestelmän suorituskyvyn vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita ja laskuja 

kirjattaessa rajoittamalla kunkin erätehtävän käsittelemien tilausrivien määrää. 

Kuljetustenhallinta 

• Rahtilaskujen täsmäytyksen poistamisen salliminen rahtilaskun riveiltä ilman kirjatun 

toimittajan laskun kirjauskansiota: sallii rahtilaskujen täsmäytyksen poistamisen 

rahtilaskuriveiltä ilman kirjattua toimittajan laskukirjauskansiota, vaikka olisi olemassa muita 

toimittajan laskukirjauskansioita, jotka on kirjattu mutta jotka liittyvät muihin samassa 

rahtilaskun otsikossa oleviin rahtilaskuriveihin. 

• Toimittajan laskukirjauskansion luonnin ottaminen käyttöön rahtilaskun hylkäämisen 

yhteydessä: Kun rahtilasku hylätään, vastaava toimittajan laskukirjauskansio luodaan vain 

täsmäytyksen vuoksi toimittajalle maksamisen vaihtoehtoa käytettäessä. Ilman tätä toimintoa 

laskukirjauskansio luodaan aina. 

• USMCA-alkuperätodistusasiakirja 

Versiossa 10.0.29 yleisesti saataville tulevat toiminnot 

Myynti ja markkinointi 

• Kokonaismyynnin laskeminen käyttämällä useita säikeitä: auttaa parantamaan 

järjestelmän suorituskykyä käyttämällä rinnakkaista käsittelyä laskettaessa kokonaismyyntiä 

erätoimintona. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/usmca-certification-origin-document
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Varastonhallinnan nimikkeiden kohdistaminen ja varaaminen varaston näkyvyydessä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

15. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Varastonhallintaprosesseja käyttävät yritykset voivat nyt tehdä varaston näkyvyydessä alustavia 

varauksia ja kohdistaa varastoa. Alustavien varausten avulla voidaan seurata kaikkikanavaisen 

myynnin kysyntää reaaliaikaisesti, mikä estää ylimyynnin. Varaston kohdistamisen avulla voidaan 

puolestaan varata käytettävissä olevaa varastoa tärkeitä kanavia ja yritysasiakkaita varten. Tämä 

laajennettu varastonhallinnan nimikkeiden tuki antaa yrityksille, jotka käyttävät varastonhallinnan 

varastoinnin lisäominaisuuksia, mahdollisuuden hyödyntää varaston näkyvyyden alustavan 

varaus- ja kohdistusominaisuuksien mukanaan tuomia liiketoimintaetuja. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavia varaston näkyvyyspalvelujen toimintoja tuetaan nyt varastonhallintaa käyttävissä 

nimikkeissä sen ohella, että niitä tuetaan nimikkeissä, joissa ei käytetä varastonhallintaa: 

• Varastonhallintaa käyttävien nimikkeiden alustavat varaukset: Alustavissa varauksissa 

varastossa tehdään reaaliaikaisesti tilapäinen vähennys myyntitilauksessa määritetyn määrän 

ja tuotedimension perusteella. Varaus tapahtuu ennen tilauksen vapauttamista varastoon, 

joten varastonhallintaa käyttävät yritykset voivat tehdä alustavia varauksia riippumatta siitä, 

onko varastohierarkiat määritetty tilauksessa. 

• Varastonhallintaa käyttävien nimikkeiden varaston kohdistus: Varaston kohdistus antaa 

kanavamyynnin suunnittelijoille tai myyntitilipäälliköille mahdollisuuden kohdistaa ennakolta 

käytettävissä olevaa varastoa ja räätälöidä näin kanavan kysyntää tai täyttää tärkeiden 

yritysasiakkaiden pyynnöt. Kohdistus tapahtuu ennen myyntitapahtumia, joten se tehdään 

ennen fyysisiä varastotöitä. Niinpä varaston näkyvyys liittää kunkin kohdistettavan nimikkeen 

ja määrän varaston ylätason tietoihin riippumatta siitä, käytetäänkö nimikkeissä 

varastonhallintaa ja mille varastohierarkiatasolle ne on varastoitu. 

Varaston näkyvyys 

Varaston näkyvyys sisältää itsenäisen ja erittäin skaalautuvan mikropalvelun, joka ottaa käyttöön 

reaaliaikaiset, käytettävissä olevan varaston muutoskirjaukset ja näkyvyyden seurannan kaikissa 

tietolähteissä ja kanavissa. Lisätietoja varaston näkyvyydestä on kohdassa Varaston näkyvyys -

laajennuksen yleiskatsaus. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
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Sujuvoitettujen käytettävissä olevien varastoluetteloiden lataaminen valmiiksi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaiden palveleminen mahdollisimman hyvin edellyttää, että tärkeimmät käytettävissä 

olevaa varastoa koskevat tiedot ovat nopeasti käytettävissä. Dynamics 365 Supply Chain 

Managementin varaston näkyvyyspalvelu tallentaa nyt määritettävissä olevien 

liiketoimintaehtojen mukaan suodatetut käytettävissä olevaa varastoa koskevat tiedot. Tällä 

tavoin varmistetaan vain olennaisten tietojen sisällyttäminen. Koska suodatetut käytettävissä 

olevat varastoluettelot tallennetaan paikallisesti varaston näkyvyyspalveluun ja ne päivitetään 

säännöllisesti, ne tukevat nopeaa käyttöä, vientiä tarpeen mukaan ja sujuvoitettua integrointia 

ulkoisten järjestelmien kanssa. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Supply Chain Management tallentaa suuren määrän tietoja nykyisestä 

käytettävissä olevasta varastosta ja antaa mahdollisuuden käyttää näitä tietoja moniin eri 

tarkoituksiin. Moniin päivittäisiin toimintoihin ja kolmannen osapuolen integrointeihin tarvitaan 

kuitenkin vain pieni osa näistä tiedoista, ja jos niistä tehdään kysely järjestelmässä, tuloksena voi 

olla suuria tietojoukkoja, joiden kokoaminen ja siirtäminen vie paljon aikaa. Varaston 

näkyvyyspalvelu voi nyt noutaa ja tallentaa säännöllisesti tiivistetyn joukon käytettävissä olevaa 

varastoa koskevia tietoja siten, että nämä optimoidut tiedot ovat jatkuvasti ja nopeasti 

käytettävissä silloin, kun niitä on toimitettava ulkoisiin järjestelmiin. 

Varaston näkyvyys 

Varaston näkyvyys sisältää itsenäisen ja erittäin skaalautuvan mikropalvelun, joka ottaa käyttöön 

reaaliaikaiset, käytettävissä olevan varaston muutoskirjaukset ja näkyvyyden seurannan kaikissa 

tietolähteissä ja kanavissa. Lisätietoja varaston näkyvyydestä on kohdassa Varaston näkyvyys -

laajennuksen yleiskatsaus. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
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Alustavasti varattujen määrien seuranta kohdistuksissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatioiden on usein seurattava reaaliaikaista kulutusta kohdistetuissa määrissä kussakin 

myymälässä tai verkossa. Tämä voi auttaa markkinointitapahtumien ja uusien tuotejulkaisujen 

tukemisessa. Näin organisaatiot voivat tehdä välittömiä uudelleenkohdistuksia ja seurata 

täydennyspäätöksiä. 

Toiminnon tiedot 

Nykyinen kohdistustoiminto mahdollistaa käytettävissä olevan varaston jako-osuuden 

suunnittelemisen. Fyysisten kulutustietojen hankkiminen ERP-järjestelmästä voi kestää kauan 

tietojen synkronoinnin viiveen vuoksi. Tämä voi johtaa ylimyyntiin tai -kulutukseen kohdistetussa 

kanavassa tai yrityskäyttäjien parissa. Tämän vuoksi kyky seurata todellisia varattuja määriä 

kysynnän mukaan reaaliajassa on tärkeää. Nyt tämän voi saavuttaa tämän tekemällä alustavia 

varauksia kohdistuksissa. 

Tämä uusi toiminto auttaa saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 

• Vältä ylimyyntiä: Mahdollisuus tehdä alustavia varauspyyntöjä kohdistettuun varastoon estää 

alustavien lisävarauspyyntöjen kirjaamisen, kun kohdistettua varastoa ei ole jäljellä tarpeeksi. 

• Seuraa liikavarastointitilanteita optimoidaksesi tulevat kohdistussuunnitelmat: Voit 

helposti verrata alustavasti varattuja määriä yksittäisille kanaville tai yritysten välisille 

asiakkaille kohdistetuissa varastopooleissa jäljellä oleviin määriin. Jos kohdistuksissa on 

alhainen alustavan varauksen ja käytettävissä olevan kohdistuksen suhde, voit harkita 

kohdistussuunnitelman muokkaamista, jotta voit hallita varaston liikevaihtoa paremmin 

tulevaisuudessa. 

• Suojaa kohdistettua varastoa aiempaa paremmin: Minimoimalla ylimyyntitilanteet 

kussakin kohdistuskanavassa, ryhmässä ja/tai asiakkaassa, voit aiempaa paremmin suojata 

kohdistetut määrät. 
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Varaston näkyvyys 

Varaston näkyvyys sisältää itsenäisen ja erittäin skaalautuvan mikropalvelun, joka ottaa käyttöön 

reaaliaikaiset, käytettävissä olevan varaston muutoskirjaukset ja näkyvyyden seurannan kaikissa 

tietolähteissä ja kanavissa. Lisätietoja varaston näkyvyydestä on kohdassa Varaston näkyvyys -

laajennuksen yleiskatsaus. 

Tuotanto 

Yleiskatsaus 

Tämän julkaisuaallon tuotannon parannukset keskityttävät parantamaan tuotannon ketteryyttä 

käyttämällä esimerkiksi tuotannossa käytettyjen koneiden ja muiden laitteiden anturitietoja 

edistämään yritysprosesseja Dynamics 365 Supply Chain Managementissa. 

• Sensor Data Intelligencen parannukset lisäävät uusia resurssien hallintaskenaariota 

käyttökatkosten rekisteröintiä ja resurssilaskurin päivityksiä varten. Lisäksi yrityksillä on 

mahdollisuus mukauttaa ja laajentaa tuettuja skenaarioita. 

• Joidenkin käyttäjien tuotannon valmiiksi raportoimisprosessissa kokemaa viivettä voidaan 

pienentää merkittävästi erottamalla fyysinen rekisteröinti johdetuista taloushallinnon päivityksistä. 

Valmiiden tavaroiden määrittäminen fyysisesti saatavilla oleviksi ennen kirjaamista 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto on hyödyllinen valmistajille, joiden Ilmoita valmiiksi -prosessin aikana ilmenee viiveitä. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, käsitelläänkö Ilmoita valmiiksi -kirjauskansio ja liittyvät 

kirjauskansiomerkinnät samaan aikaan kuin järjestelmä käsittelee Ilmoita valmiiksi -tehtävää. Jos 

valitaan kirjauskansiokirjausten lykkääminen, työntekijä raportoi tavarat valmiiksi, järjestelmä 

rekisteröi ne fyysisesti saatavilla oleviksi, luo mahdollisesti vaadittavan hyllytystyön ja lisää liittyvät 

kirjauskansiokirjaukset eräjonoon käsiteltäväksi sitten, kun järjestelmän resurssit sen sallivat. Jos 

valitaan kirjausten käsittely samaan aikaan kuin Ilmoita valmiiksi -tehtävä, valmiiden tavaroiden 

saaminen fyysisesti saatavilla oleviksi voi kestää liian kauan (tämä on aiempi toiminta). 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
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Lisätiedot: 

• Tämä toiminto tukee nimikkeitä, jotka on otettu käyttöön varastonhallintajärjestelmän 

(WMS) lisäprosesseissa ja nimikkeitä, joita ei ole otettu käyttöön 

varastonhallintajärjestelmässä. 

• Tämä toiminto tukee valmiina raportointia Warehouse Management -mobiilisovelluksesta, 

asiakassovelluksen käyttöliittymästä ja tuotannon suorituksen käyttöliittymästä. 

• Voit määrittää tämän toiminnon millä tahansa tasolla, joka voi olla esimerkiksi 

varastoparametrit, tuotannonhallinnan parametrit ja tuotantotilauksen oletusparametrit. 

Tuotannon ja resurssien hallintatoimintojen tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön auttaa asiakkaita pysymään ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista tuotanto- ja resurssien 

hallintaominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

Resurssien hallinta 

• Tuotannonohjausliittymän käyttöomaisuuden hallintatoiminto 

Tuotanto 

• Varastodimensioiden näyttämisen ottaminen käyttöön tuotantoreititystoimintojen 

materiaaliluettelossa: lisää valikkoon vaihtoehdon, jolla voi näyttää varastodimensiot 

tuotantoreititystoimintojen materiaaliluettelossa. 

• Työhaku tuotannon käyttöliittymässä: Mahdollistaa hakukentän lisäämisen tuotannon 

käyttöliittymään. Työntekijät voivat tehdä hakuja kirjoittamalla tekstiä tai lukemalla viivakoodin. 

• Oletustuotantovarauksen ohittaminen 

• Tuotannon ohjauksen tallennetut näkymät 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/asset-management-capabilities-production-floor-execution-interface
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/override-default-reservation-principle-materials-production
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-production-control
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• Sarja- ja eränumeroiden sekä rekisterikilven numeroiden näyttäminen täydellisenä 

tuotannon käyttöliittymässä: Sarja- ja eränumeroluetteloiden sekä rekisterikilpien 

numeroluetteloiden näyttämistä parannetaan tuotannon käyttöliittymässä. Näyttö muuttuu 

korttinäkymästä, jossa on rajallinen merkkimäärä, luettelonäkymään, jossa on riittävästi tilaa 

koko arvon näyttämiseen: Lisäksi luettelossa on mahdollista hakea tiettyjä numeroita. 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käyttöönotettavat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Kaikkien näiden toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. 

julkaisuaallossa. 

Tuotanto 

• Erä- ja sarjanumeroiden antamisen ottaminen käyttöön, kun valmistuminen 

ilmoitetaan työkorttilaitteesta 

• Parannettu tuotannon todellisen painon määrään perustuva keräily: Tämä toiminto 

antaa mahdollisuuden käyttää tuotannon todellisen painon määrään perustuvaa keräilyä, 

kunhan vain todellisen painon määrää muutetaan. Sen avulla voidaan myös muokata 

tuotannon todellisen painon määrää nimellismäärästä poikkeavaan suuntaan. 

• Valmistuksenohjausjärjestelmän integrointi 

• Tuotannon käyttöliittymän Päivän tehtävät -näkymä: Kukin työntekijä voi seurata, kuinka 

paljon aikaa rekisteröityy päivittäin eri tyyppisiin tehtäviin, kuten työhön, taukoihin ja 

poissaoloon. Päivän tehtävät -näkymässä työntekijä näkee myös tämän hetkisen saldon eri 

aktiviteetteihin käytetystä ajasta sekä kauden saldon. 

• Tuotantotilausten käytettävissä olevan materiaalin saatavuustarkistus: sallii 

Julkaistavat tuotantotilaukset -sivun avaamisen tarvittaessa ja vain valittujen tilausten 

materiaalitarkistuksen käynnistämisen. 

• Raportti tuotannon käyttöliittymän rinnakkais- ja sivutuotteista 

• Suunnittelunimikkeitä koskeva raportti tuotannon käyttöliittymässä 

• Raaka-aineiden vanhentumisen tarkistamisen vertaamalla sitä suunniteltuun 

kulutuspäivämäärään: Erän vanhentumispäivä tarkistetaan vertaamalla sitä suunniteltuun 

kulutuspäivämäärään (raaka-aineen päivämäärään). Tämä päivämäärä on määritetty 

tuotannon tuoterakennerivillä tai erätilauksen kaavarivillä. Aiemmin erän vanhentumispäivä 

tarkistettiin vertaamalla sitä tuotanto- tai erätilauksen suunniteltuun toimituspäivään. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/enter-serial-numbers-while-reporting-as-finished-job-card-device
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/enter-serial-numbers-while-reporting-as-finished-job-card-device
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/manufacturing-execution-systems-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/enhanced-production-floor-execution-interface-process-manufacturing
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/enhanced-production-floor-execution-interface-process-manufacturing
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Versiossa 10.0.29 yleisesti saataville tulevat toiminnot 

Tuotanto 

• Varastomateriaalien automaattinen keräily automaattisesti kirjattuja keräysluetteloita 

varten: keräily voidaan tehdä automaattisesti ja varastodimensiot voidaan ratkaista 

automaattisesti kirjattuja, jaettuja ja jälkikustannuslaskennassa olleita keräysluettelon 

kirjauskansioita varten. 

• Materiaalinkulutuksen rekisteröinti tuotannon käyttöliittymässä (muu kuin WMS): 

Työntekijät voivat käyttää tuotannon käyttöliittymää materiaalikulutuksen, eränumeroiden ja 

sarjanumeroiden rekisteröimiseen. Tämä toiminto tukee vain nimikkeitä, joissa on käytössä 

edistykselliset varastoprosessit (WMS). 

• Todellisen painon nimikkeiden raportointi tuotannon käyttöliittymästä 

Laitteiden seuranta Sensor Data Intelligencen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

2. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yritykset voivat asentaa automaattisia elektronisia antureita, joiden avulla Dynamics 365 Supply 

Chain Management voi kerätä ja näyttää tietoja laitteiden käytöstä ja tilasta. Tuloksena on 

ratkaisu, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden ylläpitoon, varastoon, suunnitteluun ja 

kustannuksiin. Tämän ansiosta liiketoiminnalle tärkeät prosessit voidaan automatisoida. 

Toiminnon tiedot 

Sensor Data Intelligence Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management on IoT-

analyysilaajennuksen päivitetty, uudelleennimetty versio, joka oli aiemmin saatavilla Supply 

Chain Managementissa. Sen avulla organisaatio voi tehostaa liiketoimintaprosesseja tuotannon 

koneiden ja laitteiden anturitietojen perusteella. Sensor Data Intelligencen uuden version avulla 

voit tehdä seuraavaa: 

• Kerätä tietoja koneista ja laitteista päivittääksesi Supply Chain Managementin ylläpidettävän 

resurssin laskurien arvot ennakoivassa ylläpidossa. 

• Hyödynnä yksinkertaista ohjattua perehdytystoimintoa ratkaisun määrittämiseksi sen sijaan, 

että asentaisit ja määrittäisit osia manuaalisesti Lifecycle Servicesissa. 

• Ota käyttöön osia omassa tilauksessa, jolloin Azure-osien hallinta on aiempaa joustavampaa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/catch-weight-items-production-floor-execution-interface
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• Määritä ratkaisu sekä skaalaa ja laajenna sitä liiketoimintalogiikkana, joka käyttää Azure-osia. 

Osia hallitaan nyt omassa tilauksessa, joten voit mukauttaa niitä tarvittaessa omien 

yksilöllisten liiketoimintatarpeiden mukaan. 

IoT-analyysilaajennuksen sisältämien liiketoimintaskenaarioiden lisäksi Sensor Data Intelligence 

kattaa nyt entistä laajemman käyttötapausjoukon seuraavan taulukon mukaisesti. 

Skenaario Kuvaus Tila 

Koneen tila Varmista toiminnan tehokkuus käyttämällä antureiden lukemia, joiden avulla 

suunnittelijoille ilmoitetaan koneen käyttökatkoksista ja annetaan 

vaihtoehtoja mahdollisten viiveiden vähentämiseksi. 

Olemassa 

oleva 

Tuotteen 

laatu 

Varmista tuote-erien laatu vertaamalla anturien lukemia kunkin tuote-erän 

todellisiin ominaisuuksiin, kuten kosteuteen, lämpötilaan ja mukautettuihin 

laatumittareihin. Järjestelmä ilmoittaa käyttäjille poikkeamista. 

Olemassa 

oleva 

Tuotannon 

viiveet 

Käytä anturien lukemia verrataksesi todellista syklin kestoa suunniteltuun 

syklin kestoon. Ilmoita esihenkilöille, jos tuotanto ei ole aikataulussa. 

Esihenkilöt voivat tämän jälkeen puuttua asiaan tarvittaessa parhaan 

mahdollisen toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. 

Olemassa 

oleva 

Ennakoiva 

ylläpito 

Minimoi ylläpitokustannukset ja pidennä omaisuuden käyttöikää 

parantamalla ylläpitosuunnitelmia koneen resurssien tärkeiden 

tarkistuspisteiden antureiden lukemien perusteella. 

Uusi 

Resurssin 

käyttökatko 

Seuraa koneen resurssien tehokkuutta tarkasti käyttämällä anturien tietoja 

koneen käyttökatkon seuraamiseksi. 

Uusi 

Suunnittelu 

Yleiskatsaus 

Suunnittelun optimointi parantaa merkittävästi yrityksen suorituskykyä ja skaalautuvuutta, mikä 

mahdollistaa lähes reaaliaikaiset merkitykselliset tarpeiden muutoksia koskevat tiedot. Tähän 

julkaisuaaltoon sisältyvät parannukset lisäävät entistä useampien prosessivalmistusskenaarioiden 

tuen, tarkentavat suunnittelua ja auttavat käyttäjiä reagoimaan nopeasti muutoksiin 

kokonaissuunnitelmaa häiritsemättä. 

• Valmistajat voivat nyt käyttää suunnittelun optimointia sellaisissa prosessituotannon 

skenaarioissa, jotka sisältävät erätilauksia, oheistuotteita ja sivutuotteita. 
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• Suunnittelun optimointi noudattaa nyt erän käsittelykoodeja materiaalien tarvesuunnittelun 

aikana. Tällä tavoin yritykset voivat hallita tarkemmin varaston kohdistusta ja varaston 

saattavuutta varauksia varten. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt ottaa huomioon tarjontaennusteen, mikä parantaa luotujen 

materiaalien tarvesuunnitelmien laatua ja tarkkuutta. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt ottaa huomioon myyntitarjousten kysynnän, mikä parantaa 

luotujen materiaalien tarvesuunnitelmien laatua ja tarkkuutta. 

• Suunnittelun optimointi voi nyt noudattaa materiaalin rajallista saatavuutta, kun varsinaisia, 

vahvistettuja tilauksia aikataulutetaan automaattisesti. Tämä varmistaa, että suunnitellut 

tuotantotilaukset eivät viivästy materiaalipulan vuoksi. 

Tilausohjatun tarjonnan automatisointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tilauksen vastaanoton ja siihen liittyvän toimitusprosessin automatisointi ja sujuvoittaminen 

tilausohjatuissa (MTO) skenaarioissa. Parantunut saatavuuden (CTP) tarkkuus näkyy 

suunnitelmakohtaisessa viivetoleranssissa, viime hetken tilauksiin saatavana olevassa tarjonnassa 

ja ulkoisten tilaustietojen täyttämisessä konsernin sisäisen kaupankäynnin aikana. 

Toiminnon tiedot 

Tilausohjatun tarjonnan automatisoinnin avulla seuraavat ovat mahdollisia: 

• Resurssin kapasiteetin kuormituksen tarkasteleminen käyttäjän määrittämänä aikana, mikä 

mahdollistaa kapasiteetin kuormituksen pitkäaikaisen arvioinnin. 

• Saatavuuden tarkkuuden parantaminen hallitsemalla kunkin pääsuunnitelman 

viivetoleranssia (negatiivisia päiviä). 

• Tuotteiden pitäminen saatavana viime hetken tilauksia varten ja olemassa olevan tarjonnan 

optimaalinen käyttö. Tämä onnistuu käyttämällä viimeisintä mahdollista toimitusta kysyntään 

sen sijaan, että käytettäisiin ensimmäistä mahdollista toimitusta. 
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• Tuotantotilausten osamääritykset pidetään vahvistuksen jälkeen joustavina, joten järjestelmä 

voi optimoida viime hetken kysynnän muutokset. Merkintä siis rajoitetaan yhdelle tasolle. 

• Kunkin myyntitilauksen täyttämiskäytäntöä voidaan hallita käyttämällä oletusarvoisesti 

asiakkaan määrityksiä. 

• Konsernin sisäinen tiedonkulku paranee. Ostotilaukset päivitetään sisältämään toimitustapa- 

ja toimitusehtokentät sekä ulkoisen nimikenumerokentän. Näin varmistetaan, että tarkat 

kysyntätiedot siirtyvät toimittavalle yritykselle. 

Katso myös 

Tilausohjatun tarjonnan automatisointi (dokumentaatio) 

Suunnittelutoiminnon tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön auttaa asiakkaita pysymään ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista suunnitteluominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

• Suunnittelun optimoinnin automaattinen vahvistus: Mahdollisuuden antaminen 

suunniteltujen tilausten automaattisen vahvistamiseen suunnittelun optimoinnin 

suorittamisen jälkeen. Näin vahvistetaan automaattisesti sitovasti suunnitellut tilaukset, jotka 

tapahtuvat vahvistuksen aikavälillä. 

• Suunnittelun optimoinnin marginaalit 

• Negatiiviset päivät suunnittelun optimoinnissa 

• Oikaistun kysynnän ennusteen rinnakkainen valtuuttaminen: mahdollistaa oikaistun 

kysynnän ennusteen rinnakkaisen valtuuttamisen Oikaistu kysynnän ennuste ‑sivulta. 

• Suodatusta käyttävän suunnitellun tilauksen vahvistaminen 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/make-to-order-supply-automation
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/planning-optimization-enhancements
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/negative-days-support-planning-optimization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/planned-order-firming-filtering
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• Suunnittelun optimoinnin suunnitellut tuotantotilaukset 

• Ostokauppasopimukset suunnittelun optimointia varten 

• Suunniteltujen tilausten tallennetut näkymät 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käyttöönotettavat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Kaikkien näiden toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. 

julkaisuaallossa. 

• Suunniteltujen joukko- ja pakkauserätilausten erinä tapahtuva vahvistus ja 

konsolidointi: mahdollisuuden antaminen joukko- ja pakkaustilausten vahvistamiseen ja 

konsolidointiin erätöiden avulla. 

• Käytettävissä olevaa varastoa sisältävien nimikkeiden sisällyttäminen, kun 

esikäsittelysuodattimet ovat käytössä 

• Suunnittelun optimoinnin ääretön kapasiteetin ajoitus 

Kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun tarkkojen merkityksellisten 

tietojen tarkasteleminen ja käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yhä useammat yritykset haluavat hallita toimitusketjua kysyntäpohjaisen materiaalien 

tarvesuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Sen ansiosta varastoa voidaan tyypillisesti pienentää 

30–45 prosenttia samalla, kun asiakaspalvelu paranee. Tämän julkaisun myötä Dynamics 365 

Supply Chain Managementin suunnittelun optimoinnin apuohjelma tukee täysin 

kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun periaatteita. Suunnittelun optimoinnin 

alkuperäisen kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun tuen ansiosta asiakkaat voivat 

hyödyntää kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun mukaista toimitusketjun optimointia 

ilman ulkoisia ratkaisuja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/planning-optimization-support-materials-requirements-planning-mrp
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/planning-optimization-support-purchase-trade-agreements
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-planned-orders
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/master-planning-include-items-on-hand-when-pre-processing-filters-are-enabled
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/master-planning-include-items-on-hand-when-pre-processing-filters-are-enabled
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/schedule-infinite-capacity-support-planning-optimization
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Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisussa suunnittelun optimoinnin nykyiseen kysyntäpohjaiseen materiaalien 

tarvesuunnittelutoimintoon lisätään kaksi parannusta: 

• Erotettu läpimenoaika -sivu: Tällä uudella sivulla voi tarkastella kunkin nimikkeen 

kattavuustietueen erotettua läpimenoaikaa. Siinä on myös visualisoitu puurakenne, jossa voi 

arvioida nimikkeen tuoterakennetta, tarkastaa kunkin komponentin läpimenoajan ja nähdä, 

mitkä nimikkeet toimivat erotuspisteinä. Tämä antaa mahdollisuuden ilmaista visuaalisesti 

tuoterakenteiden erotuspisteet. 

• Keskimääräinen päivittäinen käyttö – tuleva tai sekoitettu: Tämän toiminnon ansiosta 

saadaan tietoja, joiden avulla voidaan arvioida tietyn tuotteen tulevaisuudessa tarvittava 

määrä. Sitä voidaan hyödyntää ennusteissa, kun käyttöön otetaan uusi tuote tai nykyisen 

tuotteen kulutusta oikaistaan. Keskimääräinen päivittäinen käyttö on keskeinen parametri 

puskuriarvoa laskettaessa (vähimmäistaso, uudelleentilauspiste, enimmäistaso). 

Kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelumenetelmä 

Kysyntäpohjainen materiaalien tarvesuunnittelu on monitasoinen suunnittelu- ja 

toteutusmenetelmä, jolla voidaan suojata ja edistää olennaisten tietojen siirtymistä 

muodostamalla strategisesti sijoitettuja erotuspisteiden varastopuskureita ja hallitsemalla niitä. 

Kysyntäpohjainen materiaalien tarvesuunnittelu yhdistää tarvelaskennan (MRP) ja 

jakeluvaatimusten suunnittelun (DRP) osia hyödyntämällä lean-valmistuksen ja TOC-teorian imu- 

ja näkyvyyspainotuksia sekä Six Sigman vaihtelun vähentämispainotusta. Nämä elementit 

yhdistetään kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelumenetelmän keskeisissä 

innovaatiokohdissa. Kysyntäpohjainen materiaalien tarvesuunnittelu on kysyntäpohjaisen 

toimintamallin (DDOM) toimitustilauksen luonti- ja hallintamoduuli. Kysyntäpohjainen 

materiaalien tarvesuunnittelu voidaan tiivistää sanoihin sijoitus, suojaus ja imu. 

Yhä useammat yritykset haluavat hallita toimitusketjua kysyntäpohjaisen materiaalien 

tarvesuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Sen ansiosta varastoa voidaan tyypillisesti pienentää 

30–45 prosenttia samalla, kun asiakaspalvelu paranee. 

Kysyntäpohjaisessa materiaalien tarvesuunnittelussa on viisi peräkkäistä osaa: 

• Strateginen varaston sijoittaminen: määrittää erotuspisteiden sijoittamisen. 

• Puskuriprofiilit ja -tasot: määrittää kunkin erotuspisteen suojauksen tason. 

• Dynaamiset säädöt: määrittää suojaustasojen säätämisen ylös- tai alaspäin 

toimintaparametrien, markkinoiden muutosten taikka suunniteltujen tai tunnettujen tulevien 

tapahtumien perusteella. 

• Kysyntäpohjainen suunnittelu: prosessi, jonka perusteella toimitustilaukset (ostotilaukset, 

valmistustilaukset ja varaston siirtotilaukset) luodaan. 
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• Näkyvä ja yhteistyöhön perustuva toteutus: prosessi, jonka perusteella kysyntäpohjainen 

materiaalien tarvesuunnittelujärjestelmä hallitsee avoimia toimitustilauksia. 

Kolme ensimmäistä osaa määrittävät käytännössä kysyntäpohjainen materiaalien 

tarvesuunnittelumallin ensimmäisen ja kehittyvän määrityksen. Kaksi viimeistä elementtiä 

määrittävät menetelmän käytön päivittäisessä toiminnassa. On tavallista, että kysyntäpohjainen 

materiaalien tarvesuunnittelu aloittaa organisaation muuntumisen kysyntäpohjaiseksi 

mukautuvaksi yritykseksi. 

Suunnittelun optimoinnin kysyntäpohjainen materiaalien tarvesuunnittelu 

Suunnittelun optimoinnin alkuperäisen kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun tuen 

ansiosta yritykset voivat hyödyntää kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun mukaista 

toimitusketjun optimointia ilman ulkoisia ratkaisuja. 

Kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnitteluratkaisun pääosat suunnittelun optimoinnin kannalta: 

• Varaston sijoittaminen: yritykset voivat laskea ja tunnistaa ostettujen, jaeltujen ja 

valmistettujen nimikkeiden eriyttämisen läpimenoajan. 

• Puskuriprofiilit: Nimikkeet ryhmitellään itsenäisesti hallituiksi tuoteperheiksi, joissa on 

erilaiset asetukset vyöhykkeitä varten. Kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun 

puskureiden ja vyöhykkeiden arvo lasketaan yhdistämällä puskuriprofiilin määritteet sekä 

yksittäiset käyttöä, läpimenoaikaa ja vähimmäistilausta koskevat tiedot. 

• Puskurin dynaamiset säädöt: Puskureiden dynaaminen säätäminen tarvittaessa 

suunniteltujen tai ennakoitujen tapahtumien vuoksi. Niitä ylläpidetään vähimmäistasona, 

uudelleentilauspisteenä ja enimmäistasona. 

• Kysyntäpohjainen suunnittelu: järjestelmässä voidaan tehdä seuraavat: 

o Kysyntäpohjaisen materiaalien tarvesuunnittelun nettovirtauksen laskeminen sisältää 

myyntitilauskysynnän hyväksynnän (määräaika kuluvana päivänä, määräaika ohitettu ja 

hyväksytyt piikit). 

o Nettovirtauksen tilan (väri, prosenttiosuus ja määrä) näyttäminen helpottaa priorisointia 

ja toimitustilauksen luontia. 

o Sisältää suunnittelijan työtilan, jossa kaikki nettovirtauslaskelman elementit ovat näkyvissä. 

• Erittäin näkyvä ja yhteistyöhön perustuva toteutus: näyttää hälytykset varastotilanteen 

puskurin tilan perusteella. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 
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• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Eräkäsittelyn koodien käyttäminen suunnittelun optimoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kun suunnittelun optimointi noudattaa erän käsittelykoodeja materiaalitarpeiden suunnittelun 

aikana, yritykset voivat hallita aiempaa paremmin varaston kohdistamista. 

Toiminnon tiedot 

Kun käsittelykoodi kohdistetaan kuhunkin erään, yritykset voivat määrittää, onko soveltuva 

varasto varattavissa. Tämän ominaisuuden lisäämisen myötä suunnittelun optimointi noudattaa 

myös erän käsittelykoodeja. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
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Tarjontaennusteiden hyödyntäminen suunnittelun optimoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tarjontaennusteita hyödyntämällä voidaan parantaa suunnittelun optimoinnin luoman 

tarvelaskennan laatua ja tarkkuutta. 

Toiminnon tiedot 

Suunnittelun optimointi voi nyt tarkentaa suunnittelua sisällyttämällä tarjontaennusteen 

laskelmiin. Tarjontaennusteita käytetään tyypillisesti varmistamaan, että kysynnästä riippumatta 

tietty vähimmäismäärä ostetaan tai tuotetaan. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Rajallisen materiaalin ajoituksen käyttäminen suunnittelun optimoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 2022 Helmikuu 2023 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
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Liiketoiminta-arvo 

Materiaalin saatavuuteen perustuvan tuotantotilausten automaattisen ajoituksen avulla yritykset 

voivat varmistaa, että suunnitellut tuotantotilaukset eivät viivästy materiaalin puutteen vuoksi. 

Toiminnon tiedot 

Jotta varmistetaan, että tuotantotilaukset voidaan tehdä valmiiksi tuotannon ajoituksessa 

määritetyn aikavälin aikana, on tärkeää varmistaa, että sekä resurssikapasiteetti että kaikki 

vaaditut materiaalit ovat saatavilla kyseisenä ajankohtana. Rajallisen materiaalin ajoitus 

noudattaa tuotannossa vaadittavan materiaalin saatavuuden riippuvuuksia. Jos komponentteja 

ei ole tarpeeksi saatavilla, tuotanto viivästyy. 

Rajallisen materiaalin ajoituksen avulla voit määrittää tuotteen valmistuksessa vaaditut 

materiaalit ja käyttää niitä tuotantoaikataulun laskemisen perustana. Kun sekä resurssin 

kapasiteetti että materiaalien saatavuus otetaan huomioon, järjestelmä voi ajoittaa tuotannon 

näiden rajoitusten perusteella. Rajallisen materiaalin ajoituksen avulla tuotantotilausta ei voi 

ajoittaa alkamaan ennen kuin sekä kapasiteettia että materiaaleja on saatavilla samanaikaisesti ja 

vaadittu määrä. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Myyntitarjousten ottaminen huomioon suunnittelun optimoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 2022 Helmikuu 2023 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
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Liiketoiminta-arvo 

Yritykset voivat parantaa materiaalien tarvesuunnitelmien tarkkuutta sisällyttämällä 

myyntitarjouksiin sisältyvän kysynnän pääsuunnittelulaskelmiin. 

Toiminnon tiedot 

Suunnittelun optimoinnin materiaalien tarvesuunnitelmia voi nyt tarkentaa sisällyttämällä 

myyntitarjouksista saatava kysyntä laskelmiin. Suunnittelijat voivat nyt määrittää kussakin 

pääsuunnitelmassa luotettavuustason, joka myyntitarjouksella on oltava, ennen kuin se otetaan 

huomioon. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Prosessituotannon tuki suunnittelun optimoinnissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Prosessivalmistajat voivat nyt suunnittelun optimoinnin avulla saada lähes reaaliaikaisia 

merkityksellisiä tietoja tarpeiden muutoksista työaikoina, minkä mahdollistaa muistin sisäinen 

käsittely. Ratkaisu ottaa käyttöön pääsuunnittelun ja sisällyttää tarjonnan prosesseista, jotka 

tuottavat oheis- ja sivutuotteita. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 201 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminnon tiedot 

Nyt yritykset voivat hyödyntää suunnittelun optimointia prosessituotannon skenaarioissa, joissa 

on useita tuloksia. Näiden parannusten avulla voit 

• luoda suunniteltuja erätilauksia kaavojen avulla 

• laskea komponentin vaatimukset kaavan mittaussääntöjen perusteella 

• vastata kysyntään varastolla, joka on peräisin ohjeistuotteita ja sivutuotteita tuottavista 

erätilauksista. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 

• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Hankinta 

Yleiskatsaus 

Hankinnan alueen parannuksien avulla organisaatioiden toimitusketjun toiminnot ovat aiempaa 

ketterämpiä ja joustavampia. Nämä parannukset helpottavat erityisesti yritysten 

hankintastrategioihin liittyvien riskien tunnistamista ja vähentämistä. 

• Uuden toimitusriskin arvioinnin koontinäytön avulla yritykset voivat helposti tunnistaa 

hankinnan vajeiden ja viiveiden riskit ja ymmärtää ne. Tämä auttaa yrityksiä toteuttamaan 

ennakoivia toimintoja tasapainottamaan kustannuksia ja joustavuutta toimitusketjujen 

optimoinnin yhteydessä. 

• Auta yrityksiä rakentamaan toimitusketjuun joustavuutta monipuolistamalla toimituksen 

lähteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita ja materiaaleja voidaan hankkia useilta 

toimittajilta sekä tilattaessa manuaalisesti että pääsuunnittelun avulla. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
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Hankintatoimintojen tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön varmistaa, että järjestelmä pysyy ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista hankintaominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

• Ostotilauksen summista vähennettävät ja niihin lisättävät kulut: Antaa mahdollisuuden 

käyttää vähennettäviä ja lisättäviä summia ostotilauksen kulujen määrittämiseen. Tämä 

toiminto ei ole käytettävissä ostotilauksen kuluissa. 

• Sen toimittajan taloushallinnon dimensioiden yhdistäminen, jolla on aktiivisen dimension 

linkin taloushallinnon dimensio ostotilauksessa: sallii sellaisen toimittajan taloushallinnon 

dimensioiden yhdistämisen, jolla on aktiivinen dimension linkin taloushallinnon dimensio 

ostoehdotuksen hyväksynnän jälkeen, jos taloushallinnon dimension ja toimipaikan varaston 

dimension välille määritetään linkki. 

• Ostosopimuksen vastuullinen osapuoli: antaa mahdollisuuden määrittää ensi- ja 

toissijaisen vastuullisen osapuolen Ostosopimuksen luokittelu -sivulla ja tuloksena olevissa 

ostosopimuksissa. 

• Ostotilausten tallennetut näkymät 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käyttöönotettavat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Kaikkien näiden toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. 

julkaisuaallossa. 

• Ostoehdotuksen jaon nollauspainike: tämä Kirjanpidollinen jako -sivun toiminto poistaa 

kyseisen sivun Palauta-painikkeen käytöstä tarkistettavina olevien ostoehdotusten osalta. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
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• Hankintaan liittyvien työnkulkujen uudelleenmäärityksen ottaminen käyttöön: antaa 

mahdollisuuden määrittää seuraavat työnkulut uudelleen luonnostilaan: ostotilaus, 

toimittajan muutos ja ostoehdotukset. 

• Ostotilausrivien määrän erätehtäväkohtainen rajoittaminen: auttaa optimoimaan 

järjestelmän suorituskyvyn vahvistuksia ja tuotteen vastaanottoja kirjattaessa rajoittamalla 

kunkin erätehtävän käsittelemien ostotilausrivien määrää. 

• Yleisten budjettivarausten ylikulutuksen estäminen, kun työnkulussa on useita 

ostoehdotuksia: virheentarkistuksen parantaminen, kun käyttäjät lähettävät ja hyväksyvät 

ostoehdotuksia, jotka ylittävät yleisen budjetin varausrivin jäljellä olevan saldon. 

Versiossa 10.0.29 yleisesti saataville tulevat toiminnot 

• Varastoitujen tuotteiden ja jäljellä olevien ei-varastoitavien tuotteiden rekisteröityjen 

määrien kirjaaminen vastaanottoja ja toimittajan laskuja varten: Muuttaa sitä, miten ei-

varastoitavien tuotteiden (kuten palvelujen) määrät kirjataan, kun käsitellään toimittajan 

laskuja ja saapuvia lähetyksiä suhteessa ostotilauksiin. Rekisteröity määrä ja palvelut -asetus 

toimii nyt Rekisteröity määrä ja ei-varastoitavat tuotteet -asetuksena, ja se toimii yhtenäisesti 

samannimisen asetuksen kanssa, jota käytetään jo myyntipakkausluetteloiden määrien 

kirjaamista varten. 

Toimitusketjun häiriöiden ehkäiseminen toimitusriskejä arvioimalla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Toimitusriskin arvioinnin koontinäytön avulla materiaalipäälliköt voivat arvioida hankinnan 

puutteiden ja viiveiden riskin. Tämä auttaa yrityksiä käyttämään ennakoivia toimia kustannusten 

ja toimitusvarmuuden tasapainottamiseksi toimitusketjujen optimoinnissa. 

Toiminnon tiedot 

Toimitusriskin arvioinnin ansiosta materiaalipäälliköt voivat arvioida aiempaa paremmin 

toimitusriskiä ja hahmottaa mahdollisten hankintahäiriöiden vaikutukset. 

Seuraavassa kuvassa on esimerkki toimitusriskin arvioinnin koontinäytöstä, jossa on useita 

näkymiä, kuten pullonkaulatuotteet, korkean riskin alueilla sijaitsevat toimittajat ja muut riskitekijät. 
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Yksi Toimittajan riski -sivuista Power BI:ssä 

Tuotteiden ja materiaalien hankkiminen useilta toimittajilta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

COVID-pandemia on korostanut toimitusketjun joustavuuden vaatimusta yrityksissä, jotka 

haluavat menestyä. Toimitusverkoston monipuolistaminen auttaa yrityksiä olemaan ketteriä ja 

vastaamaan muutoksiin. Ennalta määritettyihin jakosuhteisiin perustuva automaattinen 

toimittajan valinta auttaa varmistamaan toimittajan parannetun joustavuuden. 

Toiminnon tiedot 

Suunnittelun optimointi tukee nyt usean toimittajan hankintaa antamalla mahdollisuuden 

muodostaa toimittajan hankintasuhteita, joita käytetään pääsuunnittelun aikana. Voit esimerkiksi 

määrittää säännön varmistaaksesi, että ostat 70 prosenttia materiaaleista toimittajalta X ja 30 

prosenttia toimittajalta Y. 

Suunnittelun optimoinnin edut 

Suunnittelun optimointi auttaa yrityksiä seuraavasti: 

• suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä 

• järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu suorittamalla 

pääsuunnittelu erillisenä palveluna 
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• lähes reaaliaikaisia tarpeiden muutoksia koskevia merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan 

suorittamalla pääsuunnittelu useita kertoja päivässä työaikana. 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnista 

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Tuotetietojen hallinta 

Yleiskatsaus 

Tässä julkaisuaallossa parannetaan tuotetietojen hallintaa siten, että kunkin yrityksen käyttäjät 

voivat käsitellä tuotetietoja paikallisella kielellä, mikä on erittäin hyödyllistä monikansallisissa 

yrityksissä. 

Tuotetietojen hallintatoiminnon tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön auttaa asiakkaita pysymään ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista tuotetietojen hallintaominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

• Aikakatkaisun välttäminen tuoterakenneraportin esikäsittelyn ansiosta: 

Tuoterakenneraportin esikäsittely. Tämä auttaa estämään aikakatkaisusta aiheutuvat 

ongelmat raporteissa, joissa on erittäin suuria määriä tietoja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ea0cbb91-0719-e711-80c0-00155d460d59
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• Taloushallinnon dimensiot oletusarvoisesti erillään nimikemalleja käytettäessä: Antaa 

mahdollisuuden käyttää erilaisia taloushallinnon dimensioita (liiketoimintayksikkö, 

kustannuspaikka, nimikeryhmä ja projekti) erikseen nimikemallia käytettäessä. Jos 

käytettävässä mallissa on vähintään yksi taloushallinnon dimensio, dimensiot käsitellään 

erikseen sen sijaan, että kaikki nimikkeessä määritetyt taloushallinnon dimensiot 

korvattaisiin. Jos nimikkeessä on siis määritetty tietty taloushallinnon dimensio, nimikkeen 

tietyn taloushallinnon dimension arvo säilytetään käytettäessä mallia, jossa taloushallinnon 

dimensiolla on tyhjä arvo. Ja jos dimension arvo on nimikkeessä tyhjä tai määritetty ja 

nimikemalli palauttaa oletusarvoisesti arvon, mallin arvo palautetaan oletusarvoon 

nimikkeessä. 

• Tuotedimensioryhmien ottaminen käyttöön nimikemalleissa: tuotedimensioryhmien 

tuen lisääminen päätuotteiden nimikemalleihin. 

• Nimike–viivakoodiyksikön parannukset: Mahdollistaa nimike–viivakoodiliitosten 

päivittämisen, poistamisen ja muutosten seurannan käyttämisen. Se voidaan tehdä 

käyttämällä uutta nimike–viivakoodiliitokset-nimistä yksikköä. 

• Tuotevarianttien nimien luominen uudelleen nimikkeistön perusteella: Tuotevarianttien 

nimet voidaan luoda uudelleen määritetyn nimikkeistön mukaisesti, mikä antaa 

mahdollisuuden aiemmin luotujen tuotevarianttien nimien päivittämiseen. Tämä on kätevää 

esimerkiksi tilanteissa, joissa tuotevarianttien nimet määritetään dimensionimiä sisältävän 

nimikkeistön perusteella, sillä nämä nimet voivat muuttua tuotevariantin elinkaaren aikana. 

• Julkaistujen tuotteiden tallennetut näkymät 

• Varianttiehdotukset-sivun parannukset 

Tuotetietojen näyttäminen käyttäjän kielellä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Maailmanlaajuisesti eri maissa tai eri alueilla toimiville yrityksille on tärkeää, että kukin käyttäjä 

voi käyttää tuotetietoja omalla kielellään. Asiakkaiden kanssa puhelimitse keskustelevat myyjät 

näkevät tuotteiden nimet paikallisella kielellä. Ostajat voivat hakea tuotteita puhumallaan 

kielellä. Myymälätyöntekijät saavat tuotteiden nimet ja ohjeet tuttuina termeinä. Kussakin 

tapauksessa tiedot voidaan näyttää järjestelmän kielestä poikkeavalla kielellä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-released-products-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/variant-suggestions-page-improvements
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Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla kukin käyttäjä näkee tuotteen tiedot (nimet ja kuvaukset) omalle 

ensisijaiselle kielelle käännettynä, joka voi olla eri kieli kuin järjestelmän kieli. Järjestelmä näyttää 

järjestelmän kielen tuotteissa, joiden nimi ja/tai kuvaus ei ole saatavana käyttäjän kielellä. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Varastonhallinta 

Yleiskatsaus 

Varastonhallintaratkaisu sisältää monipuolisen ja joustavan ominaisuusjoukon. Ominaisuuksia 

voidaan yhdistää ja määrittää tukemaan monenlaisia varastoinnin asetteluita ja 

toimintoskenaarioita. Tämän julkaisun parannukset keskittyvät yksinkertaistamaan 

määrityskokemusta, vähentämään toteutukseen kuluvaa aikaa ja määrittämään merkitykselliset 

tiedot varastonhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja käytöstä. 

• Asiakkaat, jotka lähettävät suuria nimikkeitä tai joilla on suuri pakkausalue, hyötyvät uudesta 

mobiilipakkauskokemuksesta. Sen avulla varastotyöntekijät voivat siirtyä paikasta toiseen samalla, 

kun he suorittavat pakkaustoimintoja Warehouse Management -mobiilisovelluksen avulla. 

• Uusi nopea toteutus- ja määrityskokemus lyhentää merkittävästi toteutusaikaa ja 

kustannuksia useimmilla asiakkailla. Monissa tapauksissa se antaa varastointotoimintojen 

ammattilaisille mahdollisuuden voivat määrittää ja ylläpitää varastonhallintasovelluksen 

ilman asiaan perehtyneiden konsulttien apua. 

• Yritykset voivat helposti käyttää varastonhallintajärjestelmän suorituskyvyn ja käytön 

merkityksellisiä tietoja Azure Application Insightsin kautta. Tämä mahdollistaa tehokkaan 

omatoimisen valvonnan ja ongelmien diagnosoinnin ilman Microsoftin suoraa osallistumista. 

Soveltuvien tietojen hakeminen varaston mobiilisovelluksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3cfda054-cc22-e911-9461-0003ff689aeb
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Liiketoiminta-arvo 

Warehouse Management -mobiilisovelluksen viivakoodin lukuominaisuus on helppo ja tarkka 

tapa siepata tietoja. Viivakoodit voivat kuitenkin olla joskus vaurioituneita eikä niitä voi lukea, tai 

sitten tarvittavia tietoja ei ole saatavana viivakoodina. Näissä tilanteissa työntekijältä kuluu aikaa 

tietojen manuaaliseen syöttämiseen, mikä voi aiheuttaa tietojen syöttövirheitä sekä 

tehokkuuden ja palvelutason heikentymistä. 

Työntekijät voivat nyt etsiä tietoja joustavan tietojen kyselyprosessin avulla samalla, kun he 

käyttävät upotettuja Warehouse Management -mobiilisovelluksen vakiotyönkulkuja. 

Suodatusvaihtoehdot varmistavat, että vain soveltuvimmat tiedot mainitaan, mikä nopeuttaa ja 

tarkentaa manuaalista valintaa. 

Toiminnon tiedot 

Warehouse Management -mobiilisovelluksella tehtävän tietojen sieppauksen nopeuttaminen ja 

tarkentaminen antamalla työntekijöille mahdollisuus hakea ja valita liittyviä tietueita luettelosta 

sen sijaan, että heidän olisi syötettävä tiedot manuaalisesti. 

Tämä on kätevää esimerkiksi ostotilauksen vastaanottotyönkulussa, jossa ostotilauksen numeron 

on vastattava saapuvaa varastoa. Järjestelmänvalvojien on helppo määrittää valikkovaihtoehtoja 

toteuttamalla korttiluettelonäkymä, jossa on näkyvissä soveltuvat ostotilausnumerot. Tällä tavoin 

työntekijät voivat jatkaa vastaanottotyönkulkua käyttämällä nopeaa osoita ja valitse -menetelmää. 

Seuraava esimerkki näyttää, miten työntekijä voi hakea toimittajan avoimet ostotilaukset 

käyttämällä vain osaa toimittajan nimestä ja yleismerkkiä. 

 

Tietojen kyselysivuesimerkki 
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Varastonhallintatoiminnon tilapäivitykset versioon 10.0.29 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintojen ottaminen oletusarvoisesti käyttöön auttaa asiakkaita pysymään ajan tasalla 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin uusimmista varastonhallintaominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Versiossa 10.0.29 pakollisiksi muuttuvat toiminnot 

Nämä toiminnot ovat muuttuneet pakollisiksi, eikä niitä voi enää poistaa käytöstä. 

• Sijainnin lisävyöhyke: Lisää kolme uuttaa vyöhykekenttää jokaiseen 

varastosijaintitietueeseen sekä kenttien tuen sijainnin ohjatussa asennuksessa. Uudet 

vyöhykekentät voidaan täyttää manuaalisesti tai käyttämällä ohjattua sijaintitoimintoa. Niitä 

voidaan käyttää missä tahansa sijaintitaulukkoa käyttävässä kyselyssä tai suodattimessa. 

• Työn peruuttaminen 

• Lähetyksen konsolidointi 

• Siirtotilausten luonti ja käsittely varastosovelluksesta 

• Hyllytyksen erottaminen lähetysilmoituksista (ASN): Tämä toiminto lisää uuden 

tietokantataulun, joka on varattu tietojen tallentamiseen hyllytyksistä. Aiemmin nämä tiedot 

tallennettiin tauluihin, joita käytettiin myös lähetysilmoituksia varten. 

• Lykätyt hyllytystoiminnot 

• Lykätyn hyllytyksen käsittely – tarkistusmallin ottaminen käyttöön ominaisuudelle, jonka 

käynnistintapahtumaksi on määritetty Aiempi: laajentaa lykätyn hyllytyksen 

käsittelytoimintoa tarkistusmallissa, jonka käynnistystapahtumaksi on määritetty Aiempi. 

• Nopean vahvistuksen ottaminen käyttöön varaston mobiililaitteissa: Auttaa 

parantamaan suorituskykyä antamalla mobiilisovelluksen konsolidoida rekisterikilvet ja 

tarkistaa todellisen painon tunnisteet keräilyn aikana. Tämä tehdään käyttämällä paikallisia 

tietoja ilman palvelinyhteyttä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/cancel-work
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/consolidate-shipment-enhancements
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/ad-hoc-transfer-order-creation-warehousing-mobile-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/deferred-put-processing
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• Joustava tilaukseen sidottu rekisterikilven varaus: Lisää joustavuutta varaston 

varauskäytäntöön. Sen avulla myyntitilauksen käsittelyssä voidaan luoda sellaisia 

rekisterikilpien tilaukseen sidottuja varauksia, joissa on tietoyksikkötuki. Toiminto parantaa 

myös varastotyön käsittelyä tukemalla työn yhden rekisterikilpien lukemiseen perustuvia 

tunnistus- ja keräilytoimintoja. Sen avulla voidaan myös kerätä useita samaan rekisterikilpeen 

liittyviä työnimikerivejä. 

• Joustava varastotason dimensiovaraus 

• Lähtevän kuormituksen visualisointi 

• Suunniteltu terminaalitoimitus 

• Varastosovellustapahtumien käsittely 

• Materiaalin käsittelylaitteiden käyttöliittymä 

• Rinnakkaistuotteen ja sivutuotteen poispanon työmallin kyselyn parannus: sallii 

päätuotteen tietojen käyttämisen lisäksi rinnakkaistuotteiden ja sivutuotteiden tietojen 

käyttämisen Rinnakkaistuotteen ja sivutuotteen poispano -työmallikyselyissä. 

• Määrien pyöristäminen alaspäin lähimpään myyntiyksikköön varastoon vapautuksen 

yhteydessä: Lisää vaihtoehdon, joka voi rajoittaa varastoon vapautettavan tilauksen määrää. 

Kun vaihtoehto on otettu käyttöön, tilauksen määrät pyöristetään alaspäin lähimpään 

kokonaiseen myyntiyksikköön, eikä tilausta vapauteta varastoon, jos sen määrä on pienempi 

kuin yksi myyntiyksikkö. 

• Kuormasuunnittelun työtilan tallennettu näkymä 

• Työn tietosivun tallennettu näkymä. 

• Aallon käsittelyn tallennettu näkymä 

• Kuorman käsittelyn tallennetut näkymät 

• Lähetyksen käsittelyn tallennetut näkymät 

• Lähetyksen aallon etiketin tiedot: antaa mahdollisuuden seurata jokaista tulostettua 

lähetyksen etikettiä. 

• Yhdistettyjen yksiköiden paikoittaminen: Sallii järjestelmän paikoittaa nimikkeitä 

sijainteihin, joihin sisältyy yhdistettyjä yksiköitä (kuten sekä laatikoita että koteloita). Tämän 

toiminnon avulla voidaan valita kunkin paikoituksen mallirivin kohdalla, paikoittaako rivi 

nimikkeitä yhdistettyjen vai yksittäisten yksikköjen sijainteihin. 

• Varastosovelluksen ylemmälle tasolle siirretyt kentät: Auttaa työntekijöitä kohdistamaan 

huomionsa tärkeisiin kenttiin, kun he työskentelevät Warehouse Management 

‑mobiilisovelluksen työnkulun mukaisesti. Järjestelmänvalvojat voivat valita tarkasti, mitkä 

kentät siirretään ylätasolle missäkin prosessin vaiheessa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/flexible-warehouse-level-dimension-reservation
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/warehouse-management--workload-visualization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/planned-cross-docking
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/process-warehouse-app-events
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/integration-framework-material-handling-equipment-automated-warehouse-processes-previously-mhax
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
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• Warehouse Management -mobiilisovelluksen vaiheittaiset ohjeet 

• Varastosijainnin tila 

• Aallon erätyön tiedot: Antaa kaikille aaltoja käyttäville käyttäjille mahdollisuuden tarkistaa 

erätyöt ja aaltoihin liitetyt liittyvät tehtävät. Tämä toiminto lisää uuden Aallon erätyön 

tiedot -sivun, jossa on erätöiden ja liittyvien tehtävien vain luku -muotoinen näkymä. 

• Aallon suoritusilmoitukset: toimittaa aallon suorittamiseen liittyviä ilmoituksia 

liiketoimintatapahtumien ja toimintokeskuksen avulla. 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käyttöönotettavat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Kaikkien näiden toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. 

julkaisuaallossa. 

• Sijaintidirektiivejä sisältävät terminaalitoimitusmallit: Sallii sijaintidirektiivien käyttämisen 

määritettäessä parasta sijaintia, johon terminaalitoimitusvarasto siirretään. Määritys tehdään 

määrittämällä koodi jokaiselle soveltuvalle terminaalitoimitusmallille. Jokainen direktiivikoodi 

määrittää yksilöivän sijaintidirektiivin. 

• Lykätty hyllytys – kontti: laajentaa kontteja käyttävän työn lykätyn käsittelyn toimintoa. 

• Estettyä varastoa näytteenottoon käyttävien laatutilausten odotettujen vastaanottojen 

poistaminen käytöstä: estää järjestelmää luomasta odotettuja vastaanottotapahtumia 

laatutilauksille, kun näyte otetaan varastosta, jonka tilana on estetty. 

• Nimikkeen konsolidointisijainnin käyttöaste: Uuden sijainnin käyttöastesivun avulla 

varastopäälliköt voivat helposti tarkastella sijainnin tilavuusperusteista käyttöä koko 

fyysisessä varastossa ja käyttää sitä suodatukseen. Tarvittaessa nimikkeet voidaan 

konsolidoida valitsemalla sijainnit ja luomalla varastosiirtotyö suoraan sivulta. Tällä tavoin 

varastotilan käyttöä voidaan tehostaa. 

• Rekisterikilven vastaanottohistoria: Kirjaa lokiin kaikki rekisterikilvet, jotka on rekisteröity 

Rekisterikilven vastaanotto- ja Rekisterikilven vastaanotto ja hyllytys -

valikkovaihtoehdoissa. Kukin tietue tallentaa rekisterikilven tunnuksen, kuorman ja 

lähetyksen tiedot, vastaanottopäivän ja -ajan sekä rekisterikilven käsitelleen työntekijän 

käyttäjätunnuksen. Nämä tiedot näkyvät Rekisterikilven vastaanottohistoria -sivulla. 

• Lähetyksen manuaalinen konsolidointi: Lähetysten manuaalinen konsolidointi on 

aikaperusteinen vaatimus Jotkin lähetykset konsolidoidaan varastoon vapautettaessa, mutta 

osa on konsolidoitava, kun ne ovat jo laiturilla. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/warehouse-management-mobile-app-step-instructions
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/location-status
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• Täydennystöihin valittujen mallien tarkistaminen: Auttaa varmistamaan, että käyttäjät 

valitsevat kelvolliset täydennysmallit täydennystyötä määritettäessä. Tämä toiminto estää 

käyttäjiä luomasta täydennystyötä, jossa ei ole mallia, ja valitsemasta mallia, jonka tyyppi on 

Aallon kysyntä, sillä nämä valinnat eivät loisi täydennystyötä ja käsittely voisi kestää pitkään. 

• Nopean ohjelmointirajapinnan käyttäminen konttien sulkemiseen ja 

uudelleenavaamiseen pakkausasemalla: luo kontteihin liittyvät varastotapahtumat uudella 

kevyellä prosessilla, mikä tehostaa konttien sulkemista tai uudelleenavaamista 

pakkausaseman manuaalisessa käsittelyssä. 

• Varastonhallintasovelluksen kiertotiet 

Versiossa 10.0.29 yleisesti saataville tulevat toiminnot 

• GS1-viivakoodien parannettu jäsennin: Mahdollistaa parannetun jäsentimen käytön GS1-

symbolitiedoille. Jäsentimessä on GS1-yleismääritysalgoritmi GS1-symbolien jäsennystä 

varten, ja se sisältää entistä vahvemmat tietojen oikeellisuustarkistukset. 

• Manuaalinen siirtorivin keräyspalvelu järjestelmänvalvojalle tai vastaaville luotettaville 

käyttäjille: antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden valita manuaalisesti siirtoriveihin 

liittyviä varastotapahtumia, mukaan lukien rivit, jotka on jo vapautettu varastoon. 

• Uudet kuormasuunnittelun työtilan sivut: ottaa käyttöön kaksi uutta kuormasuunnittelun 

työtilan sivua: Saapuvan kuormasuunnittelun työtila ja Lähtevän kuormasuunnittelun työtila. 

• GS1-viivakoodien skannaaminen 

Monitasoiset kiertotiet Warehouse Management ‑mobiilisovelluksessa 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

7. syyskuuta 

2022 

Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Varastotyöntekijöiden tehokkuutta parannetaan antamalla heille mahdollisuus pysäyttää 

nykyinen tehtävä. Sen jälkeen he voivat suorittaa toisen, tärkeämmän tehtävän, siirtyä tästä 

tehtävästä vielä uudelle Warehouse Management -mobiilisovelluksen alueelle ja palata sitten 

alkuperäiseen tehtävään tietoja menettämättä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/park-tasks-warehouse-management-mobile-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/scan-barcodes-warehouse-using-gs1-format-standards
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Toiminnon tiedot 

Tämä laajentaa nykyistä kiertotieominaisuutta (tehtävien keskeyttämistä) antamalla 

mahdollisuuden määrittää monitasoisia kiertoteitä (kiertoteitä sisältäviä kiertoteitä). Kiertoteiden 

avulla mobiililaitteen työnkulkua käyttävät varastotyöntekijät voivat siirtyä toiseen työnkulkuun 

(noutamaan esimerkiksi liittyviä tietoja) ja palata sitten kohtaan, jossa he olivat alkuperäisessä 

työnkulussa. Toiminto tukee heti kahta kiertotietasoa, mutta mukauttajat voivat lisätä 

tarvittaessa lisää tasoja luomalla koodilaajennuksia WHSWorkUserSessionState-taulukossa. 

Warehouse Management ‑mobiilisovelluksen kiertotien vaiheiden lähettäminen 

automaattisesti 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Warehouse Management -mobiilisovellusta käyttävien varastotyöntekijöiden toimintaa voi 

tehostaa antamalla sovelluksen noutaa tietoja automaattisesti taustalta. Tällä tavoin ohitetaan 

vaiheet, joissa aiemmin tarvittiin työntekijän toimia. 

Toiminnon tiedot 

Kiertotiet antavat Warehouse Management -mobiilisovellusta käyttävälle varastotyöntekijälle 

mahdollisuuden siirtyä tilapäisesti toiseen mobiililaitteen työnkulkuun (esimerkiksi etsimään 

ostotilauksen tunnuksen) ja palata sitten täsmälleen samaan paikkaan jatkamaan keskeytettyä 

prosessia. Tätä toimintoa on nyt parannettu siten, että järjestelmä voi noutaa nykyiseen 

tehtävään liittyviä tietoja taustalta automaattisesti, minkä jälkeen näitä tietoja voidaan käyttää 

heti kiertotietyönkulussa. Tämä parannus voi auttaa vähentämään työnkulussa olevia vaiheita, 

tarkentamaan tietojen sieppausta ja tehostamaan työntekijän toimintaa. 

Lähetysten pakkaaminen Warehouse Management -mobiilisovelluksen avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Yritykset, jotka lähettävät suuria nimikkeitä tai joilla on suuret pakkausalueet, voivat hyödyntää 

tätä mobiilipakkauskokemusta. Warehouse Management -mobiilisovellus antaa nyt 

varastotyöntekijöille vapauden siirtyä paikasta toiseen samalla, kun he suorittavat 

pakkaustoimintoja. 

Toiminnon tiedot 

Perinteisesti varastotyöntekijät ovat tehneet pakkaustoiminnot Dynamics 365 Supply Chain 

Managementin määrittämässä tietyssä pakkausasemassa käyttämällä pienten ja keskisuurten 

pakettien lähetykselle optimoitua prosessia. Warehouse Management -mobiilisovellus tehostaa 

suurilla pakkausalueilla työskentelyä sekä parantaa suurten nimikkeiden pakkausta ja lähetystä 

tukea, sillä se sisältää nyt mobiilipakkauskokemuksen, jonka ansiosta työntekijät voivat liikkua 

vapaasti pakkaustoimintoja suorittaessaan. 

 

Lähetysten pakkaaminen Warehouse Management -mobiilisovelluksen avulla 

Opastettu varaston toteuttamiskokemus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 2023 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Uusi nopea toteutus- ja määrityskokemus lyhentää merkittävästi toteutusaikaa ja pienentää 

varastotoimintojen Dynamics 365 Supply Chain Managementissa määrittämiseen liittyviä 

kustannuksia. Monissa tapauksissa varastotoimintojen ammattilaiset voivat määrittää, ylläpitää ja 

optimoida määrityksiä ilman asiaan perehtyneiden konsulttien apua. 
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Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Supply Chain Managementin varastonhallintaratkaisu sisältää monipuolisia ja 

joustavia ominaisuuksia, jotka voidaan yhdistää ja määrittää tukemaan monenlaisia 

varastokokoonpanoja ja toimintaskenaarioita. Tämä julkaisu lisää toimintoja, jotka opastavat 

varastoalan ammattilaisia tekemään yksinkertaisia toteutus- ja määritysvalintoja sekä 

määrittämään tällä tavoin varastoratkaisun nopeasti. Uudet työkalut ja visualisoinnit auttavat 

varastopäälliköitä määrittämään varastot siten, että varastoprosessit ovat optimaalisia. Tämä on 

mahdollista seuraavien uusien ominaisuuksien avulla: 

• Ohjattuun toimintoon perustuva varaston hallintaparametrien määritys 

• Ohjattuun toimintoon perustuva varaston määritys 

• Varastonhallintamoduulin määrittämiseen tarkoitettu varaston toteutuksen työtila 

• Yksinkertaistettu sijaintidirektiivien kyselynäkymä 

• Sijaintidirektiivimääritysten simulointi 

• Sijaintidirektiivipolkujen visualisointi 

Varastoinnin asetusten optimointi Application Insightsin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 2023 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Hanki merkityksellisiä tietoja varastonhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja käytöstä, jotta voit 

nopeasti tunnistaa mahdolliset parannukset ja diagnosoida ongelmia pyytämättä apua suoraan 

Microsoftilta. 

Toiminnon tiedot 

Yritykset ja konsultit voivat nyt käyttää Azure Application Insightsia analysoidakseen tapaa, jolla 

käyttäjät käyttävät Dynamics 365 Supply Chain Managementin varastointitoimintoja. Application 

Insights tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja telemetriatietojen tarkasteluun ja valvontaan. Tämä 

mahdollistaa tehokkaan itse tehtävän valvonnan ja ongelmien diagnosoinnin ilman Microsoftin 

suoraa osallistumista. 
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Dynamics 365 Intelligent Order Managementin vuoden 2022 

2. julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Intelligent Order 

Managementin uusista ja suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Moderniin, avoimeen ympäristöön perustuva Dynamics 365 Intelligent Order Management 

antaa yrityksille mahdollisuuden siepata tilauksia joustavasti kaikenlaista lähteistä, joita ovat 

esimerkiksi sähköinen kaupankäynti, Marketplace, mobiilisovellukset tai perinteiset lähteet, 

kuten EDI. Yritykset voivat täyttää kyseiset tilaukset omista varastoista, ulkoisesta 

logistiikkapalvelusta, myymälöistä tai suoratoimituksena toimittajilta tai muilta toimitusten 

täyttämiskumppaneilta. Tämä on mahdollista käyttämällä käyttövalmiita yhdistimiä, sillä 

ekosysteemissä on yli 200 Microsoft Power Platform -yhdistintä. 

Intelligent Order Management hyödyntää integroitua, joka on reaaliaikainen varaston 

näkyvyyspalvelu. Se on erittäin skaalautuva ja laajennettava Microsoft Dataverseen pohjautuva 

mikropalvelu, jolla saa yhden yleisen näkymän eri järjestelmien varastotilanteesta. Lisäksi 

Intelligent Order Management käyttää jaettua tilausten hallintaa antamaan reaaliaikaisia 

suosituksia kullekin tilaukselle. Tämän ansiosta tilaukset täytetään tarkasti ja kustannustehokkaasti, 

mikä tehostaa toimitusketjua ja vastaa näin paremmin asiakkaan odotuksiin. 

Intelligent Order Managementin avulla brändin omistajat saavat reaaliaikaisen näkyvyyden 

tilauksen siirtymän kuhunkin vaiheeseen. Lisäksi he saavat reaaliaikaisia, merkityksellisiä tietoja 

tilauksen täyttämisestä mukautettujen ja integroitujen koontinäyttöjen kautta. Tällä tavoin 

toimitusketjutiimi pystyy selvittämään hankaluudet ja parantamaan operatiivista tehokkuutta. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon tulevia uusia toimintoja: 

• Tilaustyypit: jälkitilaukset ja tilaustilaukset. 

• Microsoft Teams -tuki. 

• Ostotilaukset: lähtevien tuen laajentaminen sisältämään saapuvat tilaukset. 

• Tilausten yhdistäminen ja toimituksen jakaminen: tilausten täyttäminen valitsemalla yksi tai 

usea varasto. 

• Tuotteiden omatoiminen palauttaminen FedExin avulla. 

• Uudet palveluntarjoajat. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Tilaustyyppien toiminnot 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin avulla tilauskäyttötapahtumia voidaan hallita 

joustavasti, sillä hallittavat tilaustyypit on laajennettu koskemaan esimerkiksi saapuvien tilausten 

skenaarioita. Myös koko tilauksen elinkaarta koskeva varastonäkymä on saatavana. 

Täyttämisen optimointi 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin täyttämisen optimointimoduuli kehittyy. 

Asiakkaat voivat täyttää tilauksia aika-, etäisyys- ja kustannusstrategioiden perusteella. 

Täyttämisen optimointimoduuli perustuu tekoälyyn, ja se oppii jatkossakin erilaisista saatavana 

olevista täyttämisstrategioista. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/IntelligentOrderManagement
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Intelligent Order Managementin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Intelligent Order Managementin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Intelligent Order Managementin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Intelligent Order Managementin ohjeet. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Intelligent Order Managementin asiantuntijoiden ja 

vertaisten kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Paikan päällä järjestettävien tapahtumien ja verkkotapahtumien etsiminen ja 

niihin rekisteröityminen. 

Tuotekokeilut Aloita Intelligent Order Managementin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/Updates/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/updates/calendar/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/licensing/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/documentation/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/community/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/events/IntelligentOrderManagement
https://aka.ms/trials/IntelligentOrderManagement
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Dynamics 365 Intelligent Order Managementin uudet ja suunnitellut 

toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Täyttämisen optimointi 

Täyttämisen optimointimoduulin tekoälyn parantamista jatketaan. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Kahden päivän toimituksen 

ottaminen käyttöön FedEx-

yhdistimen avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

2. 

syyskuuta 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Tilaustyyppien toiminnot 

Intelligent Order Managementin tilausten hallinnan ominaisuuksia laajennetaan niin, että ne 

voivat käsitellä edistyksellisiä tilaustoimintoja määritettävän liiketoimintalogiikan perusteella. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tuotteiden omatoiminen 

palauttaminen FedExin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

2. 

syyskuuta 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Tilausten yhdistäminen Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Uusien liiketoimintaa tukevien 

tilaustyyppien kokeileminen 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 220 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Ostotilausten luominen Käyttäjille automaattisesti Helmikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Täyttämisen optimointi 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin täyttämisen optimointimoduuli kehittyy. 

Asiakkaat voivat täyttää tilauksia aika-, etäisyys- ja kustannusstrategioiden perusteella. 

Täyttämisen optimointimoduuli perustuu tekoälyyn, ja se oppii jatkossakin erilaisista saatavana 

olevista täyttämisstrategioista. 

Kahden päivän toimituksen ottaminen käyttöön FedEx-yhdistimen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

2. syyskuuta 

2022 

Maaliskuu 2023 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Intelligent Order Management sisältää FedEx-yhdistimen, jonka avulla asiakkaille 

voidaan tarjota kahden päivän toimitus. Tämä toiminto auttaa parantamaan 

asiakastyytyväisyyttä, mikä puolestaan lisää asiakasuskollisuutta ja nopeuttaa myynnin kasvua. 

Toiminnon tiedot 

Tämä FedEx-pohjainen toiminto mahdollistaa seuraavat toiminnot. 

• Tuotteiden toimitus kahdessa päivässä asiakkaille. 

• Täyttäminen varastoista, joihin liittyvät kustannukset ovat vähäiset, joten kustannukset 

optimoituvat. 

• Tarkkarajainen näkyvyys tilausten seurantaan ja tilaan, mukaan lukien FedEx-pohjaiset 

viivästymisen ennusteet. 

• Reaaliaikaiset varastopäivitykset lähetyksen toimituksen yhteydessä. 

Tilaustyyppien toiminnot 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin avulla tilauskäyttötapahtumia voidaan hallita 

joustavasti, sillä hallittavat tilaustyypit on laajennettu koskemaan esimerkiksi saapuvien tilausten 

skenaarioita. Myös koko tilauksen elinkaarta koskeva varastonäkymä on saatavana. 

Tuotteiden omatoiminen palauttaminen FedExin avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

2. syyskuuta 

2022 

Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Intelligent Order Managementin uusi toiminto laajentaa tilauksen 

täyttämistoimintoa sekä tukee huippuluokan palautuslogistiikan prosessia, joka auttaa lisäämään 

asiakasuskollisuutta. Kattavan palautuskokemuksen avulla voidaan orkestroida siirtymiä, jotka 

minimoivat tavaran takaisin hyllylle saamiseen liittyvät operatiiviset kustannukset. Se auttaa 

edistämään kuluttajien intuitiivista itsepalvelukokemusta. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto on saatavana tämän toimintojulkaisun osana. 

• Erillinen palautusten käyttöliittymäkomponentti, joka on helppo integroida sähköiseen 

kaupankäyntisivustoon. Komponentti toteuttaa asiakkaiden integroidun 

itsepalvelupalautuskokemuksen. Taustalla on täysin hallittu FedEx-integrointi, jonka ansiosta 

asiakkaat voivat valita lähellä olevan FedEx-palautuspisteen ja luoda reaaliaikaisen QR-

koodin tai osoitetarran sähköisessä kaupankäyntisivustossa. 

• Kattava palautustilausten hallinta, mukaan lukien uusi palautusten tilaustyyppi sekä säännöt 

ja käytännöt palautusvaraston reaaliaikaiseen määrittämiseen, ja varastopäivitykset tuotteen 

palautuskuitissa. 

• Seuraavat palautustilausten tunnusluvut sisältävän koontinäytön käyttäminen: 

o Palautettujen tuotteiden kokonaismäärä 

o Palautustilausten määrä 

o Palautustilausrivejä yhteensä 

o Tuoton menetys (peruste) 

• Seuraavat kaaviot: 

o Palautustilaukset tilauksen toimittajan tai loppuasiakkaan mukaan 

o Palautustilaukset kuljetusliikkeen mukaan 

o Palautustilaukset palauksen syyn mukaan 

o Palautustilaukset palausvaraston mukaan 

o Palautustilaukset maan mukaan 

o Tuotteet, joiden palautusmäärä on suurin 

o Palautustilaukset tilan mukaan 

Katso myös 

Asiakasuskollisuuden parantaminen omatoimisten tuotepalautusten avulla (video) 

Tilausten yhdistäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=eta6-jpQkRQ
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Liiketoiminta-arvo 

Tämän ominaisuuden avulla asiakkaat voivat pienentää suoraan myytyjen tuotteiden 

kustannuksia ja parantaa loppuasiakkaan saamaan lisäarvoa. 

Toiminnon tiedot 

Joskus asiakas vastaanottaa useita tilauksia yhdeltä asiakkaalta saman käsittelyjakson aikana, ja 

tilatut nimikkeet kerätään samasta varastosta. Tällaisissa tapauksissa tilausten yhdistäminen on 

kustannustehokasta, ja toimitus tehdään samalla kertaa. Dynamics 365 Intelligent Order 

Management sisältää tilausten yhdistämisen mahdollistavia toimintoja. Tässä toiminnossa on 

seuraavat ominaisuudet: 

• Asiakkaat voivat tehdä tilausten joukkokäsittelyn <x> tunnin välein. Tämä ominaisuus 

varmistaa, että samasta asiakasosoitteesta tehdyt tilaukset yhdistetään yhdeksi tilaukseksi 

jaetun tilausten hallintajärjestelmän käsittelyä varten. 

• Asiakkaat voivat vaihtoehtoisesti määrittää, ettei tilauksia yhdistetä ennen jaetun tilausten 

hallinnan käsittelyä. 

• Asiakkaat voivat jakaa tilauksen useisiin varastoihin. 

• Asiakkaat voivat määrittää, ettei tilauksia jaeta useisiin varastoihin ja että koko tilaus 

täytetään mahdollisuuksien mukaan yhdestä varastosta. 

• Varmistaa, että jos jotakin tilauksen osan varastoa ei ole riittävästi, vain kyseinen tilauksen 

osa siirtyy jälkitoimitusjonoon tai jätetään pois. Tilauksen muu osa täytetään. 

Uusien liiketoimintaa tukevien tilaustyyppien kokeileminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä Dynamics 365 Intelligent Order Managementin uusi toiminto ottaa käyttöön eri 

tilaustyyppien tuen. Tämän jälkeen asiakkaat voivat täyttää useita erilaisia tilauksen täyttämisen 

skenaarioita. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto tarjoaa tuen seuraaville ominaisuuksille: 

Jälki- ja ennakkotilaukset 

• Tilaus tehdään jälkitoimituksena, kun varastoa ei ole saatavilla. Säännöllisten tarkistusten 

perusteella tilaus asetetaan takaisin täytettäväksi, kun varastoa on saatavilla. 

• Tilaus tehdään myöhemmin varattavaksi. 

Manuaaliset tilaukset 

Tilaus luodaan ja päivitetään sekä mahdollistetaan tilauksen hallinta Intelligent Order 

Managementissa. 

Palautustilaukset 

Mahdollistaa palautukset Intelligent Order Managementin sekä talous- ja toimintosovellusten 

kaksisuuntaisen integroinnin ansiosta. 

Ostotilausten luominen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Helmikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tällä hetkellä Dynamics 365 Intelligent Order Management käsittelee lähteviä tilauksia tai 

myyntitilauksia. Uuden ominaisuuden ansiosta asiakkaat voivat luoda myös myyntitilauksia 

Intelligent Order Managementista. Toiminnolla tilauksiin saadaan kokonaisvaltainen näkymä, 

mikä auttaa tehostamaan asiakkaan toimintaa. 

Toiminnon tiedot 

Ostotilaukset ovat kaupallisia asiakirjoja, jotka ilmaisevat ostajan myyjälle tekemän ensimmäisen 

virallisen tilauksen. Niiden avulla hallitaan tuotteiden ja palvelujen ostamista ulkoisilta 

toimittajilta, ja ne sisältävät tuote- tai palvelutyypit, määrät ja sovitut hinnat. Ostotilaukset on 

olennainen osa toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmässä tapahtuvaa tilaamista. 
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Intelligent Order Managementin ostotilaustoiminto sisältää seuraavat ominaisuudet: 

• Ostotilauksen luonti suorittamalla integrointi ERP-järjestelmään, ulkoiseen lähteeseen, 

portaaliin tai Microsoft Excel -lataukseen. 

• Ostotilauksen tarkistaminen orkestroinnissa. 

• Tarkistetun ostotilauksen ja seuraavien muutosten synkronointi ERP-järjestelmään siten, että 

ERP-järjestelmän tila on synkronoitu Intelligent Order Managementin kanssa. 
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Dynamics 365 Project Operationsin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Project Operationsin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Project Operations yhdistää myynnin, resursoinnin, projektinhallinnan ja 

taloushallinnon tiimit saman sovelluksen käyttäjiksi. Tämä sovellus auttaa voittamaan kauppoja, 

nopeuttamaan toimituksia, tehostamaan työntekijöiden toimintaa ja maksimoimaan 

kannattavuuden. Sovellus tarjoaa tarvittavan näkyvyyden, yhteistyön ja ketteryyden koko projektin 

elinkaaren ajan, jotta projekteja toimittavat yritykset saavuttaisivat tavoitteensa tehokkaasti. 

Asiakkaille annetaan Microsoft Power Platformin avulla vertaansa vailla oleva ominaisuusjoukko, 

jolla kuka tahansa organisaatiossa voi käyttää analyyseja, toimintoja ja automatisointeja 

uudistamaan palveluliiketoimintaa alhaalta ylöspäin. Se sisältää kaiken, mitä tarvitaan 

projektitoimintojen suorittamiseen kaupanhallinnasta taloushallintoon – samassa sovelluksessa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaalto sisältää toiminnaltaan monipuolisia kokemuksia seuraavilla alueilla: 

• Projektin budjetointi ja aikavaiheistetut ennusteet 

• Projektin perustasot ja tilannekuvat 

• Projektien tuonti Microsoft Project Desktop Clientista 

• Edistymiseen perustuva laskutus kiinteähintaisissa sopimuksissa 

• Yhteyshenkilöiden asiakkaina käyttämisen salliminen Project Operationsissa 

• Mahdollisuus projektilaskujen joukkovahvistukseen 

• Käyttökokemuksen modernisointi myynnissä, laskutuksessa ja hinnoittelussa 

• Ostotilausten vastaanottojen peruuttaminen yhdistettyjen nimikkeiden vaatimuksien avulla 

• Alihankinnan lisäominaisuuksien käyttäminen Project Operationsin avulla resurssipohjaisissa 

skenaarioissa 

• Tilauslaskutuksen käyttäminen Project Operationsin projekteissa varastoitavien ja tuotantoon 

perustuvien skenaarioissa 

• Kulujen mobiilisovelluksen käyttäminen kätevissä kulukirjauskokemuksissa 

• Project Operationsin työaikaraporttien konsernin sisäinen kirjanpitoluokan tuki varastoitavien 

ja tuotantoon perustuvien skenaarioissa 
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• Käyttökokemusten modernisointi aikamerkintöjä varten Project Operationsissa 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Project Operationsin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/ProjectOperations
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Project Operationsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Project Operationsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Project Operationsin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Project Operationsin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Project Operationsin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Project Operationsin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/ProjectOperations
https://aka.ms/Updates/ProjectOperations
https://aka.ms/updates/calendar/ProjectOperations
https://aka.ms/licensing/ProjectOperations
https://aka.ms/documentation/ProjectOperations
https://aka.ms/community/ProjectOperations
https://aka.ms/events/ProjectOperations
https://aka.ms/trials/ProjectOperations
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Dynamics 365 Project Operationsin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Muokattava resurssimäärityksen 

jaksotusruudukko 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Marraskuu 

2022 

Päivittäminen Project Service 

Automationista Project Operationsin Lite-

käyttöönottoon – vaihe 2 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Marraskuu 

2022 

Perustasot ja tilannekuvat Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Ostotilausten vastaanottojen 

peruuttaminen yhdistettyjen nimikkeiden 

vaatimuksien avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Projektien tuonti Microsoft Project 

Desktop Clientista 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Alihankinnan lisäominaisuuksien 

käyttäminen Project Operationsin avulla 

resurssipohjaisissa skenaarioissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Kulujen mobiilisovelluksen käyttäminen 

intuitiivisessa kulukirjauskokemuksessa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Tilauslaskutuksen käyttäminen 

projekteissa varastoitavien ja tuotantoon 

perustuvien skenaarioissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 

2023 

Mahdollisuus projektilaskujen 

joukkovahvistukseen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Yhteyshenkilöiden asiakkaina käyttämisen 

salliminen Project Operationsissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Konsernin sisäisen kirjanpitokirjauksen 

luokan tuki työaikaraporteille 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Käyttökokemusten modernisointi 

aikamerkintöjä varten 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Käyttökokemuksen modernisointi 

myynnissä, laskutuksessa ja hinnoittelussa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Edistymiseen perustuva laskutus 

kiinteähintaisissa sopimuksissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Projektin budjetointi ja aikavaiheistetut 

ennusteet 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 
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Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Muokattava resurssimäärityksen jaksotusruudukko 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto tarkentaa projektin suunnittelua ja arviointia, sillä resurssimäärityksen 

jaksottumista voi muokata useilla alueilla. 

Toiminnon tiedot 

Tämä vaihe perustuu toiminnon ensimmäiseen, ohjelmointirajapinnan käyttöoikeuden 

antaneeseen julkaisuun. Se sisältää aikavaiheistetun ruudukon, jonka avulla projektipäälliköt 

voivat ryhmitellä, lajitella ja muokata resurssimäärityksiä suoraan projektin päälomakkeessa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Päivittäminen Project Service Automationista Project Operationsin Lite-

käyttöönottoon – vaihe 2 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto on päivityskokemus asiakkaille, jotka käyttävät tällä hetkellä Dynamics 365 

Project Service Automationia ja jotka haluavat päivittää Dynamics 365 Project Operationsiin. 

Toiminnon tiedot 

Edellisessä julkaisuaallossa tehtiin päivitys Project Service Automationin versiosta 3 Project 

Operationsiin asiakkaille, jotka eivät ole riippuvaisia työrakenteesta (WBS) tai liittyvistä 

entiteeteistä. Tässä julkaisuaallossa päivitys laajennetaan asiakkaisiin, joilla on projekteja. Sisältö: 

• Asiakkaat, jotka hallinnoivat projekteja nykyisten WBS-rajojen sisällä. 

• Asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea suurissa projekteissa. 

Perustasot ja tilannekuvat 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat tarvitsevat käytännön mittareita, joilla he voivat mitata aikataulun tehokkuutta ja 

arvioida projektin kuntoa. Yleisiä mittareita ovat esimerkiksi ero aikataulun lopussa sekä jäljessä 

tai edellä oleminen aikataulussa. Salkkutasolla nämä mittarit antavat asiakkaille mahdollisuuden 

hallita poikkeuksia ja tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa. 
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Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa projektipäälliköille annetaan mahdollisuus määrittää työrakenteen 

perustaso, jonka avulla voidaan mitata aikataulun eroa. He voivat myös ottaa tilannekuvia 

työrakenteesta. Näiden työkalujen avulla projektin muutoksista voidaan tehdä trendianalyysi. 

Asiakas voi käyttää esimerkiksi käyttövalmiita visualisointeja piirtämään trendiviivoja 

osoittamaan, miten projektin viiveaikaa (ajan, jonka tehtävä voi viivästyä ilman, että se vaikuttaa 

projektiin) käytetään ajan kuluessa. Riski voidaan havaita tällä tavoin aiemmin verrattuna tiettyyn 

viiveeseen, joka tulee esille aikataulun päättymispäivänä. Kun käytäntöpäällikkö havaitsee 

viiveajassa negatiivisia trendejä, hän voi ottaa yhteyttä projektipäällikköön ja reagoida riskiin, 

ennen kuin projekti viivästyy. 

 

Näyttökuvassa projektin perustasot ja tilannevedokset 

Ostotilausten vastaanottojen peruuttaminen yhdistettyjen nimikkeiden 

vaatimuksien avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto sujuvoittaa prosessia, jolla peruutetaan projektinimiketarpeisiin liitetyt tuotteen 

vastaanotot. Käyttäjät voivat suorittaa tämän toiminnon käyttämällä vastaanoton 

peruutustoimintoa. 

Toiminnon tiedot 

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, järjestelmä sallii Tuotteen vastaanoton peruutus -

toiminnon käyttämisen niissä projektin ostotilauksissa, jotka on liitetty laskuttamattomiin 

nimiketarpeisiin. Valinnan jälkeen järjestelmä 

• peruuttaa kaikki kirjatut nimiketarpeen pakkausluettelot ja luo kirjatut projektitapahtuman 

peruutukset. Alkuperäinen tapahtuma ja peruutustapahtuma yhdistetään eikä niihin voi enää 

tehdä muita oikaisuja. 

• peruuttaa valitun tuotteen vastaanoton. 

Projektien tuonti Microsoft Project Desktop Clientista 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Monet uudet ja nykyiset Project Operations -asiakkaat odottavat innolla Project for the webiin 

sisältyvien uusien projektin suunnittelukokemusten käyttöönottoa. Työrakenteiden siirtäminen 

nykyisistä Microsoft Project Desktop Client -tiedostoista tuntuu kuitenkin hankalalta tai 

aikaavievältä. Tämä toiminto antaa toisen tietojen siirtotyökalun ja tavan, jolla asiakkaat voivat 

siirtyä kohti Project Operationsin tarjoamia moderneja kokemuksia. 

Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisussa projektipäälliköt saavat mahdollisuuden tuoda Microsoft Project (.MPP) -

tiedostoja paikallisista laitteista projektien, tehtävien ja tehtävien riippuvuuksien luontia varten. 

Kaikkien tuotujen projektien on oltava nykyisten Project for the webin rajoitusten mukaisia. 
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Alihankinnan lisäominaisuuksien käyttäminen Project Operationsin avulla 

resurssipohjaisissa skenaarioissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Alihankinnat-toiminto tarjoaa aiempaa paremman näkyvyyden organisaatioon 

projektipäälliköstä aina ostoreskontran käsittelijään, joka tallentaa toimittajan laskut. Toimittajan 

raportoima aika, kulut ja materiaalin kulutus rekisteröidään automaattisesti. Tämä tehostaa 

kolmisuuntaista täsmäytysprosessia ja varmistaa, että oikeat toimittajan laskut kirjataan sekä että 

projektikustannukset ovat aina ajan tasalla. 

Toiminnon tiedot 

Projektipäällikön luomat ja hallitsemat alihankinnat näkyvät ostoreskontraosastolle 

ostotilauksina. Järjestelmä luo automaattisesti näiden ostotilausten kuitit alihankkijan 

raportoidessa työn valmiiksi. Jotta varmistetaan, että ostoreskontran käsittelijä ei hyväksy 

virheellisiä toimittajan laskuja, ostoreskontran käsittelijä voi täsmäyttää toimittajan laskun 

raportoidun työn kanssa hyödyntämällä olemassa olevia kolmisuuntaista täsmäytyskäytännön 

määritysominaisuuksia Finance-sovelluksessa. 

Kulujen mobiilisovelluksen käyttäminen intuitiivisessa 

kulukirjauskokemuksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto sisältää intuitiivisen kulujen mobiilisovelluksen, jonka käyttäminen on vaivatonta. 

Se nopeuttaa työntekijän hyvitysprosessia ja parantaa käyttäjän tuottavuutta. 
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Toiminnon tiedot 

Uuden kulujen mobiilisovelluksen avulla voit helposti syöttää kulujen tiedot liikkeellä ollessasi. 

Voit siepata kuitit puhelimen kameran avulla ja täsmäyttää ne sitten luottokortin tai 

käteiskulujen kanssa. Kulujen mobiilisovellus on käytettävissä sekä iOS- että Android-

mobiililaitteissa. 

Tilauslaskutuksen käyttäminen projekteissa varastoitavien ja tuotantoon 

perustuvien skenaarioissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Modernit organisaatiot siirtävät liiketoimintamallejaan yhä enenevässä määrin myynnin 

projektipohjaiseen työhön ja tilauspohjaisiin palveluihin yhdistetyssä sopimuksessa. Dynamics 

365 Finance on julkaissut uusia toimintoja, jotka auttavat tilauspohjaisten palveluiden hallintaa. 

Nämä toiminnot sisältävät mahdollisuuden määrittää ja hallita laskutusaikatauluja, tallentaa 

laskuttamaton tuotto sopimuksen mukaan ja lykätä kustannuksia ja tuottoja sekä tulouttaa ne 

vaaditun aikataulun mukaan. Tämän päivityksen tuotannon tai varastoitavien skenaarioiden 

Project Operations tukee näitä toimintoja. 

Toiminnon tiedot 

Toiminto sisältää seuraavat ominaisuudet: 

• Laskutusaikataulujen määrittäminen projektiviittauksella 

• Tulojen lykkäysten määrittäminen eri projektitapahtumatyypeille 

• Lykättyjen kustannusten ja tuoton tallentaminen projektin alareskontraan 

• Projektitapahtumien muokkaaminen kustannusten ja tulojen lykkäyksillä 
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Mahdollisuus projektilaskujen joukkovahvistukseen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto tehostaa projektin proformalaskujen käsittelyä. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Project Operations lisää tässä julkaisussa mahdollisuuden projektilaskujen 

joukkovahvistamiseen. Käyttäjillä on mahdollisuus valita useita tarkistettuja projektilaskuja ja 

sitten vahvistaa ne samanaikaisesti toteutuneen laskutetun myynnin luontia varten. Tämä 

helpottaa merkittävästi vahvistustoimintoa ja auttaa tehostamaan laskujen hallintaa. 

Yhteyshenkilöiden asiakkaina käyttämisen salliminen Project Operationsissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto antaa Project Operationsin asiakkaille mahdollisuuden valita yhteyshenkilöitä 

asiakkaina projektipohjaisissa mahdollisuuksissa, tarjouksissa ja sopimuksissa. Tämän 

ominaisuuden ansiosta kuluttajakaupan liiketoimintamallia käyttävät organisaatiot voivat käyttää 

henkilöitä tehokkaasti asiakkaina kaikissa projektiin liittyvissä prosesseissa, kuten myynnissä, 

arvioissa, toteutuksessa ja laskutuksessa. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä Project Operationsissa on mahdollista valita vain Tilit projektin mahdollisuuksien, 

tarjousten ja sopimusten Asiakas-kentässä. Projektipohjaisissa yrityksissä, joiden 

kuluttajakauppaprojekteissa yksittäinen henkilö eikä yritys on asiakas, mahdollisuus käyttää 

yhteyshenkilöä asiakkaana tarjouksessa ja sopimuksessa helpottaa myyntitietojen pitämistä 

yhdenmukaisena Microsoft Dynamics 365 Salesin kanssa. 
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Tässä julkaisussa Project Operations lisää mahdollisuuden käyttää yhteyshenkilöä asiakkaana 

projektin tarjouksissa ja sopimuksissa. Kun yhteyshenkilö on määritetty tarjouksissa ja 

sopimuksissa asiakkaaksi, kirjatut toteutuneet arvot ja projektilaskutus mahdollistavat 

toteutuneet tuoton ja kulutuksen seuraamisen kyseisen asiakkaan osalta. Näin ollen asiakkaiksi 

määritetyt yhteyshenkilöt toimivat yhdenmukaisesti tileiksi määritettyjen asiakkaiden kanssa. 

Konsernin sisäisen kirjanpitokirjauksen luokan tuki työaikaraporteille 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto vähentää manuaalisesti tehtävää työtä, sillä tileille voi nyt tehdä 

tapahtumaluokkaan perustuvia kirjauksia, jos kyse on konsernin sisäisestä tapahtumasta. 

Toiminnon tiedot 

Tämän päivityksen myötä asiakkaat, jotka käyttävät konsernin sisäistä aikatukea talous- ja 

toimintosovellusten varastoitavien skenaarioissa, voivat määrittää kirjausprofiilin 

käyttöomaisuutta lainaavan yrityksen dimensioiden perusteella. Nämä muutokset parantavat 

käyttöomaisuutta lainaavan yrityksen mahdollisuutta yhdistää tapahtumia, minkä lisäksi 

raportointiominaisuus paranee ja manuaalisesti tehtävien töiden määrä vähenee. 

Käyttökokemusten modernisointi aikamerkintöjä varten 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Vähennä napsautusten määrää ja paranna aikamerkintöjen käyttökokemusta projekteissa 

työskenteleviä konsultteja varten. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 239 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto päivittää aikamerkinnän ruudukkokokemuksen kohdistamalla sen uuden OneGrid-

ohjausobjektin kanssa. Nämä parannukset sisältävät moderneja, uusia kokemuksia, kuten 

• otsikoiden ja aikamerkintöjen sisäisen muokkauksen 

• tietueen luomisen taulukossa 

• parannetun kentän mukauttamisen tuen 

• parannetun käytettävyyden, helppokäyttöisuuden ja laajennettavuuden optimointi. 

Nämä muutokset julkaistaan vaiheittain, jotta asiakkaat voivat siirtyä uuteen 

ruudukkokokemukseen silloin, kun toimintojoukko vastaa heidän tarpeitaan. Näin voimme 

varmistaa, että kaikki käyttäjät saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. 

Ensimmäinen julkaisumme sisältää aikamerkinnän perusominaisuuksia, kuten kuluvan päivän 

toiminnot ruudukossa, mutta se luodaan uuden OneGrid-ohjausobjektin avulla. Tämän aallon 

aikana luomme taustalla olevan infrastruktuurin, jonka avulla voidaan lisätä aiempaa laajempia 

toimintoja myöhemmissä aalloissa. 

Käyttökokemuksen modernisointi myynnissä, laskutuksessa ja hinnoittelussa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Nämä parannukset vähentävät napsautusten määrää sekä parantavat käyttökokemusta 

myynnissä, arvioinnissa ja projektien suorituksessa. 

Toiminnon tiedot 

Unified Interfacen asiakasohjelman tärkeiden toimintojen parantaminen muutaman edellisen 

julkaisun yhteydessä voi parantaa käyttökokemusta seuraavilla alueilla: 

• Projektin arviointikokemus myyntisyklin ja projektin suorituksen aikana 

• Laskujen luominen ja muokkaaminen 

• Tapahtuman korjauksen työnkulut 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 240 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Project Operations -ryhmä arvioi näiden alueiden napsautusten määrän, näytössä tarvittavien 

tietyn toiminnon suorittamisessa tarvittavien tärkeiden tietojen saatavuuden ja muut 

käyttökokemuksen paradigmat. Prosessin aikana pyrimme ottamaan käyttöön muokattavat 

ruudukot, pikatoiminnot, päälomakkeen valintaikkunat ja Unified Interface -asiakasohjelman 

muut uudet rakenteet. Tämä on kohde, jota kehitetään toistuvasti useissa julkaisuaalloissa. Tässä 

julkaisuaallossa keskitytään myyntiin ja projektien arviointialueisiin. 

Edistymiseen perustuva laskutus kiinteähintaisissa sopimuksissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto tukee edistymiseen perustuvia lisäsopimusmalleja projektipohjaisissa yrityksissä. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Project Operations tukee tällä hetkellä välitavoitteisiin perustuvaa 

laskutusaikataulua. Sen avulla yritykset voivat laskuttaa asiakkailta ennalta määritetyt summat 

ennalta määritettyinä päivinä projektin aikana. Tästä on olemassa muunnelma, jossa 

välitavoitteen osa laskutetaan kausittain koko välitavoitteen sijaan. Tämän toiminnon avulla 

projektipäälliköt voivat jakaa sopimuksen arvon erilliseen aikatauluun arvoista, jotka laskutetaan 

työn edistymisen perusteella. 

 

Kuvakaappaus edistymiseen perustuvasta laskutusaikataulusta 
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Projektin budjetointi ja aikavaiheistetut ennusteet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto tarjoaa kulutuksen tilan ja työn edistymisen aiempaa paremman hallinnan. Se 

myös auttaa projektipäälliköitä ennustamaan projektin tulevan keston trendejä. 

Toiminnon tiedot 

Projektin budjetti on versioitu tilannevedos projektin vaatiman ajan, kulujen ja materiaalien 

taloudellisesta arviosta. Projektipäälliköt voivat luoda näitä tilannevedoksia projektin elinkaaren 

eri aikoina projektin laajuuden ja työn tarkistusten ja uudelleenarviointien perusteella. 

Uusin tilannevedos edustaa projektin tunnetuinta laajuutta kullakin hetkellä. Kulutuksen kaikki 

seuranta tehdään uusimman tilannevedoksen perusteella. Project Operations lisää tämän 

keskeisen ominaisuuden, jotta projektipäällikkö voi saada selkeän näkymän kulutuksen ja 

edistymisen tavoitteiden seurannasta. Tämä mahdollistaa ennusteiden lisääminen nykyisten 

kulutustrendien perusteella. Niitä seurataan halutulla tarkkuudella kausina, jotka on määritetty 

projektikalentereiden ja työpäivien avulla. Todellisen kulutuksen vertailu budjetoituun ja 

ennustettuun kulutukseen auttaa projektipäälliköitä muodostamaan ansaitun arvon analyysin 

projektille aikataulun ja taloudellisen edistymisen ymmärtämiseksi. 
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Projektin budjetoinnin esimerkkinäyttö, jossa on budjetoidut ja todelliset arvot, varianssit ja 

ennusteen arvot 
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Talous- ja toimintosovellusten välisten omaisuuksien vuoden 

2022 2. julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja 

valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja talous- ja toimintosovellusten välisten 

ominaisuuksien uusista ja suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Talous- ja toimintosovellusten väliset ominaisuudet koskevat kaikkia talous- ja 

toimintosovelluksia, kuten Dynamics 365 Financea, Dynamics 365 Supply Chain Managementia, 

Dynamics 365 Commercea ja Dynamics 365 Project Operationsia. 

Jotta yritykset voisivat kaikkialla nopeuttaa digitaalista muutosta, talous- ja toimintosovelluksia 

tukevia ympäristöjä ja palveluja parannetaan jatkuvasti. Koska tuoteparannuksia lisätään 

nopeasti, usein toimitettavat päivitykset auttavat asiakkaita pysymään ajan tasalla 

johdonmukaisesti, ennakoitavasti ja sujuvasti. Uusien perusominaisuuksien keskeisenä 

ajatuksena on parantaa tuottavuutta ja sijoituksen tuottoa. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Yksi Dynamics yksi ympäristö 

Yksi Dynamics yksi ympäristö keskittyy talous- ja toimintosovellusten yhdistämiseen käyttämällä 

Microsoft Power Platformia. Sen avulla asiakkaat voivat hyödyntää Power Platformia täysin 

jokaisessa talous- ja toimintosovellusympäristössä. Nämä toiminnot parantavat kehitystä, 

hallintaa ja käyttökokemuksia poistamalla esteitä, tiivistämällä integraatioita ja parantamalla 

ympäristöjen välisiä ominaisuuksia. 
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Tässä julkaisussa otamme askeleita kohti yhden tapahtuman kehittäjäkokemusta, jossa on 

todellista tapahtumien yhdenmukaisuutta talous- ja toimintosovellusten ja Microsoft Dataversen 

välillä. Dataversen talous- ja toimintosovelluksien virtuaalitaulukoiden suorituskykyä ja 

luotettavuutta on parannettu. Kehittäjät voivat valita useita yrityksiä suodattaessaan talous- ja 

toimintosovellusten liiketoimintatapahtumien ja tietotapahtumien rekisteröintejä. Talous- ja 

toimintosovellusten eräkehys sekä Dataverse-työt yhdistetään, jolloin ylläpidetään yhtä 

ajoitustoimintoa eri ympäristöissä. 

Sovellustenväliset toiminnot 

Sovellustenvälisten toimintojen ansiosta kaikkien on helppo käyttää talous- ja 

toimintosovelluksia. Nämä ominaisuudet parantavat kehittämistä, hallintaa ja käyttäjän 

kokemusta ottamalla huomioon keskeiset asiakkaiden ilmoittamat puutteet. 

Talous- ja toimintosovellusten ohjelmointirajapinta 

Talous- ja toimintosovellusten ohjelmointirajapinta on yksinkertainen ja yhtenäinen tapa, jolla 

kehittäjät voivat luoda talous- ja toimintosovelluspalvelun integrointeja. Palvelun suorituskykyä 

ja luotettavuutta parannetaan toteuttamalla palvelun suojausohjelmointirajapinnan rajoitukset ja 

ohjelmointirajapintaintegrointien optimointiin liittyvä opastus. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

talous- ja toimintosovellusten välisten ominaisuuksien julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Talous- ja toimintosovellusten väliset uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FinanceandOperationscross-app
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Sovellustenväliset toiminnot 

Kaikkia talous- ja toimintosovelluksia koskevat ominaisuudet ja toiminnot. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Laajennetut ruudukon 

koosteominaisuudet 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tallennettujen näkymien 

suorituskyvyn parannus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asiakasohjelman toimintojen 

tilojen päivitykset versiossa 10.0.29 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Talous- ja toimintosovellusten ohjelmointirajapinta 

Talous- ja toimintosovelluspalvelun ohjelmointirajapinnan parannukset. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Vakauden lisääminen palvelun 

suojauksen ohjelmointirajapinnan 

rajojen avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Yksi Dynamics yksi ympäristö 

Yksi Dynamics yksi ympäristö keskittyy talous- ja toimintosovellusten yhdistämiseen käyttämällä 

Microsoft Power Platformia. Sen avulla asiakkaat voivat hyödyntää Power Platformia täysin 

jokaisessa talous- ja toimintosovellusympäristössä. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Kaksoiskirjoitusratkaisun käyttöönoton 

automaattinen sovelluksen elinkaaren 

hallinta 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Kaksoiskirjoituksen saatavuus Kiinassa, 

Etelä-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Kaksoiskirjoituksen ensimmäisen 

synkronoinnin parantaminen 

manuaalisia vaiheita vähentämällä 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Kaksoiskirjoituksen synkronoinnin 

suorituskyvyn parantaminen 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Kaksoiskirjoituksen parannettu 

järjestelmänvalvojien kokemus 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Kaksoiskirjoitustoimintojen asynkronisen 

toiminnon tuki 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Asiakkaan hallitsema salausavain Azure 

Key Vault -avaimen avulla 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 247 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Sovellustenväliset toiminnot 

Yleiskatsaus 

Sovellusten välisten toimintojen ansiosta kaikkien on helppo käyttää talous- ja 

toimintosovelluksia. Nämä ominaisuudet parantavat kehittämistä, hallintaa ja käyttäjän 

kokemusta ottamalla huomioon keskeiset asiakkaiden ilmoittamat puutteet. 

Laajennetut ruudukon koosteominaisuudet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät saavat lisää merkityksellisiä tietoja taulukkomuotoisista tiedoista näyttämällä sarakkeen 

muut koostetoiminnot ruudukoissa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto laajentaa ruudukon nykyistä kokonaissummatoimintoa antamalla käyttäjille 

mahdollisuuden valita kullekin numerosarakkeelle yhden neljästä koostetoiminnosta. 

Kokonaissumman näyttämisen lisäksi ruudukon sarakkeet voidaan nyt määrittää näyttämään 

sarakkeessa vähimmäisarvo, enimmäisarvo tai keskiarvo. Jos ruudukossa on käytetty ryhmittelyä, 

kyseisen sarakkeen valittu koostetoiminto näytetään kullekin ryhmälle. 

Tärkeät päivämäärät 

Nämä päivämäärät ovat tämän toiminnon nykyisiä tavoitteita. Toiminto muuttuu ajan myötä 

pakolliseksi kaikille asiakkaille. Kaikki päivämäärät saattavat muuttua. 

Toiminnon vaihe Versio Päivämäärä 

Yleisesti saatavana 10.0.29 Lokakuu 2022 

Oletusarvoisesti käytössä 10.0.33 Huhtikuu 2023 

Pakollinen 10.0.37 Lokakuu 2023 

 

Asiakasruudukko ja keskiarvot näyttämään määritetty Luottoraja-kenttä 
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Katso myös 

Ruudukon ominaisuudet (dokumentaatio) 

Tallennettujen näkymien suorituskyvyn parannus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjien työnteko tehostuu, kun tallennettujen näkymien toiminto on otettu käyttöön, sillä 

mukautettuja oletusnäkymiä sisältävät sivut latautuvat aiempaa nopeammin. 

Toiminnon tiedot 

Tallennetuissa näkymissä oletusnäkymään liittyviä mukautuksia käytettiin perinteisesti 

lomakkeen elinkaaren myöhäisessä vaiheessa sen jälkeen, kun sivukysely oli suoritettu 

ensimmäisen kerran. Tämän vuoksi tietokysely saatettiin suorittaa ainakin vielä kerran, jos 

oletusnäkymässä oli kyselyyn vaikuttavia mukautuksia, kuten lisättyjä kenttiä, muokattuja 

suodattimia tai lajittelun muutoksia. 

Tallennettujen näkymien suorituskyvyn parannus -toiminto tehostaa oletusnäkymän 

lataamista sivua ladattaessa, sillä kyselyn suorituskerrat pidetään mahdollisimman vähäisinä. 

Tämä toteutetaan muokkaamalla oletusnäytön tiettyjen osien käyttöajankohtaa siten, että 

kyselyyn liittyvät muutokset on tehty, kun lomake suorittaa kyselyn ensimmäisen kerran. 

Tämä toiminto antaa mahdollisuuden muuttaa sivun toimintaa sen perusteella, milloin 

oletusnäkymän osia käytetään. Etenkin mikä tahansa OnPostRun-tapahtumakäsittelijässä 

kyselyyn vaikuttava koodi suoritetaan sen jälkeen, kun näkymäkysely on suoritettu, eikä sitä 

ennen. Asiakkaiden on arvioitava lomakkeissaan kaikki tässä tapahtumakäsittelijässä kyselyyn 

vaikuttavat koodit ennen toiminnon ottamista käyttöön. 

Tärkeät päivämäärät 

Nämä päivämäärät ovat tämän toiminnon nykyisiä tavoitteita. Toiminto muuttuu ajan myötä 

pakolliseksi kaikille asiakkaille. Kaikki päivämäärät saattavat muuttua. 

Toiminnon vaihe Versio Päivämäärä 

Yleisesti saatavana 10.0.29 Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/grid-capabilities
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Toiminnon vaihe Versio Päivämäärä 

Oletusarvoisesti käytössä 10.0.33 Huhtikuu 2023 

Pakollinen 10.0.37 Lokakuu 2023 

Katso myös 

Tallennetut näkymät (dokumentaatio) 

Asiakasohjelman toimintojen tilojen päivitykset versiossa 10.0.29 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Näiden tietojen ansiosta asiakkaat pysyvät ajan tasalla talous- ja toimintosovellusten 

asiakasohjelmien uusimmista ominaisuuksista. 

Toiminnon tiedot 

Version 10.0.29 pakolliset toiminnot 

• Tallennetut näkymät / mukauttaminen 

o Tallennetut näkymät 

o Kenttien määrittäminen tarpeen mukaan mukauttamisen avulla 

o Organisaation näkymien käännöstuki 

o Tallennettujen näkymien parannettu tuki yrityksille 

o Koko sivun sovellukset 

• Ruudukko 

o Uusi ruudukko-ohjausobjekti 

o Ryhmittely ruudukoissa 

o Sarakkeiden lukitseminen ruudukoissa 

• Muu 

o Tasaa yhdistelmäruudun toiminnot hakuohjausobjektien kanssa 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/saved-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/saved-views--general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/usability-improvements-filtering-personalization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/translation-support-organizational-saved-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/improved-legal-entity-support-saved-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/embed-third-party-apps--phase-2
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-grid-control--general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/grouping-subtotals-grids-general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/freeze-columns-grids
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/align-interaction-patterns-combo-boxes-those-look-up-controls
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o Oletusasiakirjatyyppien valinnan salliminen järjestelmänvalvojille 

o Julkaisuerän koon määrittämisen salliminen Excel-apuohjelmassa 

o Ohjattujen toimintojen visuaalinen päivitys 

o Avoimen lähdekoodin ohjelmiston päivitys – Päivitys JQuery UI:n versioon 1.13.0 

Versiossa 10.0.29 oletusarvoisesti käytössä olevat toiminnot 

Nämä toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön, mutta ne voidaan silti poistaa käytöstä 

manuaalisesti. Toimintojen on tarkoitus tulla pakollisiksi vuoden 2023 1. julkaisuaallossa. 

• Tallennettujen näkymien valintaikkunoiden tuki 

• Sallii kyselyjen tallennuksen näkymiin Yksittäinen tehtävä - ja Kaksoistehtävä-sivuilla 

• Käyttäjille annetaan mahdollisuus valita ja muuttaa ruutukokoja 

• Sujuvoitettu siirtyminen sarkainnäppäimellä koko sivun lomakkeissa 

• Toimintokeskuksen ilmoitusten latauksen optimointi 

Toiminnot, jotka tulevat yleisesti saataville versiossa 10.0.29 

• Tallennettujen näkymien tuki työtiloille 

Katso myös 

Talous- ja toimintosovellusten version 10.0.29 Platform update -päivitykset (lokakuu 2022) 

(dokumentaatio) 

Talous- ja toimintosovellusten ohjelmointirajapinta 

Yleiskatsaus 

Talous- ja toimintosovellusten ohjelmointirajapinta on yksinkertainen ja yhtenäinen tapa, jolla 

kehittäjät voivat luoda talous- ja toimintosovelluspalvelun integrointeja. Palvelun suorituskykyä 

ja luotettavuutta parannetaan toteuttamalla palvelun suojausohjelmointirajapinnan rajoitukset ja 

ohjelmointirajapintaintegrointien optimointiin liittyvä opastus. 

Vakauden lisääminen palvelun suojauksen ohjelmointirajapinnan rajojen avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/allow-admins-select-default-document-types
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/allow-configuration-publish-batch-size-excel-add-in
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/visual-update-wizards
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/open-source-software-update-upgrade-jquery-ui-1130
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/updates-saved-views-personalization#view-support-for-dialogs
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/updates-saved-views-personalization#queries-on-views-on-task-pages
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/allow-users-select-change-tile-sizes
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/streamlined-tabbing-behavior-full-page-forms
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/optimize-loading-action-center-notifications
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/updates-saved-views-personalization#view-support-for-workspaces
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/get-started/whats-new-platform-updates-10-0-29
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Liiketoiminta-arvo 

Palvelun suojausrajat parantavat järjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta. Niiden avulla 

voidaan myös varmistaa, että tehottamat tai haitalliset integroinnit eivät kaada palvelua tai 

heikennä kokemusta. 

Toiminnon tiedot 

Järjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta parannetaan ottamalla palvelun suojausrajat 

käyttöön ODatassa ja mukautetuissa integroinneissa. Määritetyt palvelun suojausrajat ylittäviä 

pyyntöjä rajoitetaan siten, että pyyntöön vastaanotetaan 429 vastausta. Integroinnin palvelun 

suojausrajojen hallintaan annetaan opastusta. 

Yksi Dynamics yksi ympäristö 

Yleiskatsaus 

Yksi Dynamics yksi ympäristö keskittyy talous- ja toimintosovellusten yhdistämiseen käyttämällä 

Microsoft Power Platformia. Sen avulla asiakkaat voivat hyödyntää Power Platformia täysin 

jokaisessa talous- ja toimintosovellusympäristössä. Nämä toiminnot parantavat kehitystä, 

hallintaa ja käyttökokemuksia poistamalla esteitä, tiivistämällä integraatioita ja parantamalla 

ympäristöjen välisiä ominaisuuksia. 

Tässä julkaisussa otamme askeleita kohti yhden tapahtuman kehittäjäkokemusta, jossa on 

todellista tapahtumien yhdenmukaisuutta talous- ja toimintosovellusten ja Microsoft Dataversen 

välillä. Dataversen talous- ja toimintosovelluksien virtuaalitaulukoiden suorituskykyä ja 

luotettavuutta on parannettu. Kehittäjät voivat valita useita yrityksiä suodattaessaan talous- ja 

toimintosovellusten liiketoimintatapahtumien ja tietotapahtumien rekisteröintejä. Talous- ja 

toimintosovellusten eräkehys sekä Dataverse-työt yhdistetään, jolloin ylläpidetään yhtä 

ajoitustoimintoa eri ympäristöissä. 

Kaksoiskirjoitusratkaisun käyttöönoton automaattinen sovelluksen elinkaaren hallinta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Talous- ja toimintosovellusten kehittäjältä, toteuttajalta tai järjestelmänvalvojalta säästyy aikaa ja 

vaivaa kaksoiskirjoituksen määritys-, hallinta- ja päivitysskenaarioissa. 
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Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä kaksoiskirjoituksen hallintasivulla on yksittäisiä toimintoja, joilla voi käsitellä 

manuaalisesti ratkaisun käyttöönottoprosessia. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa automatisoidaan 

ratkaisun käyttöönottoprosessi näyttämällä lisää kaksoiskirjoitusratkaisun julkaisijaa, entiteetin 

yhdistämismääritysversioita, taustalla olevia integrointiavaimia ja suoritusjärjestystä koskevia 

metatietoja. Laajennukset ovat laajennettavia, joten niiden avulla voidaan muodostaa 

mukautettu käyttöönottoprosessi. 

Kaksoiskirjoituksen saatavuus Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Kaksoiskirjoituksen saatavuus Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja kaakkois-Aasiassa kannustaa näiden 

alueiden Dynamics 365 -asiakkaita hyödyntämään kaksoiskirjoitusominaisuutta omassa 

liiketoiminnassaan. 

Toiminnon tiedot 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa kaksoiskirjoituksen saatavuus laajennetaan Kiinan, Etelä-Afrikan 

ja kaakkois-Aasian alueille. Ajantasainen luettelo alueellisesta saatavuudesta on kohdassa 

Järjestelmävaatimukset ja edellytykset. 

Kaksoiskirjoituksen ensimmäisen synkronoinnin parantaminen manuaalisia 

vaiheita vähentämällä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Toteuttaja näkee yhtenäisen kokemuksen kaikissa kaksoiskirjoituksen entiteetin 

yhdistämismäärityksissä, kun niissä suoritetaan ensimmäinen synkronointi. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/requirements-and-prerequisites
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Toiminnon tiedot 

Kun tällä hetkellä suoritetaan kaksoiskirjoituksen entiteetin yhdistämismääritysten ensimmäinen 

synkronointi, integrointiavaimen päivittäminen, itseensä tehtävät viittaukset, hakurajoitukset ja 

muut syyt edellyttävät käyttäjän toimia. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa ensimmäistä 

synkronointitoimintoa parannetaan siten, ettei näitä manuaalisia vaiheita tarvita, mikä 

yhtenäistää yhtenäistetään. 

 

Ensimmäinen synkronointi) 

Kaksoiskirjoituksen synkronoinnin suorituskyvyn parantaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvoja, toteuttaja ja käyttäjä havaitsevat järjestelmän suorituskyvyn paranevan 

kaksoiskirjoituksen ensimmäisen synkronoinnin ja reaaliaikaisen synkronoinnin aikana. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/enable-entity-map
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/enable-entity-map


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Finance 255 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminnon tiedot 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa parannetaan kaksoiskirjoituksen ensimmäistä synkronointia ja 

reaaliaikaista synkronointia optimoitujen ohjelmointirajapintojen avulla. Lisätietoja on kohdassa 

Optimoitujen ohjelmointirajapintojen käyttäminen tietojen joukkotoiminnoissa. 

Kaksoiskirjoituksen parannettu järjestelmänvalvojien kokemus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvojien on nyt entistä helpompi käyttää tietoja, joita tarvitaan entiteetin 

yhdistämismäärityksen tekemiseen kaksoiskirjoitustoiminnossa. 

Toiminnon tiedot 

Kaksoiskirjoituksen määritysasetukset ovat tällä hetkellä hallintasivun eri osissa, mistä on 

lisätietoja kohdassa Taulukon ja sarakkeen yhdistämismääritysten mukauttaminen. 

Järjestelmänvalvojat ovat ilmaisseet, kuinka turhauttavaa on siirtyä edestakaisin tietoja 

haettaessa ja määritystä tehtäessä. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa parannetaan järjestelmänvalvojien kaksoiskirjoituksen entiteetin 

yhdistämismäärityskokemusta helpottamalla ja tehostamalla sitä. 

 

Parannettu järjestelmänvalvojien kokemus 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2022wave2/data-platform/use-optimized-apis-bulk-data-operations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/customizing-mappings
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Kaksoiskirjoitustoimintojen asynkronisen toiminnon tuki 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Yrityksen kaksoiskirjoitustoiminnossa voidaan ottaa käyttöön asynkroniset liiketoimintaprosessit. 

Toiminnon tiedot 

Kaksoiskirjoitustoiminto tukee tällä hetkellä ensimmäistä synkronointia ja reaaliaikaista 

synkronointitilaa. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa kaksoiskirjoitustoiminto tukee myös jatkuvaa, 

asynkronista tietojen siirtoa talous- ja toimintosovellusten sekä Microsoft Dataversen välillä, sillä 

tällä tavoin saavutetaan tietojen yhdenmukaisuus. Sen avulla asynkroniset liiketoimintaprosessit 

voivat olla mukana kaksoiskirjoitustoiminnossa. Lisäksi luonnin ja päivityksen joukkotoimintojen 

suorittaminen asynkronisessa tilassa auttaa välttämään istunnon aikakatkaisuongelmat. 

Asiakkaan hallitsema salausavain Azure Key Vault -avaimen avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla asiakkaat voivat toteuttaa tieto- ja tietosuojakäytännön. 

Toiminnon tiedot 

Asiakkaat voivat käyttää oman Azure Key Vaultin omaa salausavainta Microsoft Power Platform -

ympäristön levossa säilytettävän tietokannan salaukseen. Salausavaimen avulla salataan kaikkien 

tallennustilatyyppien levossa säilytettävät tiedot: Azure SQL, Azure Storage, Azure Cosmos DB, 

Azure Data Lake Storage ja Azure Cognitive Search.
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Human Resources 
Dynamics 365 Human Resourcesin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Human Resourcesin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Vaikka tapa, jolla töitä tehdään, ja työpaikat ovat muuttuneet merkittävästi, HR-prosessit eivät 

kuitenkaan ole muuttuneet monissa yrityksessä. Ihmiset käyttävät nykyisin jatkuvasti 

mobiililaitteita, seuraavat verkostojaan, odottavat etenevänsä urallaan ja haluavat työskennellä 

arvojaan vastaavissa yrityksissä. 

Vanhoissa HCM-järjestelmissä ei ole jatkuvia yhteyksiä, ja tiedot ovat erillisissä siiloissa useiden 

toimittajien ratkaisuista muodostuvissa HR-arkkitehtuureissa. Monet prosesseista ovat edelleen 

manuaalisia, eivätkä työntekijäkokemuksen yhteydet ole jatkuvasti käytettävissä. Työntekijöiden 

vaihtuvuus aiheuttaa organisaatiossa tuoteinnovoinnin puutetta, kalliita virheitä toiminnassa, 

asiakastyytyväisyyden laskua ja huonoja taloudellisia tuloksia. 

Pyrkimyksenä onkin auttaa rajoittamaan manuaalisten prosessien määrää ja muodostaa yhteys 

työntekijäkokemuksiin. Lisäksi järjestelmät on tarkoitus yhdistää ja varmistaa näin, ettei tietoja 

ole tallennettu siiloihin ja että ne ovat helposti käytettävissä. Tavoitteena on antaa työntekijöille 

mahdollisuus keskittyä työhönsä, innostaa esihenkilöitä edistämään työntekijöiden kasvua ja 

auttaa HR-liikekumppaneita keskittymään organisaation strategisiin alueisiin. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon teemat: 

• Tehokkuutta parannetaan rajoittamalla HR-liikekumppanien, esihenkilöiden ja 

työntekijöiden manuaalisten päätösten ja tehtävien määrää. 

• HCM-ekosysteemin laajentaminen sisältämään oppimisen hallintajärjestelmän integrointi 

Dataversea hyödyntävien julkisten ohjelmointirajapintojen avulla. 

• Entistä parempien yhteiskokemusten muodostaminen Dynamics 365 -tilan ja Microsoft 

Vivan välille. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Etujen hallinta 

Etujen hallinta on joustava ratkaisu, joka tukee monenlaisia etuvaihtoehtoja. Human Resources 

sisältää myös helppokäyttöisen työntekijäkokemuksen, jossa tämä etuvalikoima on näkyvissä. 

Organisaation ja henkilöstön hallinta 

Human Resourcesin organisaationhallinnan avulla voidaan määrittää organisaation ryhmät, yritykset, 

toimintayksiköt ja hierarkiat. Henkilöstöhallinnon avulla päälliköt ja HR-käyttäjät voivat aloittaa 

rekrytointiprosessin, määrittää hyväksymisprosessin sekä hallita työntekijöitä ja työtehtäviä. 

Integraatiot ja laajennettavuus 

Saatavana on uusia integraatioita ja toimintoja, jotka sujuvoittavat Microsoft Dataversen ja 

muiden Microsoft-tuotteiden kautta tehtäviä mukautettuja integraatiota. 

Lomat ja poissaolot 

Lomat ja poissaolot -työtila on joustava kehys uusien lomasuunnitelmien luomiseen ja pyyntöjen 

hallinnan työnkulkuihin sekä intuitiivinen työntekijöiden itsepalvelusivu loman pyytämiseen. Analytiikka 

auttaa organisaatiota mittaamaan ja seuraamaan lomasuunnitelmien lomasaldoja ja käyttöä. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Human Resourcesin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/HumanResources
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Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Human Resourcesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Human Resourcesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Human Resourcesin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Human Resourcesin ohjeita. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/HumanResources
https://aka.ms/Updates/HumanResources
https://aka.ms/updates/calendar/HumanResources
https://aka.ms/licensing/HumanResources
https://aka.ms/documentation/HumanResources
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Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Human Resourcesin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Human Resourcesin käyttäminen. 

Dynamics 365 Human Resourcesin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Etujen hallinta 

Etujen hallinta tukee monenlaisia etuehtoja, kuten helppokäyttöistä etuvalikoimaa esittelevää 

työntekijäkokemusta. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Työntekijöille ilmoitetaan tärkeistä 

tapahtumista etuja koskevilla 

ilmoituksilla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

7. 

syyskuuta 

2022 

Tammikuu 

2023 

Joukkomuokkauksen käyttäminen 

etujen hallinnassa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

https://aka.ms/community/HumanResources
https://aka.ms/events/HumanResources
https://aka.ms/trials/HumanResources
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Integraatiot ja laajennettavuus 

Lisätietoja uusista integroinnista ja toiminnoista, jotka sujuvoittavat mukautettuja integraatioita 

Dynamics 365 Human Resourcesissa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Resurssien hallinnan 

integroinnin ottaminen 

käyttöön 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Koulutustietojen integrointi 

oppimisen hallinnan tarjoajilta 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Lomat ja poissaolot 

Esimerkiksi uusien lomasuunnitelmien ja pyyntöjen hallintatyönkulkujen luominen Dynamics 365 

Human Resourcesin avulla. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Työntekijän lomien 

joustava hallinta 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 

2023 

Organisaation ja henkilöstön hallinta 

Dynamics 365 Human Resourcesin työntekijöiden tarpeiden järjestäminen ja hallinta 

organisaation ja henkilöstön hallinnan avulla. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

HR-liiketoimintaprosessien 

tekeminen valmiiksi aiempaa 

tehokkaammin 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Maaliskuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 
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• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Etujen hallinta 

Yleiskatsaus 

Etujen hallinta on joustava ratkaisu, joka tukee monenlaisia etuvaihtoehtoja. Human Resources 

sisältää myös helppokäyttöisen työntekijäkokemuksen, jossa tämä etuvalikoima on näkyvissä. 

Työntekijöille ilmoitetaan tärkeistä tapahtumista etuja koskevilla ilmoituksilla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

7. syyskuuta 

2022 

Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Työntekijöihin on otettava usein yhteyttä heitä koskevien etujen osalta. Etuja koskevalla 

ilmoitustoiminnolla etujen järjestelmänvalvojat voivat ottaa yhteyttä työntekijöihin sähköpostitse 

työntekijän etujen rekisteröitymisen etenemisen mukaan. Sähköposti-ilmoituksilla voidaan 

lähettää ohjeita työntekijöille tai muistuttaa heitä rekisteröitymisen viimeistelystä. 

Toiminnon tiedot 

Etuja koskevan ilmoituksen parannusten ansiosta etujen järjestelmänvalvoja voi ilmoittaa 

• työntekijöille heidän avoimesta rekisteröitymistilasta 

• työntekijöille hyväksyttyjen tapahtumien vuoksi tapahtuvista etuussuunnitelman päivityksistä 

• uusille työntekijöille, milloin he voivat valita etuja. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Etuja koskevan ilmoituksen määritelmä 

Joukkomuokkauksen käyttäminen etujen hallinnassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto yksinkertaistaa käyttökokemusta lisäämällä joukkomuokkausominaisuudet 

Dynamics 365 Human Resourcesin etujen hallintaan. 

Toiminnon tiedot 

Etujen järjestelmänvalvojat rekisteröivät usein työntekijät tai vahvistavat työntekijöiden työtekijän 

itsepalvelussa tekemät valinnat. Tällä hetkellä tämä on mahdollista vain käyttämällä työntekijäkohtaista 

Työsuhde-etujen päivitys -sivua, mikä voi olla aikaa vievä ja yksitoikkoinen prosessi. 

Etujen järjestelmänvalvojat voivat tehdä seuraavat toiminnot uudessa kyselynäkymässä: 

• kaikkien työsuhde-etujen rekisteröintien valitseminen ja vahvistaminen nopeasti 

• erilaiset tietojen tarkastelun muutokset palvelupakettien sekä yhdistettyjen palvelupakettien 

perusteella sekä joukkovalinnat näiden muutoskohtien perusteella 

• käytettävien palvelupakettien joustavan saldon kohdistaminen ja poikkeamien tunnistaminen 

nopeasti tilanteissa, joissa saldoa ei ole kohdistettu kokonaisuudessaan 

• rekisteröintitietojen tarkasteleminen mukautettujen ehtojen (kyselyyn perustuva suodatin) 

perusteella ja kyseisten mukautettujen näkymien tallentaminen pikakuvakkeina. 
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Integraatiot ja laajennettavuus 

Yleiskatsaus 

Saatavana on uusia integraatioita ja toimintoja, jotka sujuvoittavat Microsoft Dataversen ja 

muiden Microsoft-tuotteiden kautta tehtäviä mukautettuja integraatiota. 

Resurssien hallinnan integroinnin ottaminen käyttöön 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Uusi ominaisuus parantaa resurssien hallintakokemusta lähentämällä esimerkiksi Human 

Resourcesin työntekijöiden taito- ja työaikatietoja siten, että ne ovat käytettävissä projektien 

resursoinnissa. 

Toiminnon tiedot 

Palvelukeskeiset asiakkaat pyrkivät ottamaan käyttöön kattavasti yhtenäisen siirtymän 

resurssitarpeesta laskutettavaan työaikaan. Tämän siirtymän aikana henkilöstöhallinnon ja 

operatiivisen tiimin on tehtävä yhteistyötä. Työntekijän saatavuus, kustannus ja poissaolo on 

kohdistettava siten, että ne vastaavat tarkasti projektipohjaisen suunnittelun tietoja. Tämä siirto 

voi aiheuttaa yrityksissä kitkaa ja tietojen päällekkäisyyttä. Usein ei ole selvää, mikä 

tietuejärjestelmä on kyseessä, sillä se liittyy resurssin ominaisuuksien, kokemuksen ja 

saatavuuden määrittämiseen. Universal Resource Schedulingin ja Human Resourcesin integrointi 

poistaa tämän aukon. Näin varmistetaan, että laskutettavien resurssien taloudellista osuutta 

organisaatiossa seurataan ja että ammatillinen kasvu dokumentoidaan. 

 

Työntekijätiedot saatavana resurssien hallinnassa 
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Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Koulutustietojen integrointi oppimisen hallinnan tarjoajilta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä uusi ominaisuus parantaa työntekijän, esihenkilön ja HR-liikekumppanin kokemuksia 

tuomalla kaikki koulutustiedot kumppanin oppimisen hallintajärjestelmistä yhteen näkymään 

kaikkien muiden työntekijätietojen viereen. 

Toiminnon tiedot 

Työvoiman globalisoitumisen jatkuessa yritysten mahdollisuus määrittää, toteuttaa ja seurata 

työntekijän koulutusta on haastavampaa kuin koskaan aiemmin. Kumppanien kanssa on 

muodostettava integrointeja, joiden avulla nykyiset oppimisen hallintajärjestelmät voidaan tuodaan 

lähemmäksi Dynamics 365 Human Resourcesia. Tämä täyttää toiminnallisuuden aukon luomalla 

paikan, jossa koulutustietoja voidaan tarkastella keskitetysti muiden työntekijätietojen vieressä. 

Integrointiympäristössä luodaan skenaariokohtaisia Microsoft Dataverseen perustuvia 

ohjelmointirajapintoja, joissa on yksinkertaista antaa kumppaneille mahdollisuus luoda nopeasti 

tiiviitä Human Resources -integrointeja. Tällä tavoin käyttöön saadaan kattava työntekijöiden 

verkkokoulutusskenaario, jota monenlaisia kumppanien oppimisen hallintajärjestelmiä käyttävät 

yritykset voivat käyttää. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=42c2bdbd-93b1-ec11-826d-0003ff45e043
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Työntekijän käytettävissä olevan oppimisen hallintajärjestelmän oppimissisältöä 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Lomat ja poissaolot 

Yleiskatsaus 

Lomat ja poissaolot -työtila on joustava kehys uusien lomasuunnitelmien luomiseen ja pyyntöjen 

hallinnan työnkulkuihin sekä intuitiivinen työntekijöiden itsepalvelusivu loman pyytämiseen. Analytiikka 

auttaa organisaatiota mittaamaan ja seuraamaan lomasuunnitelmien lomasaldoja ja käyttöä. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=91a46bdd-1c5c-e911-b047-0003ff68dea3
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Työntekijän lomien joustava hallinta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla organisaatiot saavat mahdollisuuden hallita työntekijöiden lomia 

tarkemmin siten, että yrityksen käytäntöjä ja säädösten mukaisia käytäntöjä noudatetaan. 

Toiminnon tiedot 

Organisaation lomien hallinta voi olla monimutkaista etenkin sellaisissa organisaatiossa, joissa 

työntekijöitä on eri puolilla maailmaa. Lomien hallintaa määrittää suurelta osin eri maiden 

lainsäädäntö yhdessä yritysten lomakäytäntöjen kanssa. 

Tämä toiminto tuo joustavuutta lomapyyntöjen hallintaan: 

• Työntekijät, esihenkilöt ja henkilöstöhallinto voivat lähettää lomapyyntöjä ja arvioidun 

paluupäivän. 

• Organisaatiot voivat edellyttää työntekijöiltä asiakirjoja, kun nämä palaavat töihin tietyn 

poissaolotyypin jälkeen. 

• Sairauslomapyyntöjen hallinta ja hyväksyminen. 

 

Kestoltaan avoin lomapyyntö 
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Organisaation ja henkilöstön hallinta 

Yleiskatsaus 

Human Resourcesin organisaationhallinnan avulla voidaan määrittää organisaation ryhmät, yritykset, 

toimintayksiköt ja hierarkiat. Henkilöstöhallinnon avulla päälliköt ja HR-käyttäjät voivat aloittaa 

rekrytointiprosessin, määrittää hyväksymisprosessin sekä hallita työntekijöitä ja työtehtäviä. 

HR-liiketoimintaprosessien tekeminen valmiiksi aiempaa tehokkaammin 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä ominaisuus parantaa henkilöstöpäällikön kokemuksia tehostamalla prosesseja, jotka 

liittyvät työntekijätietojen ja HR-liiketoimintaprosessien käsittelyyn. 

Toiminnon tiedot 

Henkilöstöhallinnossa koetaan haastavaksi, että työntekijöitä palkattaessa ei ole käytettävissä 

oikeita tietoja, minkä lisäksi tärkeitä vaiheita jää tekemättä perehdytysprosessissa. Tarjolla 

olevissa henkilöstöhallinto-ohjelmissa kuluu liian paljon aikaa työntekijöiden yksitellen tehtäviin 

rekisteröinteihin tai rekisteröinneistä poistamiseen. Henkilöstöhallinnon ammattilaiset saavat 

mahdollisuuden räätälöidä kokemuksia ja suorittaa prosesseja automaattisesti loppuun. Kyse on 

esimerkiksi rekrytoinnin oletusarvojen määrittämisestä, oppaiden määrittämisestä 

automaattisesti työn tai toimen tietojen perusteella sekä työntekijöiden rekisteröimisestä 

automaattisesti kompensaatio-, etu- ja lomasuunnitelmiin tiettyjen ehtojen perusteella. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään.

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=bd77483c-06f4-e811-a140-0003ff689d0b
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Commerce 
Dynamics 365 Commercen vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa 

koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Commercen uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Commerce on kattava ratkaisu, jo mahdollistaa saumattoman kaupankäynnin 

kaikissa kanavissa. Se käsittää myynnin, mobiilikäytön, tiedot ja tuottavuuden. Näiden avulla 

asiakkaille suunnatut yritykset voivat saada enemmän aikaan pilvipalvelun ja mobiilikäytön 

avulla. Ratkaisu tarjoaa kattavan tuen monenlaisten liiketoimintaprosessien, kuten sähköisen 

kaupankäynnin, myyntipistetoimintojen, puhelinkeskustoimintojen, asiakkuudenhallinnan, 

myynninedistämisen, inventaarion ja kanavan hallinnan hyödyntämiseen. Samalla fyysisissä ja 

digitaalisissa kanavissa voidaan tarjota yhtenäinen ja kattava asiakaskokemus yritystenvälisessä 

yhteistyössä ja kuluttajakaupassa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa on panostettu moniin Dynamics 365 Commercen alueisiin. 

Organisaatiot voivat parantaa liiketoiminnan tuloksia Commercen avulla seuraavasti: 

• Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa eri kanavissa: Asiakkaat tai kumppanit saavat 

mahdollisuuden valita ostoajan, -tavan ja -paikan laitteesta riippumatta. Se on mahdollista 

toimittamalla sujuva ja yhtenäinen vuorovaikutus kaikissa fyysisissä ja digitaalisissa kanavissa. 

• Sähköisen kaupankäynnin läsnäolon luominen: liiketoiminnan kasvattaminen yhdistetyllä 

digitaalisella kaupankäyntiratkaisulla, joka skaalautuu tarpeiden mukaan ja joka on optimoitu 

sekä yritystenväliseen että kuluttajakaupan myyntiin. 

• Tekoälypohjainen älykäs kaupankäynti: Asiakkaiden ilahduttaminen houkuttelevilla, 

henkilökohtaisilla ja tuoteperusteisilla tekoälysuosituskokemuksilla. Näin voidaan lisätä 

toistuvia käyntejä, asiakkaiden pysyvyyttä ja asiakasuskollisuutta. 

• Vähittäiskaupan modernisointi ja toimintojen yksinkertaistaminen: mukautettujen ja 

sujuvien vähittäiskaupan ostoskokemusten luonti toimiviin taustatoimintoihin perustuvien 

helppokäyttöisten sovellusten avulla. 
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• Ketteryys ja skaalautuvuus alkuperäisen palvelimettoman ratkaisun avulla: tuki 

perinteisille ja uusille kanaville käyttämällä ketterää, ohjelmointirajapintalähtöistä 

palvelimetonta kaupankäyntimoduulia, joka auttaa sopeutumaan nykyisiin ja tuleviin 

tarpeisiin. Sellaisen määritettävän ja laajennettavan ympäristön käyttäminen, joka kasvaa 

yrityksen tarpeiden mukaan. 

Tämän julkaisun tärkeitä toimintoja: 

• Uudet yritystenväliset sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamahdollisuudet: uudet 

ominaisuudet, kuten myyntisopimukset ja jonkun puolesta tilaaminen, edistävät ja 

kasvattavat yritystenvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. 

• Sujuva kaikkikanavainen median hallinta: pääkonttorin uusien työnkulkujen 

hyödyntäminen eri kanavissa käytettävien mediaresurssien hallinnassa. 

• Entistä suorituskykyisempi myyntipiste: Windows-, Android- ja iOS-versiona saatavana 

oleva Store Commerce -sovellus parantaa suorituskykyä, helpottaa huoltoa ja sisältää entistä 

enemmän käyttöönottovaihtoehtoja. 

• Uudet digilompakkovaihtoehdot: sähköisen kaupankäynnin asiakkaat voivat hyödyntää 

käyttövalmista Apple Pay- ja Google Pay -tukea. 

• Sähköisen kaupankäynnin asiakaspalvelun keskusteluvaihtoehdot: yhteyden 

muodostaminen puhelinkeskuksen asiakaspalvelijoiden tai virtuaalisten asiakaspalvelijoiden 

ja asiakkaiden välille keskustelun avulla sähköisessä kaupankäyntisivustossa. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Commercen julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Commerce
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Commercen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Commercen koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Commerce
https://aka.ms/Updates/Commerce
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Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Commercen käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Commercen ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Commercen asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Commercen käyttäminen. 

Dynamics 365 Commercen uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Commercen globalisointitoiminnon tilojen 

päivitykset versiossa 10.0.29 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Commerce-keskustelu Customer Servicen 

monikanavassa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

https://aka.ms/updates/calendar/Commerce
https://aka.ms/licensing/Commerce
https://aka.ms/documentation/Commerce
https://aka.ms/community/Commerce
https://aka.ms/events/Commerce
https://aka.ms/trials/Commerce
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Asiakastietojen muokkaaminen 

asynkronisesti myyntipisteessä ja 

sähköisissä kaupankäyntikanavissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Yrityskumppaneiden luetteloiden tuki 

sähköisessä kaupankäyntikanavassa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Yritystenvälisen myyntisopimuksen ja 

sopimuspohjaisen hinnoittelun ottaminen 

käyttöön 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Sähköisten laskujen integrointi Saudi-

Arabian vähittäismyymälöissä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Keskustelu Commercessa Power Virtual 

Agentsin avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Myyntipisteen sisäänkirjautumisen 

omatoimisten diagnosointiominaisuuksien 

ottaminen käyttöön 

Käyttäjille automaattisesti 2. 

syyskuuta 

2022 

Marraskuu 

2022 

Store Commerce -sovelluksen 

käyttäminen verkon oheislaitteen tuen 

kanssa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Uuden Commerce SDK:n Commerce-

lokalisointitoimintojen ottaminen käyttöön 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 

2023 

Ostotilausten luominen myyntipisteestä Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Apple Payn käyttöönotto Adyenin 

Dynamics 365 Payment Connectorin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Google Payn käyttöönotto Adyenin 

Dynamics 365 Payment Connectorin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Tilauksen arvoon tai sisällytettyihin 

tuotteisiin perustuvan JTH:n mukaisen 

tilauksen jakamisen estäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Yritystenvälisen käyttäjän puolesta 

tilaaminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 

2023 

Integroidun kaikkikanavaisen median 

hallintatoimintojen käyttäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 

2023 

Maaliskuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Commercen globalisointitoiminnon tilojen päivitykset versiossa 10.0.29 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Useiden Commercen globalisointitoimintojen elinkaaressa siirrytään eteenpäin Commercen 

versiosta 10.0.29 alkaen. Tämä sujuvoittaa toiminnon määritysprosessia asiakkailla, jotka ottavat 

Commercen käyttöön useissa maissa tai useilla alueilla. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavat toiminnot otetaan oletusarvoisesti käyttöön Commercen versiossa 10.0.29, mutta ne 

voidaan poistaa käytöstä manuaalisesti: 

• (Brasilia) Brasiliaan liittyvä Commerce-toiminto. 

• (Intia) Myyntipisteessä vähittäismyyntitapahtumille laskettu GST-vero. 

• (Italia) Vähittäismyyntilaskut, joita ei ole kirjattu aikajärjestyksessä. 

• (Meksiko) Vähittäismyynnin yleisen CFDI:n oikaiseva alennus. 

• Tilikauden integroinnin teknisen profiilin ohitukset. 

• Suora tilikauden integrointi myyntipisteen kassakoneista. 

• Verointegraation tietovaraston paikallinen varmuuskopio. 

• Asiakirjojen lykätty rekisteröinti. 

• Myyntipisteen kassakoneiden tilikausirekisteröinnin tila. 

• (Intia) GST-verolaskelma sähköisen kaupankäynnin tilausten laskutusosoitteen perusteella. 

• (Puola) Myyntiasiakirjan oletustila vähittäismyynnin laskuille. 

• (Meksiko) Vähittäismyynnin yleisen CFDI:n veroperusteen summien uudelleenlaskenta. 

• Vähittäismyymälöissä suoritettujen itsepalvelutukkutapahtumien täydentävät laskut. 

• (Brasilia) NFC-e:n synkroninen käsittely. 

• Sisäisten ja ulkoisten yhdistimien tukeminen verotuksen integrointikehyksessä. 

• (Brasilia) Asiakkaiden haku Retail POS:ssa verorekisteröintinumeroiden perusteella. 

• (Intia) Asiakkaiden haku Retail POS:ssa verorekisteröintinumeroiden perusteella. 

• (Italia) Asiakastietojen hallinta myyntipisteessä. 
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• (Puola) Asiakastietojen hallinta myyntipisteessä. 

• (Intian vähittäismyynnin GST-vero) Hyvityslaskut päivitetty viittauksilla alkuperäisiin laskuihin. 

• Käyttäjän määrittämät vähittäismyymälöiden varmenneprofiilit. 

Commerce-keskustelu Customer Servicen monikanavassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ensiluokkainen asiakastukikokemus on olennaista, jotta kuluttajille voidaan tarjota mukautettu ja 

mukava kaupankäyntikokemus. Nykyisin on useita kaupankäynnin kosketuspisteitä, joita ovat 

esimerkiksi fyysiset myymälät, verkkokanava ja yhteisöpalvelukanavat. Kuluttajat odottavat 

mukautettua tukikokemusta niissä kaikissa. 

Tämän toiminnon avulla voidaan edistää ostoskorin muuntamista myynniksi, lisätä mukautettua 

asiakkaiden aktivointia ja parantaa asiakaspalvelua Dynamics 365:n Customer Servicen 

monikanavan ja Dynamics 365 Commercen integroinnilla. 

Toiminnon tiedot 

Asiakaspalvelutoiminto sisältyy nyt Dynamics 365 Commerceen. Tämä toiminto hyödyntää 

Dynamics 365:n Customer Servicen monikanavan ominaisuuksia. 

Sivuston järjestelmänvalvojat voivat määrittää sähköisen kaupankäyntisivuston 

keskustelupienoissovelluksen käyttämällä erilaisiin ehtoihin perustuvia ennakoivia 

ilmoitusominaisuuksia. Keskustelu voidaan käynnistää ennakoivasti erilaisten käynnistimien 

perusteella. Se voi olla esimerkiksi sivustossa vietetty aika, sivuvierailujen määrä, ostoskorin arvo 

tai ostoskorissa olevien nimikkeiden määrä. Asiakkaan asiayhteys siirretään Customer Servicen 

monikanavaan, jossa keskustelubotti ja live-asiakaspalvelija voivat toimia asiakkaan puolesta. 

Asiakaspalvelijat voivat palvella asiakkaitaan paremmin, kun heidän käytössään on yhtenäinen 

profiili- ja tapahtumatietojen näkymä kaikista Dynamics 365 -sovelluksista Customer Servicen 

monikanavan tukikanavassa. Asiakaspalvelijat voivat toimia palvelukanavan tietojen perusteella. 
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Esimerkki keskustelumoduulista Dynamics 365 Commercen sähköisessä kaupankäynnissä 

Katso myös 

Commerce-keskustelu ja Customer Servicen monikanava -moduuli (dokumentaatio) 

Asiakastietojen muokkaaminen asynkronisesti myyntipisteessä ja 

sähköisissä kaupankäyntikanavissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Hyvä saatavuus ja korkea suorituskyky ovat normaaleja odotuksia myyntipiste- ja sähköisissä 

kaupankäyntikanavissa. Jotta näihin odotuksiin voitaisiin vastata, Dynamics 365 Commerce -kanavat 

eivät enää nojaudu reaaliaikaiseen viestintään Commerce Headquartersin kanssa asiakastietoja 

muokattaessa. Mahdollisuus muokata asynkronisten ja muiden kuin asynkronisten asiakkaiden 

asiakastietoja asynkronisesti voi vähentää reaaliaikaisia kutsuja Commerce Headquartersiin. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/commerce-chat-module
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto lisää mahdollisuuden muokata asiakastietoja asynkronisesti riippumatta siitä, 

luotiinko asiakas synkronisesti vai asynkronisesti. Tämä toiminto auttaa saavuttamaan 

myyntipiste- ja sähköisen kaupankäyntikanavien asiakkaiden hallinnassa korkean käytettävyyden 

ja suorituskyvyn. 

Katso myös 

Asynkroninen asiakkaan luontitila (dokumentaatio) 

Yrityskumppaneiden luetteloiden tuki sähköisessä 

kaupankäyntikanavassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yritysten väliset myyjäorganisaatiot voivat määrittää kumppanikohtaisia tuoteluetteloita yritysten 

välisille ostajille, joiden kanssa he tekevät töitä. Tämän ominaisuuden ansiosta myyjä voi tarjota 

yksittäisille ostajaorganisaatioille joukon tuotteita, jotka voivat sisältää erikoishinnoittelun. 

Tämän ominaisuuden avulla organisaatioiden yritysten välinen myyntiprosessi voidaan 

automatisoida. Se varmistaa, että tahaton kulutus vähenee yritysten välisillä ostajilla, koska nämä 

voivat nopeasti ja helposti noudattaa olemassa olevia sopimuksia. 

Toiminnon tiedot 

Yritysten välisen sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamallissa yritysten väliset 

ostajaorganisaatiot voivat tehdä sopimuksen, joka koskee yritysten välisen myyjäorganisaation 

tuotteiden osajoukon ostamista luettelosta neuvoteltuun erikoishintaan. Ostajat haluavat tulla 

nähdyiksi, ja he ostavat vain näitä sopimustuotteita. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön 

määrittämällä vähintään yksi ostajakohtainen luettelo tuotteista, joiden hinnoista on neuvoteltu 

etukäteen. 

Toiminnossa on muun muassa seuraavat ominaisuudet: 

• Liitä oletusluettelo sähköiseen kaupankäyntisivustoon. 

• Liitä vähintään yksi luettelo asiakashierarkiaan, joka on liitetty yritysten väliseen 

ostajaorganisaatioon. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/async-customer-mode
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• Määritä oletusluettelo, kun ostajan hierarkiaan on määritetty useampi kuin yksi luettelo. 

• Näytä tuotteet kirjautuneen ostajan oletusluettelosta. 

• Salli ostajien siirtyä luettelosta toiseen, jos heille on määritetty useampi kuin yksi luettelo. 

 

Kuvakaappaus käyttöliittymästä, jonka avulla asiakkaat voivat vaihtaa luetteloa. 

Yritystenvälisen myyntisopimuksen ja sopimuspohjaisen hinnoittelun 

ottaminen käyttöön 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän ominaisuuden ansiosta yritystenväliset myyntiorganisaatiot voivat mallintaa 

monimutkaisia ostajan ja myyjän sopimuksia sekä varmistaa, että niitä noudatetaan kaikkialla 

sähköisessä kaupankäyntikokemuksessa, mikä tuo lisäarvoa kaikille osapuolille. 

Toiminnon tiedot 

Sopimukset edistävät usein yritysten välisiä kauppasuhteita. Yritystenvälinen hinnoittelu voi 

vaihdella erilaisten syiden vuoksi, kuten sen perusteella, kuka on asiakas sekä mikä on 

tapahtumien tai ostojen määrä. Yritystenväliset ostajaorganisaatiot odottavat yleensä, että 

kauppasopimukset sisältävät joustavan, näihin monimutkaisiin ostajan ja myyjän välisiin 

sopimuksiin perustuvan hinnoittelustrategian. Sopimusten avulla myös edistetään 

tilauskokemusta myyntikanavissa. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Commerce 280 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Tämä toiminto sisältää kattavan kokemuksen, jossa yritystenväliset myyntiorganisaatiot voivat 

määrittää sopimuspohjaisen hinnoittelun ja myydä sopimushintaisia tuotteita yritystenvälisille ostajille. 

Toiminnossa on muun muassa seuraavat ominaisuudet: 

• Yritystenväliset myyntiorganisaatiot voivat käyttää myyntisopimuksia Commerce 

headquartersissa määrittämään tuotteille sopimushinnat, jotka sisältävät tilavuus-, määrä- ja 

voimassaoloaikaehdot. 

• Kun yritystenvälinen ostaja tekee ostoja sähköisessä kaupankäyntisivustossa, 

yritystenvälisessä ostajaorganisaatiossa määritettyä sopimushinnoittelua käytetään 

automaattisesti tuotteen koko etsintä-, osto- ja kassakokemukseen. 

 

Liikekumppanit näkevät sopimushinnoittelun yritystenvälisen sähköisen kaupankäyntisivuston 

tuotetietosivulla 

Katso myös 

Dynamics 365 Commercen version 10.0.29 (lokakuu 2022) uudet tai muuttuneet toiminnot 

(dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/get-started/whats-new-commerce-10-0-29
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Sähköisten laskujen integrointi Saudi-Arabian vähittäismyymälöissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto ottaa huomioon Saudi-Arabian sähköisen laskutuksen käyttöönoton vaiheen 2 

vaatimukset, jotka koskevat vähittäismyymälöiden myyntiin luotuja yksinkertaistettuja e-laskuja. 

Se kattaa e-laskujen luomisen ja salauksen leimaamisen, QR-koodien tulostamisen 

jälleenmyynnin tulostettuihin kuitteihin sekä yksinkertaisten e-laskujen lähettämisen Saudi-

Arabian veroviranomaisille Saudi-Arabiassa vaaditussa muodossa. 

Toiminnon tiedot 

Saudi-Arabian veroviranomainen ilmoitti sähköistä laskutusta koskevista määräyksistä ja julkaisi 

ne 4. joulukuuta 2020. Määräysten mukaan sähköinen lasku on määritetty kaikki verolaskun 

vaatimukset tai yksinkertaisen laskun sisältäväksi laskuksi, joka on luotu ja tallennettu sekä jota 

on muutettu jäsennetyssä sähköisessä muodossa sähköisen järjestelmän kautta. Käsinkirjoitettua 

tai skannattua laskua ei pidetä sähköisenä laskuna. Katso lisätietoja varsinaisesta säädöksestä. 

Yksinkertaistettuja sähköisiä laskuja käytetään enimmäkseen kuluttajakaupan tapahtumissa, 

joissa ostajan ei tarvitse käyttää laskua arvonlisäveron vähentämiseen. Commercessa 

yksinkertaiset e-laskut luodaan itsepalvelutukku- ja asiakastilausmyyntitapahtumissa. 

Sähköisen laskutuksen vaatimukset, jotka koskevat yksinkertaisia e-laskuja, on määritetty 

vaiheittain seuraavasti: 

• Vaihe 1, joka tunnetaan luontivaiheena, edellyttää veronmaksajilta yksinkertaisten sähköisten 

laskujen luomista luettavassa muodossa. Ne sisältävät QR-koodit, jotka ovat noudattavat 

vaiheen 1 vaatimuksia. Vaihe 1 on voimassa 4. joulukuuta 2021 alkaen. Commerce on 

tukenut tätä skenaariota vuodesta 2021 lähtien. 

• Integrointivaiheena tunnettu vaihe 2 otetaan käyttöön kohdeveronmaksajaryhmittäisinä 

aaltoina 1. tammikuuta 2023 alkaen. Se sisältää vaiheen 2 käyttöönoton, joka sisältää 

sähköisten laskujen ja sähköisten ratkaisujen tekniset vaatimukset ja liiketoiminnan 

vaatimukset sekä näiden sähköisten ratkaisujen integroinnin ZATCAn (Zakat, vero- ja 

tulliviranomainen) järjestelmiin. 

https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Documents/E-invoicing%20Regulation%20EN.pdf
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Vaiheen 2 vaatimusten noudattamiseksi Commercessa on saatavilla seuraavat toiminnot 

yksinkertaistettujen sähköisten laskujen mukaisesti: 

• yksinkertaistetun e-laskun XML-tiedoston luominen myyntitapahtuman päättämisen 

yhteydessä Commercen myyntipisteessä 

• salauksen leimaamisen luominen yksinkertaiselle e-laskulle 

• QR-koodin luominen ja tulostaminen yksinkertaistetulle e-laskulle, joka sisältää salauksen leiman 

• yksinkertaisen e-laskun lähetys Commerce headquartersista Saudi-Arabian 

veroviranomaisille raportointia varten. 

HUOMAUTUS Saudi-Arabian e-laskun integrointi ZATCAn kanssa on saatavana vain sähköisen 

laskutuspalvelun ominaisuutena. 

Keskustelu Commercessa Power Virtual Agentsin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ensiluokkainen asiakastukikokemus on olennaista, jotta kuluttajille voidaan tarjota mukautettu ja 

mukava kaupankäyntikokemus. Nykyisin on useita kaupankäynnin kosketuspisteitä, joita ovat 

esimerkiksi fyysiset myymälät, verkkokanava ja yhteisöpalvelukanavat. Kuluttajat odottavat 

mukautettua tukikokemusta niissä kaikissa. 

Tämä toiminto antaa sivuston järjestelmänvalvojille mahdollisuuden käyttää Power Virtual 

Agentsia, kuten keskustelubottia sähköisissä kaupankäyntisivustoissa, ilman Customer Servicen 

monikanavan käyttöä. 

Toiminnon tiedot 

Asiakaspalvelutoiminto sisältyy nyt Dynamics 365 Commerceen. Tämä toiminto hyödyntää 

Power Virtual Agentsin ominaisuuksia. 

Sivuston järjestelmänvalvojat voivat määrittää sähköisen kaupankäyntisivuston 

keskustelupienoissovelluksen käyttämällä erilaisiin ehtoihin perustuvia ennakoivia 

ilmoitusominaisuuksia. Keskustelu voidaan käynnistää ennakoivasti erilaisten käynnistimien 

perusteella. Se voi olla esimerkiksi sivustossa vietetty aika, sivuvierailujen määrä, ostoskorin arvo 

tai ostoskorissa olevien nimikkeiden määrä. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
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Myyntipisteen sisäänkirjautumisen omatoimisten 

diagnosointiominaisuuksien ottaminen käyttöön 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 2. syyskuuta 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Commercen myyntipisteen aloituskohta on kirjautumiskokemus, joka voi 

vaikuttaa ratkaisevasti myyntipisteen yleiseen käyttökokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. 

Analyysin perusteella suuri osa myyntipisteeseen kirjautumisen epäonnistumisista tai siihen 

liittyvistä ongelmista johtuu Commerce headquartersin virheellisistä määrityksistä tai 

Commerce-tietokannoista puuttuvista tiedoista. Parhaassa tapauksessa asiakkaat voivat tehdä 

näiden ongelmien vianmäärityksen itse ja ratkaista ne ilman yhteydenottoa tukeen. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto lisää myyntipisteeseen ja Commerce headquartersiin omatoimisia 

diagnosointiominaisuuksia, joiden avulla myymälän työtekijät ja esihenkilöt voivat määrittää 

myyntipisteen kirjautumisongelmien varsinaiset syyt ja korjata ne. 

• Myyntipisteen kirjautumisnäytössä näkyviä virhesanomia on parannettu siten, että niissä 

annetaan käytännönläheisiä tietoja perussyystä. Nämä tiedot auttavat myymälässä 

myyntipistettä käyttäviä työntekijöitä ymmärtämään, mikä on vikana, ja tällä tavoin 

tekemään ongelman ratkaisemiseen tarvittavat toimenpiteet. 

• Commerce headquartersin Työntekijät-lomakkeessa on Testikirjautuminen järjestelmään 

-toiminto, jonka avulla myyntipistelaitteet määrittäneet myyntipäälliköt voivat simuloida 

myyntipisteeseen kirjautumisen. Kirjautumisen epäonnistumisen varalta tämä toiminto 

sisältää toimintaa ohjaavia vianmääritysoppaita, joiden avulla esihenkilöt voivat tarkistaa 

olennaiset määritykset, korjata ongelmat ja vahvistaa korjaukset. 

Katso myös 

Dynamics 365 Commerce 10.0.30 -esiversio (marraskuu 2022) (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/get-started/whats-new-commerce-10-0-30
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Store Commerce -sovelluksen käyttäminen verkon oheislaitteen tuen kanssa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Jälleenmyyjät, joilla on iOS- ja Android-laitteita, voivat hyödyntää vakaata ja tehokasta Store 

Commerce -sovellusta. Tämä sovellus tarjoaa lisää käyttöönottovaihtoehtoja, parannetun 

suorituskyvyn, aiempaa helpommat päivitykset ja hyvän pitkäaikaisen kehyksen tuen sekä iOS- 

että Android-laitteessa järjestelmänvalvojille ja käyttäjille. Store Commerce -sovellus Dynamics 

365 Commercessa on fyysisen myymälän seuraavan sukupolven tuote. Se yhdistää modernin 

myyntipisteen (MPOS) ja pilvimyyntipisteen (CPOS) yhdeksi sovellukseksi ja tarjoaa erinomaisen 

sovellusten elinkaaren hallinnan (ALM). 

Toiminnon tiedot 

Store Commerce -sovelluksen ja hybridisovelluksen edelliset versiot iOS- ja Android-laitteelle 

toimitettiin lähdekoodina Retail SDK:ssa. Kehittäjien tuli muodostaa nämä sovellukset 

luodakseen paketteja, mutta iOS:ssa ei ollut alkuperäisen laitteiston integroinnin tukea. ALM-

kokemuksen yksinkertaistamiseksi Store Commerce -sovellus iOS- ja Android-laitteelle 

julkaistaan iOS- ja Android-myymälöissä alkuperäisinä sovelluksina jälleenmyyjille, jotka voivat 

ladata ne ja käyttää niitä. Sovellus isännöi CPOS:ää ja tukee joitain verkkolaitteita, kuten 

tulostimia, skannereita ja maksupäätteitä. 

Uuden Commerce SDK:n Commerce-lokalisointitoimintojen ottaminen 

käyttöön 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Helmikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Ennen tämän toiminnon lisäämistä monet Commercen lokalisointitoiminnot toimitettiin 

käyttövalmiin tuotteen osana. Nämä toiminnot oli kuitenkin lisättävä vastaavien Commerce-

osien laajennuksen määritystiedostoina, mikä edellytti ylimääräisiä määritysvaiheita. Jotkin 

kattavat lokalisointiratkaisut, kuten erilaiset kirjanpidon integrointinäytteet, sisältyivät Retail 

SDK:hon, ja ne oli pakattava muiden mukautusten kanssa. Tämä uusi toiminto antaa 

mahdollisuuden ottaa Commercen lokalisointitoiminnot käyttöön Commerce headquartersissa 

käyttämällä toiminnon hallintakehystä tai -parametreja. Verointegraatioesimerkit sisältyvät 

uuteen Commerce SDK:hon, ja ne tukevat itsenäistä pakkausta, mikä helpottaa Commercen 

käyttöönottoa, määritystä ja ylläpitoa. Tämä toiminto antaa Commercen asiakkaille myös 

mahdollisuuden ottaa Store Commerce -sovellus käyttöön maailmanlaajuisesti. 

Toiminnon tiedot 

Tämän uuden toiminnon myötä Commercen lokalisointitoiminnot toimitetaan joko GitHubissa 

Commerce SDK:hon sisältyvinä kattavina esimerkkiratkaisuina, tai ne ovat käyttövalmiina 

Commerce-perusratkaisussa. Jos kyse on jälkimmäisestä, Commercen lokalisointitoimintoja ei 

enää tarvitse ottaa käyttöön laajennuksen määritystiedostoja käyttämällä. Myyntipistettä ei 

myöskään tarvitse enää koota uudelleen näiden toimintojen käyttöönoton yhteydessä. 

Toiminnot voidaan sen sijaan ottaa käyttöön esimerkiksi Commerce headquartersin 

Ominaisuuksien hallinta -työtilassa, Commerce-parametrit-sivulla ja toimintoprofiileissa. 

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat: 

• Itävallan, Ranskan ja muiden maiden ja alueiden lokalisoidut tarkistustapahtumat. 

• Tšekin tasavallan, Saksan ja muiden maiden tai alueiden mukautetut kuittikentät. 

• Ranskan, Norjan ja muiden maiden ja alueiden lokalisoidut päivän lopun raportit (X- ja Z-raportit). 

• Brasilian, Intian ja muiden maiden tai alueiden lokalisoidut asiakastiedot, kuten 

verorekisteröintitunnus tai arvontakoodi. 

Commerce SDK:hon sisältyvissä kattavissa lokalisointiratkaisuesimerkeissä, kuten erilaisissa 

verointegraatioesimerkeissä, voidaan käyttää modernia itsenäistä pakkaamis- ja 

laajennusmenettelyä. 

Kaikkia Commercen lokalisointitoimintoja voidaan käyttää myös Store Commerce -sovelluksessa. 

Commercen lokalisointitoimintojen maa- tai aluekohtainen aikajana: 

• Italian, Norjan, Puolan, Ranskan, Saksan, Saudi-Arabian ja Tšekin tasavallan toimintojen 

suunniteltu ajankohta on tällä hetkellä lokakuu 2022. 

• Intian toimintojen suunniteltu ajankohta on tällä hetkellä marraskuu 2022. 

• Brasilian, Ruotsin ja Venäjän toimintojen ajankohta määritetään myöhemmin. 
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Ostotilausten luominen myyntipisteestä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot käyttävät ostotilauksia toimittajilta täydennettävien nimikkeiden oston, 

toimituksen ja vastaanoton seuraamiseen. Dynamics 365:n myyntipistesovelluksen nykyinen 

versio tukee ostotilausten vastaanottoa, mutta ostotilausten luontiin tarvitaan Commerce 

headquarters. Kun ostotilausten luonti on mahdollista myyntipisteessä, useita työkaluja ei enää 

tarvita. Myöskään myymälän työntekijät eivät tarvitse myyntipistesovelluksen ohella muita 

sovelluksia ostotilauksen liiketoimintaprosessien käsittelemiseen alusta loppuun. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon tarkoituksen on lisätä seuraavat ominaisuudet myyntisovelluksen saapuvaan 

varastotoimintoon: 

• Ostotilauspyyntöjen luominen myyntipisteessä. 

• Ostotilauspyyntöjen näyttäminen myyntipisteessä. 

• Ostotilauspyyntöjen muokkaaminen myyntipisteessä. 

• Ostotilauspyyntöjen vahvistaminen myyntipisteessä. 

Apple Payn käyttöönotto Adyenin Dynamics 365 Payment Connectorin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Commerce tukee Apple Payta alkuperäisen Adyenin Dynamics 365 Payment 

Connectorin avulla sekä myyntipisteen että sähköisen kaupankäynnin kassalla käyttämällä Apple 

Payn kassaominaisuutta. Toiminto säästää tuetuissa iOS-laitteissa asiakkaiden aikaa kassaprosessin 

aikana sekä ottaa käyttöön tilauksen tarkistamisen, päivitykset, maksun ja pikakassan. 

Toiminnon tiedot 

Pikakassamoduulia käyttämällä sähköisen kaupankäynnin asiakkaat, joilla on tuettu iOS-laite, 

voivat käyttää Apple Pay -tilitietoja kassalla ja valita tilauksen tiedot Apple Pay -kokemuksessa. 

Tilauksen lähettäminen Apple Pay -kokemuksesta käsittelee ja viimeistelee tilauksen sekä 

palauttaa käyttäjän tilauksen yhteenvetosivulle. 

Vähittäismyyntiasiakkaat voivat käyttää Apple Pay -laitteita myös ilman lähikontaktia 

tapahtuvana maksuvaihtoehtona myyntipisteen maksupäätteessä. Adyenin Dynamics 365 

Payment Connectorin avulla voi määrittää nopeasti Applea koskevat kauppiaan tilitiedot. 

Google Payn käyttöönotto Adyenin Dynamics 365 Payment Connectorin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Commerce tukee Google Payta alkuperäisen Adyenin Dynamics 365 Payment 

Connectorin avulla sekä myyntipisteen että sähköisen kaupankäynnin kassalla. Tämän toiminnon 

avulla Googlen tallentamilla tiedoilla voidaan täyttää laskutus-, toimitus- ja 

sähköpostiosoitekentät, mikä säästää kuluttajien aikaa kassalla. Tämän edun on todistettu 

parantavan asiakkaiden muuntoprosenttia toimialalla. 

Toiminnon tiedot 

Sähköisen kaupankäynnin asiakkaiden on voitava käyttää Google Payta ostoskori- ja 

kassasivuilla, joihin on määritetty pikakassamoduuli. Tämän moduulin lisääminen sivulle antaa 

asiakkaille mahdollisuuden täyttää kassalomake valmiiksi Google Pay -tilin tiedoilla. Asiakkaat 

voivat sitten tarkastella tilaustietoja ja tehdä tilauksen tehokkaasti samalla, kun he voivat luottaa 

siihen, että henkilötiedot on siepattu oikein. 
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Vähittäismyynnin asiakkaat voivat käyttää Google Pay -laitteita myyntipisteen maksupäätteessä. 

Google Payn määrittäminen on helppoa Adyenin Dynamics 365 Payment Connectorin avulla. 

Tilauksen arvoon tai sisällytettyihin tuotteisiin perustuvan JTH:n 

mukaisen tilauksen jakamisen estäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Yritykset voivat määrittää jaetun tilausten hallinnan (JTH) osittaisen tilauksen säännön avulla 

tilauksen täyttämiseen käytettävien sijaintien enimmäismäärän. Jos luku ei ole yksi (1), JTH voi 

jakaa myyntitilauksen tai myyntirivin, ja kyseinen tilaus tai rivi voidaan määrittää useisiin 

toimitussijainteihin. On kuitenkin tilanteita, joissa jälleenmyyjät eivät halua jakaa tilausta vaan 

haluavat täyttää koko tilauksen yhdessä sijainnissa. Esimerkiksi arvoltaan vähäisen tilauksen 

täyttäminen useasta sijainnista ei ole ehkä kustannustehokasta tai pakkausmateriaalin sisältävä 

tilaus on täytettävä yhdessä sijainnissa. Tämän toiminnon tarkoituksena on parantaa nykyistä 

osittaisen tilauksen sääntöjä siten, että se tukee lisärajoituksia. 

Toiminnon tiedot 

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, organisaatio voi määrittää tilauksen kokonaissummarajan 

tai tilausluettelon lisärajoituksiksi, kun osittaisen tilauksen sääntö määritetään JTH:ssa. Tällä 

tavoin JTH-moduuli estää tilauksen jakamisen, jos tilauksen summa alittaa määritetyn rajan tai 

jos tilaus sisältää määritettyjä tuotteita. 

Toteuttavien sijaintien enimmäismäärä-, Täytä osittaistilaukset- ja Täytä osittaiset rivit -

parametriasetukset on siirretty uudistetun säännön määrityssivun Säännön erittely -osaan. 

Yritystenvälisen käyttäjän puolesta tilaaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Tämän uuden toiminnon avulla yritystenväliset asiakaspäälliköt voivat kirjautua yritysten väliseen 

sähköisen kaupankäynnin sivustoon niiden yritystenvälisten ostajien puolesta, joiden kanssa he 

työskentelevät. Asiakaspäällikkö näkee samat tiedot kuin ostaja. Hän voi tehdä toimintoja, kuten 

lisätä nimikkeitä ostoskoriin ja tehdä tilauksia. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen, kun 

ostajalla on vaikeuksia ja hän tarvitsee asiakaspäällikön apua tai kun hänen on suoritettava osto 

offline-tilassa. 

Toiminnon tiedot 

Yritysten väliset asiakaspäälliköt voivat kirjautua sisään yritysten väliseen sähköisen 

kaupankäynnin sivustoon ja valita yritysten välisen ostajan organisaation ja ostajan, jonka 

puolesta he haluavat työskennellä. Asiakaspäällikkö voi tämän jälkeen tarkastella samoja 

tuotteita, hintoja, tarjouksia ja alennuskokemuksia kuin ostaja. Hän voi myös lisätä nimikkeitä 

ostoskoriin ja tehdä tilauksia ostajan puolesta. Tämä ominaisuus mahdollistaa skenaariot, joissa 

tilipäälliköiden on kirjattava offline-tilassa vastaanotetut tilaukset järjestelmään ostajan puolesta. 

 

Asiakaspäällikkö valitsee liiketoimintakumppanin, jonka puolesta tilaus tehdään. 
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Asiakaspäällikkö sijoittaa nimikkeitä ostoskoriin liiketoimintakumppanin puolesta. 

Integroidun kaikkikanavaisen median hallintatoimintojen käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 2023 Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Commerce sisältää nyt alkuperäisen median hallintatoiminnot, jotka jaetaan 

Commerce headquartersin ja muodostintyökalun kesken. Tämä ominaisuus tehostaa 

mediaresurssin hallinnan työnkulkuja asettamalla ne suoraan sinne, missä myynninedistäminen 

tapahtuu Commerce headquartersissa. Tämä vähentää monimutkaisuutta sekä integroijien että 

jälleenmyyjät osalta, koska tarjolla on valmis kaikkikanavainen median hallintavaihtoehto. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto ottaa huomioon tarpeen kaikkikanavaiselle, integroidulle mediaresurssien hallinnalle 

Commercen myynninedistämistyönkuluissa. Toiminto sisältää alkuperäiset mediaresurssin työnkulut 

metatietojen lataamiseen, päivittämiseen ja määrittämiseen sekä mediaresurssien, kuten 

tuotekuvien, hallintaan suoraan tuotteen kaikkikanavaisessa myynninedistämistyönkulussa. 

Parannukset toimivat sujuvasti myyntipisteen ja sähköisen kaupankäynnin kanavissa, ja niillä voidaan 

ratkaista useita sellaisia tuotteen myynninedistämistyönkulun ongelmia, jotka ovat hankalia median 

hallinnan erillisissä toteutusarkkitehtuureissa. Parannusten ansiosta tuotteeseen voidaan liittää 

esimerkiksi video-, PDF-, Word- ja Excel-tiedostoja.
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Fraud Protection 
Dynamics 365 Fraud Protectionin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Fraud Protectionin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection yhdistää tilien suojauksen, maksujen suojauksen ja 

menetysten estämisen. Näin kumppanit ja yritykset saavat kokonaisvaltaisen näkymän 

petosympäristöstä sekä työkaluja petosten tehokkaaseen tunnistamiseen ja torjumiseen. 

Tässä julkaisussa otetaan käyttöön tapahtumien hyväksymisvahvistin, jonka avulla kaikki yritykset 

voivat parantaa pankin hyväksymisprosenttia ilman petosten torjuntapalvelun korvaamista. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Fraud Protectionin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FraudProtection
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Fraud Protectionin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Fraud Protectionin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FraudProtection
https://aka.ms/Updates/FraudProtection
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Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Fraud Protectionin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Fraud Protectionin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Fraud Protectionin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Fraud Protectionin käyttäminen. 

Dynamics 365 Fraud Protectionin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hyväksyntäprosenttien parantaminen tapahtumien 

hyväksymisvahvistimen avulla 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

https://aka.ms/updates/calendar/FraudProtection
https://aka.ms/licensing/FraudProtection
https://aka.ms/documentation/FraudProtection
https://aka.ms/community/FraudProtection
https://aka.ms/events/FraudProtection
https://aka.ms/trials/FraudProtection
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Hyväksyntäprosenttien parantaminen tapahtumien 

hyväksymisvahvistimen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yrityksen hyväksyntäprosentin parantaminen Dynamics 365 Fraud Protectionin tapahtumien 

hyväksymisvahvistimen avulla. Fraud Protectionin tapahtumien hyväksymisvahvistimesta on 

hyötyä myös yrityksille, joilla on jo petosten torjuntapalvelu, sillä yritykset voivat parantaa 

pankkien hyväksyntäprosenttia petosten osalta 200 peruspisteellä. 

Toiminnon tiedot 

Fraud Protection ottaa käyttöön uuden tapahtumien hyväksymisvahvistimen, jonka avulla 

yritykset voivat nostaa pankin hyväksyntäprosenttia ilman nykyisen petosten torjuntapalvelun 

korvaamista.

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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PK-yritykset 
Dynamics 365 Business Centralin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Business Centralin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Business Central on kattava yrityssovellusratkaisu, joka on suunniteltu ja 

optimoitu pienille ja keskisuurille organisaatioille. Vuoden 2022 2. julkaisuaalto auttaa sekä uusia 

että nykyisiä asiakkaita ratkaisun käyttöönotossa, sillä käyttäjät saavat vaivattomasti käyttöönsä 

sovellukset, jotka helpottavat käytön aloittamista. Parannetuista työkaluvihjeistä on apua sekä 

uusille että nykyisille käyttäjille. Myös maantieteellistä laajentumista jatketaan, minkä lisäksi 

parannetaan suorituskykyä ja käytettävyyttä helpottamalla valikoissa siirtymistä. Entistä 

useampien käyttäjien tuottavuutta parannetaan hyödyntämällä Power Automatea automaation 

parantamisessa. 

Muita vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivityksiä: 

• Sujuva palvelu: PK-yritysten toimialasta riippumatta yrityskäyttäjät olettavat, että 

liiketoiminnan toteuttamiseen käytettävä palvelun ja ympäristö ovat luotettavia. 

• Hallinta: Business Central sisältää toimintoja, jotka parantavat kunkin ympäristön kuntoon 

liittyvää viestintää. 

• Sovellus: Sovellusta parannetaan siten, että se tukee Shopify-integraatiota. Business 

Centralin taloushallinnon ja toimitusketjun ominaisuuksia parannetaan useilla 

ominaisuuksien optimoinneilla ja parannuksilla, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa 

liiketoimintaprosesseja entistä tehokkaammin. 

• Microsoft 365 parantaa käyttöä: Microsoft Teamsin liiketoiminnan yhteistyöprosesseja 

tehostetaan. Käyttäjät voivat kiinnittää kortteja Teamsissa, minkä lisäksi delegoidut 

järjestelmänvalvojat voivat nyt käyttää Excel-apuohjelmaa. 

• Maat ja alueet: vuoden 2022 2. julkaisuaallon myötä Business Central on yleisesti saatavana 

entistä useammissa maissa ja useammilla alueilla. 

• Käyttöönotto: organisaatiot voivat aloittaa tuottavan käytön nopeasti, sillä sovellusten 

löytämistä ja asennusta on helpotettu. 
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• Kehittäjätyökalut: Visual Studio Coden käyttöön on siirrytty kokonaisuudessaan ja 

panostuksia kehittäjien tuottavuutta parantaville alueille jatketaan. 

• Power Platform: automatisointia Power Automaten avulla on tehostettu, joten käyttäjät 

voivat määrittää organisaation tarpeita vastaavia työnkulkuja. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Kehittäminen 

Kehittäjiä tarvitaan maailmanlaajuisesti koko ajan enemmän, ja juuri tämän vuoksi Business 

Centralin AL-kehittäjien tuottavuutta halutaan parantaa. Tässä julkaisuaallossa jatketaan 

panostuksia Visual Studio Code -kokemukseen, johon lisätään visuaaliset abstraktiot AL-koodin 

lisäksi. Näin voidaan parantaa ja tehostaa AL-objektien hallintaa projekteissa ja työtiloissa sekä 

reagoida monien tuottavuuskumppaneiden työkalukokemusta koskeviin pyyntöihin. Lisäksi 

panostetaan uusiin pysyvän koodin kirjoittamiseen tarkoitettuihin AL-rakenteisiin sekä entistä 

joustavamman ja yhdenmukaisemman toimintoruudun määrittämiseen asiakasohjelmissa. 

Microsoft Power Platform 

Business Centralin Power Platform -integroinnin parantamista jatketaan sen pohjalta, mitä on jo 

tehty. Tämä integrointi koskee Power BI:tä, Power Automatea, Power Appsia, Logic Appsia, 

Power Virtual Agentsia ja Dataversea. 

Kyse on sekä Power BI -integraation että Power Automate -yhdistimen ja Automatisointi-

toiminnon parannuksista. Business Central ja Power Automate yhdistetään modernien työkalujen 

avulla, minkä lisäksi nämä työkalut antavat tekijöille ja maallikkokehittäjille kätevän 

mahdollisuuden laajentaa Business Centralia ja yhdistää se muihin järjestelmiin. 

Dataversen virtuaalitaulukoiden tietojen muutostapahtumien parantamista puolestaan jatketaan 

siten, että kumppanit voivat käyttää Dataversea myös vaativien integraatioiden ympäristönä. 
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Käyttökokemukset 

Työpöytäsovelluksesta, selaimesta tai mobiililaitteesta Business Centraliin yhteyden muodostavat 

tietotyöntekijät saavat käyttöönsä vuoden 2022 2. julkaisuaallon käytettävyyttä, helppokäyttöisyyttä, 

suorituskykyä ja vakautta koskevat parannukset. Toimintaansa tehostamaan pyrkivät käyttäjät voivat 

käyttää tehokkaita uusia ominaisuuksia, kun he työskentelevät eri yhtiöissä. 

Sovellus 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitykset perustuvat suosituimpiin parannuspyyntöihin. 

Taloushallinnon osalta jatketaan pankkitilin täsmäytyksen parantamista. Tässä julkaisuaallossa 

parannetaan testiraporttia, lisätään raportti, jossa on kaksi osaa avoimia täsmäytyksiä varten, ja 

parannetaan sekkitapahtumien automatisointia. 

Käyttäjät voivat peruuttaa kirjattujen maksujen täsmäytyskirjauskansioiden tapahtumia. Tämä 

tehostaa kirjoissa olevien virheiden korjaamista. Samoin kuin muissa kirjauskansiotapahtumissa 

käyttäjän on peruutettava tapahtumien kohdistus ensin manuaalisesti. 

Sekkimaksuja käyttävillä yrityksillä on nyt useita toimittajille käytettäviä maksusuoritusosoitteita. 

Taloushallinnon raportointia selkeytetään sekä uusien käyttäjien että kokeneiden käyttäjien 

osalta käyttämällä termin KP-raporttimallit sijasta termiä taloushallinnon raportointi. Lisäksi 

toimintoa muutetaan hieman siten, että käytettävissä olevista raporteista saa paremman 

yleiskuvan. Talousraportti määritetään nyt siten, että se on rivi- ja sarakemääritelmien 

yhdistelmä, jossa on lisäksi muutamia parametreja. Tämä tarkoittaa sitä, että saman raportin 

variantteja voidaan nyt tallentaa erillisinä raportteina. Perustoiminnot ovat samoja, mutta 

nimimuutos helpottaa käsitteiden hahmottamista. Rivi- ja sarakemääritelmien uudet mallit 

tulevat saataville seuraavien julkaisuaaltojen päivityksissä, ja niiden ansiosta yrityskäyttäjien on 

entistä helpompi aloittaa mallien tuottava käyttö. 

Maat ja alueet 

Uusien maiden ja alueiden lisäyksen jälkeen Business Central on nyt saatavana yli 100 maassa ja 

alueella. Laajentuminen uusin maihin ja uusille alueille tapahtuu kumppanien toteuttamien 

lokalisointien kautta. Kumppanit luovat soveltuvat lokalisointisovellukset ja julkaisevat ne 

AppSourceen. Yhdessä sisäisen kielivalikoiman kanssa maailmanlaajuisesti on yli 100 maata ja 

aluetta, joissa Business Central on asiakkaiden käytettävissä. 

Raportointi 

Vuoden 2022 1. julkaisuaallossa otettiin käyttöön Excelin raporttiasettelut. Vuoden 2022 2. 

julkaisuaallossa jatketaan tämän kokemuksen parantamista. 

Kun yrityskäyttäjä suorittaa raportin, jossa on Excel-asettelu, hän voi nyt valita Excel-asettelun 

raportin pyyntösivulla. Jos raportissa on esimerkiksi useita Excel-asetteluja, käyttäjä voi valita 

asettelun, jolla raportti suoritetaan. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 299 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Excel-asetteluominaisuuden lisäksi taloushallintoa varten julkaistaan uusi 

ohjelmointirajapintajoukko, jota voidaan käyttää sekä Excelissä että Power BI:ssä. Tällä tavoin 

käyttäjät voivat luoda oman tarkan analyysin kirjanpidon tiedoista ja dimensioita sisältävistä KP-

budjeteista. Käytössä on uudet Power BI Desktop -mallitiedostot sekä uuteen 

ohjelmointirajapintaan perustuvia esimerkkejä. Tiedostot julkaistaan BCTech Samples GitHub -

säilöön niitä käyttäjiä varten, jotka haluavat aloittaa raportoinnin käytön Power BI:ssä. Power BI -

tiedostot sisältävät vakiotalousraportit sekä koontinäytön, jossa on taloushallinnon tunnuslukuja 

ja koostetut kirjanpitotiedot. 

Hallinto ja hallinta 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa Business Centralissa on hallinta- ja hallinto-ominaisuuksia, 

joiden avulla järjestelmänvalvojat ja IT-ammattilaiset voivat määrittää, suojata, hallita, hallinnoida 

ja seurata asiakasympäristöjä. Useat lisätyt ja parannetut ominaisuudet helpottavat tärkeiden 

palveluilmoitusten seuraamista sekä toimintojen laaja-alaista automatisointia ja hallintaa myös 

silloin, kun asiakkaita ja ympäristöjä on useita, sillä käytössä oleva palveluiden välinen todennus 

tehdään hallintakeskuksen ohjelmointirajapinnassa. Järjestelmänvalvojat voivat palauttaa minkä 

tahansa äskettäin poistetun ympäristön, joten asiakastiedot pysyvät turvassa. 

Palvelu ja ympäristö 

PK-yritysten toimialasta riippumatta yrityskäyttäjät odottavat liiketoiminnan toteuttamiseen 

käytettävän palvelun ja ympäristön olevan luotettavia. 

Työskentelyn tehostaminen Microsoft 365:n avulla 

Tämä julkaisuaalto antaa järjestelmänvalvojille entistä paremmat mahdollisuudet hallita 

OneDrivea ja Exceliä. Yrityskäyttäjät voivat puolestaan hyödyntää raporttiasettelujen parannuksia 

ja parannuksia, jotka koskevat Excelissä tehtävää tietojen muokkausta. 

Käyttöönotto 

Kun yritys päättää ottaa käyttöön pilviratkaisun, kuten Dynamics 365 Business Central Onlinen, 

sillä on tiettyjä odotuksia siitä, millaiset yhteydet ratkaisusta on muihin liiketoiminnan 

tuottavuuspalveluihin, kuten pankkitoimintoihin, palkanlaskentaan ja sähköisiin laskupalveluihin. 

Liiketoimintaratkaisun modernin pilviversion oletetaan sisältävän pilviyhteydet operatiivisiin 

tuottavuuspalveluihin. Vaikka yhteydet tällaisiin palveluihin pääsääntöisesti ovatkin olemassa, 

niiden löytäminen on hankalaa Business Centralin asiakkaille, sillä heidän on haettava 

liiketoimintaan sopiva ratkaisu manuaalisesti AppSourcessa. Business Centralin asiakkaiden 

pilviratkaisuun tekemiin sijoituksiin kohdistuvat odotukset eivät siis toteudu täysin kitkattomasti. 

Kun tällaisten sovellusten löydettävyys, asennus ja määritys paranee, asiakkaiden kokemus 

sujuvoituu ja sovellusta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa tuottavasti entistä nopeammin. 

Lisäksi asiakkaalle jää enemmän aikaa keskittyä käyttöönoton hankaliin osa-alueisiin. 

https://github.com/microsoft/BCTech
https://github.com/microsoft/BCTech
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa tuotteeseen lisätään kokemus, jonka avulla käyttäjien on helppo 

löytää sopivia yhteyssovelluksia AppSourcesta. Lisäksi näiden sovellusten asennusta ja määritystä 

on helpotettu. Ensimmäisenä ovat vuorossa sovellukset, joilla muodostetaan 

verkkopankkiyhteydet. 

Tässä tuotekokemuksessa oleviin sovelluksiin liittyy tiettyjä vaatimuksia, kuten käyttöaste- ja 

laatuehtoja, sekä vähintään tietyt toiminnot ja ominaisuudet. Myöhemmin julkaistaan lisätietoja niistä 

edellytyksistä, joita ISV-toimittajilta vaaditaan, jotta heidän sovelluksensa voidaan lisätä luetteloon. 

Tässä julkaisussa lisätään AppSource-sovellusten asennuksen ja määrityksen perusparannukset, 

ja nämä parannukset ovat kaikkien AppSourceen sovelluksen julkaisseiden ISV-toimittajien 

käytettävissä. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Business Centralin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/BusinessCentral
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Business Centralin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Business Centralin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Business Centralin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Business Centralin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Business Centralin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Business Centralin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/BusinessCentral
https://aka.ms/Updates/BusinessCentral
https://aka.ms/updates/calendar/BusinessCentral
https://aka.ms/licensing/BusinessCentral
https://aka.ms/documentation/BusinessCentral
https://aka.ms/community/BusinessCentral
https://aka.ms/events/BusinessCentral
https://aka.ms/trials/BusinessCentral
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Dynamics 365 Business Centralin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Sovellus 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitykset perustuvat suosituimpiin parannuspyyntöihin. 

Panostukset kohdistuvat raportoinnin parantamiseen, minkä lisäksi on tehty useita 

taloushallintoon ja toimitusketjuun liittyviä parannuksia. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Parannettu pankkitilin täsmäytys 

sekkien osalta ja parannettu 

raportointi 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Laajennettu tekstitoiminto ALV-

lausekkeita varten 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Talousraportointi korvaa KP-

raporttimallit 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kirjattujen ja kirjaamattomien 

asiakirjarivien etsiminen 

hakutoiminnolla 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Joustava lajittelu Suunnittelutyökirja-

sivulla 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Varianttikoodien syöttämisen 

tekeminen pakolliseksi 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Prosessin kunkin vaiheen 

nimikekulujen kirjaaminen 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Palvelu – pieniä parannuksia Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Yksinkertaistettu Shopify-yhteys Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Projekteissa käytettyjen kohteiden, 

kuten poimintojen, seuraaminen 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Uusi ALV-pvm-kenttä asiakirjoissa ja 

tapahtumissa 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tiedonsiirron entistä helpompi 

määrittäminen 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Usean maksusuorituksen saajan 

osoitteen käyttäminen toimittajia 

varten 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Maksujen täsmäytyskirjauskansion 

tapahtumien palautus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maat ja alueet 

Uusien maiden lisäyksen jälkeen Business Central on nyt saatavana yli puolessa maailman maista 

ja alueista. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

KP-päiväkirjan saldon 

tarkistaminen korjauksen avulla – 

Tšekki 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Määritettävä ja uudistettu 

Intrastat-ratkaisu 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Valuuttakohtaisen oletuspankkitilin 

määrittäminen – Tšekki 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tšekinkielisten asiakirjojen 

sähköpostimallin Word-asettelu 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Albania 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Georgia 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Israel 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Jordania 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Kuwait 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Monaco 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Mongolia 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Montenegro 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Pohjois-

Makedonia 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Oman 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Maa- ja aluekohtainen 

laajentuminen – Pakistan 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

IRS 1096 -lomake (Yhdysvallat) Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Palveluilmoitukset F01DGS 

Belgialle sekä Intrastat Italialle ja 

Ranskalle 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Kehittäminen 

Tässä julkaisussa jatketaan AL-kehittäjän tuottavuuden parantamista Visual Studio Codessa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Azure-funktioiden yhdistäminen AL-koodista Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Käyttöoikeuksia sisältävien oikeuksien 

ohittaminen 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Kenttien ApplicationArea palautuu 

oletusarvoisesti sivuarvoon 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kooditoimintojen käyttäminen objekteissa ja 

projekteissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 306 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Resurssin näkyvyyskäytännön käyttäminen 

DEV-laajennuksissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Useiden käyttöliittymän toimintojen 

yhdistäminen jakopainikkeen avulla 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Käyttöoikeuksien joukkojen yhdistäminen 

AppSourcen kaupallistamiskäyttöoikeuksiin 

määrittämällä sovelluksen oikeudet 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

AL-koodin mukautettujen toimintojen 

määrittäminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

NoImplicitWith-toiminnon ottaminen 

oletusarvoisesti käyttöön 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tilapäisten tietueiden jättäminen 

tietuekirjoitusten virheenkorjauksen 

ulkopuolelle 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kokeilufunktioiden jättäminen 

virheenkorjauksen ulkopuolelle 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tietonäkymän ominaisuuksien 

lajittelumäärityksen IntelliSense sisältää nyt 

taulukon avaimet 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Käynnistäminen tietyssä yrityksessä Visual 

Studio Codessa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Uusi AL-käyttöoikeuksien joukon luonti- tai 

päivityskomento 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Suositellut toimintoryhmät ja toimintoviitteet Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tietueen työkaluvihjeessä uusi ensisijaisen 

avaimen ilmaisin 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Sovellusten resurssin näkyvyyskäytännöt ovat 

oletusarvoisesti käytössä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Taulukon kenttien ensisijaisen avaimen 

näyttäminen IntelliSensessä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asetuksen käytön syntaksin käyttäminen 

kaavoissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tekstin koon ja koodikenttien näyttäminen 

sivun tarkastuksessa 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

SQL-lukitusten näyttäminen AL-

virheenkorjauksen aikana 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tilannevedoksen sieppauksessa suoritettujen 

koodirivien visualisointi 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Tietokannan riviversion käyttö AL-koodista Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Sisältyvien oikeuksien määrittäminen 

kehittäjänä 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Kehittäjät voivat nopeuttaa päivityskoodin 

kirjoittamista 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

ByRef- ja XmlPort-parametrien käyttäminen 

ODatassa 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

AL-Go for GitHub – kumppanien moderni 

DevOps 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Kirjanpidon kirjauskoosteiden laajentaminen Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. 

lokakuuta 

2021 

Maaliskuu 

2023 

Hallinto ja hallinta 

Business Centralin vuoden 2022 2. julkaisuaalto sisältää joukon hallinnan ja hallinnon 

ominaisuuksia, joiden avulla järjestelmänvalvojat ja IT-ammattilaiset voivat määrittää, suojata, 

hallita, hallinnoida ja seurata asiakasympäristöjä. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Aiempaa enemmän ja aiempaa 

parempaa viestintää 

järjestelmänvalvojana 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Palvelujen välisen todennuksen 

käyttäminen järjestelmänvalvojan 

ohjelmointirajapinnan avulla 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Laajennusten pilvipalveluihin 

siirrettävien tietojen päivitys 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttöoikeuden omaavien käyttäjien 

nopeutettu päivittäminen Microsoft 

365:ssä 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Entistä useampien tietojen siirtäminen 

Dynamics GP:stä 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Poistettujen ympäristöjen 

palauttaminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Marraskuu 

2022 

Aiempaa parempi näkyvyys 

käyttökatkoksiin 

Käyttäjille automaattisesti - Joulukuu 

2022 

Microsoft Power Platform 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan Business Centralin sekä Power Automaten, Power 

Appsin, Power Virtual Agentsin ja Dataversen integroinnin parantamista. Myös Power BI -

integroinnin parantamista jatketaan. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Automatisointitoimintojen 

mukauttaminen ja suunnitteleminen 

verkkoasiakasohjelmassa 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Power BI:n osien näyttäminen tai 

piilottaminen luetteloissa mukauttamisen 

avulla 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Power Automaten toimintojen ottaminen 

käyttöön ja poistaminen käytöstä 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Dataverse-entiteettimuutosten 

ilmoittaminen Business Centraliin Power 

Automate -työnkulun avulla 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Business Centralin yhdistimien media- ja 

kuvatuen lisääminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Power Appsin ja Power Automaten tuki 

asiakirjojen liitteille 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

Marraskuu 

2022 

Käyttöönotto 

Käyttöönotto on jokaisen julkaisuaallon keskeinen painopistealue. Aiempaa parempien 

käyttöönottokokemusten ansiosta asiakkaat voivat aloittaa Business Centralin käyttämisen 

nopeasti ja sujuvasti. Tässä julkaisuaallossa keskitytään kolmannen osapuolen operatiivisten 

tuottavuuspalveluiden liitettävyyteen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Uusien sovellusten määrityssivujen helppo käyttö Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Peruspalveluihin yhdistämisessä käytettävät 

sovellukset ovat helposti löydettävissä 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Uusien sovellusten helppo asentaminen ja 

määrittäminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Uudet kenttäkuvaukset parantavat selkeyttä Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Työskentelyn tehostaminen Microsoft 365:n avulla 

PK-yrityksille annetaan mahdollisuus työskennellä älykkäästi yhteistyökokemusten, työkalujen ja 

merkityksellisten tietojen avulla. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

OneDrive-integroinnin määritys Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Delegoidut järjestelmänvalvojat 

voivat muokata Excelissä 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Jaa Teamsiin -toiminto sisältää 

nyt linkin esikatselun 

Käyttäjille automaattisesti 5. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Raportointi 

Tässä julkaisuaallossa jatketaan edellisen julkaisuaallon työtä Excel-asetteluiden parissa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Raportin asettelun valitseminen pyyntösivulla Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Uusien, erillisten talousraporttien 

ohjelmointirajapintojen käyttäminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Raporttien suorittaminen ja lähettäminen 

pyyntösivulta 

Käyttäjille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Palvelu ja ympäristö 

PK-yritysten toimialasta riippumatta yrityskäyttäjät odottavat liiketoiminnan toteuttamiseen 

käytettävän palvelun ja ympäristön olevan luotettavia. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Suorituskyky – entistä 

nopeampi tietopino 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Telemetriaa koskevien Power 

BI -raporttien hankkiminen 

Käyttäjille automaattisesti 4. 

heinäkuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Asennettuihin AppSource-

sovelluksiin perustuva 

kääntäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Lokakuu 

2022 

Käyttökokemukset 

Parannuksia asiakasohjelmien valikoimaan työpöytä- ja mobiililaitteissa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Automaattinen tallennus 

työskentelyn aikana 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Päivitettyjen 

käyttöliittymäelementtien 

kokeileminen 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Yritysten vaihtaminen eri 

ympäristöissä 

Käyttäjille automaattisesti 1. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Moderni toimintorivi Käyttäjille automaattisesti Syyskuu 

2022 

Lokakuu 

2022 

Vanhat luettelonäkymät 

piilotetaan 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

5. 

syyskuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Sovellus 

Yleiskatsaus 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitykset perustuvat suosituimpiin parannuspyyntöihin. 

Taloushallinnon osalta jatketaan pankkitilin täsmäytyksen parantamista. Tässä julkaisuaallossa 

parannetaan testiraporttia, lisätään raportti, jossa on kaksi osaa avoimia täsmäytyksiä varten, ja 

parannetaan sekkitapahtumien automatisointia. 

Käyttäjät voivat peruuttaa kirjattujen maksujen täsmäytyskirjauskansioiden tapahtumia. Tämä 

tehostaa kirjoissa olevien virheiden korjaamista. Samoin kuin muissa kirjauskansiotapahtumissa 

käyttäjän on peruutettava tapahtumien kohdistus ensin manuaalisesti. 

Sekkimaksuja käyttävillä yrityksillä on nyt useita toimittajille käytettäviä maksusuoritusosoitteita. 

Taloushallinnon raportointia selkeytetään sekä uusien käyttäjien että kokeneiden käyttäjien 

osalta käyttämällä termin KP-raporttimallit sijasta termiä taloushallinnon raportointi. Lisäksi 

toimintoa muutetaan hieman siten, että käytettävissä olevista raporteista saa paremman 

yleiskuvan. Talousraportti määritetään nyt siten, että se on rivi- ja sarakemääritelmien 

yhdistelmä, jossa on lisäksi muutamia parametreja. Tämä tarkoittaa sitä, että saman raportin 

variantteja voidaan nyt tallentaa erillisinä raportteina. Perustoiminnot ovat samoja, mutta 

nimimuutos helpottaa käsitteiden hahmottamista. Rivi- ja sarakemääritelmien uudet mallit 

tulevat saataville seuraavien julkaisuaaltojen päivityksissä, ja niiden ansiosta yrityskäyttäjien on 

entistä helpompi aloittaa mallien tuottava käyttö. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Parannettu pankkitilin täsmäytys sekkien osalta ja parannettu raportointi 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Pankkitilin täsmäytys on keskeistä kaikissa yrityksissä, ja sen suorittaminen tehokkaasti on 

tärkeää kaikille talousosastoille. Parantuneet täsmäytyssäännöt nopeuttavat pankkitilien 

täsmäyttämistä. 

Toiminnon tiedot 

Pankkitilin täsmäytyksessä pankin sekkitapahtumat täsmäytetään nyt sekkitapahtumien tietojen 

perusteella. Tällä tavoin täsmäytyksen luotettavuus paranee huomattavasti verrattuna siihen, että 

käytettäisiin vain pankkitapahtumia. Täsmäytysääntöjä on myös selkeytetty, ja koska sääntöjä on 

nyt enemmän, täsmäytysten onnistumisprosentti paranee. 

Testiraporttia on muutettu siten, että KP-tilin saldo -kentässä näkyy nyt KP-tilin todellinen saldo 

tiliotteen loppusaldon päivämääränä. Tällä tavoin suorat kirjaukset KP-tilille on helppo havaita. 

Suora kirjaus KP-tilille aiheuttaa usein virheitä pankkitilin täsmäytyksessä. 

KP-tilin saldo (PVA) -kenttä lasketaan, jos käytössä on valuutta, jota pankki on määritetty 

käyttämään. Vaikka joissakin tapauksissa tämä voi aiheuttaa pyöristyksen vuoksi eroja 

todellisissa pankkisaldoissa, suorat kirjaukset KP-tilille ovat silti havaittavissa. 

Erojen summa -kenttä on sama kuin täsmäytettyjen tapahtumien Ero-sarakkeen summa. 

Summan näkyminen myös otsikossa on kätevää. 

Tilioteraportti sisältää nyt maksut, jotka olivat avoimia, kun pankkitilin täsmäytys kirjattiin. 

HUOMAUTUS Raportti vertaa pankkitilitapahtumien sulkemispäiviä tiliotteen kenttään ja 

määrittää tällä tavoin, mitkä tapahtumat olivat avoimia, kun pankkitilin täsmäytys kirjattiin. Jos 

pankkitilin täsmäytys tehdään käänteisessä aikajärjestyksessä ja edellisen kauden tapahtumat 

ohitetaan (esimerkiksi, minkä lisäksi voidaan myös käsitellä tiliotteen loppusaldoja), tapahtumat 

voivat näkyä avoimina testiraportissa; ne eivät kuitenkaan näy avoimina tilioteraportissa. Tämä 

on tarkoituksellista. Jos pankkitilien täsmäytykset tehdään yhdenmukaisesti, molemmissa 

raporteissa näkyy oikeat tapahtumat. 

Uudet toiminnot ovat käytettävissä Pankkitilin täsmäytys -sivulla, jossa testiraportti sijaitsee, ja 

Pankkitilin tiliotteet -raporteissa. 
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Kun KP-tili lisätään pankkitilin kirjausryhmään pankkitilikortissa, varoitus ilmoittaa, jos KP-tili sallii 

suoran kirjauksen. Näin voidaan päättää, jätetäänkö suora kirjaus käyttöönotetuksi esimerkiksi 

silloin, jos alkusaldon hallinta on välttämätöntä. Lisätietoja on kohdassa Alkusaldon antaminen. 

 

Pankkitilin kortin maksujen täsmäytyskirjauskansion numerosarjakenttä 

 

Varoitus, jos pankkitilin kirjausryhmään lisätään KP-tili, jossa saa tehdä suoria kirjauksia 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Laajennettu tekstitoiminto ALV-lausekkeita varten 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat noudattaa ALV-lausekkeiden pitkää tekstiä koskevia paikallisia vaatimuksia. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts#entering-an-opening-balance
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Toiminnon tiedot 

ALV-lausekkeissa toteutetaan laajennettu tekstitoiminto, joten jos maa edellyttää pitkää tekstiä, 

asiakkaat voivat kirjoitta tekstin laajennettuna tekstinä. Käyttäjät voivat myös nähdä tekstin 

myynti- ja ostoraportteihin tulostettuna. 

ALV-lausekkeen tekstin voi määrittää avaamalla ALV-lauseet-sivun, valitsemalla ALV-

lausekkeen, johon pitkä teksti lisätään, ja valitsemalla sitten Lisätekstit-toiminnon. Määritä 

Lisätekstiluettelo-sivulla uusi ALV-lausekkeeseen lisättävä lisäteksti. Lisäksi voidaan määrittää 

osto- tai myyntiasiakirjat, joissa lisätekstin sisältävää ALV-lauseketta halutaan käyttää. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Talousraportointi korvaa KP-raporttimallit 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin käytön aloittamista on helpotettu uusien käyttäjien osalta vaihtamalla KP-

rapottimallien nimeksi talousraportointi. Talousraportin määritelmä on myös erotettu rivien ja 

sarakkeiden määritelmästä. Tämä selventää sitä, että talousraportti koostuu sekä rivi- ja 

sarakemääritelmistä että muista lisäparametreista. 

Toiminnon tiedot 

Talousraportointia voi nyt käyttää hakusanana sekä tuotteen omissa hakukentissä että joidenkin 

aloitussivujen linkeissä. 

Talousraportointi-linkki avaa talousraporttiluettelon, ja tähän luetteloon voi lisätä käyttäjän 

määrittämiä raportteja. Talousraporteilla on oma nimi, rivimääritelmä, sarakemääritelmä ja 

lisäparametreja, jotka määritetään, kun Talousraportti-sivu avataan. Aiemmissa versioissa 

tämän sivun nimi oli Yleiskatsaus. 
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Aiemmin KP-raporttimalleina tunnettuja objekteja kutsutaan nyt rivimääritelmiksi, joihin voi 

edelleen määrittää oletusarvoisen sarakeasettelun ja analyysinäkymän: Sarakeasettelut 

muuttuvat sarakemääritelmiksi. Sekä rivi- että sarakemäärityksiä voidaan muokata erillään 

talousraporteista. Sarakemääritykset voidaan nyt kopioida, mikä helpottaa sarakemääritysten 

varianttien tekemistä. 

Tulossa lisätietoja: Nimimuutokset siirretään sivuille, jotka käyttivät KP-raporttimalleja viitteenä. 

VIHJE Kun hakusanana on KP-raporttimallit, hakutulokset koskevat talousraportointia. 

 

Uusi sarakemäärityksen kopiointitoiminto 

 

Uusi talousraporttiluettelo 

 

Uusi talousraportin määrityksen muokkaussivu 
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Talousraporttien valmistelu KP-raporttimallien ja tililuokkien avulla (dokumentaatio) 

Kirjattujen ja kirjaamattomien asiakirjarivien etsiminen hakutoiminnolla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakirjarivejä sisältäviä sivuja käytetään usein analyyseissa. Nyt niiden etsimistä on tehostettu, 

sillä tuotteen hakukentän ja aloitussivulla olevien asiakirjan kirjanmerkkilinkkien avulla pääsee 

kätevästi alkuperäiseen tai suodatettuun näkymään. 

Toiminnon tiedot 

Tuotteen omassa hakukentässä voi hakea seuraavia sivuja, jotka on tässä ryhmitelty 

asiakirjatyypin mukaan. 

Kirjatut asiakirjat: 

• Kirjatut ostolaskun rivit (sivu 529) 

• Kirj. tavaran vast.oton rivit (sivu 528) 

• Kirj. ostojen hyv.laskun rivit (sivu 530) 

• Kirjatut myyntilaskun rivit (sivu 526) 

• Kirjatut myyntitoim. rivit (sivu 525) 

• Kirj. myyntihyvityslask. rivit (sivu 527) 

Avoimet asiakirjat: 

• Ostorivit (sivu 518) 

• Myyntirivit (sivu 516) 

Jos käytössä Premium-käyttöoikeus 

• Tuot.til. komp.rivit (sivu 5407) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bi-how-work-account-schedule
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Sivuja voi lisätä aloitussivulle lisäämällä niihin hakutuloksissa kirjanmerkin. Lisätietoja on 

kohdassa Sivun tai raportin lisääminen kirjanmerkkeihin roolikeskuksessa. 

Lisäksi voidaan lisätä näkymiä, joissa on valmiiksi valitut suodattimet ja lajittelu. Lisätietoja on 

kohdassa Luettelonäkymien tallentaminen ja mukauttaminen 

 

Näyttökuvassa tuotteen oma hakukenttä ja hakutulokset 

Katso myös 

Sivujen ja tietojen etsiminen Kerro, mitä haluat tehdä -toiminnolla (dokumentaatio) 

Joustava lajittelu Suunnittelutyökirja-sivulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Suunnittelutyökirja- ja Hankintalista-sivujen käyttämistä yhdenmukaistetaan antamalla 

mahdollisuus lajitella rivit molemmilla sivuilla valitsemalla sarakkeen nimi. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-bookmarks
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-search
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Toiminnon tiedot 

Suunnittelutyökirja-sivu eroaa edelleen jonkin verran Hankintalista-sivusta, koska sitä voidaan 

käyttää monitasoisissa tuotantotilauksissa. Rivien lajitteluperusteena käytetään oletusarvoisesti 

Nimikenro-kenttää. Monitasoisten tilausten rivit näytetään ryhmittelemällä saman tilauksen eri 

nimikkeet käyttämällä lajitteluperusteena Viitatun tilauksen nro -kenttää. Tuotanto-ohjelma 

tilaus- ja Suunnittelun taso -kenttiä voi käyttää rivihierarkian selkeyttämiseen. 

 

Suunnittelutyökirja 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Katso myös 

Suunnittelutyökirjat ja hankintalistat (dokumentaatio) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6b31ab76-7c61-eb11-8fed-0003ff45c34e
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-about-planning-functionality#planning-worksheets-and-requisition-worksheets
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Varianttikoodien syöttämisen tekeminen pakolliseksi 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tietojen syöttämiseen liittyvien virheiden välttäminen käsiteltäessä nimikkeitä, joilla on variantteja. 

Toiminnon tiedot 

Nimikevariantit ovat kätevä tapaa pitää nimikeluettelo hallittavana, etenkin jos lähes samanlaisia 

nimikkeitä on runsaasti. Kyse voi olla esimerkiksi nimikkeistä, jotka eroavat toisistaan vain värin 

osalta. Sen sijaan että kukin variantti määritettäisiin erilliseksi nimikkeeksi, voidaan määrittää yksi 

nimike, ja määrittää sitten eri värit nimikkeen varianteiksi. 

Tässä julkaisuaallossa järjestelmänvalvojilla on mahdollisuus edellyttää, että käyttäjät määrittävät 

asiakirjoissa ja kirjauskansioissa variantin nimikkeille, joilla on variantteja. 

Ominaisuus aktivoidaan siirtymällä Varastonhallinnan asetukset -sivulle ja valitsemalla Versio 

pakollinen, jos on -kentän. 

Tämän yleisen asetuksen voi ohittaa tiettyjen nimikkeiden osalta. Kunkin nimikkeen nimikekortin 

Versio pakollinen, jos on -kentässä on seuraavat vaihtoehdot: 

• Oletus: varastonhallinnan asetusten asetusta käytetään tässä nimikkeessä. 

• Ei: käyttäjien ei tarvitse määrittää varianttia nimikkeelle. 

• Kyllä: jos nimikkeellä on ainakin yksi variantti, käyttäjien on määritettävä sopiva variantti, sillä 

muutoin tapahtuman kirjaus estetään. 

HUOMAUTUS Nämä asetukset eivät vaikuta nimikkeisiin, joilla ei ole variantteja. 

Jos ominaisuus on otettu käyttöön, käyttäjät näkevät kenttä pakollinen -kuvakkeen 

asiakirjoissa, jos nimikkeillä on variantteja. Käyttäjät eivät voi kirjata tapahtumaa, jos varianttia ei 

ole määritetty. 
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Varastonhallinnan asetukset -sivu 

 

Nimikkeen kortti 
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Myyntitilaus 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Katso myös 

Varaston määrittäminen (dokumentaatio) 

Prosessin kunkin vaiheen nimikekulujen kirjaaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Myynti- tai ostoprosessin kustannusten rekisteröintitapa ja -ajankohta on nyt entistä joustavampi. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=93ad1819-f736-ea11-8454-0003ff68915b
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-setup-inventory
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Toiminnon tiedot 

Kustannusten ja sieppauksen arvostuksen seurantaa helpottaa se, että varastonimikkeisiin on 

sisällytettävä nimikkeitä ostettaessa tai myytäessä syntyvät lisätyt kustannukset, kuten rahti, 

fyysinen käsittely, vakuutus ja kuljetus. Ostojen osalta ostetun nimikkeen kokonaiskustannukset 

koostuvat toimittajan ostohinnasta ja kaikista suorista lisänimikekuluista, jotka voidaan 

määritellä yksittäisiin vastaanottoihin tai palautustoimituksiin. Myynnin osalta myytyjen 

nimikkeiden lähetyskulujen tietäminen voi olla yritykselle yhtä tärkeää kuin ostettujen 

nimikkeiden kokonaiskustannusten tietäminen. 

Tämä julkaisuaalto tuo lisää joustavuutta nimikekulujen kirjaamistapaan ja -ajankohtaan. 

Esimerkkiskenaario: 

Luodussa ostotilauksessa on kolme riviä. Kaksi riveistä on tarkoitettu nimikkeille, ja yhdelle riville 

siepataan nimikekulut, jotka kohdistetaan summakohtaisesti nimikkeisiin. 

Kun tavarat on toimitettu, huomataan, että ensimmäisen nimike puuttuu, joten sitä ei voi 

merkitä vastaanotetuksi. Vain toisen rivin nimike voidaan vastaanottaa ja kirjata. Se voidaan 

lähettää asiakkaalle. Toinen nimike käsitellään myöhemmin. 

Miten nimikekulut käsitellään tässä tapauksessa? 

Se on helppoa Nimikekulujen määritys -sivun uuden Käsiteltävä määrä -kentän avulla. 

Käsiteltävä määrä -kentän arvoksi määritetään 0, jonka jälkeen voidaan muokata 

ostotilausrivien Käsiteltävä määrä -kenttää. Se tehdään kopioimalla Käsiteltävä 

nimikekulumäärä -kentän arvo. 

Osittainen lasku, jossa nimikekulu on kohdistettu yhdelle riville, voidaan nyt kirjata, ja tällä tavoin 

voidaan varmistaa, että kaikki kustannuskertoimet otetaan huomioon. 

Kun toinen nimike on valmis käsiteltäväksi, Käsiteltävä määrä -kenttä tarvitsee vain päivittää ja 

tilaus kirjata. 
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Ostotilaus ja nimikekulut 

 

Käsiteltävä määrä Nimikekulujen määritys -sivulla 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6f45e6e6-8f0b-ea11-b862-0003ff68edfa
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Katso myös 

Kaupan lisäkustannusten ottaminen huomioon nimikekulujen avulla (dokumentaatio) 

Palvelu – pieniä parannuksia 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Palveluiden hallintaan on tehty vähäisiä parannuksia. 

Toiminnon tiedot 

Myynti- ja ostoasiakirjoissa sekä nyt myös huoltoasiakirjoissa voidaan lisätä tietoja ja hallita 

sähköpostiasettelua Käytä sähköpostin perustekstinä- ja Sähköpostin perustekstin asettelun 

kuvaus -kenttien avulla raporttia lähetettäessä. Esimerkiksi Käytä sähköpostin perustekstinä -

kenttä lisää sähköpostiviestiin tietoja, kuten laskun numeron tai eräpäivän. Sähköpostin 

perustekstin asettelun kuvaus antaa mahdollisuuden käyttää mukautettua raporttiasettelua. 

Nämä kentät ovat nyt käytettävissä Raporttivalinta – Huolto -sivulla. 

Lisäksi vakiohuoltokoodeihin sisällytettävät nimiketyypit on laajennettu sisältämään huollon ja 

ei-varastoitavia nimikkeitä. Jos tietyn tyyppinen huolto suoritetaan usein, aikaa voi säästää 

luomalla vakiohuoltokoodi, joka sisältää huoltoasiakirjaan lisättävät rivit. Kun huoltoasiakirja 

luodaan ja vakiohuoltokoodi valitaan, sen rivit lisätään asiakirjaan. 

 

Näyttökuvassa Raporttivalinta – Huolto 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/payables-how-assign-item-charges
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Yksinkertaistettu Shopify-yhteys 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Central tekee yhteistyötä Shopifyn kanssa ja auttaa asiakkaita luomaan aiempaa 

paremman verkko-ostokokemuksen. Shopify tarjoaa kauppiaille helppokäyttöisen sähköisen 

kaupankäyntiratkaisun. Business Central puolestaan tarjoaa kattavan liiketoimintojen hallinnan 

talous-, myynti-, palvelu- ja toimintotiimeille samassa sovelluksessa. Kahden järjestelmän välinen 

sujuva yhteys synkronoi tilaukset, varaston ja asiakastiedot. Näin varmistetaan, että kauppiaat 

voivat täyttää tilaukset aiempaa nopeammin ja palvella asiakkaita entistä paremmin. Tämän 

yhteistyön ansiosta Business Central voi yhdistää tietoja ja auttaa näin yrityksiä sopeuttamaan 

toimintoja nopeasti sekä työskentelemään aiempaa älykkäämmin ja tehokkaammin. 

Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa käyttöliittymään tehdään asiakaspalautteeseen perustuvia parannuksia. 

Shopify-kauppa-kortti 

• Kaupan koodi -kenttä on nyt pakollinen, joten tyhjän koodin sisältävää kauppakorttia ei voi 

luoda vahingossa. 

• Nimikkeiden synkronointi -välilehden uusi nimi on Nimikkeen/tuotteen synkronointi, 

mikä auttaa käyttäjää hahmottamaan termien erot. 

• Varaston synkronointi -välilehti on poistettu. Varastoa seurataan- ja 

Oletusvarastokäytäntö-kentät on siirretty Nimikkeen/tuotteen synkronointi -välilehteen. 

Tämä tuo selkeämmin esille sen, että kyseiset kentät ovat Shopifyssa luoduissa tuotteissa 

käytettäviä oletusarvoja. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=b35cb3f4-8e97-eb11-89ee-0003ff45d48e
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• Joitakin kenttiä on mahdollista muokata vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, mikä auttaa 

käyttäjiä keskittymään tärkeisiin asetuksiin. Lisätietoja on alla olevassa taulukossa. 

• Kuvien synkronointi -kentän tyhjän vaihtoehdon nimi on pois käytöstä, mikä osoittaa, ettei 

kuville tehdään mitään, ellei jotakin muuta vaihtoehtoa valita. 

• Synkronoi tilaukset- ja Synkronoi toimitukset -toiminnot on lisätty synkronointiryhmään. 

Kentän nimi Muokattavissa, jos ehto täyttyy 

Voi päivittää Shopify-

tuotteita 

Synkronoi nimike -kentän asetuksena on Shopifyhin 

Nimikemallin koodi Otettu käyttöön Luo tuntemattomat nimikkeet automaattisesti -

vaihtopainikkeella 

Varastointiyksikön 

kenttäerotin 

Varastointiyksikön yhdistämismääritykset -kentän asetuksena on 

Nimikenro + versiokoodi 

Version etuliite Varastointiyksikön yhdistämismääritykset -kentän asetuksena on 

Versiokoodi tai Nimikenro + versiokoodi 

Voi päivittää Shopify-

asiakkaat 

Otettu käyttöön Vie asiakas Shopifyhin -vaihtopainikkeella 

Shopify-sijainnit 

• Kenttien järjestystä on muutettu. Sijaintisuodatus-kenttä on nyt lähempänä Pois käytöstä -

kenttää, sillä kumpikin liittyy varaston synkronointiin. 

• Asetusten tarkistamisesta muistutetaan, jos suodattimet on määritetty mutta Pois käytöstä -

vaihtopainike ei ole käytöstäpoistoasennossa. 

• Sijaintisuodatus-pyyntösivu on nyt poistettu ja käytössä on suodatuksen vakiokokemus. 

Nimekkeiden lisääminen Shopifyhin 

Lisää nimike Shopifyhin -tehtävä suoritetaan ensimmäisenä, kun nimikkeitä lähetetään 

Shopifyhin. Tavallisesti Synkronoi kuvat- ja Synkronoi varasto -toiminnot käynnistyvät, kun 

tämä tehtävä on valmis. Nimikkeen synkronointi voi kuitenkin kestää jonkin aikaa. 

Synkronoi kuva- ja Synkronoi varasto -vaihtopainikkeet on lisätty Lisää nimike Shopifyhin -

tehtävän pyyntösivulle. Tehtävät voidaan käynnistää niiden avulla automaattisesti. Nämä 

vaihtopainikkeet ovat aktiivisia, jos kauppa, johon nimikkeitä lisätään, on määritetty 

synkronoimaan kuvat ja varasto. 
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HUOMAUTUS Synkronoi kuva- ja Synkronoi varasto -vaihtopainikkeet toimivat täsmälleen 

samoin kuin Synkronoi kuva- ja Synkronoi varasto -toiminnot, ja ne synkronoivat kaikki 

Shopify-tuoteluettelon tietueet; synkronointi ei siis koske vain Lisää nimike Shopifyhin -

tehtävän lisäämiä tietueita. 

Visualisointi lisätään osoittamaan, että Kaupan koodi -kenttä on pakollinen. 

Myyntitilaukset 

• Lajittelua on muutettu, ja uusimmat tilaukset näkyvät nyt luettelon yläosassa. 

Lajitteluperusteena on Luotu-kenttä. 

• Huipputoiminto lisättiin Myyntitilauksen nro- ja Myyntilaskun nro -kenttiin, joten kentästä 

voi siirtyä suoraan liittyviin myyntiasiakirjoihin. 

• Synkronoi toimitukset Shopifyhin -toiminto lisättiin Shopify-tilaukset-sivulle. Tämä tuo 

selkeämmin esille sen, että tilausten tuomisen lisäksi toimitukset on vietävä Shopifyhin. 

• Tapahtumien lajittelua on muutettu, ja uusimmat tapahtumat näkyvät nyt luettelon 

yläosassa. Lajitteluperusteena on Luotu-kenttä. 

• Maksujen lajittelua on muutettu, ja uusimmat tapahtumat näkyvät nyt luettelon yläosassa. 

Lajitteluperusteena on Päivämäärä-kenttä. 

Synkronoinnin tila 

Shopify-toiminnot-ruudussa on nyt kaksi uutta pinoa: 

• Käsittelemättömät toimitukset: Tässä pinossa näkyvät kirjatut toimitukset, joita ei ole 

synkronoitu Shopifyhin. Yleensä se tarkoittaa sitä, että Synkronoi toimitukset Shopifyhin -

tehtävä on suoritettava. 

• Synkronointivirheet: Tämä pino näyttää sellaisten epäonnistuneiden työjonon 

lokimerkintöjen määrän, jotka liittyvät erilaisiin synkronointiaktiviteetteihin. Tämä jono auttaa 

huomaamaan ongelmat, jos prosessi on kokonaan automatisoitu ja kaikki suoritetaan 

valvomattomassa tilassa. 
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Shopify-kauppa-kortti 

 

Lisää nimike Shopifyhin 
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Shopify-tilaukset 

 

Shopify-toiminnot 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Projekteissa käytettyjen kohteiden, kuten poimintojen, seuraaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Projektisuunnitteluriveiltä voi siirtyä Nimikkeen seurantarivit -sivulle, jossa voidaan määrittää 

projektisuunnittelurivin erä- ja sarjanumerot tai pakkauksen tiedot. Tämä nopeuttaa käyttöä 

myöhemmissä vaiheissa, minkä lisäksi voidaan avata poiminta- ja suunnitteluskenaarioita. 

Toiminnon tiedot 

Koska toimitusketjun tavaravirta monimutkaistuu nykyisin koko ajan, nimikkeiden seurata on 

entistäkin tärkeämpää yrityksille. Nimikkeen tapahtumavirran seuraaminen on lakisääteistä 

esimerkiksi lääke- ja kemianteollisuuden toimituksissa. Joissakin yrityksissä halutaan puolestaan 

seurata tuotteiden takuuta tai vanhentumispäivää asiakaspalvelun vuoksi. 

Tässä julkaisuaallossa nimikkeen seurantamoduuli laajennetaan kattamaan 

projektisuunnittelurivit. Käyttäjät voivat käyttää Nimikkeen seurantaikkuna -toimintoa 

Projektisuunnittelurivit-sivulla, jossa voi määrittää tietyn erä-, sarja- tai pakkausnumeron 

entistä varhaisemmassa vaiheessa. Nimikeseuranta on lisäksi edellytys monissa skenaarioissa, 

kuten varaston poiminnoissa tai tietyn nimikkeen seurannan suunnittelussa. 

Nimikeseuranta voidaan määrittää vain riveille, joiden tyyppi on Budjetti tai Sekä budjetti että 

laskutettava. Mikä tahansa määritetty sarja- ja eränumero koskee vain prosessin kulutusosaa, ja 

se siirretään projektikirjauskansion riveille, varaston poimintaprosessiin ja fyysisen varaston 

poimintaprosessiin. Nimikeseurantaa ei siirretä myyntilaskuihin. 

HUOMAUTUS Varaston poiminnan tai fyysisen varaston poiminnan käyttö projekteissa 

edellyttää, että Ominaisuuspäivitys: Ota käyttöön varaston ja fyysisen varaston poiminnat 

Projekteista -ominaisuus otetaan käyttöön Ominaisuuksien hallinta -sivulla. 

 

Nimikkeen seurantarivit -toiminto Projektisuunnittelun rivit -sivulla 
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Varaston poiminta ja seuratut nimikkeet 

 

Fyysisen varaston poiminta ja seuratut nimikkeet 
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Uusi ALV-pvm-kenttä asiakirjoissa ja tapahtumissa 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat raportoida ALV-ilmoitukset ja -palautukset uuden ALV-pvm-kentän avulla 

Kirjauspvm-kentän sijaan, jotta tiettyjen maiden vaatimukset täyttyvät. 

Toiminnon tiedot 

Joissakin maissa ALV-ilmoitusten ja -palautusten raportoinnissa edellytetään muun kuin 

Kirjauspvm-kentän arvon käyttämistä. Joskus päivämäärä voi olla asiakirjan pvm, mutta jopa 

tämä päivämäärä voi olla eri kuin vaadittu päivämäärä. Tästä syystä uusi ALV-pvm on kaikissa 

osto- ja myyntiasiakirjoissa sekä kirjauskansioissa. Vaikka käyttäjät voivat määrittää ennen 

aloittamista ALV-pvm-oletusarvon (Kirjauspäivä tai Asiakirjan päivämäärä) pääkirjanpidon 

asetuksissa, päivämäärä voidaan vaihtaa yksittäisissä asiakirjoissa tai kirjauskansioissa. Kun 

asiakirja on kirjattu, uusi ALV-pvm näkyy ALV- ja KP-tapahtumissa. ALV-pvm voidaan 

tarvittaessa vaihtaa kirjauksen jälkeen. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=93ad1819-f736-ea11-8454-0003ff68915b
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Uusi ALV-pvm-kenttä ostotilauksessa 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Tiedonsiirron entistä helpompi määrittäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=94d28c0a-0bb1-ec11-826d-0003ff45cee2


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 336 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Liiketoiminta-arvo 

Tiedonsiirron helpottaminen taulukoissa, joissa on tietoja ulkoisista tiedostoista. 

Toiminnon tiedot 

Business Central voidaan määrittää siirtämään tietoja taulukoista, joissa on tietoja ulkoisista 

tiedostoista. Kyse on esimerkiksi sähköisten asiakirjojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta 

taikka pankkitietojen tai muiden tietojen, kuten palkanlaskennan, vaihtokurssien ja 

nimikeluetteloiden, tuomisesta ja viemisestä. Tässä julkaisuaallossa tätä ominaisuutta 

parannetaan lisäämällä uusia toimintoja ja helpottamalla eri tyyppisten tietojen käsittelyä: 

Parannuksia ovat esimerkiksi mahdollisuus valitun kentän mukaiseen ryhmittelyyn, tulosten 

lajittelu avainindeksin avulla sekä uudet muuntotyypit Pyöristys ja Kenttähaku. 

 

Näkyvissä ryhmittely ja tiedonsiirtomääritykset 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Tietoja tiedonsiirtokehyksestä (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-about-the-data-exchange-framework
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Usean maksusuorituksen saajan osoitteen käyttäminen toimittajia varten 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Monta maksusuorituksen saajan osoitetta jokaisella toimittajalla lisää joustavuutta maksettaessa 

laskuja sekillä. 

Toiminnon tiedot 

Maksusuorituksen saajan osoitteita käytetään, kun toimittajille maksamista varten tulostetaan 

sekkejä. Toimittajilla voi olla useita maksusuorituksen saajan osoitteita maksuja varten. 

Toimittaja voi esimerkiksi toimittaa nimikkeen tytäryhtiöltä, mutta haluaa saada maksun 

pääkonttoriin. Business Centralin avulla kullekin toimittajalle voidaan määrittää useita 

postiosoitteita. Tällöin on helppo valita oikea paikka, johon maksut lähetetään laskukohtaisesti. 

Maksusuorituksen saajan osoitteet ovat käytettävissä ostotilausten ja laskujen Toimittajakortti-

sivuilla sekä Toimitus ja maksut -pikavälilehdessä. 

Kun maksupäiväkirjarivejä luodaan Maksa toimittajalle- tai Luo maksu -toiminnoilla Toimittajat-

luettelosivulla tai Toimittajakortti-sivulla tai Kohdista tapahtumat -toiminnolla 

maksukirjauskansiossa, Business Central käyttää maksusuorituksen saajan koodia 

toimittajatapahtumassa. Tämä arvo voidaan korvata. 

 

Maksusuorituksen saajan osoite voidaan lisätä toimittajille toimittajakortissa 
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Maksusuorituksen saajan osoitteet voidaan valita Toimitus ja maksu -pikavälilehden 

Ostotilaukset-kohdassa 

Katso myös 

Uusien toimittajien rekisteröinti (dokumentaatio) 

Maksujen täsmäytyskirjauskansion tapahtumien palautus 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Maksujen täsmäytyskirjauskansioissa voidaan käyttää erilaisia numerosarjoja. Lisäksi kaikki 

kirjauskansion kautta tehdyt kirjaukset voidaan peruuttaa. 

Toiminnon tiedot 

Jos Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivua käytetään rekisteröinnissä ja asiakasmaksujen 

kohdistamisessa, kirjauskansio voidaan määrittää käyttämään tiettyjä numerosarjoja, mikä 

helpottaa kirjauskansion kautta kirjattujen tapahtumien tunnistamista. Numerosarjat määritetään 

Kirjaus-pikavälilehden Pankkitili-sivulla. 

Kun automaattista sovellusta käytetään, Business Central ohittaa jo kirjatut pankkitilitapahtumat. 

Tämä estää tehtävien kirjaamisen kahdesti. 

Seuraavat on lisätty testiraporttiin pankkitilin täsmäytystä varten: 

• Tiliotteen päivämäärä lisätään kirjauskansion tapahtumien viimeisimpänä päivämääränä. 

• Tiliotteen loppusaldo lisätään kirjauskansion summien summana. 

• Avoimet maksut ja sekit lasketaan niiden pankkitilitapahtumien perusteella, jotka on 

tiliotteen kohdistamattoman lopetuspäivämäärän sisällä ja joita ei siksi suljeta pankkitilin 

täsmäytyksen aikana. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/purchasing-how-register-new-vendors
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Muiden kirjauskansioiden tavoin kirjattuja tapahtumia korjattaessa voidaan peruuttaa 

tapahtumat, jotka kirjattiin KP-rekisteri-sivun maksujen täsmäytyskirjauskansiossa. Tapahtumia 

voi olla hyödyllistä peruuttaa, jos maksu esimerkiksi kohdistettiin väärälle asiakkaalle. Kun 

kirjattujen asiakastapahtumien kohdistus on poistettu, Peruuta tapahtumat -toiminnon avulla 

voidaan peruuttaa KP-rekisteri-sivulla kirjauskansio, johon maksut kirjattiin. Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää Kirjatut yleiset päiväkirjat -sivulla Kopioi valitut rivit kirjauskansioon -

toimintoa, jos halutaan peruuttaa tietyt rivit kirjatusta maksujen täsmäytyskirjauskansiosta. 

Katso myös 

Asiakasmaksujen täsmäytys maksamattomien myyntiasiakirjojen luettelosta (dokumentaatio) 

Maat ja alueet 

Yleiskatsaus 

Uusien maiden ja alueiden lisäyksen jälkeen Business Central on nyt saatavana yli 100 maassa ja 

alueella. Laajentuminen uusin maihin ja uusille alueille tapahtuu kumppanien toteuttamien 

lokalisointien kautta. Kumppanit luovat soveltuvat lokalisointisovellukset ja julkaisevat ne 

AppSourceen. Yhdessä sisäisen kielivalikoiman kanssa maailmanlaajuisesti on yli 100 maata ja 

aluetta, joissa Business Central on asiakkaiden käytettävissä. 

KP-päiväkirjan saldon tarkistaminen korjauksen avulla – Tšekki 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat kirjata tämän ominaisuuden avulla korjaustapahtumia siten, etteivät ne nosta 

tilin liikevaihtoehtoa. 

Toiminnon tiedot 

Perussovelluksen yleisen päiväkirjan kirjaustoiminnossa on tarkistus, joka edellyttää, että kaikilla 

asiakirjan riveillä on sama Korjaus-kentän arvo. 

Tämän päivityksen ansiosta tšekinkielisen version Salli yhdistelmäasiakirja -kenttä voidaan 

ottaa käyttöön Yleisen päiväkirjan erä -sivulla. Jos kenttä otetaan käyttöön, asiakirja voidaan 

kirjata yhtenä asiakirjanumerona yleisessä päiväkirjassa, vaikka siinä on normaaleja rivejä 

(Korjaus-kentän arvo on Ei) ja korjausrivejä (Korjaus-kentän arvon on Kyllä). Sitä käytetään 

tilanteissa, joissa ei haluta nostaa tilin liikevaihtoa kirjaamalla korjaus. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/receivables-how-reconcile-customer-payments-list-unpaid-sales-documents
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Määritettävä ja uudistettu Intrastat-ratkaisu 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Uusi Intrastat-toiminto kattaa kaikki tuetut maat ja alueet, sillä käytettävissä on määritettävä 

raportointimenetelmä. 

Toiminnon tiedot 

Uusi Intrastat-ratkaisu sisältää asiakirjan, jossa on erilaisia tiloja, ja näiden tilojen avulla näytetään jo 

raportoitujen kausien historiatiedot. Intrastat-toimintoa voi käyttää sekä osto- että myyntiasiakirjoissa. 

Intrastat-tapahtumien aihe sisältää nimikkeet (tyyppi=varasto) ja käyttöomaisuuden. Monia 

nykyisiä ominaisuuksia on parannettu tässä julkaisuaallossa, ja raportointi on määritettävissä ilman 

kiinteästi koodattuja tiedostovientejä tiedonsiirtokehyksen avulla. 

Tekniseltä kannalta uusi Intrastat-raportointiominaisuus toimitetaan laajennuksena. 
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Intrastat-raportti 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Intrastat-määritys ja raportointi (dokumentaatio) 

Valuuttakohtaisen oletuspankkitilin määrittäminen – Tšekki 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjien aikaa säästyy tietoja syötettäessä, kun tilille määritettyä valuuttaa käytettäessä 

pankkitili määritetään oletustiliksi. Tili määritetään sitten käytettäväksi valuuttaa käyttävissä 

myynti- ja palveluasiakirjoissa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-how-setup-report-intrastat
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Toiminnon tiedot 

Nykyiset tšekinkieliset ominaisuudet, joilla yrityksen pankkitilin tiedot täytetään myynti- ja 

palveluasiakirjoihin, kohdistetaan sen perussovelluksen ominaisuuksien kanssa, jonka 

käyttämään pankkitiliin on määritetty soveltuva valuutta ja jossa Käytä oletusvaluuttana -

kenttä on valittu. 

Tili määritetään myynti- ja palveluasiakirjojen oletustiliksi valitsemalla Pankkitilin kortti -sivulla 

Käytä oletusvaluuttana -kenttä. Tarvittaessa on mahdollista valita toinen tili asiakirjaa 

käytettäessä. 

Kun myynti- tai palveluasiakirjoja kirjataan, valittu pankkitili kopioidaan kirjattujen asiakirjojen 

Pankkitilin koodi -kenttään. Kirjatun asiakirjan pankkitili voidaan vaihtaa Päivitä asiakirja -

toiminnolla. Tämän toiminnon avulla voidaan muuttaa myös Muuttuja-, Tietty- ja Vakio-

tunnuskenttien arvoja. Kun nämä kentät täytetään, tunnus muuttuu asiakirjassa ja myös 

vastaavissa asiakastapahtumissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Pankkitilien määrittäminen (dokumentaatio) 

Tšekinkielisten asiakirjojen sähköpostimallin Word-asettelu 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä päivitys tehostaa tšekinkielisten asiakirjojen lähettämistä sähköpostitse. 

Toiminnon tiedot 

Käyttäjien tulosteasiakirjojen lähettämistä sähköpostitse on helpotettu siten, että Business 

Centralin tšekinkieliseen versioon on päivitetty Word-asettelu asiakirjojen sähköpostin 

perustekstiä varten. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi myyntitarjous, myyntitilauksen vahvistus, 

myyntilasku, myynnin hyvityslasku, ostotilaus, muistutus, myynnin ennakkolasku ja myynnin 

ennakkoveroasiakirja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Albania 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Albaniaan tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä 

Albaniassa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Georgia 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 
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Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Georgiaan tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä 

Georgiassa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Israel 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Israeliin tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä Israelissa. 

Israelin lokalisointi ei tue kirjoitusta oikealta vasemmalle, ja se perustuu englannin kieleen. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Jordania 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Jordaniaan tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä 

Jordaniassa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Kuwait 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Kuwaitiin tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä 

Kuwaitissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 
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Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Monaco 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Monacoon tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit luovat 

soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen kielivalikoiman 

kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä Monacossa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Mongolia 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Mongoliaan tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä Mongoliassa. 
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Montenegro 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Montenegroon tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. 

Kumppanit luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. 

Yhdessä sisäisen kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden 

käytettävissä Montenegrossa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Pohjois-Makedonia 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 
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Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Pohjois-Makedoniaan tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. 

Kumppanit luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. 

Yhdessä sisäisen kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden 

käytettävissä Pohjois-Makedoniassa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Oman 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Omaniin tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit luovat 

soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen kielivalikoiman 

kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä Omanissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Maa- ja aluekohtainen laajentuminen – Pakistan 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Business Centralin verkkoversiolle on suuri kysyntä. Maailmanlaajuinen saatavuus 

laajenee entistä useampiin maihin ja useammille alueille, jotta pienet ja keskisuuret yritykset 

ympäri maailmaa voisivat tehostaa toimintaansa. 

Toiminnon tiedot 

Laajentuminen Pakistaniin tapahtuu kumppanien toteuttamien lokalisointien kautta. Kumppanit 

luovat soveltuvat lokalisointisovellukset, jotka julkaistaan sitten AppSourceen. Yhdessä sisäisen 

kielivalikoiman kanssa Dynamics 365 Business Central on sitten asiakkaiden käytettävissä 

Pakistanissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

IRS 1096 -lomake (Yhdysvallat) 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat käyttää 1096-lomaketta muiden paperilomakkeiden lähettämiseen 

Yhdysvaltojen IRS-virastoon. 

Toiminnon tiedot 

Lomakkeen 1096 avulla voidaan siirtää paperilomakkeet 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498 ja 

W-2G IRS-virastoon. Business Centralin käyttäjät voivat nyt suorittaa Lomake 1096 -raportin ja 

lähettää sen IRS-virastoon, jos se on tarpeellista. Koska Business Central raportoi vain 

lomakkeen 1099, uusi lomake 1096 liittyy vain jo lähetettyihin 1099-paperilomakkeisiin. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 
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Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Palveluilmoitukset F01DGS Belgialle sekä Intrastat Italialle ja Ranskalle 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Jos paikalliset viranomaiset sitä edellyttävät, käyttäjät voivat raportoida viedessään palveluita 

yhdestä EU-maasta toiseen. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä Belgian, Italian ja Ranskan viranomaiset vaativat raportointia palvelujen viennistä 

muihin EU-maihin. 

• Belgiassa tämä sisältää F01DGS-lomakkeen. 

• Ranskassa tämä sisältää DES-lomakkeen. 

• Italiassa tämä sisältää Intrastat palveluille -lomakkeen. 

Tämä toiminto on saatavilla laajennuksena, jota voi käyttää kaikissa maissa. Raportointia voi 

konfiguroida, joten sitä ei ole koodattu pysyvään muotoon vientiä varten. 

Se toimii Nimikkeet (Tyyppi = palvelu), Resurssit ja Nimikeveloitukset palveluina -kohdissa sekä 

osto- että myyntiasiakirjoissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=eec7ab09-2823-e911-9461-0003ff68a0ac
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Kehittäminen 

Yleiskatsaus 

Kehittäjiä tarvitaan maailmanlaajuisesti koko ajan enemmän, ja juuri tämän vuoksi Business 

Centralin AL-kehittäjien tuottavuutta halutaan parantaa. Tässä julkaisuaallossa jatketaan 

panostuksia Visual Studio Code -kokemukseen, johon lisätään visuaaliset abstraktiot AL-koodin 

lisäksi. Näin voidaan parantaa ja tehostaa AL-objektien hallintaa projekteissa ja työtiloissa sekä 

reagoida monien tuottavuuskumppaneiden työkalukokemusta koskeviin pyyntöihin. Lisäksi 

panostetaan uusiin pysyvän koodin kirjoittamiseen tarkoitettuihin AL-rakenteisiin sekä entistä 

joustavamman ja yhdenmukaisemman toimintoruudun määrittämiseen asiakasohjelmissa. 

Azure-funktioiden yhdistäminen AL-koodista 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kehittäjät voivat muodostaa yhteyden Azure-funktioihin AL-koodista. Niinpä Azure-funktioiden 

toimintojen integrointi on helppoa. Yksi skenaario on koodin siirtäminen .NET-

yhteiskäyttökomponentista funktioon ja sen kutsuminen sitten AL:stä. 

Toiminnon tiedot 

Kehittäjät voivat nyt muodostaa uudessa järjestelmämoduulissa yhteyden Azure-funktioihin AL:stä. 

AL-kehittäjät voivat tehdä uudessa moduulissa seuraavat toimet: 

• Todennus funktioon. 

• GET-pyynnön lähettäminen. Pyynnössä määritetään pyynnön kyselyparametrien sanakirja ja 

saadaan vastaus funktiosta. 

• POST-pyynnön lähettäminen. Pyynnössä määritetään pyyntösanoman teksti ja sen 

sisältötyyppi sekä saadaan vastaus funktiosta. 

Käyttöoikeuksia sisältävien oikeuksien ohittaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Kehittäjillä on mahdollisuus tehdä koodissa entistä tarkempia käyttöoikeustarkistuksia. 

Toiminnon tiedot 

Ennen vuoden 2022 2. julkaisuaallon julkaisua sisältyvien käyttöoikeuksien toiminto oli sallittu 

vain roolin käyttöoikeuksien laajentamisessa (kun kyse oli käyttäjän määrittämistä 

käyttöoikeuksien joukoista). Jos kehittäjä siis antaa vähemmän oikeuksia kuin mitä käyttöoikeus 

ja oikeudet sallivat, muutos ei vaikuta käyttäjään. Jos kehittäjä antaa enemmän oikeuksia kuin 

mitä käyttöoikeudessa ja oikeuksissa on, mitään käyttöoikeuden ja oikeudet ylittäviä oikeuksia ei 

otetaan huomioon; oikeudet ovat siis rajoitettu siihen, mitä oikeus sallii. Nykyisen sisältyvien 

käyttöoikeuksien määritteen avulla ei ole mahdollista ylittää annettuja oikeuksia riippumatta 

siitä, mitkä oikeudet kehittäjä antaa AL-koodissa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa lisätään mahdollisuus ohittaa oikeudet sisältyvien 

käyttöoikeuksien avulla. Se tehdään lisäämällä valinnainen InherentPermissionScope-parametri 

InherentPermissions-määritteeseen. AL sisältää nyt seuraavat kolme mahdollisuutta: 

al 
[InherentPermissions(PermissionObjectType:Table, Database:MyTable, 'x', 

InherentPermissionScope:Entitlements)] 

[InherentPermissions(PermissionObjectType:Table, Database:MyTable, 'x', 

InherentPermissionScope:Permissions)] 

[InherentPermissions(PermissionObjectType:Table, Database:MyTable, 'x', 

InherentPermissionScope:Both)] 

Oletusarvo on InherentPermissionScope:Both. 

Kenttien ApplicationArea palautuu oletusarvoisesti sivuarvoon 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/attributes/devenv-inherentpermissions-attribute
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/attributes/devenv-inherentpermissions-attribute
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Liiketoiminta-arvo 

Sovellusalueet ilmaisevat järjestelmän sellaisen toiminnon, joka antaa kehittäjille, 

järjestelmänvalvojille ja käyttäjille mahdollisuuden määrittää eroteltuja käyttökokemuksia. Ne 

yhdistetään ohjausobjekteihin joko näyttämään tai piilottamaan kyseinen ohjausobjekti 

sivuobjekteissa. Tällä tavoin käyttöönotettavien liiketoimintaskenaarioiden määrää voidaan 

vaihdella. Pilvikokemuksissa ei näytetä sivuohjausobjekteja tai -toimintoja, joissa ei ole 

sovellusaluetta. Yleensä yksittäisen sivun ohjausobjekteilla on kuitenkin sama ApplicationArea 

kuin pääsivulla, joten tämän määrityksen tekeminen erikseen kullakin sivulla aiheuttaa turhaa 

työtä. Lisäksi sen määrittäminen voi unohtua, jolloin ohjausobjekti ei ole näkyvissä. 

Toiminnon tiedot 

Kohteena suorituspalvelun versio 10.0 (eli vuoden 2022 julkaisuaalto 2) tai uudempi: 

• Sivuohjausobjektit, joiden ApplicationArea-ominaisuutta ei ole eksplisiittisesti määritetty, perivät 

nyt pääsivulla (tai raportissa, jos kyse on pyyntösivusta) määritetyn ApplicationArea-arvon. 

• Säännöt AS0062 ja PTE0008 on määritetty sallimaan eksplisiittisen ApplicationArea-arvon 

määrittämättä jättäminen sivuohjausobjektissa, mikäli se on määritetty pääobjektitasolla. 

Tässä tapauksessa siitä tulee oletusarvo. 

• ApplicationArea-ominaisuutta voi nyt käyttää sivuilla ilman UsageCategory-ominaisuutta, 

jolloin siitä tulee ohjausobjektien oletusvaraominaisuus ilman pakotettua hakunäkyvyyttä. 

• Ei vaikuta hakuun; UsageCategory ja ApplicationArea ovat molemmat edelleen pakollisia. 

• Ei vaikuta sivun (tai raportin) laajennuksiin; eksplisiittiset arvot on edelleen määritettävä niissä. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=8121da28-99a1-ea11-8b71-0003ff68c1c1
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Kooditoimintojen käyttäminen objekteissa ja projekteissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Visual Studio Coden kooditoiminnot auttavat koodin, kuten AL:n, refaktoroinnissa. Joskus 

ehdotettu koodin refaktorointi kannattaa tehdä laaja-alaisesti eikä vain tietyssä tapauksessa AL:n 

sisällä. Tähän saakka ei ole ollut mahdollisuutta käynnistää kooditoiminnon laaja-alaista 

refaktorointia, vaan se on ollut tehtävissä tietyssä tapauksessa, mikä on johtanut pitkäveteiseen 

ja virheille alttiiseen kooditoimintojen suorittamiseen kaikissa soveltuvissa tapauksissa. Tässä 

julkaisuaallossa otetaan käyttöön kooditoiminnon suorittamisen tuki joko vain tietyssä 

tapauksessa tai kaikissa tiedostossa, projektissa tai ratkaisussa olevissa tapauksissa, mikä 

nopeuttaa tällaisia refaktorointeja. 

Toiminnon tiedot 

Jotkin kooditoiminnot kannattaa suorittaa laajemmin kuin yhdessä esiintymässä. Jos 

kooditoiminto tukee tätä, valittavissa on vaihtoehto, jolla se suoritetaan joko siinä ilmentymässä, 

asiakirjassa tai projektissa, jossa se käynnistetään, tai sitten koko työtilassa. Tämä antaa 

kehittäjille mahdollisuuden nopeuttaa ja tehostaa koodin refaktorointia laajalla lähdealueella 

ilman, että kooditoiminto olisi käynnistettävä siirtymällä kuhunkin ilmentymään. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Resurssin näkyvyyskäytännön käyttäminen DEV-laajennuksissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Kun AL-laajennuksia kehitetään ja otetaan käyttöön Visual Studio Codessa, laajennukset otetaan 

eristysympäristöissä käyttöön DEV-laajennuksina. Tähän saakka niissä on voinut tehdä 

virheenkorjauksia. Tämä ei kuitenkaan ole aina ollut toivottavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa 

testikäyttöönotto tehdään usean kumppanin jakamassa eristysympäristössä. Tämä ongelma on 

ratkaistu laajentamalla laajennusten resurssien näkyvyyskäytäntöä siten, että DEV-oletuskäsittely 

voidaan ohittaa, sekä varmistamalla DEV-laajennuksen resurssien näkyvyyskäytännön noudattaminen. 

Toiminnon tiedot 

app.json-tiedoston resourceExposurePolicy-ominaisuus sisältää nyt uuden 

applicableToDevExtension-merkinnän. Jos merkinnän arvoksi määritetään tosi, muita resurssin 

näkyvyysmerkintöjä käytetään, kun laajennus otetaan käyttöön Visual Studio Codessa DEV-

laajennuksena. Tällä tavoin voidaan estää esimerkiksi DEV-laajennusten virheenkorjaus. 

Muiden resurssien näkyvyyskäytäntövaihtoehtojen tavoin käyttöoikeuksia voidaan hallita myös 

dynaamisesti resurssien näkyvyyskäytännön Azure Key Vaultin salaisen koodin avulla. Siinä 

applicableToDevExtension-merkintä määritetään siihen vuokraajaympäristön Azure Active 

Directoryyn (Azure AD), jossa resurssien näkyvyyskäytäntöä käytetään DEV-laajennuksessa (ei siis 

virheenkorjausta tekevän käyttäjän Azure AD:ssä). 

Tämä asetus on lisäävä, joten sen noudattaminen valitussa ympäristössä voidaan varmistaa 

dynaamisesti, jos varmistusta ei ole tehty app.json-tiedoston asetuksissa. Sitä ei kuitenkaan voi 

poistaa käytöstä (eli sallia virheenkorjausta), jos app.json-tiedoston asetukset varmistavat sen 

noudattamisen. Vain resurssin näkyvyyttä voidaan vähentää dynaamisesti. 

Resurssien näkyvyyskäytäntöjä, kuten tässä mainittua käytäntöä, ei käytetä paikallisesti. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Useiden käyttöliittymän toimintojen yhdistäminen jakopainikkeen avulla 

Käyttö Julkinen 
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saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 
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2022 

Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Ylätasolle siirrettyjen toimintojen uuden ohjelmointimallin osana useita toimintoja voidaan nyt 

yhdistää jakopainikkeeksi. Tämä auttaa järjestämään ylätasolle siirrettävät toiminnot, mikä 

puolestaan selkeyttää liittymää sekä yhdenmukaistaa ja lähentää toisiinsa liittyviä toimintoja. 

Toiminnon tiedot 

Jakopainike voidaan määrittää sivun toimintoryhmälle, ja se hahmontuu painikkeen ja valikon 

yhdistelmänä. 

Toimintoryhmän ShowAs-ominaisuudella voidaan määrittää, että tietty sivun toimintoryhmä on 

hahmonnettava jakopainikkeena. 

Alla on yksinkertainen skenaario, jossa kaksi toimintoviitettä on yhdistetty yhdeksi 

jakopainikkeeksi: 

page 50105 ActionRefPage 

{ 

\$\$Indent\$\$     actions 

\$\$Indent\$\$     { 

\$\$Indent\$\$         area(Promoted) 

\$\$Indent\$\$         { 

\$\$Indent\$\$             group(Group) 

\$\$Indent\$\$             { 

\$\$Indent\$\$                 ShowAs = SplitButton; 

 

\$\$Indent\$\$                 actionref(MySplitButtonPromotedActionRef; 

MyBaseAction) 

\$\$Indent\$\$                 { 

\$\$Indent\$\$                 } 

                 

\$\$Indent\$\$                 actionref(MyOtherSplitButtonPromotedActionRef; 

MyBaseAction) 

\$\$Indent\$\$                 { 

\$\$Indent\$\$                 } 

\$\$Indent\$\$             } 

\$\$Indent\$\$         } 

        

\$\$Indent\$\$             area(Processing) 

\$\$Indent\$\$         { 

\$\$Indent\$\$             action(MyBaseAction) 

\$\$Indent\$\$             { 
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\$\$Indent\$\$                 Visible = true; 

\$\$Indent\$\$                 trigger OnAction() 

\$\$Indent\$\$                 begin 

\$\$Indent\$\$                     Message('Hello world!'); 

\$\$Indent\$\$                 end; 

\$\$Indent\$\$             } 

\$\$Indent\$\$         } 

\$\$Indent\$\$     } 

} 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Käyttöoikeuksien joukkojen yhdistäminen AppSourcen 

kaupallistamiskäyttöoikeuksiin määrittämällä sovelluksen oikeudet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa Business Centralin AppSource-sovellukset voivat hyväksyä 

AppSource-kaupankäynnin luottokorttimaksun ja käyttäjäkohtaisen käyttöoikeuden perusteella. 

Siinä tapauksessa julkaisijan on määritettävä tarjoukset ja palvelupaketit kumppanikeskuksessa 

sekä yhdistettävä kyseiset tarjoukset sovellusten toimintoihin. Oikeudet liittyvät juuri tähän, sillä 

niiden avulla erilaiset käyttöoikeustyypit liitetään tarjoukseen sisältyvien sovellusten 

käyttöoikeuksien joukkoihin. Business Central yhdistää jo oikeuksien avulla toimintoja Business 

Central -käyttöoikeuksiin ensimmäisen osapuolen sovelluksissa. Tämä vaihtoehto on nyt myös 

julkaisijoiden saatavana. 

Toiminnon tiedot 

Business Centralin oikeusobjekti kuvailee, mitä sovelluksen objekteja asiakkaalla on oikeus 

käyttää ostetun käyttöoikeuden tai Azure Active Directory -roolin perusteella. 
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Oikeus koostuu viittauksista PermissionSet-objekteihin, jotka on yhdistetty muodostamaan 

käyttäjälle merkityksellisten käyttöoikeuksien joukko. Oikeus voi sisältää vain sellaisia 

käyttöoikeuksien joukon objekteja, jotka viittaavat samaan sovelluksiin sisältyviin objekteihin. 

Näin varmistetaan, että yhteen sovellukseen sisältyvät oikeudet eivät voi muuttaa ja määrittää 

uudelleen toiseen sovellukseen sisältyviä oikeuksia. 

Kukin oikeus voidaan sitten linkittää käyttöoikeustunnisteeseen. Kun käyttäjä kirjautuu sisään, 

oikeudet ratkaistaan, ja jos käyttäjällä on käyttöoikeus, johon oikeus linkittyy, käyttäjä saa 

käyttöoikeudet, joiden käytön oikeus määrittää. 

On huomattava, että vaikka oikeudet olisi jo määritetty Business Centralin vuoden 2022 2. 

julkaisuaallon ollessa yleisesti saatavana, AppSource-kaupankäyntituen varsinainen ensimmäinen 

aalto ei ole yleisesti saatavana ennen kevättä 2023. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

AL-koodin mukautettujen toimintojen määrittäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin sivuilla on toimintoja, joiden avulla suoritetaan objekteja, kuten muita sivuja, 

raportteja tai codeuniteja. Nämä kaikki ovat alkuperäisiä Business Central -objekteja. Enenevässä 

määrin on kuitenkin voitava käynnistää myös ulkoisia kohteita. Tätä tukemaan on lisätty uusi 

mukautettu toiminto. Tällä hetkellä on mahdollista käynnistää vain Power Automate -

työnkulkuja, mutta jatkossa mukautetuilla toiminnoilla voidaan käynnistää Power BI -raportteja, 

Power Apps tai sivustoja esimerkiksi tietyllä Business Central -sivulla. 
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Toiminnon tiedot 

Mukautetut toiminnot määritetään muiden toimintojen vieressä, mutta niissä käytetään sen 

sijaan customaction-avainsanaa. Mukautetulla toiminnolla on tyyppi, ja tässä julkaisussa 

tuettuna on vain Flow. Tyypin perusteella käytössä voi olla lisäominaisuuksia. Tällä hetkellä 

käytettävissä on FlowId ja FlowEnvironmentId. Nämä ominaisuudet muodostavat 

kohdetyönkulun tunnistetiedot, joiden avulla asiakasohjelma voi käynnistää työnkulun, kun 

mukautettu toiminto käynnistetään. 

Esimerkki: 

AL 
customaction(MyFlowAction) 

{ 

\$\$Indent\$\$     CustomActionType = Flow; 

\$\$Indent\$\$     FlowId = '<the-GUID-identifying-the-Power-Automate-Flow>'; 

\$\$Indent\$\$     FlowEnvironmentId = '<the-GUID-identifying-the-Power-

Automate-environment>'; 

} 

NoImplicitWith-toiminnon ottaminen oletusarvoisesti käyttöön 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin vuoden 2020 2. julkaisussa lisättiin eksplisiittisten WITH-koodilausekkeiden 

tuki ja suositeltiin sen käyttämistä vanhojen implisiittisten WITH-koodilausekkeiden sijaan. Tämä 

voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia ristiriitaisten käyttäjätietojen vuoksi. Eksplisiittisen WITH-

lausekkeen käyttöä edistetään päivittämällä uusien AL-projektien AL:Go-malli Visual Studio 

Codessa siten, että eksplisiittiset WITH-lausekkeet otetaan oletusarvoisesti käyttöön. 

Toiminnon tiedot 

Kun uusi AL-projekti aloitetaan Visual Studio Codessa AL:Go-mallin avulla, implisiittiset WITH-

koodilausekkeet poistetaan nyt oletusarvoisesti käytöstä. Tällä tavoin on tarkoitus kannustaa 

käyttämään jatkossa eksplisiittisiä WITH-lausekkeita. Se tehdään lisäämällä NoImplicitWith-

vaihtoehto ominaisuudet-ominaisuuteen luodussa app.json-tiedostossa. 
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Lisätietoja implisiittisistä ja eksplisiittisistä WITH-koodilausekkeista on kohdassa Eksplisiittisten ja 

implisiittisten With-lausekkeiden vanhentuminen. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Tilapäisten tietueiden jättäminen tietuekirjoitusten virheenkorjauksen ulkopuolelle 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Virheenkorjauksessa on voitu hallita sitä, keskeytyykö virheenkorjaus tietueeseen kirjoittamiseen. 

Tähän saakka kuitenkin myös kirjoitus tilapäisiin tietueisiin on käynnistänyt keskeytyksen. 

Tietokantakirjoitusten virheenkorjauksen tehostamista varten on nyt lisätty uusi vaihtoehto, jolla 

tilapäisiin tietueisiin tehdyt kirjoitukset voidaan ohittaa. 

Toiminnon tiedot 

Tietueeseen kirjoittamiseen keskeytyvän virheenkorjauksen hallintaan on lisätty uusia 

vaihtoehtoja. launch.json-tiedoston yhteysasetusten vanhan BreakOnRecordWrite-

totuusarvoasetuksen sijaan käytössä on nyt seuraavat arvot: true, false, Ei mitään, Kaikki, 

ExcludeTemporary. 

Kunkin vaihtoehdon toiminta: 

• false / Ei mitään: ei keskeydy mihinkään tietueeseen kirjoittamiseen. 

• true/Kaikki: keskeytyy kaikissa tietueeseen kirjoituksissa. 

• ExcludeTemporary: keskeytyy tietueeseen kirjoituksessa vain, jos kyse ei ole tilapäisestä 

taulukosta. 

True ja false säilytetään toistaiseksi varmistamaan yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa. 

Ne yhdistetään Kaikki- ja Ei mitään -vaihtoehtoihin. Jälkimmäisen käyttöä suositellaan tästä 

eteenpäin. True ja false voivat vanhentua jossain versiossa tulevaisuudessa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-deprecating-with-statements-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-deprecating-with-statements-overview
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Kokeilufunktioiden jättäminen virheenkorjauksen ulkopuolelle 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Virheenkorjauksessa voidaan hallita sitä, keskeytetäänkö se virheiden kohdalla. Tähän saakka 

myös kokeilufunktioiden virhe olisi kuitenkin johtanut myös suorituksen keskeyttämiseen. 

Näiden kokeilufunktioiden avulla käsitellään yleensä virheitä, joten niillä ei ehkä ole merkitystä. 

Virheiden korjausta voi tehostaa sallimalla niiden ohittaminen, minkä vuoksi kokeilufunktioiden 

virheiden pois jättämistä varten on lisätty uusi vaihtoehto. 

Toiminnon tiedot 

Kokeilufunktioiden virheiden virheenkorjauksen keskeyttämisen hallintaan on lisätty uusia 

vaihtoehtoja. launch.json-tiedoston yhteysasetusten vanhan BreakOnError-totuusarvoasetuksen 

sijaan käytössä on nyt seuraavat arvot: true, false, Ei mitään, Kaikki, ExcludeTry. 

Kunkin vaihtoehdon toiminta: 

• false / Ei mitään: ei keskeydy mihinkään virheeseen. 

• true/Kaikki: keskeytyy kaikkiin virheisiin. 

• ExcludeTry: keskeytyy virheisiin vain, jos ne esiintyvät kokeilufunktion ulkopuolella. 

Arvot true ja false säilytetään toistaiseksi varmistamaan yhteensopivuus aiempien versioiden 

kanssa. Ne yhdistetään Kaikki- ja Ei mitään -vaihtoehtoihin. Jälkimmäisen käyttöä suositellaan 

tästä eteenpäin. True ja false voivat vanhentua jossain versiossa tulevaisuudessa. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=b47cb833-0b57-ea11-b698-0003ff68dce9
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Tietonäkymän ominaisuuksien lajittelumäärityksen IntelliSense sisältää nyt 

taulukon avaimet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

IntelliSense auttaa muodostamaan luettelon mahdollisista jäsenistä ja nopeuttaa koodin 

kirjoittamista. Joissakin tapauksissa käytettävissä olevan taulukon avaimet ovat kuitenkin 

puuttuneet IntelliSensestä, kun lajittelu on haluttu määrittää taulukkonäkymissä, mikä on 

aiheuttanut tehottomuutta kehityksessä. 

Toiminnon tiedot 

Kun lajittelua käytetään erilaisissa objekteissa, kuten käytettäessä DataItemTableView-

ominaisuutta raporteissa tai SourceTableView-ominaisuutta sivulla ja XMLPorteissa, IntelliSense 

muodostaa nyt luettelon kaikista viitetaulukoissa määritetyistä avaimista, mikä helpottaa 

käytettävän avaimen valitsemista. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=d0424bb8-0d85-ec11-b820-0003ff45e043
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a3f40dfe-902c-ea11-8454-0003ff68e2ab
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Käynnistäminen tietyssä yrityksessä Visual Studio Codessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Central -vuokraajassa voi olla useita yrityksiä. Kun sovelluksessa tehdään 

virheenkorjausta tai sitä testataan, se halutaan usein tehdä tietyssä yrityskontekstissa. Aiemmissa 

versioissa ei voitu hallita, mitä yritystä käytetään, kun asiakasohjelma käynnistettiin Visual Studio 

Codessa. Oletusyritys oli yleensä ensin määritettävä asiakasohjelmassa. 

Toiminnon tiedot 

Visual Studio Coden launch.json-määritystiedostoon on lisätty uusi startupCompany-parametri. 

Sen avulla voidaan määrittää yritys, jota käytetään, kun asiakasohjelma käynnistetään Visual 

Studio Codesta esimerkiksi suorittamista tai virheenkorjausta varten. 

Katso myös 

Launch.json-tiedosto (dokumentaatio) 

Uusi AL-käyttöoikeuksien joukon luonti- tai päivityskomento 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttöoikeuksien joukko on olennainen osa AL-objektin käyttöoikeuksien hallintaa. Uusia 

objekteja lisättäessä voi kuitenkin olla helppo unohtaa käyttöoikeuksien päivittäminen. Tämän 

vuoksi uudella AL-komennolla onkin nyt mahdollista luoda tai päivittää aktiivisen projektin 

käyttöoikeustiedosto. 

Toiminnon tiedot 

Käytettävissä on nyt komento, jolla voi luoda käyttöoikeuksien joukon AL-objektina: 

al.generatePermissionSetForExtensionObjects. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-json-files#Launchjson
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Komentoa käynnistäessään kehittäjä voi valita uuden käyttöoikeustiedoston luomisen tai 

aiemmin luodun tiedoston päivittämiseen. 

Aiempi käyttöoikeuksien joukon XML-tiedoston luontitoiminto siirretään komentoon 

al.generatePermissionSetForExtensionObjectsAsXml. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Suositellut toimintoryhmät ja toimintoviitteet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tähän asti toimintoja on ollut mahdollista siirtää ylätasolle asettamalla toiminnolle ominaisuus, 

joka osoitti ennalta määritettyihin ylätasolle siirrettyihin toimintoluokkiin. Tämä ei ollut 

joustavaa, eikä mukauttaminen aina ollut optimoitua. Tässä julkaisussa lisätään uusi ylätasolle 

siirretty toimintomalli, joka käsittelee puutteita samalla kun vanha malli säilytetään 

yhteensopivuuden vuoksi. 

Toiminnon tiedot 

Sivut ja sivulaajennukset voivat nyt sisältää ylätasolle siirrettyjen toimintojen uuden 

toimintoryhmän. Nämä ryhmät voivat sisältää viittauksia olemassa oleviin toimintoihin. Lisäyksen 

voi tehdä olemassa oleviin ryhmiin tai uusiin ryhmiin sivulaajennuksissa. Käyttäjät voivat 

mukauttaa kokemustaan siirtämällä toimintoja itse ylätasolle. Ympäristö ja asiakasohjelma 

säilyvät yhteensopivina aiempien versioiden kanssa, koska olemassa olevien ylätasolle siirrettyjen 

toimintojen ominaisuus säilytetään, mutta sivun tai sivulaajennuksen on käytettävä 

yhdenmukaisesti joko vanhaa tai uutta mallia. Vanhasta mallista uuteen siirrytään 

kooditoiminnon avulla. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=62eb4ef9-62e8-eb11-ba5e-0003ff45b7ab
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Tietueen työkaluvihjeessä uusi ensisijaisen avaimen ilmaisin 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tietue-tietotyypin työkaluvihjeessä on näkynyt jonkin aikaa tähtimerkki-ilmaisin ensisijaisen 

avaimen kentissä. Ilman järjestystä ei ole mahdollista selvittää taulukoiden tarkkaa ensisijaista 

avainta esimerkiksi Record.GET-lausekkeita kirjoitettaessa. Ensisijaisen avaimen jäsenillä on nyt 

tietueen työkaluvihjeluettelossa (PKx)-merkintä, jossa x on kentän järjestys avaimessa. Tällä 

tavoin voidaan antaa kontekstitietoja ja välttää aikaavievä siirtyminen taulukkomääritelmiin. 

Toiminnon tiedot 

Kun osoitin on koodissa tietueen päällä, työkaluvihjeessä näkyy nyt ensisijaisen avaimen jäsenet 

ja (PKx) tyyppitietojen jälkeen. x on numero, joka ilmaisee kentän järjestyksen avaimessa. Tämä 

helpottaa taulukon kenttien tunnistamista ja ilmaisee järjestyksen, jossa ensisijainen avain 

muodostetaan. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f88fb471-6507-ea11-b864-0003ff68ac6b
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Sovellusten resurssin näkyvyyskäytännöt ovat oletusarvoisesti käytössä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

resourceExposurePolicy app.json -ominaisuus otettiin äskettäin käyttöön, ja AL:Go!-mallia 

käytettäessä luotu asetus lukitsi koko lähteen käytön. 

Nyt palataan takaisin showMyCode-ominaisuudessa vuosien ajan käytettyyn oletusarvoon, sillä 

näin voidaan varmistaa, että valinta on tehty tietoisesti. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi 

useimpien vuokraajakohtaisten laajennusten on oltava avoimia asiakaslähteiden käyttöä varten 

(ellei lähdettä jaeta muualla). Toisin sanoen AL:Go!-mallia käytettäessä resourceExposurePolicy-

vaihtoehdot sallivat käytön oletusarvoisesti. Lisätietoja resurssin näkyvyyskäytännöstä on 

kohdassa Resurssin näkyvyyskäytäntöasetus. 

Toiminnon tiedot 

AL:Go!-projektimallissa allowDebugging, allowDownloadingSource ja includeSourceInSymbolFile 

on nyt otettu oletusarvoisesti käyttöön. Se on näkyvissä siinä app.json-tiedostossa, jossa 

projektin resourceExposurePolicy-ominaisuus on määritetty. 

Se voidaan aina ohittaa AppSource- tai vuokraajakohtaisessa laajennuksessa asetusta muuttamalla. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Taulukon kenttien ensisijaisen avaimen näyttäminen IntelliSensessä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-security-settings-and-ip-protection
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Liiketoiminta-arvo 

Kun taulukon kenttiä käsitellään koodina, on tärkeää tietää, ovatko kentät ensisijaisen avaimen 

jäseniä. Lisäksi on tiedettävä kenttien järjestys ensisijaisessa avaimessa. Ensisijaisen avaimen 

jäsenillä on nyt Intellisense-luettelossa (PKx)-merkintä, jossa x on kentän järjestyksen avaimessa 

ilmaiseva järjestysnumero. Tällä tavoin voidaan antaa kontekstitietoja ja välttää aikaavievä 

siirtyminen taulukkomääritelmiin. 

Toiminnon tiedot 

Kun IntelliSense käynnistetään taulukkokentissä, ensisijaisen avaimen jäsenillä on nyt (PKx)-

merkintä IntelliSense-luettelossa, ja x on siinä kentän järjestyksen avaimessa ilmaiseva 

järjestysnumero. Tiedot helpottavat ensisijaisen avaimen muodostavien taulukon kenttien 

tunnistamista sekä ilmaisevat kyseisten kenttien järjestyksen avaimessa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Asetuksen käytön syntaksin käyttäminen kaavoissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kun esimerkiksi muihin taulukoihin liittyvä SourceTableViews ja TableRelations määritetään 

taulukon tunnusten avulla (tai harvinaisemmin määritetään suoritettavat codeunit-tunnukset), 

kehittäjien on määritettävä kohdeobjektin kokonaislukutunnus. Tämä ei ollut käyttäjäystävällistä 

eikä luettavissa, ja siinä saattoi tapahtua helposti virheitä. 

Niinpä AL-kieli tukee nyt asetuksen käytön syntaksin (nimien) käyttämistä kaavan 

ominaisuuksissa. Tämä vuoksi ei tarvita kiinteästi koodattuja kokonaisluvun tunnusarvoja, minkä 

lisäksi koodin luettavuus ja ylläpidettävyys paranee. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ef837bea-68ad-ea11-8b71-0003ff68c1c1
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Toiminnon tiedot 

AL-kieli tukee nyt asetuksen käytön syntaksin käyttämistä kaavan ominaisuuksissa. Niinpä 

esimerkiksi sen sijaan, että käytössä olisi 

SourceTableView = where("Lähdetyyppi" = const(18)); 

nyt on mahdollista käyttää asetuksen nimeä, kuten 

SourceTableView = where("Lähdetyyppi" = const(Database::Customer)); 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Tekstin koon ja koodikenttien näyttäminen sivun tarkastuksessa 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sivun tarkastustoiminto on kätevä työkalu sivun ominaisuuksien, kenttien ja tietojen tutkimiseen. 

Tähän saakka ei ole ollut mahdollista nähdä teksti- tai koodityyppisten kenttien pituutta. Nämä 

tiedot on nyt lisätty auttamaan kehittäjiä hahmottamaan kentän pituuden rajat sekä silloin, kun 

kenttää käytetään sivuobjektissa, että silloin kun sitä käytetään verkkopalveluissa. 

Toiminnon tiedot 

Selainasiakasohjelmassa on sivujen tarkastusruutu. Tässä ruudussa näkyy nyt tekstikenttien 

pituus valitun sivun kenttien luettelossa. Nämä tiedot näytetään nyt kunkin kentän korostuksena, 

joka voi olla esimerkiksi Text[x] tai Code[x], jossa x on kentän pituus. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3c20fb10-3802-eb11-b5d9-0003ff68e671
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SQL-lukitusten näyttäminen AL-virheenkorjauksen aikana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tietokannan lukitusten hahmottaminen, kun kehitys ja vianmääritys tapahtuu 

pilvieristysympäristössä, voi olla hankalaa ilman suoraa SQL-yhteyttä. Voi olla hankala määrittää, 

mitkä lukitukset saadaan AL:stä, kun esimerkiksi rec.Modify()- tai rec.FindSet()-menetelmiä 

kutsutaan. Vaikka SQL-lukitukset voidaan nyt nähdä verkkoasiakasohjelmassa, sen käyttäminen 

virheenkorjaukseen on hankalaa, koska sitä varten tarvitaan toinen selain ja toinen istunto. 

Tämän vuoksi Visual Studio Coden AL-virheenkorjauskokemuksen Muuttujat-ikkunan 

Tietokantatilastot-osa on laajennettu näyttämään virheenkorjausistunnon SQL-lukitukset. 

Toiminnon tiedot 

Viimeksi suoritettujen SQL-lausekkeiden ja -tietokantatilastojen lisäksi nyt saadaan tietoja myös 

istunnon virheenkorjauksen aikana esiintyneistä aktiivisista SQL-lukituksista. Luettelo päivitetään, 

kun AL-koodissa edetään. Vahvistukset poistavat pitolukitukset. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Tilannevedoksen sieppauksessa suoritettujen koodirivien visualisointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Tilannevedoksen virheenkorjaus on tehokas tapa suorittaa Business Centralin 

pilvituotantoympäristöjen vianmääritys. Koska tilannevedossieppaukset eivät ole 

vuorovaikutteisia, tilannekohdat on määritettävä etukäteen, minkä vuoksi tilannevedoksen 

virheenkorjaus on tyypillisesti toistuva prosessi. Suoritetun koodin määrittämistä voidaan 

tehostaa esimerkiksi ehdollisissa koodipoluissa, ja hyvien uusien koodin suorituksen muuttujan 

tilan tilannekohtaehdokkaiden paikallistamista voidaan helpottaa, sillä visualisoituja vihjeitä on 

nyt lisätty tilannevedoksen toistoon. Nämä vihjeet näkyvät pystyviivoina koodieditorin 

vasemmassa sidontareunuksessa. 

Toiminnon tiedot 

Kun tilannevedosta toistetaan Visual Studio Codessa, koodieditorin vasemmassa 

sidontareunuksessa on visualisoinnin pystypalkki, joka ilmaisee tilannevedoksen sieppauksessa 

suoritetun koodi. 

Sidontareunuksen palkin väriä voidaan hallita settings.json-tiedoston uuden 

al.snapshotDebuggerLinesHitDecoration-ominaisuuden avulla. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Tietokannan riviversion käyttö AL-koodista 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kehittäjät ja järjestelmänvalvojat voivat saada merkityksellisiä tietoja tietokannan rivien versiosta. 

Tällä tavoin voidaan nopeuttaa integrointi- ja tietoanalytiikkaskenaarioita, sillä kysely kohdistuu 

vain viimeksi päivitettyihin tietoihin. 

Toiminnon tiedot 

Business Central -ympäristön tietokanta seuraa yleistä numeroa, jonka nimi on rowversion 

kaikissa taulukoissa. Tämän toiminnon avulla Business Central -ympäristö tekee näistä tiedoista 

käytettäviä AL-koodille. Kehittäjät voivat tämän jälkeen lisätä rowversion-kentän indekseihin tai 

käyttää sitä tietokannan uusimpia muutoksia koskevissa kyselyissä. 
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Sisältyvien oikeuksien määrittäminen kehittäjänä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kehittäjät voivat suunnitella aiempaa joustavampia käyttöoikeuksia uuden kielirakenteen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Kehittäjä voi varmistaa, että kaikilla käyttäjillä on tietyn toiminnon käyttöoikeus, kuten oikeus 

kirjoittaa ChangeLog-taulukkoon, määrittämällä kyseisen käyttöoikeuden uuteen 

InherentEntitlements-ominaisuuteen. 

InherentEntitlements-ominaisuus on käytettävissä seuraavissa objektityypeissä: 

• Taulukko 

• Codeunit 

• Sivu 

• XmlPort 

• Kysely 

• Raportti 

Kehittäjät voivat nopeuttaa päivityskoodin kirjoittamista 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Uuden kielen rakenteen avulla kehittäjät voivat kirjoittaa päivityskoodia aiempaa nopeammin, 

jos he haluavat siirtää kentän (ja tiedot) taulukosta toiseen tai jos he haluavat kopioida kaikki 

tiedot taulukosta toiseen. 
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Toiminnon tiedot 

Sovellusta refaktoroidessa on tavallista siirtää kenttä taulukosta toiseen tai kopioida kaikki tiedot 

taulukosta toiseen. Tämän toiminnon avulla kehittäjä voi kopioida tiedot vanhasta kentästä 

uuteen kenttään tai vanhasta taulukosta uuteen taulukkoon joukkopohjaisesti ilman silmukan 

kirjoittamista. 

Tämä nopeuttaa päivityskoodin kirjoittamista huomattavasti. 

ByRef- ja XmlPort-parametrien käyttäminen ODatassa 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin verkkopalvelun päätepisteiden kehittäjät voivat nyt käyttää ByRef- ja XmlPort-

parametreja ODatan sitomattomissa toiminnoissa. 

Toiminnon tiedot 

SOAP-verkkopalvelut tukevat codeuniteja, jotka näyttävät viitteen määrittämät proseduurit ja 

parametrit sekä XmlPort-tyyppiset parametrit. 

Ennen tätä julkaisua OData-pino ei tukenut kumpaakaan tyyppiä. Lisäämällä näiden parametrien 

tuen kumppanit löytävät pariteetin paremmin ODatan SOAP-pinosta, ja SOAP-siirto helpottuu. 

AL-Go for GitHub – kumppanien moderni DevOps 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

AL-Go for GitHubin ansiosta DevOps muuttuu panostusalueesta työkaluksi. AL-Go for GitHubin 

tavoitteena on sisältää 100 prosenttia niistä toiminnoista, joita 90 prosenttia kumppaneista 

tarvitsee. Näiden kumppanien on voitava käyttää AL-Go for GitHubia DevOps-ratkaisuna ilman, 

että DevOps-kehittäjän palkkaaminen olisi tarpeellista. 
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Toiminnon tiedot 

AL-Go for GitHubin ensimmäisen julkinen julkaisu oli vuoden 2022 1. julkaisuaallossa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa AL-Go for GitHub -panostukset ovat koskeneet lähinnä 

kumppaneilta saatua palautetta ja varmistamista, että kumppanit käyttävät työkalua 

sellaisenaan. Lisäksi on lisätty joitakin uusia toimintoja: 

• Tuki suorituskykytestien suorittamiseen CI/CD-määrityksen (jatkuvan integroinnin ja jatkuvan 

toimituksen) osana. 

• Tuki sovelluksen automaattiselle lähettämiselle AppSourceen. 

AL-Go for GitHubia käyttävät kumppanit voivat hakea uusimman ja parhaimman DevOps-

ratkaisun suorittamalla Päivitä AL-Go-järjestelmätiedostot -työnkulun. 

Katso myös 

AL-Go for GitHubin julkaisutiedot 

Kirjanpidon kirjauskoosteiden laajentaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

1. lokakuuta 

2021 

Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Eri maita ja toimialueita koskevat säädökset sekä asiakkaan liiketoimintakäytännöt voivat 

edellyttää, että tapaa, jolla kirjanpitotapahtumia koostetaan kirjauksen aikana, on muutettava. 

Toiminnon tiedot 

Laskun kirjauspuskuri -taulukko on ollut keskeinen lokalisoinneissa ja kumppanien 

mukauttamisissa, kun KP-kirjausta on pitänyt muuttaa tai kun KP-tapahtuvat on koottava eri tavalla 

kuin ne kirjataan kirjanpitoon. Edellistä rakennetta ei voitu laajentaa, koska taulukon ensisijaista 

avainta ei voi muuttaa ilman, että kumppanien ratkaisuihin ja lokalisointeihin syntyisi häiriöitä 

aiheuttava muutos. Tässä taulukossa on merkittäviä eroja lokalisointien välillä etenkin alueilla APAC, 

BE, ES, IT, NA ja RU, minkä vuoksi lokalisointien poimiminen laajennuksiin on ollut hankalaa. 

https://github.com/microsoft/AL-Go/blob/main/RELEASENOTES.md
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Tämän refaktoroinnin ansiosta myynti-, osto- ja palvelutapahtumien kirjausprosessi on 

laajennettavissa. Kumppanit voivat myös muuttaa tapaa, jolla kirjausalgoritmi koostaa KP-

tapahtumat esimerkiksi paikallisen lainsäädännön edellytysten mukaisesti asiakirjan tiettyjen 

rivien, kirjausryhmien tai veromääritysten perusteella. Kumppanit voivat korvata mukautukset 

käyttämällä kirjanpidon laskun kirjausliittymää, ratkaista Laskun kirjauspuskuri -taulukkoon 

liittyvät vanhat ongelmat ja käyttää omaa kirjanpidon laskun kirjausta. 

Riippuvuudet Laskun kirjauspuskuri -taulukosta on poistettu perussovelluksessa, ja muodostettu 

laskun kirjausosa sisältää liittymän ja laajennettavan luetteloinnin toteutuksen määrityksiä varten. 

HUOMAUTUS Tämä toiminto on saatavana tällä hetkellä vain kehittäjille, eikä sitä voi ottaa vielä 

käyttöön tuotantoympäristöissä. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Hallinto ja hallinta 

Yleiskatsaus 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa Business Centralissa on hallinta- ja hallinto-ominaisuuksia, 

joiden avulla järjestelmänvalvojat ja IT-ammattilaiset voivat määrittää, suojata, hallita, hallinnoida 

ja seurata asiakasympäristöjä. Useat lisätyt ja parannetut ominaisuudet helpottavat tärkeiden 

palveluilmoitusten seuraamista sekä toimintojen laaja-alaista automatisointia ja hallintaa myös 

silloin, kun asiakkaita ja ympäristöjä on useita, sillä käytössä oleva palveluiden välinen todennus 

tehdään hallintakeskuksen ohjelmointirajapinnassa. Järjestelmänvalvojat voivat palauttaa minkä 

tahansa äskettäin poistetun ympäristön, joten asiakastiedot pysyvät turvassa. 

Aiempaa enemmän ja aiempaa parempaa viestintää järjestelmänvalvojana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvojat saavat aiempaa ennakoivampaa viestintää tässä julkaisuaallossa. 

Lähetämme tietoa erilaisista muutoksista ja ongelmista, jotka vaikuttavat ympäristöihin. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6c5be514-862e-e811-bbd3-0003ff68ba15
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Toiminnon tiedot 

Microsoft 365:n hallintakeskus ja Service Health -koontinäyttö muutettiin äskettäin 

järjestelmänvalvojien viestinnän ensisijaisiksi kanaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusten 

vastaanottajien toiminto on poistettu käytöstä Business Centralin hallintakeskuksessa. 

Saatavuutta, aikatauluja ja päivitysten suorittamista koskeva viestintä on ollut näissä kanavissa 

alusta alkaen. Lisäämme nyt uusia viestintätyyppejä näihin kanaviin, jotta järjestelmänvalvojat 

voivat tehdä ennakoivia toimintoja aiempaa useammissa skenaarioissa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Business Central Onlinen hallinta (dokumentaatio) 

Palvelujen välisen todennuksen käyttäminen järjestelmänvalvojan 

ohjelmointirajapinnan avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Palvelujenvälinen todennus vuokraajan hallintakeskuksen ohjelmointirajapintaa varten helpottaa 

ympäristöjen hallintaa useissa Azure Active Directory (Azure AD) -vuokraajissa ilman, että kukin 

Azure AD -vuokraaja on todennettava uudelleen manuaalisesti. Usein käytettyjen toimintojen, 

kuten päivityksen aikatauluttamisen tai AppSourcen sovelluksen hallinnan, automatisointi voi 

säästää merkittävästi tukitiimin aikaan. 

Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisussa lisättiin palvelujenvälinen (S2S) todennus Business Centralin hallintakeskuksen 

ohjelmointirajapintaa varten. Näin järjestelmänvalvojat voivat suorittaa elinkaaritoimintoja 

kaikissa ympäristöissä kaikille hallituille Azure AD -vuokraajille samanaikaisesti ilman kunkin 

hallitun asiakkaan todentamista uudelleen. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-administration
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Laajennusten pilvipalveluihin siirrettävien tietojen päivitys 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Laajennuksen tietojen siirtämiseen ja päivittämiseen pilvipalveluun voidaan nyt käyttää 

pilvipalveluihin siirtymistyökalua. 

Toiminnon tiedot 

Monet paikallisista asennuksista siirtyvät asiakkaat siirtävät tietoja Dynamics 365 Business Centralin 

pilvipalveluun pilvipalveluihin siirtymistyökalun avulla. Pilvipalveluihin siirtymistyökalu siirtää tiedot 

pilvipalveluun ja sallii niiden pitämisen synkronoituna paikallisen ympäristön kanssa käyttämällä 

replikointisuorituksia. Kun pilviympäristöön siirtymiseen ollaan valmiita, tiedot muunnetaan 

pilviympäristön taulukko- ja kenttärakenteeseen sopiviksi suorittamalla tietojen päivitys. 

Tässä julkaisuaallossa on vakautettu tietojen päivitysvaihetta. Se on nyt entistä nopeampi, 

läpinäkyvämpi ja joustavampi, ja sen lisäksi suoritetaan laajennuksen päivityksen codeunitit. Kun 

tietojen päivitys on käynnistetty Pilveen siirron hallinta -sivulla, päivityksen edistymistä voi 

seurata hallintakeskuksessa ja käyttämällä Application Insights -telemetriatietoja, jotka on 

lähetetty pilviympäristön resurssimääritykseen. Ympäristöön asennettuihin laajennuksiin 

kuuluvat tiedot päivitetään, minkä lisäksi päivitetään perussovellukseen kuuluvat tiedot. Jos 

tietojen päivitys epäonnistuu, järjestelmä palautuu automaattisesti tilaan, jossa se oli juuri ennen 

päivityksen käynnistymistä. Tällä tavoin voidaan käsitellä telemetriassa esiin tulevat virheet 

ilman, että kaikki olisi aloitettava alusta. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=c7575b20-0e5f-ec11-a3ee-0003ff45cecf
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Käyttöoikeuden omaavien käyttäjien nopeutettu päivittäminen Microsoft 365:ssä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjäluettelon päivittäminen Business Centralissa on entistä nopeampaa ja tehokkaampaa 

Microsoft 365:n tietojen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Suurissa useiden käyttäjien organisaatioissa Azure Active Directory sisältää usein suuren määrän 

käyttäjätilejä. Tämän päivityksen jälkeen Business Centralin kyselyt kohdistuvat vain kelvollisen 

Business Central -käyttöoikeuden omaaviin käyttäjiin, kun järjestelmänvalvoja suorittaa Päivitä 

Microsoft 365 -käyttäjät -prosessin. Niinpä prosessi suoritetaan aiempaa nopeammin. 

Entistä useampien tietojen siirtäminen Dynamics GP:stä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin pilvipalveluihin siirtymisen työkalua on parannettu siten, että siinä on lisää 

määritysvaihtoehtoja, minkä lisäksi Dynamics GP:stä Business Centraliin siirrettävää tietoaluetta 

on laajennettu. 
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Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa parannettu pilvipalveluihin siirtymisen työkalu sisältää seuraavat ominaisuudet: 

• Vaihtoehto, jolla passiivisia sekkivihkoja ei sisällytetä. 

• Täsmäyttämättömät pankkitapahtumien siirtäminen. 

• Toimittajan maksusuorituksen saajan osoitteen siirtäminen toimittajan pääosoitteeseen. 

• Lisätietoja on saatavana Dynamics GP:n osti- ja myyntireskontran tapahtumaluettelossa. 

• Tilikausien siirtäminen kirjanpitokausiin. 

• Siirrettävien historiallisten Dynamics GP -vuosien määrän rajoittamisvaihtoehto. 

• Toimittajan sähköisten rahansiirtotietojen siirtäminen toimittajan pankkitietoihin. 

• Toimittajaluokan tilien siirtäminen toimittajan kirjausryhmiin. 

• Asiakasluokan tilien siirtäminen asiakkaan kirjausryhmiin. 

• Nimikeluokan tilien siirtäminen varaston kirjausryhmiin. 

• Vaihtoehto moduulivalikoiman siirtämiseen. 

Poistettujen ympäristöjen palauttaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin luvataan suojaavan tiedot ja pitävän ne saatavilla. Tässä julkaisuaallossa 

ympäristöt ovat alustavasti poistetussa tilassa seitsemän päivää sen jälkeen, kun ne poistetaan. 

Samoja ehtoja käytetään, kun ympäristö on aikataulutettu poistettavaksi kokeiluversion 

vanhentumisen jälkeen. Tänä aikana järjestelmänvalvojat voivat palauttaa poistetun ympäristön 

Business Centralin hallintakeskuksessa. 

Toiminnon tiedot 

Alustavasti poistetussa tilassa olevat ympäristöt näkyvät hallintakeskuksessa. 

Järjestelmänvalvojat voivat palauttaa tällaisen ympäristön ilman Microsoftin tukea. Tavoitteena 

on vähentää tietojen menettämisen riskiä esimerkiksi silloin, jos ympäristö poistetaan 

vahingossa. Aiemmissa versioissa tämä edellytti kiireellistä apua Microsoftin tuelta. 
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Tuotanto- ja eristysympäristöjen hallinta hallintakeskuksessa (dokumentaatio) 

Aiempaa parempi näkyvyys käyttökatkoksiin 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Vaikka on epätodennäköistä, että käyttökatkos vaikuttaa ympäristöön, yrityskäyttäjien ja 

järjestelmänvalvojien on ongelmien ilmaantuessa aiempaa helpompi saada tietoa kaikista 

ilmoitetuista käyttökatkoksista. 

Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa yrityskäyttäjille ja järjestelmänvalvojille kerrotaan aiempaa ennakoidummin 

heidän ympäristöihinsä vaikuttavista, ilmoitetuista käyttökatkoksista. Yrityskäyttäjät näkevät 

käyttökatkosten tiedot, kun he yrittävät kirjautua sisään onnistumatta. Järjestelmänvalvojat 

näkevät ilmoituksen Business Centralin hallintakeskuksessa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-environments
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=4ab438ba-66bd-eb11-89ee-0003ff45e64a
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Microsoft Power Platform 

Yleiskatsaus 

Business Centralin Power Platform -integroinnin parantamista jatketaan sen pohjalta, mitä on jo 

tehty. Tämä integrointi koskee Power BI:tä, Power Automatea, Power Appsia, Logic Appsia, 

Power Virtual Agentsia ja Dataversea. 

Kyse on sekä Power BI -integraation että Power Automate -yhdistimen ja Automatisointi-

toiminnon parannuksista. Business Central ja Power Automate yhdistetään modernien työkalujen 

avulla, minkä lisäksi nämä työkalut antavat tekijöille ja maallikkokehittäjille kätevän 

mahdollisuuden laajentaa Business Centralia ja yhdistää se muihin järjestelmiin. 

Dataversen virtuaalitaulukoiden tietojen muutostapahtumien parantamista puolestaan jatketaan 

siten, että kumppanit voivat käyttää Dataversea myös vaativien integraatioiden ympäristönä. 

Automatisointitoimintojen mukauttaminen ja suunnitteleminen 

verkkoasiakasohjelmassa 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Pilven tuottavuuden kannalta ensisijaista on käyttäjille annettu vapaus ja joustavuus työtilan 

suunnittelussa ja muokkaamisessa. 

Toiminnon tiedot 

Toiminnot, jotka on lisätty toimintopalkin uuteen Automatisointi-toimintoryhmään, toimivat 

nyt mukauttamisen tai suunnitteluohjelman avulla, joten niitä voi siirtää, korottaa ja piilottaa. 

Tämä koskee yksittäisen käyttäjän mukauttamista, käyttäjäprofiilien mukauttamista käyttäjäryhmiä 

varten ja yleisen mukauttamisen (sivun laajennuksen) suunnittelemista koko yritykselle. 

Lisäksi Power Automateen sidottuja toimintoja voidaan lisätä AL-laajennuksiin. (Lisätietoja on 

Kehitys-luokassa.) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/development
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Automatisointitoimintojen mukauttaminen 

Tällä tavoin maallikkokehittäjien Power Automate -työnkulkujen avulla luomat toiminnot 

priorisoidaan toimintorivillä, mikä mahdollistaa helpon koodittoman integroinnin. Ympäristö 

käsittelee uuden AL:n customAction-ominaisuuden. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Power BI:n osien näyttäminen tai piilottaminen luetteloissa mukauttamisen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat mukauttaa työtilaansa johdonmukaisesti. Tämän ansiosta käyttökokemus on 

aiempaa parempi. 

Toiminnon tiedot 

Aiemmin Power BI -osan näkyvyyttä luettelosivuilla hallittiin sivun Näytä/piilota Power BI -

raportit -toiminnon ja sivun tietoruudun mukauttamisen avulla. Tässä julkaisussa Piilota/näytä 

Power BI -raportit -toiminto on poistettu, ja näkyvyys perustuu vain mukauttamiseen. 
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Power BI -osien näkyvyyden mukauttaminen luetteloissa 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Power Automaten toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Edellisessä julkaisussa käyttöönotettu uusi Automatisointi-ryhmä oli piilotettu vakioprosessin 

mukaisesti ominaisuuksien hallintamerkinnän taakse. 
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Tässä julkaisussa Automatisointi-ryhmä näkyy useimmilla sivuilla, koska toiminnon merkintä on 

poistettu. Automatisointi-ryhmän näkyminen voi johtaa kysymyksiin niiltä järjestelmänvalvojilta 

ja käyttäjiltä, jotka eivät ole kiinnostuneita automatisoinnista. Tämän vuoksi käytettävissä on uusi 

asetus, jolla asiakkaat voivat kieltäytyä automatisoinnista. Lisäksi yksittäiset käyttäjät voivat 

kieltäytyä toiminnosta käyttämällä automatisoinnin uutta käyttöoikeusvaihtoehtoa. 

Toiminnon tiedot 

Kun käyttäjä kirjautuu uuteen yritykseen ensimmäisen kerran, toiminto näyttää Aloita Power 

Automaten käyttäminen -toiminnon Automatisointi-ryhmässä. 

 

Power Automaten käytön aloittaminen -toiminto 

Power Automaten käytön aloittaminen -toiminto avaa uuden ohjatun toiminnon, jossa on 

joitakin käyttöönottotietoja ja linkkejä sekä tarvittavat tietosuojatiedot. Jos järjestelmänvalvoja 

on hyväksynyt toiminnon, kaikki käyttäjät näkevät Automatisointi-ryhmän ja määritetyistä 

työnkuluista tulevat toiminnot. 

Yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia voidaan lisäksi hallita uudella Salli toiminnon 

automatisointi -järjestelmäoikeudella ja käyttövalmiilla käyttöoikeuksien joukolla AUTOMATE - 

EXEC. Jos tämä käyttöoikeus peruutetaan tietyltä käyttäjältä tai roolilta, Automatisointi-ryhmä 

piilotetaan ja Power Automatella luotujen toimintojen suorittaminen kielletään. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Dynamics 365 Business Centralin työnkulut 

https://aka.ms/bcautomate
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Dataverse-entiteettimuutosten ilmoittaminen Business Centraliin Power Automate 

-työnkulun avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Uusien tietojen tai aiemmin luotujen tietojen päivitysten siirtäminen nopeasti Business Centraliin 

on välttämätöntä joissakin liiketoimintaskenaarioissa. Tämä koskee etenkin skenaarioita, joissa 

on sähköisiin kaupankäyntijärjestelmiin tehtyjä integrointeja. Tietojen aikataulutettu synkronointi 

ei ole riittävää nykyisessä nopeatempoisessa maailmassa. Tämä ominaisuuden avulla Business 

Central voi noutaa heti tiedot, jotka on lisätty tai joita on muutettu Dataversessa tai Dynamics 

365 Salesissa. 

Toiminnon tiedot 

Business Centraliin voidaan nyt ilmoittaa tietyissä Microsoft Dataversen entiteeteissä 

tapahtuneista muutoksista. Nämä muutokset voidaan käynnistää seuraavasti: 

• Luo automaattinen Power Automate -pilvityönkulku, joka käynnistyy, kun synkronoitavissa 

vakioentiteeteissä tai mukautetuissa entiteeteissä havaitaan muutoksia. 

 

Näkyvissä automaattinen pilvityönkulku, jolla Business Centraliin ilmoitetaan Dataversessa 

tapahtuneista muutoksista 

• Käytä automaattista Power Automate -pilvityönkulkua Business Centraliin tehtäviin 

ilmoituksiin luomalla tietue dataverseEntityChanges-ohjelmointirajapinnan avulla. 

Ohjelmointirajapinnan sijainti on microsoft/dataverse/v1.0. Kun Business Central 

vastaanottaa ilmoituksen, se noutaa uudet tai muuttuneet tietueet seuratuista entiteeteistä. 
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Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Power Automate -työnkulun käyttäminen Dataversen entiteettimuutosten hälytyksissä 

(dokumentaatio) 

Business Centralin yhdistimien media- ja kuvatuen lisääminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kun Business Central Online -tietoja käytetään Power Platformin ja Azure Logic Apps -

yhdistimen kautta, mediatiedostoja voidaan käsitellä. 

Toiminnon tiedot 

Business Central Online -tietoja Power Platformin ja Logic Apps -yhdistimen kautta käyttävät 

maallikkokehittäjät ja päätöksentekijät voivat käsitellä mediatiedostoja, kuten nimikkeen tai 

asiakkaan kuvia. Tämä ominaisuus mahdollistaa lisää Power Apps- ja Power Automate -

liiketoimintaskenaarioita. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Power Appsin ja Power Automaten tuki asiakirjojen liitteille 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-power-automate-flow-dataverse


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 386 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Liiketoiminta-arvo 

Liitteiden, median ja muiden liiketoimintatietueisiin linkitettyjen tietojen käyttömahdollisuus 

avaa uusia mahdollisuuksia monipuolisiin tietoihin liittyvissä skenaarioissa. 

Toiminnon tiedot 

Yhdistimen uuden ominaisuuden avulla on helppo käyttää asiakirjaliitteitä (esimerkiksi 

alkuperäistä tilauspyyntöä, joka on linkitetty PDF-tiedostona myyntitilaukseen), liittyvän tietueen 

mediaa (esimerkiksi nimikkeisiin liittyviä kuvia) ja muita liiketoimintatietueisiin linkitettyjä 

tietueita. Tämä avaa Power Automate -työkulut tai Power Appsin tukemaan lisäskenaarioita, 

joissa monipuoliset ulkoiset tiedot syötetään Business Centraliin. Se voi olla esimerkiksi sovellus, 

jonka ansiosta palvelutyöntekijät voivat ottaa kuvia varastosta ja ladata ne Business Centraliin. 

Tai se voi olla automaattinen työnkulku, joka luo myyntitilauksen aiemmin sähköpostina 

vastaanotetusta liitteestä, joka on käsitelty ja linkitetty PDF-asiakirjana Business Centralin 

tilaustenkäsittelyyn. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja ja 

äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Käyttöönotto 

Yleiskatsaus 

Kun yritys päättää ottaa käyttöön pilviratkaisun, kuten Dynamics 365 Business Central Onlinen, 

sillä on tiettyjä odotuksia siitä, millaiset yhteydet ratkaisusta on muihin liiketoiminnan 

tuottavuuspalveluihin, kuten pankkitoimintoihin, palkanlaskentaan ja sähköisiin laskupalveluihin. 

Liiketoimintaratkaisun modernin pilviversion oletetaan sisältävän pilviyhteydet operatiivisiin 

tuottavuuspalveluihin. Vaikka yhteydet tällaisiin palveluihin pääsääntöisesti ovatkin olemassa, 

niiden löytäminen on hankalaa Business Centralin asiakkaille, sillä heidän on haettava 

liiketoimintaan sopiva ratkaisu manuaalisesti AppSourcessa. Business Centralin asiakkaiden 

pilviratkaisuun tekemiin sijoituksiin kohdistuvat odotukset eivät siis toteudu täysin kitkattomasti. 

Kun tällaisten sovellusten löydettävyys, asennus ja määritys paranee, asiakkaiden kokemus 

sujuvoituu ja sovellusta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa tuottavasti entistä nopeammin. 

Lisäksi asiakkaalle jää enemmän aikaa keskittyä käyttöönoton hankaliin osa-alueisiin. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=75e2f90c-6aa5-ea11-8b71-0003ff68b7e1
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa tuotteeseen lisätään kokemus, jonka avulla käyttäjien on helppo 

löytää sopivia yhteyssovelluksia AppSourcesta. Lisäksi näiden sovellusten asennusta ja määritystä 

on helpotettu. Ensimmäisenä ovat vuorossa sovellukset, joilla muodostetaan 

verkkopankkiyhteydet. 

Tässä tuotekokemuksessa oleviin sovelluksiin liittyy tiettyjä vaatimuksia, kuten käyttöaste- ja 

laatuehtoja, sekä vähintään tietyt toiminnot ja ominaisuudet. Myöhemmin julkaistaan lisätietoja niistä 

edellytyksistä, joita ISV-toimittajilta vaaditaan, jotta heidän sovelluksensa voidaan lisätä luetteloon. 

Tässä julkaisussa lisätään AppSource-sovellusten asennuksen ja määrityksen perusparannukset, 

ja nämä parannukset ovat kaikkien AppSourceen sovelluksen julkaisseiden ISV-toimittajien 

käytettävissä. 

Uusien sovellusten määrityssivujen helppo käyttö 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sovelluksen määritys on käytettävissä kätevästi Laajennusten hallinta -sivulta, joten sovelluksia 

voi käyttää nopeasti Business Centralissa, olipa kyse sitten suurista vertikaalisista lisäosista tai 

pienistä tuottavuussovelluksista. 

Toiminnon tiedot 

Käyttäjät kertoivat aiemmissa julkaisuaalloissa, etteivät he tienneet, mitä sovelluksen 

asentamisen jälkeen pitäisi tehdä. Lisäksi he kertoivat, etteivät he löytäneet määrityssivuja. Tässä 

julkaisuaallossa on lisätty mahdollisuus suorittaa määrityssivu suoraan Laajennusten hallinta -

sivulta, jos sovellus on määrittänyt asennussivun. Sovelluksen kehittäjän on tehtävä viittaus 

asennussivulle sovelluksen kokoonpanotiedoissa, sillä silloin Business Central tietää, mikä sivu 

tietylle sovellukselle suoritetaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa kahden uuden toiminnon lisäämistä: 

• Mahdollisuus saada sovelluksen tuomien määrityssivujen yleiskatsaus, jos sovellus rekisteröi 

ne Ohjatun kokemuksen nimike -taulukkoon. 

• Laajennusten hallinta -sivulla on uusi toiminto, joka suorittaa kehittäjän määrittämän sivun. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 388 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

 

Sovelluksen määritykset löytyvät nyt helposti sovelluksen pikavalikosta 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Business Centralin määritystehtävien yleiskatsaus (dokumentaatio) 

Peruspalveluihin yhdistämisessä käytettävät sovellukset ovat helposti 

löydettävissä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sellaisen sovelluksen tunnistaminen vaivattomasti, jolla liiketoiminta yhdistetään ulkoisiin 

liiketoiminnan tuottavuuspalveluihin markkina-alueella. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/setup
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Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa Business Centraliin lisätään uusi kokemus, jonka avulla käyttäjien on helppo 

löytää ja asentaa ulkoisiin liiketoiminnan tuottavuuspalveluihin, kuten pankkeihin, yhdistäviä 

kolmannen osapuolen sovelluksia. Tämä on AppSourcen toteuttama ominaisuus, ja se muodostaa 

ylimääräisen sovellusehdotuskerroksen, jossa käyttäjät voivat käyttää luokkaan perustuvaa 

suodatusta. Tällä tavoin on helppo valita juuri sellainen tarjoustyyppi, jota ollaan hakemassa. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Käyttöönottokokemukset (dokumentaatio) 

Uusien sovellusten helppo asentaminen ja määrittäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Aiempaa helpompi ISV-lisäosien käyttöönotto Dynamics 365 Business Centralissa. 

Toiminnon tiedot 

Aiemmissa versioissa käyttäjät, jotka asensivat sovelluksen AppSourcesta tai Business Centralin 

Laajennuskauppa-sivulta, ohjattiin käynnistämään asennus. Tämän jälkeen käyttäjän piti muistaa 

siirtyä Laajennuskauppa-sivulle, etsiä Käyttöönottotila-alisivu ja sieltä tietoja asennuksen tilasta. 

Tämä aiheutti ongelmia, eikä ollut hyödyllinen sovellusten hakemisen kokemus. 

Tässä julkaisuaallossa sovelluksen asennusopasta Business Centralissa on parannettu niin, että 

käyttäjä voi valita sovelluksen asennuksen odottamisen ja sitä seuraavan asetussivun 

käynnistymisen, jonka sovellus tuo esille. Tämä mahdollistaa aiempaa sujuvamman sovelluksen 

asennuskokemuksen alusta loppuun. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/onboarding-experiences
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Uusi ominaisuus sovelluksen asennuksen valmistumisen odottamiseen 

 

Uusi odotusnäyttö ilmoittaa käyttäjälle asennuksen olevan kesken 
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Käyttäjä voi valita sovelluksen asennuksen valmistumisen jälkeen, jatketaanko määritystä 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Uudet kenttäkuvaukset parantavat selkeyttä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Aloittamista ja Dynamics 365 Business Centralin käyttöä on helpotettu parantamalla 

arkaluonteisten ja välttämättömien kenttien työkaluvihjeen kuvauksia. 
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Toiminnon tiedot 

Business Centralin kullakin sivulla on useita kenttiä, ja kenttien kuvaukset eli työkaluvihjeet ovat 

käyttäjien ensimmäisen omatoiminen ohjekerros. Tässä julkaisuaallossa parannetaan välttämättömien 

ja arkaluonteisten kenttien työkaluvihjeitä siten, että niiden avulla on entistä helpompia oppimaan 

käyttämään Business Centralia. Työkaluvihjeiden käyttöanalyysin perusteella parannetaan ja 

selkeytetään tekstiä sekä helpotetaan tällä tavoin kuvausten ymmärtämistä. Tämä upotetun 

käyttöohjeen elementti sujuvoittaa Business Centralin käytön oppimista, mikä viime kädessä myös 

parantaa tyytyväisyyttä tuotteeseen. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Työskentelyn tehostaminen Microsoft 365:n avulla 

Yleiskatsaus 

Tämä julkaisuaalto antaa järjestelmänvalvojille entistä paremmat mahdollisuudet hallita 

OneDrivea ja Exceliä. Yrityskäyttäjät voivat puolestaan hyödyntää raporttiasettelujen parannuksia 

ja parannuksia, jotka koskevat Excelissä tehtävää tietojen muokkausta. 

OneDrive-integroinnin määritys 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Hallinta on järjestelmänvalvojilla. Vuoden 2022 2. julkaisuaalto antaa organisaatioille mahdollisuuden 

hallita kätevästi, mitkä OneDriveen liittyvät toiminnot otetaan käyttöön Business Centralissa, jotta 

henkilöt voivat käsitellä yhdessä liiketoiminta-asiakirjoja ja muita tiedostoja selaimessa. 
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Toiminnon tiedot 

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Business Centralissa OneDriven asennusoppaan avulla, 

mitkä ominaisuudet voivat muodostaa yhteyden OneDrive for Businessiin. 

• Valittavana on yhden järjestelmän ja sovelluksen OneDrive-integroinnin käyttöönotto, 

molempien integrointi tai ei kummankana integrointi. 

• Paikallisessa Business Centralissa tämä määritysopas sisältää OneDrive-yhteyden määrittämisen. 

• Määritysopas havaitsee, jos ympäristö on määritetty käyttämään vanhaa OneDrive- tai 

SharePoint-integraatiota, ja auttaa vaihtamaan uuteen OneDrive-integraatioon. Tämän 

muutoksen osana ilmoitetaan vanhan SharePoint-yhteyden määritys -sivun ja SharePoint-

integrointiominaisuuksien vanhentumisesta. 

 

Opastettu OneDrive-määritys 

Muut OneDrive-integroinnin parannukset 

Muokkaa Excelissä tukee nyt OneDrivea 

Kun järjestelmätoimintojen käyttö mahdollistetaan OneDrivessa, Muokkaa Excelissä -toiminto 

avautuu nyt Excelin verkkoversiossa. 
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Business Centralin luoma Excel-tiedosto kopioidaan automaattisesti Business Central -kansioon 

OneDrivessa, jonka jälkeen se avautuu uudessa välilehdessä, joten sitä voi käyttää 

kokonaisuudessaan selaimessa. 

Tiedostojen jakaminen suoraan Business Centralista Outlookin avulla 

Business Centralin Jako-ikkunassa on nyt kolmas vaihtoehto, jolla voi jakaa linkin Business Central -

tiedostoihin. Linkin leikepöydälle kopioinnin tai vastaanottajien valitsemisen ja lyhyen viestin 

kirjoittamisen lisäksi Jako-ikkuna voi nyt avata Outlookin verkkoversion ja sisällyttää automaattisesti 

tiedoston linkin viestin tekstiosaan. Tämän vaihtoehdon avulla voidaan kirjoittaa täydellinen 

sähköpostiviesti, sillä käytettävissä on kaikki Outlookin toiminnot, kuten liitteiden lisääminen, kuvien 

tai taulukoiden lisääminen sekä kopio- tai piilokopio-vastaanottajien lisääminen. 

 

Jako-ikkunassa näkyy uusi Outlook-vaihtoehto 

Saman tiedoston kopiomäärän vähentäminen 

Kun liiketoiminta-asiakirja jaetaan suoraan Business Centralista tai se avataan toiminnolla 

OneDrivessa, OneDrivessa voi jo olla samanniminen tiedosto. Käyttäjät voivat nyt valita tässä 

tilanteessa avaamisen jatkamisen tai OneDrivessa jo olevan tiedoston jakamisen sen sijaan, että 

tiedosto korvattaisiin. 
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Valintaikkunassa on valittavana kolme vaihtoehtoa, kun tiedosto on jo OneDrivessa 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Delegoidut järjestelmänvalvojat voivat muokata Excelissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

1. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat delegoivat usein tuen ja hallinnon tukikumppanille. Jos näiden delegoitujen 

järjestelmänvalvojien on korjattava tai lisättävä tietoja joukkotoimintona, Excel on usein 

ensisijainen työkalu. Lisäosa antaa nyt järjestelmänvalvojille mahdollisuuden tehdä päivityksiä ja 

julkaista Business Centraliin, joten se on tehokas tietojen käsittelytyökalu. 
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Toiminnon tiedot 

Delegoidut järjestelmänvalvojat voivat nyt käyttää Excel-apuosaa muiden käyttäjien tavoin 

asiakkaan Azure Active Directory -organisaatiossa. Asiakasohjelman Muokkaa Excelissä -

järjestelmätoiminto avaa lisäosan, mutta järjestelmänvalvojat voivat luoda uusia tietojoukkoja 

Excelissä myös suoraan. Tällä tavoin voidaan tukea tietojen joukkotoimintoja, kuten tiedon 

syöttövirheiden korjaamista, taulukoiden tuontia vanhoista järjestelmistä ja sellaisten oikaisujen 

tekeminen tietoihin, joita ei voi tehdä tietojen päivityskomentosarjojen avulla. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Jaa Teamsiin -toiminto sisältää nyt linkin esikatselun 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 5. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat aloittaa yhteistyötehtäviä suoraan Business Centralista, mikä säästää aikaa, sillä 

sovellusten välillä ei tarvitse siirtyä. Koska jaettava on pienikokoinen kortti eikä vain tietueen linkki, 

vastaanottajat saavat paremmat kontekstitiedot ja voivat käsitellä liiketoimintatietoja nopeasti. 

Toiminnon tiedot 

Business Central -verkkoasiakasohjelman Jako-valikko sisältää Jaa Teamsiin -toiminnon. Jaon 

yhteydessä nykyisen sivun tai tietueen linkki lisätään automaattisesti viestin kirjoitusalueelle Jaa 

Teamsiin -sivulla. 

Vuodesta 2022 alkaen käyttäjät voivat jakaa linkin esikatselun pienikokoisena ja tyylikkäänä 

korttina, jossa on tietueen yhteenveto. He voivat valita, lähetetäänkö viestissä vain linkki vai sekä 

linkki että kortti. 

Tulos vastaa Business Central -linkin liittämistä viestin kirjoitusruutuun Microsoft Teamsissa. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 397 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

 

Jaa Teams -ikkunassa näkyy viesti sekä linkki ja kortti 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Raportointi 

Yleiskatsaus 

Vuoden 2022 1. julkaisuaallossa otettiin käyttöön Excelin raporttiasettelut. Vuoden 2022 2. 

julkaisuaallossa jatketaan tämän kokemuksen parantamista. 

Kun yrityskäyttäjä suorittaa raportin, jossa on Excel-asettelu, hän voi nyt valita Excel-asettelun 

raportin pyyntösivulla. Jos raportissa on esimerkiksi useita Excel-asetteluja, käyttäjä voi valita 

asettelun, jolla raportti suoritetaan. 

Excel-asetteluominaisuuden lisäksi taloushallintoa varten julkaistaan uusi 

ohjelmointirajapintajoukko, jota voidaan käyttää sekä Excelissä että Power BI:ssä. Tällä tavoin 

käyttäjät voivat luoda oman tarkan analyysin kirjanpidon tiedoista ja dimensioita sisältävistä KP-

budjeteista. Käytössä on uudet Power BI Desktop -mallitiedostot sekä uuteen 

ohjelmointirajapintaan perustuvia esimerkkejä. Tiedostot julkaistaan BCTech Samples GitHub -

säilöön niitä käyttäjiä varten, jotka haluavat aloittaa raportoinnin käytön Power BI:ssä. Power BI -

tiedostot sisältävät vakiotalousraportit sekä koontinäytön, jossa on taloushallinnon tunnuslukuja 

ja koostetut kirjanpitotiedot. 

https://github.com/microsoft/BCTech
https://github.com/microsoft/BCTech
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Raportin asettelun valitseminen pyyntösivulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat valita pyyntösivulla käytettävän raportin asettelun. Tämä helpottaa erilaisten 

raportin asettelujen käyttöä eri tarkoituksissa, erityisesti Excel-asetteluissa. 

Toiminnon tiedot 

Pyyntösivulla käyttäjät voivat käyttää avattavaa valikkoa ja valita raportin käytettävissä olevista 

raportin asetteluista. 

Tämän toiminnon avulla organisaatio voi käyttää useita asetteluja (kuten Excel-asetteluja) 

samassa raporttitietojoukossa. Sinulla voi esimerkiksi olla asettelu suunnittelukokoukselle, toinen 

asettelu postien yhdistämiseen ja kolmas asettelu hallituksen kokoukselle. 

Uusien, erillisten talousraporttien ohjelmointirajapintojen käyttäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Talousraportoinnin erillisten ohjelmointirajapintojen avulla on entistä helpompi luoda omia 

Excel-pohjaisia talousraportteja. Ohjelmointirajapintoja voidaan käyttää myös Power BI:ssä 

Business Centralin Power BI -yhdistimen kautta. 

Toiminnon tiedot 

Valituille tiedoille luodaan uudet ohjelmointirajapinnat. Ensimmäisissä erillisissä tietojoukoissa 

on seuraavia tietoja: 

• Kirjanpitotiedot, mukaan lukien KP-budjetit ja dimensiot 

• Kirjanpitokaudet ja liiketoimintayksiköt 

• Asiakas-, toimittaja- ja kirjanpitotapahtumat, mukaan lukien eritellyt kirjanpitomerkinnät 

• Webhook-tilaukset ja entiteettimääritelmät 
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Näiden ohjelmointirajapintojen avulla on helppo saada tietoja Business Centralissa 

talousraportointia varten Excelissä, Power BI:ssä tai muissa raportointityökaluissa. 

Ohjelmointirajapinnat sijaitsevat Laajennetut ohjelmointirajapinnat -kohdassa, ja niiden nimi on 

reportsFinance/beta. 

 

Talousraportoinnin uudet ohjelmointirajapinnat 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Katso myös 

Raporttien analysointi Microsoft Excelissä (dokumentaatio) 

Raporttien suorittaminen ja lähettäminen pyyntösivulta 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Pyyntösivulla käyttäjä voi suorittaa raportin ja lähettää sen suoraan Saapuneet raportit -

kansioon. Näin käyttäjä voi jatkaa työskentelyä ja noutaa raportin Saapuneet raportit -kansiosta 

sitten kun se on valmis. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-analyze-excel
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Toiminnon tiedot 

Pyyntösivulla käyttäjät voivat valita Lähetä Saapuneet-kansioon, jos he haluavat suorittaa 

raportin taustalla ja jatkaa työskentelyä asiakasohjelmassa. 

Kuten Windowsissa tulostettaessa, käyttäjän esto ei ole enää käytössä, eikä raportin 

valmistumista tarvitse odottaa. 

Palvelu ja ympäristö 

Yleiskatsaus 

PK-yritysten toimialasta riippumatta yrityskäyttäjät odottavat liiketoiminnan toteuttamiseen 

käytettävän palvelun ja ympäristön olevan luotettavia. 

Suorituskyky – entistä nopeampi tietopino 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä optimointi poistaa jotkin suorituskykyongelmat, joita asiakkaat ovat havainneet 

perustaulukon laajennuksia käytettäessä. 

Toiminnon tiedot 

Business Central Serverin tietopinossa on nyt kaksi optimointia: 

• Sellaisen taulukkolaajennuksen tietoja ei liitetä, jonka kenttiä käytetään flowfield-

suodatukseen, ellei kyse ole flowfield-laskennasta. 

• Tietoja ei ladata vanhentuneista kentistä, ellei istunto suorita päivityskoodia. 

Telemetriaa koskevien Power BI -raporttien hankkiminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 4. heinäkuuta 2022 Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Vuokraajan järjestelmänvalvojat voivat hankkia telemetriaa koskevia Power BI -raportteja yhden 

napsautuksen asennuksella Microsoft AppSourcesta. Nämä raportit sisältävät merkityksellisiä 

tietoja Business Centralin suorituskyvystä, vakaudesta ja käytöstä. 

Toiminnon tiedot 

Vuokraajan järjestelmänvalvojat voivat asentaa yhdellä linkin https://aka.ms/bctelemetryreport 

napsautuksella Power BI -sovelluksen, joka lukee tiedot ympäristön telemetriaresurssista Azure 

Application Insightsissa. Sovellus näyttää merkitykselliset tiedot suorituskyvyn erilaisista 

näkökulmista ympäristössä sekä kaikki mahdollisesti esiintyvät virheet. 

Katso myös 

Telemetrian seuranta ja analysointi Power BI:n avulla (dokumentaatio) 

Asennettuihin AppSource-sovelluksiin perustuva kääntäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ympäristön toimintojen, kuten päivittämisen, kopioinnin ja palauttamisen, vakauden 

parantaminen vähentää tuen merkitystä sekä kumppanien että Microsoftin osalta, minkä vuoksi 

käännöksen on perustuttava ympäristöön asennettuihin AppSource-sovellusversioihin eikä 

viimeisimpiin AppSourcessa saatavana oleviin versioihin. 

Toiminnon tiedot 

Joskus ympäristön toimintoihin, kuten päivitykseen, kopiointiin eristysympäristöstä 

tuotantoympäristöön tai AppSource-sovelluksen asennukseen, perustuva käännös epäonnistuu 

sovelluksen odottamattoman yhteensopimattomuuden vuoksi. Taustalla oleva syy voi olla se, 

että käännös on tehty AppSource-sovelluksen viimeisimmän version perusteella, vaikka 

vuokraajaan tai ympäristöön on asennettu aiempi versio. Lopputulos määräytyy näissä 

AppSource-sovelluksissa olevien rikkovien muutosten mukaan ja asennettujen versioiden 

perusteella; seurauksena voi kuitenkin olla käännösvirheitä. 

Ympäristön toiminnon vakaus paranee ja tuen merkitys sekä kumppanien että Microsoftin osalta 

vähenee, kun käännös perustuu nyt ympäristöön asennettuihin AppSource-sovelluksiin. 

https://aka.ms/bctelemetryreport
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/telemetry-power-bi-app
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Jos käyttäjällä on tulevaisuudessa ongelmia jossakin ympäristön toiminnossa, käyttäjä voi etsiä 

virheen tiedot Business Central -hallintakeskuksen Ympäristön toiminnot -sivulta. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Käyttökokemukset 

Yleiskatsaus 

Työpöytäsovelluksesta, selaimesta tai mobiililaitteesta Business Centraliin yhteyden muodostavat 

tietotyöntekijät saavat käyttöönsä vuoden 2022 2. julkaisuaallon käytettävyyttä, helppokäyttöisyyttä, 

suorituskykyä ja vakautta koskevat parannukset. Toimintaansa tehostamaan pyrkivät käyttäjät voivat 

käyttää tehokkaita uusia ominaisuuksia, kun he työskentelevät eri yhtiöissä. 

Automaattinen tallennus työskentelyn aikana 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Koska Business Centralissa ei ole tallennuspainiketta, yrityskäyttäjien on voitava luottaa siihen, 

että syötettävät tai muokattavat tiedot tallennetaan automaattisesti työskentelyn aikana. 

Vastaavasti kehittäjät tarvitsevat tarkan ilmaisun tietojen pysyvyydestä koodin testauksen tai 

virheenkorjauksen yhteydessä. 

Toiminnon tiedot 

Business Central tallentaa yksittäisten kenttien muutokset heti, kun kentästä poistutaan sarkainta 

napsauttamalla tai kun kohdistus siirretään sivulla toiseen elementtiin – tallennus ei siis odota 

sivun sulkemista. Tietokantaan tallennettavat muutokset eivät juurikaan vaikututa 

suorituskykyyn. 

Aiemmin tämä toiminta oli otettu käyttöön vain tietyissä käyttöliittymäkokemuksissa, kuten 

Outlookin apuohjelmassa. Vuoden 2022 2. julkaisuaallosta alkaen tämä toiminta koskee kaikkia 

Business Centralin asiakasohjelmia mukaan lukien työpöytä-, verkko-, tabletti- ja 

puhelinasiakasohjelmia, Outlookin apuohjelmaa, Teams-sovellusta sekä asiakasohjelman 

upottamista muihin sovelluksiin. 
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Tallennuksen ilmaisin ilmaisee aiempaa tarkemmin sivulla olevien tietojen tilan myös silloin, kun 

käsiteltävänä on useita välilehtiä tai selainikkunoita. 

 

Tallennuksen ilmaisin osoittaa tietojen automaattisen tallennuksen 

Business Centralin paikallisen version järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän ominaisuuden 

käytöstä verkkopalvelimen SaveValueToDatabasePromptly-asetuksen avulla. (Asetus on otettu 

oletusarvoisesti käyttöön.) 

Lisätietoja: 

• Automaattisen tallennuksen ilmaisin 

• Business Centralin verkkopalvelinesiintymien määrittäminen 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

https://docs.microsoft.com/business-applications-release-notes/april19/dynamics365-business-central/autosave
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configure-web-server
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a2bee33d-34f4-ea11-b5d9-0003ff68c1de


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Business Central 404 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Päivitettyjen käyttöliittymäelementtien kokeileminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Oppimiskokemuksen helpottaminen tutun visuaalisen suunnittelun avulla. 

Toiminnon tiedot 

Verkkoasiakasohjelma pysyy ajan tasalla eri sovellusten sivuilla ja järjestelmän ohjausobjekteissa 

olevien Fluent-käyttöliittymän suunnitteluelementtien avulla. Tässä julkaisussa: 

• Asetuskentät ja hakukentät ovat visuaalisesti kohdistettuja, kun ne eivät ole käytössä. 

• Tiilissä voi nyt näkyä yksi monisanainen tekstikenttä, ja tiili laajentuu sisältämään enintään 

kolmea tekstiriviä. 

• Kentän ja sarakkeen työkaluvihjeet on päivitetty. 

 

Sarakkeen työkaluvihjeessä näkyy uusi Fluent-käyttöliittymä 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 
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Yritysten vaihtaminen eri ympäristöissä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 1. syyskuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Central on valmis mukautumaan monimutkaisten PK-organisaatioiden tarpeisiin 

järjestämällä useita yrityksiä eri ympäristöissä. Vaikka suurin osa työntekijöistä on sidottu yhteen 

yritykseen, joidenkin käyttäjien on tarkasteltava, muokattava ja vertailtava eri yritysten tietoja. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaalto helpottaa niiden yritysten ja ympäristöjen yleiskatsauksen 

hankkimista, joihin on käyttöoikeus. Lisäksi konteksti voidaan vaihtaa nopeasti. 

Toiminnon tiedot 

• Sovelluspalkin visuaaliset vihjeet auttavat ymmärtämään nopeasti, missä yrityksessä ja 

ympäristössä parhaillaan ollaan. Tällainen vihje on esimerkiksi yritykselle mahdollisesti 

määritetty yrityksen infopiste. 

• Yrityksen vaihtoruutu voidaan aktivoida missä tahansa Business Centralin kohdassa joko 

sovelluspalkista tai pikanäppäimillä Ctrl+O. 

• Yrityksiä, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, voidaan hakea ympäristön mukaan ryhmiteltynä 

myös organisaation tuotanto- ja eristysympäristöistä. 

• Yritys voidaan vaihtaa nykyisessä selainvälilehdessä, valittu yritys voidaan avata uudessa 

välilehdessä, jos useita tehtäviä halutaan suorittaa kerralla, tai tietoja voidaan vertailla vierekkäin. 

 

Yrityksen vaihtotoiminnossa näkyy yritysten määrä ympäristöjen mukaan järjestettynä 
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Kokemus ja ominaisuudet voivat vaihdella Business Central Onlinessa ja paikallisesti. 

Yrityksen infopisteen muutokset 

Yrityksen infopiste on värikäs ja tiivis visuaalinen ilmaisin, jonka avulla käyttäjät näkevät heti, mikä on 

työskentelykonteksti. Järjestelmänvalvojat voivat tukea yrityksen vaihtotoimintoa määrittämällä 

infopisteeseen tietyn värin ja enintään 6 merkkiä – tämä tehdään Yrityksen tiedot -sivulla. 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas. 

Moderni toimintorivi 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Toimintorivin ylätason osan avulla voi nyt antaa käyttäjille lisätietoja tuotteesta. Se voidaan 

räätälöidä toimialan tai yrityksen tarpeisiin taikka omiin tarpeisiisi. Uusille käyttäjille voi lisätä 

helposti käyttävissä olevia toimintoja, jotka ovat kätevästi löydettävissä yhdenmukaisella tavalla 

koko tuotteessa ja joiden avulla käyttäjät saavat lisätietoja tuotteesta. Toiminnot voidaan myös 

räätälöidä liiketoimintakohtaisesti kokeneiden käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Toiminnon tiedot 

Parannukset sisältävä toimintorivi päivitetään kaikille nykyisille asiakkaille, kun he tekevät 

päivityksen vuoden 2022 2. julkaisuaaltoon. 

• Toimintorivi soveltuu hyvin liittyvien toimintojen pitämiseen yhdessä ja estämään saman 

toiminnon sisältymisen useisiin valikoihin. Tämä selkeyttää käyttöliittymää ja vähentää 

sekaannuksia etenkin Business Centralin uusien käyttäjien osalta. 

 

Näyttökuvassa jo ylätasolla oleva toiminto, joka on ryhmitelty Muut-valikkoon 
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• Aiemmin joillakin sivuilla ollut Siirtyminen-valikko on poistettu käytöstä, ja sen sisältö on 

yhdistetty entiteettivalikkoon. Entiteettivalikolla tarkoitetaan valikkoa, jossa on sivulla näkyvä 

entiteetin nimi, kuten Asiakas asiakaskortissa tai Tilaus myyntitilauksessa. Tämä valikko on 

nyt nykyiseen tietueeseen liittyvien tietojen ensisijainen valikko. 

 

Näyttökuvassa näkyy Siirtyminen- ja Entiteetti-toimintoryhmien yhdistyminen 

• Jakopainikkeita voi nyt käyttää tietyissä kohdissa. Jakopainikkeet ovat painikkeen ja valikon 

yhdistelmä, ja niiden käyttö on tuttua muista Microsoft-tuotteista. Tämä ohjausobjektityyppi 

antaa mahdollisuuden siirtyä nopeasti valikon ensimmäiseen toimintoon yhdellä painikkeen 

vasemman puolen napsautuksella ja muihin liittyviin toimintoihin oikealla olevasta 

avattavasta luettelosta. 

 

Näyttökuvassa jakopainike, joka on otettu käyttöön asiakasluettelon Asiakas-

toimintoryhmässä 

• Tietyt toiminnot, jotka perustuvat käyttäjien antamaan palautteeseen ja sivujen käyttöön liittyviin 

tilastoihin, ovat selkeästi näkyvissä toimintorivillä. Tällä tavoin usein käytettyjen toimintojen 

käyttämiseen tarvitaan vähemmän napsautuksia ja liittyvät toiminnot löytyvät paremmin. 

• Valikoita voi nyt muokata joustavasti käyttötarkoituksen ja mieltymysten mukaan. Niinpä 

aiemmin käytössä olleita toimintojen siirtoja ja siirrettäviä toimintoja koskevat rajoitukset 

eivät ole enää voimassa. Tämä antaa käyttäjille runsaasti mahdollisuuksia sivujen 

mukauttamiseen ja profiilien määrittämiseen. 
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Kuvassa näkyy toiminnon ja toimintoryhmien siirtäminen toimintorivin ylätasolla 

Toimintorivin valinnaiset muutokset vuoden 2022 2. julkaisuaallossa 

Vaikka seuraavat lisäoptimoinnit ovat kaikkien päivityksen tehneiden asiakkaiden käytettävissä, 

päivitys ei ota niitä heti käyttöön. Valinnaisesti saatavana olevat toimintorivin parannukset 

aktivoidaan valitsemalla Kokeilu-toiminto Aloittaminen-sarakkeessa. Vaihtoehtoisesti 

järjestelmänvalvoja voi valita Kaikki käyttäjät Ominaisuuksien hallinta -sivun Käyttö-kentässä. 

1. Asiakirjojen, korttien, työkirjojen ja listplus-sivujen Prosessi-välilehden nimeksi on vaihdettu 

Aloitus. Näin se vastaa paremmin käyttäjien muissa Microsoft-tuotteissa näkemää 

valintanauhatermistöä. 

2. Jos asiakirjan sivuilla on Kirjaa- ja Vapauta-toimintoja, toiminnot ilmaistaan nyt 

jakopainikkeina Aloitus-välilehdessä. Tämä parantaa näiden usein käytettyjen toimintojen 

löydettävyyttä ja antaa mahdollisuuden käyttää niitä yhdellä napsautuksella. Tietyt 

toiminnot on ryhmitelty useilla muilla sivuilla jakopainikkeiksi silloin, kun toiminnot liittyvät 

kiinteästi toisiinsa toimintojen vaikutusten osalta. Uusi jakopainike on luotu esimerkiksi 

Korjaa-, Peruuta- ja Luo korjaava hyvityslasku -toiminnoille. Tällä tavoin kolmesta 

toiminnosta eniten käytettyä Korjaa-toimintoa voidaan nyt käyttää yhdellä napsautuksella. 

3. Kun asiakirja, kortti, työkirja ja listplus-sivu avataan ensimmäisen kerran, toimintorivi näkyy 

nyt kiinnitettynä. Tämä helpottaa toimintojen löytämistä toimintorivillä ja antaa 

mahdollisuuden käyttää toimintoja yhdellä napsautuksella ilman, että toimintorivi olisi 

ensin kiinnitettävä itse. 
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4. Jos asiakirjan sivulla on Rivit-alisivu tai jollain muulla sivulla on alisivu, alisivun toiminnot 

näkyvät nyt heti ilman, että olisi ensin valittava Lisää vaihtoehtoja. 

 

Kuvassa toimintorivin uusi Aloitus-välilehti, jakopainikkeet, automaattinen kiinnitys ja rivin 

automaattinen laajentaminen 

Nykyiset päivityksen tehneet asiakkaat ja uudet asiakkaat voivat valita Moderni toimintorivi -

toiminnon käytöstäpoistamisen. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa laajennus ei ole 

yhteensopiva tai käyttöliittymän optimoinnin muutokset on otettava käyttäjillä vähitellen 

käyttöön. 

Vanhat luettelonäkymät piilotetaan 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

5. syyskuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Business Centralin huhtikuun 2019 julkaisussa otettiin käyttöön uudenlainen tapa toteuttaa 

suodatettuja luettelonäkymiä siten, että näkymät ovat käytettävissä eri muodoissa ja että 

yrityskäyttäjien on helppo luoda, muokata, piilottaa, näyttää, järjestellä uudelleen ja poistaa 

näkymiä verkkoasiakasohjelmassa. Asiakkaat voivat hyödyntää kaikkia näitä ominaisuuksia, kun 

käytössä on tässä uudessa mallissa luodut näkymät. 
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Toiminnon tiedot 

Vanhat näkymät ovat luettelonäkymiä, joita kehittäjät loivat Business Centralin aiemmissa 

versioissa sijoittamalla näkymät roolikeskussivulle. Business Central näyttää vanhat näkymät 

vierekkäin modernien näkymien kanssa suoraan luettelosivulla. Niiden käyttökokemus on 

kuitenkin heikentynyt ja niissä on vähemmän vaihtoehtoja kuin moderneissa näkymissä. 

Vuoden 2023 2. julkaisuaallosta (versiosta 23.0) alkaen vanhoja näkymiä ei enää tueta eikä niitä 

näytetä luettelosivuilla. Tämän version julkaisuajankohdaksi on tällä hetkellä suunniteltu 

kalenterivuoden 2023 3. neljännes. 

Tästä muutoksesta saa jo käsityksen vuoden 2022 2. julkaisuaallossa (versio 21.0) valitsemalla 

vanhojen luettelonäkymien piilottamisen Business Centralin Ominaisuuksien hallinta -sivulla. 

Resurssit 

• Siirtyminen moderneihin luettelonäkymiin (artikkeli tulossa pian) 

• Usein kysyttyjä kysymyksiä näkymistä 

• Teknisiä tietoja näkymistä 

Kerro mielipiteesi 

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla 

ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa 

https://aka.ms/bcideas.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-views-faq
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-views
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Connected Spaces 
Dynamics 365 Connected Spacesin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Connected Spacesin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Connected Spaces on tekoälyä hyödyntävä konenäköratkaisu, joka käyttää pilvi- 

ja reunatopologioita yksilöivien merkityksellisen tietojen saamiseen fyysisestä tilasta 

videokameroiden avulla. Connected Spaces hakee taitojen avulla koko ajan merkityksellisiä 

tietoja mistä tahansa tilasta. Asiakkaat saavat videokameroiden tietojen avulla reaaliaikaisia 

toimintaa ohjaavia suosituksia, joiden avulla fyysisten tilojen käyttöä voidaan tehostaa tai 

asiakaskokemusta parantaa. Connected Spacesin asentaminen ja määrittäminen on helppoa, sillä 

se muistuttaa kuluttajatason palveluja. Lisäksi sen avulla tekoälyä voidaan käyttää vastuullisesti. 

Connected Spaces käyttää seuraavaa yhdistelmästrategiaa: 

• Älykäs reuna: hallittu paikallinen yhdyskäytävä muuntaa kameravirrat pilveen lähetettäviksi 

havainnointitiedoiksi. 

• Älykäs pilvi: palveluna toimitettavan sovelluksen ohjelmisto palveluna- eli SaaS-ratkaisu 

korreloi reunalta saadut havainnointisignaalit ja asiakkaan merkitykselliset tiedot sekä 

muodostaa sitten analyysikoontinäytön. 

• Esimääritetyt tekoälymallit: käyttövalmiit tekoälymallit hyödyntävät konenäköä ja tekoälyä 

fyysisessä tilassa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan pilvi- ja reunaparannusten toimittamista. Tilapäälliköt 

voivat esimerkiksi pyytää ilmoituksia aina, kun tilan tietyn alueen viipymisaika ylittää määritetyn 

raja-arvon tai jos pysäköintialueen täyttöaste saavuttaa määritetyn raja-arvon. 

Reunalla tuetaan Azure Stack Edge Pro 2:ta, jossa on joustavat kiinnitysvaihtoehdot ja alhainen 

melutaso. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa asiakkaat voivat myös suorittaa enintään 10 taitoa 

annetussa yhdyskäytävälaitteessa. 

Lisäksi Connected Spaces -tuki laajennetaan Saksaan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan ohella. 

https://docs.microsoft.com/azure/databox-online/azure-stack-edge-pro-2-overview
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Connected Spacesin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/ConnectedSpaces
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Connected Spacesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Connected Spacesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Connected Spacesin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Connected Spacesin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Connected Spacesin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Paikan päällä järjestettävien tapahtumien ja verkkotapahtumien etsiminen ja 

niihin rekisteröityminen. 

Tuotekokeilut Aloita Connected Spacesin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/ConnectedSpaces
https://aka.ms/Updates/ConnectedSpaces
https://aka.ms/updates/calendar/ConnectedSpaces
https://aka.ms/licensing/ConnectedSpaces
https://aka.ms/documentation/ConnectedSpaces
https://aka.ms/community/ConnectedSpaces
https://aka.ms/events/ConnectedSpaces
https://aka.ms/trials/ConnectedSpaces
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Dynamics 365 Connected Spacesin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Liiketoimintataitojen hälytykset tuottavat lähes 

reaaliaikaisia toiminnallisia merkityksellisiä tietoja 

Käyttäjille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Liiketoimintataitojen hälytykset tuottavat lähes reaaliaikaisia 

toiminnallisia merkityksellisiä tietoja 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 - 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto antaa tilapäälliköille mahdollisuuden vastaanottaa lähes reaaliaikaisia hälytyksiä 

jonon hallintaan liittyvistä tapahtumista ja näyttää osallistumisen. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla tilapäälliköt voivat käyttää käyttövalmiita hälytyksiä luomaan nopeasti 

reaaliaikaisia ilmoituksia, kun jonon odotusajan, jonon pituuden tai esillepanojen viipymisen 

raja-arvot täyttyvät.
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Guides 
Dynamics 365 Guidesin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Guidesin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dynamics 365 Guides on yhdistetyn todellisuuden sovellus, joka näyttää vaiheittaiset 

hologrammiohjeet työn tapahtumapaikalla. Tällä tavoin työntekijät oppivat suorittamaan 

monimutkaisia tehtäviä nopeasti. 

Dynamics 365 Guides: 

• Auttaa vähentämään virheitä ja parantamaan turvallisuutta. 

• Täydentää tietämyksen aukot ja vahvistaa osaamista. 

• Mukautuu työhön reaaliaikaisesti. 

• Parantaa koulutusta ja prosesseja. 

Dynamics 365 Guides ottaa huomioon kolmen tärkeimmän henkilötyypin eli sisällön tuottajien, 

käyttäjien sekä esihenkilöiden ja analyytikkojen tarpeet. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan panostamista ominaisuuksiin, joilla parannetaan 

HoloLens 2:n tekijöiden ja toimijoiden yhteistyökokemusta. Lisäksi sovellus päivitetään 

toteuttamaan entistä paremmat oppaiden versioinnin ja julkaisemisen sisällöntuotantotyönkulut. 

Tekijät voivat helposti luoda oppaita ilman 3D:n käyttöä tai ohjelmointitaitoja käyttämällä 

yksinkertaista PC-sovellusta ja HoloLens-sovellusta. Käyttäjä käyttävät Guidesia HoloLensissä 

koulutuksessa ja työssään saadakseen opastusta työnaikana pää ylhäällä ja kädet vapaina. 

Kouluttajat ja esihenkilöt voivat analysoida käyttötietoja työnkulkujen optimointia varten. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Guidesin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Guides
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Guidesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Guidesin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Guidesin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Guidesin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Guidesin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Guidesin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Guides
https://aka.ms/Updates/Guides
https://aka.ms/updates/calendar/Guides
https://aka.ms/licensing/Guides
https://aka.ms/documentation/Guides
https://aka.ms/community/Guides
https://aka.ms/events/Guides
https://aka.ms/trials/Guides
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Dynamics 365 Guidesin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Huomautuksen lisääminen 

HoloLensin käyttäjän tilaan 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Automaattinen Microsoft 

Teamsin käytäntöjen 

käyttäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Ryhmäpuhelujen soittaminen ja 

Teams-kokouksiin liittyminen 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Puhelujen tallentaminen Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Keskusteluviestien lähettäminen Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Dynamics 365 Guidesin 

puhelutietojen tallentaminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Etäasiantuntijan näytön 

tarkasteleminen 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

Tiedostojen tarkasteleminen, 

jakaminen ja tallentaminen 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Objektien ankkurointi on entistä 

laajemmin saatavana 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Joulukuu 

2022 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Huomautuksen lisääminen HoloLensin käyttäjän tilaan 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiantuntija-avun saaminen tehdassalissa tai koulutusympäristössä on yleensä kallista ja vie 

paljon aikaa. Asiatuntijat eivät ehkä ole käytettävissä, koska he ovat eri paikassa tai eri 

aikavyöhykkeellä. Kenttätyöntekijät voivat ratkaista ongelmia entistä nopeammin, jos he saavat 

asiantuntijalle soitetun puhelun aikana tilannekohtaisia ohjeita ja visuaalista opastusta. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Toiminnon tiedot 

Microsoft Teams -työpöytäsovellusta tai Teams-mobiilisovellusta käyttävät asiantuntijat voivat 

lisätä huomautuksia Dynamics 365 Guides HoloLens -sovellusta käyttävän kenttätyöntekijän 

tilaan. Etäasiantuntija voi piirtää HoloLens-käyttäjän tilaan tai lisätä siihen nuolia. Asiantuntija voi 

esimerkiksi osoittaa osia, joihin käsiksi pääseminen on hankalaa tai vaarallista. Asiantuntija voi 

myös selittää, mitä monimutkaiset tiedot tarkoittavat, ja tämä auttaa kenttätyöntekijää 

ratkaisemaan ongelman nopeasti. Myös HoloLens-käyttäjä voi lisätä huomautuksia omaan tilaan 

etäasiantuntijaa varten. 

Automaattinen Microsoft Teamsin käytäntöjen käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaation Dynamics 365 Guides -operaattorit vastaanottavat automaattisesti Microsoft 

Teamsin yleisten käytäntöjen joukon, jotta vältetään sekaannukset ja käyttöoikeusrajoitukset 

Dynamics 365 Guides -puheluissa. Näin järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön tai poistaa 

käytöstä puheluominaisuuksia (esimerkiksi puheluiden tallennuksen, videon ja keskustelut) 

yksityisyys- tai suojaustarkoituksia varten. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Guides tukee automaattisesti seuraavia Microsoft Teamsin käytäntöjä: video, 

puhelun tallennus ja keskustelu. Järjestelmänvalvoja voi muokata yleisen käytännön asetuksia tai 

luoda ja delegoida yhden tai useita mukautettuja käytäntöjä, joiden avulla toiminnot voidaan 

ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. 

Ryhmäpuhelujen soittaminen ja Teams-kokouksiin liittyminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Ryhmäpuhelun ja Microsoft Teams -kokousten tuen avulla teknikot voivat laajentaa 

kahdenkeskisiä puheluja niin, että niihin voidaan lisätä työtovereita samalla tavalla kuin käytössä 

olisi työpöydän tai mobiililaitteen Teams-sovellus. Etäasiantuntijan lisääminen meneillään 

olevaan puheluun antaa teknikoille lisätukea ongelmien ratkaisuun. Teknikot pääsevät myös 

säännöllisesti suunniteltuihin kokouksiin (esimerkiksi viikoittaisiin tarkastuksiin) suoraan 

HoloLens-sovelluksesta. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Guides tarjoaa tällä hetkellä kahdenkeskisiä puheluja, joiden avulla kaksi 

osallistujaa voivat tehdä yhteistyötä puhelun aikana. Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat 

lisätä osallistujia puheluun HoloLens-sovelluksen avulla. HoloLens-käyttäjät voivat käyttää myös 

sovelluksen olemassa olevia Teams-kokouksia ja liittyä kokouksiin tehdäkseen yhteistyötä 

muiden käyttäjien kanssa. 

Puhelujen tallentaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yrityksille on tärkeää pitää kirjaa koulutuksesta ja tuesta, jota etäasiantuntijat tarjoavat. Näin 

koulutusmateriaaleja voidaan parantaa ja optimoida tulevia istuntoja varten. On myös tärkeää pitää 

kirjaa usein tapahtuvista palvelutapauksista. Operatiiviset esihenkilöt voivat käyttää puhelujen 

tallennuksia luodessaan puhelujen tietokannan muille teknikoille tai parantaessaan prosessia. 

Toiminnon tiedot 

HoloLens-sovellusta käyttävät teknikot voivat tallentaa puhelut Microsoft Teams -

työpöytäsovellusta tai Teams-mobiilisovellusta käyttävien etäasiantuntijoiden kanssa. 

Tallenteiden linkit ovat käytettävissä Teamsin keskustelussa tulevaa käyttöä tai lataamista varten. 

Keskusteluviestien lähettäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Guides -puhelun osallistujat voivat keskustella asynkronisesti muiden osallistujien 

kanssa puhelun aikana ilman live-keskustelun häiriintymistä. 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Teams -keskustelun tuki mahdollistaa HoloLens-käyttäjien lähettää ja vastaanottaa 

keskustelun viestejä asynkronisesti Dynamics 365 Guides -puhelun aikana niin, että he voivat 

antaa ongelmasta lisätietoja. HoloLens-käyttäjä voi tarkastella muiden kokouksen osallistujien 

Teams-keskusteluja. 

Dynamics 365 Guidesin puhelutietojen tallentaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Operatiivisten esihenkilöiden on seurattava organisaatiossa käytettyjen ohjelmistotyökalujen 

keskeisiä mittareita. Juuri näiden mittareiden avulla saadaan merkityksellisiä tietoja mahdollisista 

operatiivisista tehokkuuksista ja etäasiantuntijoiden ja kenttäteknikoiden käyttämien työkalujen 

ja prosessien hyödyllisyydestä. Dynamics 365 Guidesin puhelutietoja käytetään, kun halutaan 

tietoja siitä, miten puhelua käytetään, jotta kenttäteknikot ja etäasiantuntijat voivat työskennellä 

yhdessä tehokkaammin. 

Toiminnon tiedot 

Dynamics 365 Guides seuraa etäasiantuntijan henkilöllisyyttä puhelun ajan sekä silloin, kun tämä 

aloittaa puhelun ja lopettaa sen. Näin saadaan tietoja puhelun käytöstä. Puhelutiedot 

tallennetaan PhoneCall-taulukkoon. 

Etäasiantuntijan näytön tarkasteleminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Guides -käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä työtovereiden kanssa Microsoft 

Teamsissa ja lisätä yhdistetyn todellisuuden huomautuksia toistensa videosyötteisiin. Lisätyn 

näytön jakamisen ansiosta etätyöntekijät voivat tarkastella tiettyä asiakirjaa, tiedostoa tai muuta 

kohdetta saadakseen lisää kontekstitietoja. Puhelun HoloLens-käyttäjä voi tämän jälkeen 

tarkastella etätyötoverin heijastamaan näytön sisältöä aivan kuin Teams-työpöytäsovelluksessa 

tai Teams-mobiilisovelluksessa. 

Toiminnon tiedot 

Kun etätyöntekijä jakaa näyttönsä, HoloLens-käyttäjän ympäristössä avautuu uusi ikkuna, jossa 

jaettu sisältö näkyy. HoloLens-käyttäjä voi muuttaa ikkunan kokoa tai siirtää sitä tarpeen 

mukaan. Hän voi myös vaihtaa helposti jaetun näytön ja minkä tahansa muun videosyötteen 

välillä samoin kuin Microsoft Teams -työpöytäsovelluksessa tai Teams-mobiilisovelluksessa. 

Tiedostojen tarkasteleminen, jakaminen ja tallentaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Korjauksen tai tarkastuksen aikana Dynamics 365 Guidesin operaattori saattaa haluta viitata 

kuvaan tai PDF-tiedostoon, joka työskentelyn kohteena olevaan resurssiin tai valmistumassa 

olevaan tehtävään. He saattavat esimerkiksi haluta sijoittaa kytkentäkaavion resurssin viereiseen 

tilaan. Videopuhelun aikana etätyötoveri voi jakaa tiedoston ja auttaa näin operaattoria 

ymmärtämään, miltä resurssi näyttää onnistuneen korjauksen jälkeen. Kuka tahansa puheluun 

osallistuja voi tehdä merkinnän tiedostoon, aivan kuten he kirjoittaisivat fyysiseen objektiin 

operaattorin tilassa. Tiedostojen jakaminen säästää aikaa, koska operaattorin ei tarvitse vaihtaa 

toiseen sovellukseen tai laitteeseen nähdäkseen tiedoston. 

Toiminnon tiedot 

HoloLens-käyttäjät voivat käyttää OneDrive-tiedostoja milloin tahansa. Heidän ei tarvitse olla 

mukana puhelussa käyttääkseen tiedostoja ja asettaakseen niitä työtilaan. 

OneDrive-tiedostohakemiston nähdäkseen HoloLens-käyttäjä valitsee Tiedostot-välilehden tai 

käyttää äänikomentoa. Kun he valitsevat tiedoston, se avautuu tilaan uutena ikkunana. 
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Kun he ovat mukana videopuhelussa, etätyötoverit voivat nähdä kuvan tai PDF-tiedoston, kun se 

on HoloLens-käyttäjän näkymässä. Etätyötoverit voivat myös lähettää tiedostoja Microsoft 

Teams -keskustelun avulla. HoloLens-käyttäjä voi sitten avata ja tallentaa tiedoston. 

Objektien ankkurointi on entistä laajemmin saatavana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat tarvitsevat ankkurointivaihtoehdon, joka ei edellytä fyysistä merkintää. Fyysiset 

merkinnät voivat kulua, niiden sijoitus ei ole yhdenmukaista eikä niitä voi joskus sijoittaa 

objekteihin vaatimustenmukaisuuden vuoksi. Dynamics 365 Guidesin objektin ankkurointi antaa 

asiakkaille mahdollisuuden käyttää tilassa jo olevia objekteja hologrammisisällön 

kiinnittämiseen, minkä jälkeen käyttäjien on helppo aloittaa työt. 

Toiminnon tiedot 

Asiakkaat voivat muuntaa nykyisen reaalimaailman objektin 3D-mallin objektin ankkuriksi 

Guidesin mallipohjaisessa sovelluksessa. Objektin ankkuria voidaan sitten käyttää 

hologrammisisällön ankkurointiin reaalimaailmassa. Objektien ankkurit parantavat 

hologrammien ankkuroinnin tarkkuutta ja yhdenmukaisuutta. Lisäalueiden tuki, siirtotyökalun 

tuki ja kokemuksen parannukset lisätään yleiseen saatavuuteen.
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Customer Insights 
Dynamics 365 Customer Insightsin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Customer Insightsin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Customer Insights on Microsoftin asiakastietoympäristö, joka hajottaa tieto-, 

teknologia- ja henkilösiilot. Tällä tavoin yritykset saavat mahdollisuuden omistaa ja hallita 

tietojaan samalla, kun erilaisten tietolähteiden asiakasprofiilit yhtenäistetään ja niitä rikastetaan 

Microsoftin ainutlaatuisilla tietoresursseilla. Näin voidaan luoda tehokkaita tekoälypohjaisia 

ennusteita, segmenttejä ja mittareita, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaita paremmin, 

mukauttamaan kokemuksia ja ottamaan käyttöön laaja-alaisesti merkityksellisiä tietoja. 

Viimeisten kahden vuoden aikana on nähty digitaalisten kanavien sisältämien tietojen 

räjähdysmäinen kasvu, radikaaleja muutoksia tietosuojassa ja ennennäkemättömiä odotuksia sitä 

kohtaan, että organisaatiot toimivat saumattomasti yhtenä kokonaisuutena tarjotakseen 

reaaliaikaisia yksilöllisiä kokemuksia. Tämä on tehnyt ensimmäisen osapuolen tiedoista arvokkaimpia 

resursseja, joita organisaatioilla nykyään on. Näiden markkinamuutoksiin mukautuminen on 

edellyttänyt panostusten jatkamista seuraaviin ominaisuusteemoihin tässä julkaisussa: 

• Asiakkaiden ymmärtäminen 

• Mukautetut kokemukset 

• Kaikkialla läsnä olevat merkitykselliset tiedot 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Kaikkialla läsnä olevat merkitykselliset tiedot 

Koko liiketoiminnan järjestäminen siten, että poikkeuksellisten kokemusten toimittamisella on 

vaikutusta kaikkiin kosketuspisteisiin. Tämä on mahdollista, sillä tietovuo on täysin integroitu ja 

tietosuojan mukainen niin Microsoft Dataversessa, Dynamics 365:ssä kuin Power Platformissakin. 

Asiakkaiden ymmärtäminen 

Nämä toiminnot nopeuttavat entisestään lisäarvon saamista nopeuttamalla asiakkaiden tarkkaa 

ja syvällistä ymmärtämisprosessia. 

Lisäarvon saamista parannetaan yhdistämällä nopeat käyttövalmiit merkitykselliset tiedot, 

segmentit ja mittarit riskittömän laajennettavuuden ja mukautetun tarkoitusta varten 

muodostetun koneoppimisen avulla. Tällä tavoin saadaan älykkäitä yhteistyöanalyyseja ja entistä 

tarkempia merkityksellisiä tietoja koko organisaatiossa. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Dynamics 365 Customer Insightsin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/CustomerInsights
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Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Customer Insightsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Customer Insightsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu paremmin Customer Insightsin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Customer Insightsin ohjeita. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/CustomerInsights
https://aka.ms/Updates/CustomerInsights
https://aka.ms/updates/calendar/CustomerInsights
https://aka.ms/licensing/CustomerInsights
https://aka.ms/documentation/CustomerInsights


 

 

Takaisin Sisällykseen Dynamics 365 Customer Insights 429 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Customer Insightsin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Customer Insightsin käytön aloittaminen. 

Dynamics 365 Customer Insightsin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Asiakkaiden ymmärtäminen 

Nämä toiminnot nopeuttavat entisestään lisäarvon saamista nopeuttamalla asiakkaiden tarkkaa 

ja syvällistä ymmärtämisprosessia. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Merkityksellisten tietojen luominen 

muutamassa minuutissa tervetuloa-

ohjelmassa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 

2022 

 

Yritystenvälisten merkityksellisten 

tietojen parantaminen 

yhteyshenkilöitä yhdistämällä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

17. 

elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

https://aka.ms/community/CustomerInsights
https://aka.ms/events/CustomerInsights
https://aka.ms/trials/CustomerInsights
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Kaikkialla läsnä olevat merkitykselliset tiedot 

Näillä toiminnoilla otetaan käyttöön täysin integroitu tietovuo Microsoft Dataversessa, Dynamics 

365:ssä ja Power Platformissa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Liiketoimintaskenaarioiden 

toteuttaminen sovelluksen elinkaaren 

hallinnan avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Asiakkaiden ymmärtäminen 

Yleiskatsaus 

Nämä toiminnot nopeuttavat entisestään lisäarvon saamista nopeuttamalla asiakkaiden tarkkaa 

ja syvällistä ymmärtämisprosessia. 

Lisäarvon saamista parannetaan yhdistämällä nopeat käyttövalmiit merkitykselliset tiedot, 

segmentit ja mittarit riskittömän laajennettavuuden ja mukautetun tarkoitusta varten 

muodostetun koneoppimisen avulla. Tällä tavoin saadaan älykkäitä yhteistyöanalyyseja ja entistä 

tarkempia merkityksellisiä tietoja koko organisaatiossa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Merkityksellisten tietojen luominen muutamassa minuutissa tervetuloa-ohjelmassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tervetuloa-ohjelma on toiminto, jonka avulla Dynamics 365 Customer Insights saadaan nopeasti 

hyötykäyttöön. Uuden sovelluksen käyttöönotto voi olla aikaavievää ja hankalaa. Käyttöönotossa 

voi myös tapahtua virheitä, mikä saa kyseenalaistamaan sovelluksesta saatavan hyödyn. Tämä 

toiminto säästää arvokasta aikaa eikä jätä tietojen määrittämistä arvailujen varaan, kun Customer 

Insightsia käytetään ensimmäisen kerran. Toiminto on käytettävissä sekä kokeiluympäristöissä 

että maksullisissa ympäristössä. Sen avulla saadaan nopeasti arvokkaita merkityksellisiä tietoja, 

jotka parantavat asiakaskokemusta ja tuovat entistä paremman tuoton sijoitukselle. 

Toiminnon tiedot 

Kun ensimmäinen Customer Insights -ympäristö on valmisteltu, tervetuloa-ohjelmassa on kolme 

opastettua vaihetta: 

1. Tietojen antaminen: pyydetään lataamaan datatiedosto (CSV-tiedosto, jossa on yli 100 

riviä ja 5 saraketta). 

2. Tietojen tarkistaminen: tekoälyyn perustuvat mallit tarkistavat sekä tiedot että niiden 

laadun automaattisesti – manuaalisia määrityksiä ei siis tarvita. 

3. Merkityksellisten tietojen saaminen: Customer Insights määrittää liiketoiminta-arvon 

johtamalla malleja ja merkityksellisiä tietoja datatiedostoista. Näitä tietoja ovat esimerkiksi 

segmentit ja mittarit. 

Tämä tervetuloa-ohjelma käyttää vain yhtä CSV-tiedostoa. Jos datatiedostoja on useita tai kyse on 

erilaisista tietolähteistä, Customer Insights sisältää yhteyksiä monenlaisiin lähteisiin. Lisätietoja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-insights/data-sources
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Uuden tervetuloa-ohjelman ensimmäinen näyttö 

Yritystenvälisten merkityksellisten tietojen parantaminen yhteyshenkilöitä yhdistämällä 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

17. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Kun Customer Insightsia käytetään yritystenvälisessä ympäristössä sekä tili- että yhteystiedot 

voidaan yhdistää. Tällä tavoin saadaan uusia ja entistä tarkempia merkityksellisiä tietoja, sillä 

käytössä on parhaat mahdolliset yhteystiedot. 

Toiminnon tiedot 

Customer Insights antaa nyt yritystenvälisille asiakkaille mahdollisuuden yhdistää yhteystiedot 

erikseen, mikä parantaa yhdistetyt tilit ja yhdistetyt yhteyshenkilöt kattavia merkityksellisiä 

tietoja. Tällä tavoin organisaatiot voivat muodostaa segmenttejä ja luoda muita merkityksellisiä 

tietoja sekä tili- että yhteyshenkilöehtojen avulla. Tietojen perusteella voidaan luoda esimerkiksi 

seuraavankaltaisia monipuolisia merkityksellisiä tietoja: 

• Segmentti, joka sisältää kaikki läntisessä Yhdysvalloissa sijaitsevien asiakkaiden 

yhteyshenkilöt, joihin ei ole oltu yhteydessä kuluneen 6 kuukauden aikana. 

• Segmentti, joka sisältää kaikki sellaiset yhteyshenkilöt, joiden tilin tuotto on yli 10 miljoonaa, 

joissa yhteyshenkilö sijaitsee Georgiassa ja joissa yhteyshenkilö on tilannut lounas- ja 

oppimistapahtumakutsut. 
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Tilien ja yhteyshenkilöjen yhdistämisprosessit käyttävät samaa mallia tietojen yhdistämiseen. Kun 

tiedot on yhdistetty, merkityksellisiä tietoja voidaan luoda tilin tai yhteyshenkilön tietojen 

perusteella käyttämällä molemmista saatavia monipuolisia ehtoja. 

Katso myös 

Yhdistetyn yhteyshenkilöprofiilin luominen (dokumentaatio) 

Kaikkialla läsnä olevat merkitykselliset tiedot 

Yleiskatsaus 

Koko liiketoiminnan järjestäminen siten, että poikkeuksellisten kokemusten toimittamisella on 

vaikutusta kaikkiin kosketuspisteisiin. Tämä on mahdollista, sillä tietovuo on täysin integroitu ja 

tietosuojan mukainen niin Microsoft Dataversessa, Dynamics 365:ssä kuin Power Platformissakin. 

Liiketoimintaskenaarioiden toteuttaminen sovelluksen elinkaaren hallinnan avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Dynamics 365 Customer Insights tukee sovelluksen elinkaaren hallintaominaisuuksia erilaisissa 

liiketoimintaskenaarioissa ja auttaa vastaamaan yleisiin yritystason vaatimuksiin. Tämän 

toiminnon avulla järjestelmänvalvojat voivat muodostaa yrityksen aktiviteettien jatkuvaan 

käyttöön tuotantoympäristöjä sekä käyttää eristysympäristöjä luotettavaan kehitykseen, 

testaukseen ja optimointeihin. Lisäksi sen avulla voidaan koska tahansa palauttaa Customer 

Insights -ympäristöjä oletusasetuksiin ja poistaa niitä. 

Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisussa Customer Insights -sovellus tukee sovelluksen elinkaaren hallintaa (ALM) ja 

ympäristön elinkaaren hallintaa (ELM). 

ALM koskee sovelluksen varsinaista elinkaaren hallintaa. Kunnossa olevat ALM-käytännöt auttavat 

organisaatiota suorittamaan liiketoiminta-aktiviteetteja ja saavuttamaan pitkän ajan tavoitteet. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-insights/data-unification-contacts
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Esimerkki: 

• Määritysten ja määritysten muutosten siirtäminen lähinnä testaukseen ja kehittämiseen 

käytetystä eristysympäristöstä tuotantoympäristöön. 

• Määritysten ja määritysten muutosten kopiointi ympäristöstä toiseen on 

varmuuskopiointimekanismi, joka pitää häiriöt organisaation meneillään oleviin 

aktiviteetteihin mahdollisimman vähäisinä. 

ELM ilmaisee toiminnot, joita käyttäjät voivat tehdä ympäristötasolla tai joita Power Platform voi 

tehdä ympäristössä. Customer Insightsin on voitava sovelluksena reagoida kyseisiin toimintoihin 

siten, että se pysyy koko ajan synkronoituna toiminnot suorittavan ympäristön kanssa. 

Esimerkki: 

• Customer Insights -ympäristö on poistettava, jos siihen liitetty ympäristö poistetaan. 

• Customer Insightsin käyttäjien on oltava tietoisia niistä ympäristötasolla tapahtuvista 

muutoksista, jotka vaikuttavat toimintaan sovellustasolla.
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Supply Chain Insights 
Dynamics 365 Supply Chain Insightsin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Dynamics 365 Supply Chain Insightsin uusista 

ja suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365 Supply Chain Insights on SaaS (ohjelmisto palveluna) -tuote, jonka ansiosta 

organisaatioiden toimitusketjuista tulee joustavia, tehokkaita ja kestävän kehityksen mukaisia. Se 

antaa kokonaisvaltaisen, holistisen näkyvyyden sisäisen valmistuksen prosesseihin, toimittajien ja 

asiakkaiden useisiin tasoihin, palveluntuottajiin sekä ulkoisiin tekijöihin, kuten 

luonnonkatastrofeihin, kumppaneiden taloudelliseen tilaan sekä geopoliittisiin ja 

sääolosuhteisiin liittyviin tapahtumiin. 

Valmistusorganisaatiot voivat hyödyntää Supply Chain Insightsin avulla tekoälypohjaista 

ennakoivaa ja ennustavaa analytiikkaa, joka arvioi välittömästi merkityksellisiä tietoja ja riskejä, 

tuo niitä esille oikea-aikaisesti sekä suosittelee seuraavaksi parhaita toimintoja toimitusketjun 

esihenkilöille, kestävästä kehityksestä vastaaville henkilöille ja yrityksen johtajille. Niinpä sisäiset 

ja ulkoiset sidosryhmät voivat tehdä syvällistä yhteistyötä sekä tehdä päätöksiä ja toteuttaa 

toimenpiteitä, joita tarvitaan riskien tehokkaaseen hallintaa sekä joustavuuden, kestävän 

kehityksen ja tehokkuuden optimoimiseen. 

Supply Chain Insightsin vuoden 2022 2. julkaisuaallon tulevia uusia toimintoja: 

• Tiedonhallinta: parannetut tietojen yhdistämis-, käsittely-, seuranta- ja vientiominaisuudet. 

• Riskisignaalit: uudet reaaliaikaiset säätapahtumat. 

• Syväanalyysi: monikerroksinen näkyvyys sekä kysyntä- ja tarjonta-analyysin parannukset. 

• Laajennettavuus: käyttäjät voivat luoda Power BI -raportteja Supply Chain Insights -

tietojoukon avulla. 

• Ihmisten välinen yhteistyö: palvelupyyntöjen hallintaominaisuus ja Teams-integraatio. 
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Supply Chain Insightsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Supply Chain Insightsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Supply Chain Insightsin käyttöoikeuksiin. 

Tuotedokumentaatio Etsi Supply Chain Insightsin ohjeita. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Supply Chain Insightsin asiantuntijoiden ja vertaisten 

kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Supply Chain Insightsin käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/SupplyChainInsights
https://aka.ms/Updates/SupplyChainInsights
https://aka.ms/updates/calendar/SupplyChainInsights
https://aka.ms/licensing/SupplyChainInsights
https://aka.ms/documentation/SupplyChainInsights
https://aka.ms/community/SupplyChainInsights
https://aka.ms/events/SupplyChainInsights
https://aka.ms/trials/SupplyChainInsights
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Toimialakohtainen Microsoft Cloud 
Microsoft Cloud for Healthcaren vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Microsoft Cloud for Healthcaren uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Cloud for Healthcaren ominaisuuksilla voidaan hallita terveystietoja laaja-alaisesti, ja 

se helpottaa terveydenhoitoyritysten potilaskokemuksen parantamista, hoidon koordinointia ja 

toiminnan tehostamista. 

Yhdistämällä Microsoft Dynamics 365:n, Microsoft 365:n ja Microsoft Azuren ominaisuudet 

Microsoft Cloud for Healthcare nopeuttaa terveydenhoidon organisaatioiden mahdollisuuksia 

ottaa käyttöön ratkaisuja. Potilaat, palveluntarjoajat ja hoitokoordinaattorit voivat suorittaa 

päivittäisiä tehtäviä modernissa mutta tutussa käyttöliittymässä. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Luotettavien jäsenkokemusten antaminen maksajille 

Nykyiset hoidon hallintaratkaisut skaalataan maksajille. Microsoft Cloud for Healthcare -

ratkaisujen parannukset tukevat entistä paremmin maksajan käyttötapauksia. Maksajille 

muodostetaan Member 360 -palvelu muokkaamalla ja skaalaamalla Patient 360 -palvelua. 
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Terveydenhoidon tiimityön tehostaminen 

Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin ratkaisujen avulla terveyspalvelujen tarjoajat 

voivat koordinoida hoitoa turvallisesti ja tehokkaasti. Microsoft Cloud for Healthcaren osana 

Dynamics 365 ja Power Platform tukevat seuraavia terveydenhuollon ratkaisuja 

terveyspalveluiden tarjoajille: 

• Hoidon hallinta: hoitosuunnitelmien ja hoitoryhmien koordinointi hoidon hallintaratkaisussa 

ja Microsoft Teamsissa (Power Appsin avulla). 

• Kotiterveys: kotikäyntien aikatauluttaminen ja koordinointi (Dynamics 365 Field Servicen avulla). 

Painopistealueena on hoidon hallintaratkaisun ja ryhmän jäsenten välisen koordinoinnin 

parantaminen. 

Tiedonhallinta 

Terveydenhuollon aloitustietomalli auttaa Microsoft Cloud for Healthcare -asiakkaita 

nopeuttamaan Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin käytön aloittamista. Parannusten 

avulla varmistetaan, että terveystiedot ovat palveluntarjoajan, maksajan ja lääketeollisuuden 

käytettävissä, mikä helpottaa EHR- ja EMR-järjestelmien integrointia. 

Malli vastaa HL7 FHIR -standardeja ja tukee tietojen yhteentoimivuutta muiden palvelujen 

kanssa. Microsoft Dataversen ja FHIR-päätepisteiden välillä tuetaan lähes reaaliaikaista 

tiedonsiirtoa. Toteutetaan uusi tietojen integrointikonsoli sekä parannetaan virtuaalisten 

tietotaulukoiden, synkronointiagentin ja 1P/3P-yhdistintuen ominaisuuksia. 

Kliinisten ja operatiivisten merkityksellisten tietojen parantaminen 

Terveydenhuollon tietomallit ja tietojen käsittely muodostavat perustan, joka auttaa 

terveydenhuoltoalalla toimivia asiakkaita käyttämään Dynamics 365:tä ja Power Platformia 

tehokkaasti. Asiakkaat voivat yhdistää tietoja palveluntarjoajan, maksajan ja lääketeollisuuden 

kesken, mikä parantaa päätöksentekoa, ennakoi riskiä, parantaa potilaan hoitoa ja tehostaa 

operatiivista toteuttamista. 

Terveyspalveluiden tarjoajan ratkaisu yhdistää tiedot eri järjestelmistä sekä parantaa potilaan 

hoitoa ja operatiivista tehokkuutta tietojen yhteentoimivuuden avulla. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Microsoft Cloud for Healthcaren julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Healthcare


 

 

Takaisin Sisällykseen Microsoft Cloud for Healthcare 439 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Microsoft Cloud for Healthcaren uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Tiedonhallinta 

Parannusten avulla varmistetaan, että terveystiedot ovat palveluntarjoajan, maksajan ja 

lääketeollisuuden käytettävissä, sekä helpotetaan EHR- ja EMR-järjestelmien integrointia. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Parannetut virtuaaliset 

terveystietotaulukot 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Parannukset FHIR:tä käyttävien 

päätepisteiden integrointiin Dataverse 

Healthcare API -ohjelmointirajapintojen 

avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Uusi tietojen integroinnin hallintakonsoli Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Palveluntarjoajan parannettu tietomalli Käyttäjille automaattisesti 6. 

toukokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Maksajan päivitetty tietomalli Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Joulukuu 

2022 

Luotettavien jäsenkokemusten antaminen maksajille 

Nykyisten hoidon hallintaratkaisut skaalaaminen maksajille. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Jäsenen aktivoinnin edistäminen 

yhdistetyn jäsenprofiilin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Joulukuu 

2022 

 

Terveydenhoidon tiimityön tehostaminen 

Dynamics 365:n ja Power Platformin ratkaisujen avulla terveyspalvelujen tarjoajat voivat 

koordinoida hoitoa turvallisesti ja tehokkaasti. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hoitoryhmän yhteistyön parantaminen 

Teamsin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Maaliskuu 

2023 

- 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hoitosuunnitelmien parannukset Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 

2022 

Integroinnin käyttöönotto 

terveydenhuollon työnkulkuihin 

Bookings Graph -ohjelmointirajapintojen 

avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

30. 

toukokuuta 

2022 

Joulukuu 

2022 

Kliinisten ja operatiivisten merkityksellisten tietojen parantaminen 

Tietojen yhdistäminen palveluntarjoajalle, maksajalle ja lääketeollisuudelle parantaa 

päätöksentekoa, ennustaa riskejä, parantaa potilaiden hoitoa ja tehostaa toimintaa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Potilaiden virtuaalisten käyntikokemusten 

parantaminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

Lokakuu 2022 - 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Tiedonhallinta 

Yleiskatsaus 

Terveydenhuollon aloitustietomalli auttaa Microsoft Cloud for Healthcare -asiakkaita 

nopeuttamaan Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin käytön aloittamista. Parannusten 

avulla varmistetaan, että terveystiedot ovat palveluntarjoajan, maksajan ja lääketeollisuuden 

käytettävissä, mikä helpottaa EHR- ja EMR-järjestelmien integrointia. 

Malli vastaa HL7 FHIR -standardeja ja tukee tietojen yhteentoimivuutta muiden palvelujen 

kanssa. Microsoft Dataversen ja FHIR-päätepisteiden välillä tuetaan lähes reaaliaikaista 

tiedonsiirtoa. Toteutetaan uusi tietojen integrointikonsoli sekä parannetaan virtuaalisten 

tietotaulukoiden, synkronointiagentin ja 1P/3P-yhdistintuen ominaisuuksia. 

Parannetut virtuaaliset terveystietotaulukot 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Virtuaalisten terveystietotaulukoiden vakaa tuki tuo lisää joustavuutta terveystietojen 

vaihtamiseen FHIR-päätepisteiden ja Dataversen välillä ilman tietojen monistamista ja 

pilvitallennuksen lisätilan maksamista. 

Toiminnon tiedot 

Nämä päivitykset laajentavat virtuaaliset tietotaulukot tukemaan tärkeitä kliinisiä, diagnostisia ja 

taloudellisia FHIR-resursseja, mukaan lukien parannettuja CRUD (luonti, luku, päivitys ja poisto) -

toimintoja. Päivitykset antavat asiakkaille joustavammat mahdollisuudet hyödyntää virtuaalisia 

tietotaulukoita ilman tietojen monistamista eri ympäristöissä. 
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Parannukset FHIR:tä käyttävien päätepisteiden integrointiin Dataverse Healthcare 

API -ohjelmointirajapintojen avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla terveystietoja voi siirtää Microsoft Cloud for Healthcare -ratkaisuissa 

EHR-tietoja sisältävinä FHIR-paketteina. Tätä toimintoa voi käyttää ilman, että ympäristöön olisi 

määritetty FHIR-palvelin. 

Toiminnon tiedot 

Terveystietojen tiedonsiirron ohjelmointirajapinnat hyödyntävät Dataverse Healthcare API -

ohjelmointirajapintoja, joiden avulla tietoja voidaan luoda ja päivittää Dataversessa haun 

perusominaisuuksien avulla. Toiminnon mukana toimitetaan ohjeet, joiden perusteella 

järjestelmänvalvojat voivat määrittää asetukset ja tehdä määritykset Azure Logic Appsin avulla 

siten, että tuloksena kokonaisvaltainen integrointikokemus. 

Uusi tietojen integroinnin hallintakonsoli 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

IT-järjestelmänvalvojat ja yhteiskäytön asiantuntijat voivat helposti löytää terveystietojen 

integroinnin erilaiset saatavilla olevat osat. 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Cloud for Healthcaren tietojen integroinnin työkalupakki sisältää yleiskatsauksen 

jokaisesta ensimmäisen osapuolen integrointiosasta (terveystietojen tiedonvaihdon 

ohjelmointirajapinnat ja virtuaaliset terveystietotaulukot) sekä vaiheittaisen asetus- ja 

määritysoppaan. 
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Se mahdollistaa myös kolmannen osapuolen kumppanin ohjelmointirajapinnat tai yhdistimet, 

joiden avulla Cloud terveydenhuollolle -tiedot integroidaan. 

Palveluntarjoajan parannettu tietomalli 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti 6. toukokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Palveluntarjoajan tietomalli sisältää päivitetyt entiteetit, suhteet ja resurssit, joilla voidaan hallita 

esimerkiksi seuraavia prosesseja: kliininen viestintä, tapaamiset, kohtaamiset, hoitoryhmät, 

toimenpiteet ja lääkitys. 

Toiminnon tiedot 

Microsoftin terveydenhuollon tietomalli sisältää päivitetyn entiteettijoukon. Tätä 

entiteettijoukkoa ehdotetaan asiakkaille ja kumppaneille, jotka ovat muodostamassa omia 

terveydenhuoltosovelluksia palveluntarjoajille tai jotka hyödyntävät ja integroivat Microsoft 

Cloud for Healthcare -sovelluksia. 

HUOMAUTUS Tämän tietomallin elementtejä on jo mukana, kun Microsoft Cloud for Healthcare 

-sovellus lisätään ratkaisukeskuksessa. 

Katso myös 

Terveydenhuollon tietomallin yleiskatsaus (dokumentaatio) 

Maksajan päivitetty tietomalli 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Maksajan tietomallin avulla kumppanit ja asiakkaat voivat luoda yhdessä toimivia sovelluksia 

maksajan skenaarioille. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/overview-data-model
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Toiminnon tiedot 

Microsoftin maksajan tietomalli sisältää päivitetyn entiteettijoukon. Tätä entiteettijoukkoa 

ehdotetaan asiakkaille ja kumppaneille, jotka ovat muodostamassa omia maksajan sovelluksia 

tai jotka hyödyntävät ja integroivat Microsoft Cloud for Healthcare -sovelluksia. 

Katso myös 

Terveydenhuollon tietomallin yleiskatsaus (dokumentaatio) 

Luotettavien jäsenkokemusten antaminen maksajille 

Yleiskatsaus 

Nykyiset hoidon hallintaratkaisut skaalataan maksajille. Microsoft Cloud for Healthcare -

ratkaisujen parannukset tukevat entistä paremmin maksajan käyttötapauksia. Maksajille 

muodostetaan Member 360 -palvelu muokkaamalla ja skaalaamalla Patient 360 -palvelua. 

Jäsenen aktivoinnin edistäminen yhdistetyn jäsenprofiilin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Joulukuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Terveydenhuollon ja etenkin maksajavertikaalin on annettava arvopohjaista hoitoa koko 

hoitojatkumon ajan (laadukasta hoitoa ajan mittaan) sekä parannettava tuloksia ja pienennettävä 

kustannuksia jäsentensä osalta. 

Toiminnon tiedot 

Arvopohjaisen hoidon saavuttaminen edellyttää, että maksajilla on jäsenen pitkäaikainen 

terveystietue, joka on saatu vertikaalisen integroinnin kautta. Tällä tavoin luodaan 

kokonaisvaltainen jäsenprofiili, jossa on seuraavat viisi kohtaa: 

• Ensisijainen hoito 

• Terveyden sosiaaliset määrittäjät 

• Apteekit 

• Kotiterveys 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/overview-data-model
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• Käyttäytymisterveys 

Terveydenhoidon tiimityön tehostaminen 

Yleiskatsaus 

Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin ratkaisujen avulla terveyspalvelujen tarjoajat 

voivat koordinoida hoitoa turvallisesti ja tehokkaasti. Microsoft Cloud for Healthcaren osana 

Dynamics 365 ja Power Platform tukevat seuraavia terveydenhuollon ratkaisuja 

terveyspalveluiden tarjoajille: 

• Hoidon hallinta: hoitosuunnitelmien ja hoitoryhmien koordinointi hoidon hallintaratkaisussa 

ja Microsoft Teamsissa (Power Appsin avulla). 

• Kotiterveys: kotikäyntien aikatauluttaminen ja koordinointi (Dynamics 365 Field Servicen avulla). 

Painopistealueena on hoidon hallintaratkaisun ja ryhmän jäsenten välisen koordinoinnin 

parantaminen. 

Hoitoryhmän yhteistyön parantaminen Teamsin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Hoitoryhmän jäsenet voivat sujuvoittaa yhteistyötä Microsoft Teamsin ominaisuuksien avulla. 

Toiminnon tiedot 

Hoitoryhmän jäsenet voivat tehdä upotettujen Teams-ominaisuuksien avulla yhteistyötä 

potilastietokontekstissa. Tämä nopeuttaa hoitotavoitteiden ja hoitosuunnitelmien kohdistamista, 

mikä auttaa palveluntarjoajaa parantamaan potilaille annettavaa hoitoa. 

Hoitosuunnitelmien parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

- Lokakuu 2022 
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Liiketoiminta-arvo 

Terveydenhoitopalvelujen maksu siirretään arvopohjaiseen hoitoon, joka keskittyy hoidon 

laatuun ja kustannuksiin. Hoitosuunnitelmat ovat keskeisiä taloudellisten kannustinten 

uudistamisessa tuottamaan aiempaa parempi laatu ja pienemmät kustannukset. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto parantaa hoitosuunnitelmien luonnin käytettävyyttä ja mahdollisuutta tarkastella 

kaikki hoitosuunnitelmaan liittyviä tietoja. 

Esimerkkejä toiminnoista: 

• Parannettu käyttökokemus hoitosuunnitelman luomista ja mukauttamista varten. 

• Integroitu näkemys potilaan tavoitteista ja aktiviteeteista. 

Integroinnin käyttöönotto terveydenhuollon työnkulkuihin Bookings Graph -

ohjelmointirajapintojen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

30. toukokuuta 

2022 

Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Teams-varauksia voi upottaa joustavasti mihin tahansa Cloud for Healthcare -työnkulkuun. 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Teamsin sekä aiemmin luotujen Dynamics 365:n ja Azure Botin 

aikataulutustyönkulkujen syvää integrointia varten kehitetään vankka Bookingsin Graph API, joka 

sisältää liiketoimintojen, palvelujen, henkilökunnan, tapaamisten ja asiakkaiden varaustoimintoja. 

Kliinisten ja operatiivisten merkityksellisten tietojen parantaminen 

Yleiskatsaus 

Terveydenhuollon tietomallit ja tietojen käsittely muodostavat perustan, joka auttaa 

terveydenhuoltoalalla toimivia asiakkaita käyttämään Dynamics 365:tä ja Power Platformia 

tehokkaasti. Asiakkaat voivat yhdistää tietoja palveluntarjoajan, maksajan ja lääketeollisuuden 

kesken, mikä parantaa päätöksentekoa, ennakoi riskiä, parantaa potilaan hoitoa ja tehostaa 

operatiivista toteuttamista. 
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Terveyspalveluiden tarjoajan ratkaisu yhdistää tiedot eri järjestelmistä sekä parantaa potilaan 

hoitoa ja operatiivista tehokkuutta tietojen yhteentoimivuuden avulla. 

Potilaiden virtuaalisten käyntikokemusten parantaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Lokakuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Liiketoiminnan analytiikkateknologia auttaa terveydenhuolto-organisaatioita säätelemään 

nykyisiä tietoja sekä parantamaan näin kliinisiä toimintoja ja liiketoimintoja. 

Toiminnon tiedot 

Parannukset sisältävät brändättyjen odotustilojen käytön sekä virtuaaliratkaisujen parannetun 

käytön ja näkyvyyden ratkaisuissa, kuten hoidon hallinnassa ja potilasportaalissa. Operatiivinen 

henkilökunta voi analysoida koontinäyttöjen avulla virtuaalikäyntien käyttöä. 
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Microsoft Cloud for Financial Servicesin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Microsoft Cloud for Financial Servicesin 

uusista ja suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Cloud for Financial Services sisältää ominaisuudet, joilla voidaan hallita 

rahoituspalvelutietoja laaja-alaisesti. Se myös helpottaa rahoituspalveluyritysten 

asiakaskokemuksen parantamista, vuorovaikutuksen koordinointia ja toiminnan tehostamista. 

Yhdistämällä Microsoft Dynamics 365:n, Microsoft 365:n ja Microsoft Azuren ominaisuudet 

Microsoft Cloud for Financial Services nopeuttaa rahoituspalveluorganisaatioiden digitaalista 

uudistumista. Sitoutuminen toimialakohtaisten tietojen painottamiseen ja yhteentoimivuuteen, 

mikä toteutetaan sovelluskerroksessa yhdenmukaisella ja merkityksellisellä tavalla samalla, kun 

suuriarvoiset, saumattomasti laajennetut ja tärkeiden toimialakumppaneiden rikastamat 

skenaariot otetaan käyttöön. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa keskitytään kolmeen seuraavaan päädimensioon: 

• Tietojen painotus ja yhteentoimivuus: Käyttämisen esteitä vähennetään 

yksinkertaistamalla tietojen kulkua Microsoft Cloud for Financial Servicesiin. Nykyistä 

kuluttajapankkitoiminnan tietomallia laajennetaan sekä lisätään uusia vertikaaleja, kuten 

varainhallinta ja yleinen vakuutusala. 

• Uudet suuriarvoiset skenaariot: Asiakkaiden aktivointia voidaan parantaa hyödyntämällä 

Dynamics 365:n suuriarvoisia palveluita. Näin sujuvoitetaan konsultointitapaamisten 

ajoittamisen ja älykästä, asiakkaita heidän ehdoillaan aktivoivaan asiakaspalvelua. 

Varainhallintaskenaariot ja asiakkaan perehdytysskenaariot ovat mahdollisia. 

• Monipuolinen kumppaniverkosto: Ekosysteemin käyttöönotto tiivistää integrointia 

Microsoft Cloud for Financial Servicesiin ja laajentaa sen arvoa, mikä auttaa nopeuttamaan 

tietojen hyödyntämistä. Pilviresurssien ja ekosysteemin kohdistaminen täyttämällä tiettyjen 

markkinasegmenttien vaatimukset varmistaa, että Microsoft Cloud for Financial Services voi 

tukea toimialakohtaisia liiketoiminnan tuloksia. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Varainhallinta 

Varainhallinta-alan uusi valikoiman otetaan käyttöön. Kuluttajapankin kehitettyjä rakenneosia 

muokataan korkean nettoarvon asiakkaita palvelevien sijoitusneuvojien ja taloudellisten 

neuvonantajien tarpeita varten. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Microsoft Cloud for Financial Servicesin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Microsoft Cloud for Financial Servicesin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/FinancialServices
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Varainhallinta 

Varainhallinta-alan Microsoft Cloud for Financial Servicesin uusiin toimintoihin tutustuminen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Varainhallinnan 

tietomallin esittely 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden 

tai analyytikkojen antamana 

14. 

syyskuuta 2022 

Maaliskuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Varainhallinta 

Yleiskatsaus 

Varainhallinta-alan uusi valikoiman otetaan käyttöön. Kuluttajapankin kehitettyjä rakenneosia 

muokataan korkean nettoarvon asiakkaita palvelevien sijoitusneuvojien ja taloudellisten 

neuvonantajien tarpeita varten. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Varainhallinnan tietomallin esittely 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

14. syyskuuta 

2022 

Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Microsoft Dataversen isännöimä erillinen varainhallinnan tietomalli sieppaa uudet dimensiot, 

kuten taloudelliset tavoitteet ja asiakkaiden salkkuihin linkitetyt sijoitusinstrumentit. 

Varainhallintapäälliköt voivat hyödyntää Microsoft Cloud for Financial Servicesin etuja nopeasti 

valmiin liiketoimintamallin avulla. Nämä muutokset nopeuttavat rahoituslaitosten ratkaisujen 

lisäarvon saamista varmistamalla, että käyttövalmis tietorakenne ja oletusarvoisesti käytettävissä 

olevat mittarit ovat yhdenmukaisia ja varainhallinnan liiketoimintaprosesseihin soveltuvia. 

Toiminnon tiedot 

Esittelemme Common Data Modelin ja kuluttajapankkitoiminnan tietomallin laajennukset, jotka 

on mukautettu varainhallintaskenaarioita varten. 

• Taloudellisten tavoitteiden rakenne: Taloudellisten tavoitteiden arviointi ja seuranta ovat 

talousneuvonnan tärkeitä elementtejä. Niiden avulla arvioidaan soveltuvuutta ja 

muodostetaan sijoitussalkkujen rakenne. Tarjoamme mahdollisuuden seurata ja siepata 

taloudellisia tavoitteita ja aikahorisontteja rahoituspalvelujen tietomallin varainhallinnan 

toimialueen osana. 

• Sijoitusinstrumenttien rakenne: Varainhallintapäälliköiden on tärkeä ymmärtää 

sijoitussalkkujen osat voidakseen palvella asiakkaita. Lisäsimme ominaisuuden, jonka avulla 

voi siepata sijoitusinstrumentteja, kuten arvopapereita, varoja tai käteistä, rahoituspalvelujen 

tietomallin varallisuustoimialueen osana. 
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Microsoft Cloud for Nonprofitin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Microsoft Cloud for Nonprofitin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Cloud for Nonprofit uudistaa Microsoftin alan johtavia teknologioita yhdistämällä ne 

yleisimpiin voittoa tavoittelemattomiin skenaarioihin. Näitä teknologioita ovat tuottavuus- ja 

yhteistyötyökalut, yrityssovellukset, pilvipalvelut sekä infrastruktuuri. Nämä voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden rooleille luodut tuotteet käsittelevät sektorin 

kiireellisimpiä haasteita. Niitä ovat esimerkiksi jäsenten ja tukijoiden aktivoiminen, palkkioiden 

hallinta, varainhankinta, vapaaehtoisten hallinta, ohjelman rakenne ja toimitus, voittoa 

tavoittelemattomat toiminnot ja tiedonhallinta. 

Voittoa tavoittelemattomille organisaatioille tarkoitettu pilvipalvelu perustuu voittoa 

tavoittelemattoman järjestön Common Data Modeliin. Se on joustava ja vakaa kehys, joka on 

luotu yhdessä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtavien tahojen ja tekniikan kehittäjien 

kanssa voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tietojen yhdistämiseksi ja yhteyden 

muodostamiseksi organisaation teknologiaan. Common Data Model on ympäristöstä 

riippumaton joukko voittoa tavoittelemattomien järjestöjen entiteettejä, määritteitä ja suhteita 

yleisimpiä voittoa tavoittelemattomia skenaarioita varten. Sen ansiosta voittoa 

tavoittelemattomien järjestöjen tietojen liittäminen ympäristöihin ja sovelluksiin sujuu ilman 

arvailua, minkä lisäksi organisaatiot voivat poistaa käytöstä myös kalliit tietosiilot. 

Yhtenäisten tietojen avulla voittoa tavoittelemattomat järjestöt työskentelevät aiempaa 

älykkäämmin ja kasvattavat tuottoja, tarjoavat aiempaa enemmän ohjelmia ja palveluita 

yhteisöille sekä mittaavat helposti niiden vaikutuksen. Tavoitteena on tehdä voittoa 

tavoittelemattomien järjestöjen työskentelystä aiempaa helpompaa, nopeampaa ja halvempaa 

nykyaikaisen teknologian avulla siten, että järjestöt voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli 

toiminta-ajatuksensa toteuttamiseen. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Lahjoittajien ja tukijoiden tunteminen 

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja tietokantojen järjestelmänvalvojat hyötyvät lahjoitusten 

nopeutuneesta ja entistä turvallisemmasta käsittelystä. Investoimme edelleen Microsoft-alustan 

ominaisuuksien hyödyntämiseen, ja samalla olemme uudistaneet varainhankinnan ja 

vuorovaikutusten arkkitehtuurin varmistaaksemme, että Azure voi tarjota maksutapahtumien 

reaaliaikaisia käsittelytapoja ja markkinoiden johtavaa suojausta. 

Dynamics 365 Marketingia ja Microsoft Cloud for Nonprofit ia hyödyntävät voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot ja YK:n toimielimet hyötyvät voittoa tavoittelemattomille 

järjestöille suunnitellusta markkinointimallista, joka sisältää opastetun siirtymän kampanjoiden 

segmentointiin ja analysointiin. 

Microsoft Cloud for Nonprofitin sisältö: 

• Tukijoiden hallinta: pitkäaikaisten lahjoittajien ja tukijoiden houkutteleminen mukaan. 

• Henkilökohtainen yhteydenotto: yhdeyden muodostaminen lahjoittajiin houkuttelevan 

sisällön avulla käyttämällä tehokkaiksi todistettuja kanavia. 

• Lahjoitusten ja palkkioiden hallinta: Maksujen käsittely, rahastojen kirjanpito ja nimitysten 

hallinta tukevat varainhankinnan tehokkuutta yksinkertaisissa ja monimutkaisissa 

rahoitustyypeissä. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Microsoft Cloud for Nonprofitin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Nonprofit
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Microsoft Cloud for Nonprofitin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Lahjoittajien ja tukijoiden tunteminen 

Rahoituksen lisääminen ja tavoitteen tukeminen sovittamalla ohjelman tarpeet yhteen tukijoiden 

mukautettujen vuorovaikutusten kanssa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tietojen tuominen muista järjestelmistä ja 

niiden puhdistaminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- Marraskuu 

2022 

Kampanjan tuottavuusraporttien 

tarkasteleminen 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- Marraskuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Lahjoittajien ja tukijoiden tunteminen 

Yleiskatsaus 

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja tietokantojen järjestelmänvalvojat hyötyvät lahjoitusten 

nopeutuneesta ja entistä turvallisemmasta käsittelystä. Investoimme edelleen Microsoft-alustan 

ominaisuuksien hyödyntämiseen, ja samalla olemme uudistaneet varainhankinnan ja 

vuorovaikutusten arkkitehtuurin varmistaaksemme, että Azure voi tarjota maksutapahtumien 

reaaliaikaisia käsittelytapoja ja markkinoiden johtavaa suojausta. 

Dynamics 365 Marketingia ja Microsoft Cloud for Nonprofit ia hyödyntävät voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot ja YK:n toimielimet hyötyvät voittoa tavoittelemattomille 

järjestöille suunnitellusta markkinointimallista, joka sisältää opastetun siirtymän kampanjoiden 

segmentointiin ja analysointiin. 

Microsoft Cloud for Nonprofitin sisältö: 

• Tukijoiden hallinta: pitkäaikaisten lahjoittajien ja tukijoiden houkutteleminen mukaan. 

• Henkilökohtainen yhteydenotto: yhdeyden muodostaminen lahjoittajiin houkuttelevan 

sisällön avulla käyttämällä tehokkaiksi todistettuja kanavia. 

• Lahjoitusten ja palkkioiden hallinta: Maksujen käsittely, rahastojen kirjanpito ja nimitysten 

hallinta tukevat varainhankinnan tehokkuutta yksinkertaisissa ja monimutkaisissa rahoitustyypeissä. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Tietojen tuominen muista järjestelmistä ja niiden puhdistaminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kannalta on välttämätöntä, että tiedot yhdistetään 

oikea-aikaisesti, sillä ne auttavat ymmärtämään lahjoittajia, kampanjoiden menestymistä ja 

yleistä taloudellista tilannetta yleisesti. Lahjoitusten tuontiprosessin parannukset auttavat voittoa 

tavoittelemattomia järjestöjä tuomaan uusia tietoja varainhankintaan ja aktivointiin. 

Toiminnon tiedot 

Lahjoitusten tuontiomaisuuden avulla voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tietoanalyytikot, 

lahjoituspäälliköt ja muut asiantuntijat voivat ladata tietoja muista järjestelmistä 

varainhankintaan ja aktivointiin. Näiden parannusten ansiosta käyttäjät saavat hyvän näkyvyyden 

tuotaviin tietoihin. Niiden avulla saadaan myös työkalut kaksoiskappaleiden poistamiseen ja 

moniselitteisten tietueiden puhdistamiseen. Tämä yksinkertaistettu prosessi pienentää 

virheprosentteja ja muuttaa voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tuodut tiedot nopeasti 

merkityksellisiksi tiedoiksi. 

Kampanjan tuottavuusraporttien tarkasteleminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen markkinoijien on saatava tietoja kampanjan 

suorituskyvystä seuraamalla kampanjan vaikutusta aina varainhankintaan ja aktivointiin 

syötettyyn lahjoitukseen asti. Näin he saavat tietoja kampanjan suorituskyvystä ja ROI:sta 

kahdessa pääjärjestelmässä. 

Toiminnon tiedot 

Kampanjan suorituskykyraportin avulla markkinointipäälliköt saavat tietoja siitä, miten moni on 

lahjoittanut ja miten paljon on lahjoitettu kampanjoissa, joissa on käytetty Dynamics 365 

Marketingia. Raportin avulla markkinoijat saavat tietoja kampanjan suorituskyvystä ja ROI:sta 

kahdessa pääjärjestelmässä.  
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Microsoft Cloud for Sustainabilityn vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Microsoft Cloud for Sustainabilityn uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Cloud for Sustainability antaa organisaatioille mahdollisuuden nopeuttaa kestävässä 

kehityksessä edistymistä yhdistämällä Microsoft Azuren, Microsoft 365:n, Microsoft Dynamics 

365:n ja maailmanlaajuisen kumppaniekosysteemin ratkaisujen lisääntyvän ympäristövastuun, 

sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) ominaisuusjoukon. 

Pilvipalvelu yhdistää tiedot ja tarjoaa enenevässä määrin automatisoidun ja kattavan näkymän 

päästöjen vaikutuksesta kaikissa toiminnoissa ja koko arvoketjussa. Sen avulla organisaatiot 

voivat kirjata ja raportoida päästöt entistä tarkemmin sekä jatkuvasti testata ja optimoida 

vähentämisstrategioita. Ratkaisu voidaan integroida mihin tahansa liiketoimintajärjestelmään, 

mikä mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan upottamisen päivittäisiin 

liiketoimintaprosesseihin. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Tietojen integrointi ja laskelmat 

Tietojen käsittelymenetelmien yhdistelmä manuaalisesta syöttämisestä tai tietojen tuonnista 

automatisoituihin suoriin tietolähdeyhteyksiin antaa mahdollisuuden kerätä tietoja kaikenlaisista 

liiketoimintajärjestelmistä, toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) tai ympäristöistä. Näiden tietojen 

keskittäminen sekä päästöjen laskenta erikoiskertoimien ja -kaavojen avulla. 
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Arvoketjun näkyvyys 

Tason 3 luokkalaskelmien tuottaminen auttaa tehostamaan toimitusketjun toimintaa, 

vähentämään päästöjä ja pienentämään jätteiden määrää. 

Älykkäät tilat 

Rakennusjärjestelmien tehokkuuksien jatkuva maksimointi seuraamalla päästöjä sekä vähentämällä 

tällä tavoin energian kulutusta ja ottamalla käyttöön tietoon perustuva toimintojen hallinta. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Microsoft Cloud for Sustainabilityn julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Microsoft Cloud for Sustainabilityn uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Tietojen integrointi ja laskelmat 

Tietojen käsittelyn, integroinnin ja laskelmien sujuvoittaminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Sustainability
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tarkkojen kirjausketjujen 

tallentaminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Käsittelykehykseen tehdyt 

parannukset 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Helmikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Käsittelyvirheen käsittelyyn 

tehdyt parannukset 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Helmikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Tason 2 markkinapohjaisen 

menetelmän raportointi 

Käyttäjille automaattisesti Maaliskuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Älykkäät tilat 

Rakennusten, tilojen ja laitteistojen ympäristövaikutusten vähentäminen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tilojen kestävää kehitystä 

koskevien tietojen 

näyttäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

 

Arvoketjun näkyvyys 

Arvoketjun läpinäkyvyyden lisääminen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tason 3 luokan 12 päästöjen 

raportointi 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tason 3 luokan 7 

työmatkaliikenteen 

raportointi 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Tietojen integrointi ja laskelmat 

Yleiskatsaus 

Tietojen käsittelymenetelmien yhdistelmä manuaalisesta syöttämisestä tai tietojen tuonnista 

automatisoituihin suoriin tietolähdeyhteyksiin antaa mahdollisuuden kerätä tietoja kaikenlaisista 

liiketoimintajärjestelmistä, toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) tai ympäristöistä. Näiden tietojen 

keskittäminen sekä päästöjen laskenta erikoiskertoimien ja -kaavojen avulla. 

Tarkkojen kirjausketjujen tallentaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Tammikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat, joilla suoritetaan säädöstenmukaisia tarkistuksia ja jotka edellyttävät kirjausketjua, 

voivat tallentaa ja noutaa aktiviteettien ja laskelmien kirjausketjut. 

Toiminnon tiedot 

Kestävyysraporteista on tullut enenevässä määrin osa yritysten virallista suurelle yleisölle ja 

viranomaisille suunnattua raportointia. Tämän vuoksi todistustaakka ja jäljitettävyys ovat 

muuttumassa perusvaatimuksiksi. Seurantaa voidaan käyttää myös ongelmien vianmääritykseen 

valmistelun ja suorituksen aikana.  

Seuranta voidaan ottaa käyttöön kaikissa Microsoft Dataversen kestävyystietomallin 

tiedoissa. Lisätietoja valvontalokien käyttöönottamisesta ja käyttämisestä on kohdassa 

Tietoturvan ja säännöstenmukaisuuden seurantatiedot ja käyttäjäaktiivisuus. 

Käsittelykehykseen tehdyt parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Helmikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Yrityskäyttäjät etsivät suurten ja erillisten tietojoukkojen käsittelyyn entistä parempia tapoja, 

jotta he voivat määrittää tarkasti hiilijalanjäljen ja raportoida kestävän kehityksen mukaisesta 

toiminnasta. Näiden tietojen käsittelyparannusten ansiosta käyttäjät havaitsevat, että tietojen 

käsittelyviiveet ja rajoitusongelmat vähenevät merkittävästi. Selityksenä tähän on tietojen 

käsittelyn tehostuminen. Käyttäjät voivat käsitellä päivittäin suuria määriä koostettuja tietoja 

ilman aikakatkaisua tai poikkeuksia. Toimittajat ja kumppanit saavat ympäristön, jossa on 

mahdollista muodostaa yhdistimiä ratkaisuihin. Näiden yhdistimien avulla käyttäjät voivat sitten 

käsitellä täydellisiä ja tarkkoja tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Muita parannuksia ovat Power 

Query -kokemuksen päivittäminen ja tietovoiden lisäävä päivitys, joten asiakkailla on 

mahdollisuus käsitellä vain päivitetyt tiedot, kun ne ovat käytettävissä. 

Toiminnon tiedot 

Nämä parannukset keskittyvät tiettyihin käsittelyn välitavoitteisiin, joilla parannetaan suurta 

tietuemäärää ja tietoyhdistimiä koskevaa kokemusta sekä käsittelyn ja lisäävän tietojen 

lataamisen yleistä vakautta. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/audit-data-user-activity
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• Kumppanit ja toimittajat saavat mahdollisuuden käyttää yhdistinympäristöä, jonka avulla 

asiakkaille voidaan muodostaa tietojen integraatioita erilaisista lähteistä olevien tietojen 

käsittelyyn. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi yleishyödylliset laitokset, kolmansien 

osapuolten ratkaisut ja automaatiojärjestelmät. 

• Tietomallin muuntovaiheen parantaminen ja tietoyhteyksien luonnin yksinkertaistaminen 

auttavat asiakkaita aloittamaan käytön entistä nopeammin. 

• Power Query -yhteyksien lisäävien päivitysten ottaminen käyttöön siten, että vain äskettäin 

muokatut tiedot lisätään tai päivitetään, mikä vähentää nykyisten tietolähteiden ajan tasalla 

pitämiseen kuluvaa aikaa. 

• Infrastruktuuriin tehtävien parannusten jatkaminen tehostaa ja nopeuttaa käsittelyä sekä 

antaa mahdollisuuden käsitellä yritystasoisia tietomääriä. 

Käsittelyvirheen käsittelyyn tehdyt parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Helmikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät saavat selkeitä, toimintaa ohjaavia tietoja päivitetyn virheviestinnän avulla. Tämä 

viestintä auttaa myös ratkaisemaan virheet ja rajoittamaan virheiden esiintymistä jatkossa. 

Virheiden käsittelyominaisuuksien parantamista jatketaan antamalla käyttäjille mahdollisuus 

tehdä käsittelyvirheiden virheenkorjaus lataamalla lähdetietotiedostoja tai tarkastelemalla niitä. 

Virheiden ja varoitusten tallennusta uudistetaan, minkä lisäksi käytettävissä on uusia 

korjausvaihtoehtoja, jotka koskevat korjauksen jälkeistä uudelleentuontia. 

Toiminnon tiedot 

Asiakkaiden on saatava selkeämpiä tietoja käsittelyvirheiden syystä ja ohjeet, miten niiden 

esiintyminen voidaan estää jatkossa. Microsoftin kestävän kehityksen hallinta antaa asiakkaalle 

ennakoivasti tietoja ennen käsittelyä ja ilmaisee, millä toimenpiteillä ongelmat voidaan ratkaista, 

jos niitä esiintyy käsittelyn aikana. 
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Tason 2 markkinapohjaisen menetelmän raportointi 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Maaliskuu 2023 Ilmoitetaan myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat saavat mahdollisuuden käsitellä ja laskea markkinapohjaiset päästöt 

sopimusvälineiden avulla, minkä lisäksi asiakkaat voivat laskea sekä sijainti- että 

markkinapohjaiset päästöt samasta aktiviteettitietojoukosta. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa asiakkaille mahdollisuuden käsitellä muita liittyviä tietoja aktiviteettitietojen 

ja esilaskettujen päästöjen kanssa, mikä tarkentaa markkinapohjaisten päästöjen ilmoittamista. 

Lisäksi se sisältää muita laskentamenetelmiä, parannettuja merkityksellisiä tietoja ja 

markkinapohjaisten päästöjen raportteja. 

Älykkäät tilat 

Yleiskatsaus 

Rakennusjärjestelmien tehokkuuksien jatkuva maksimointi seuraamalla päästöjä sekä vähentämällä 

tällä tavoin energian kulutusta ja ottamalla käyttöön tietoon perustuva toimintojen hallinta. 

Tilojen kestävää kehitystä koskevien tietojen näyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla asiakkaat voivat hallita päästöjä tila- tai organisaatioyksikkötasolla. Sen 

avulla asiakkaat saavat yhden paikan, jossa he voivat seurata aktiviteettitietoja, raportoida 

päästötrendejä ja seurata edistymistä tilakohtaisten tavoitteiden perusteella. 
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Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa asiakkaille tiivistetyn tilakeskeisen näkymän. Se sisältää samassa paikassa 

kaikki keskeiset tiedot, joten asiakkaat voivat seurata nopeasti muutoksia tilojen välillä tai tilojen 

sisällä. Lisäksi he saavat merkityksellisiä tietoja tilatasolla. 

Arvoketjun näkyvyys 

Yleiskatsaus 

Tason 3 luokkalaskelmien tuottaminen auttaa tehostamaan toimitusketjun toimintaa, 

vähentämään päästöjä ja pienentämään jätteiden määrää. 

Tason 3 luokan 12 päästöjen raportointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot, jotka ovat aloittamassa tason 3 päästöjen laskennan, havaitsevat, että heidän on 

ilmoitettava tason 3 luokan 12 päästöt eli päästöt, jotka liittyvät käyttöiän päättymisaktiviteetteihin. 

Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan ilmoittaa päästöt, jotka koskevat tuotteiden hajoamista ajan 

mittaan kaatopaikoilla, tai päästöt, jotka koskevat kierrätyksen kaltaisia prosesseja. Tämä on 

merkittävää kulutustavaroissa ja vähittäiskaupassa, sillä organisaatiot ovat siirtymässä käyttöiän 

alusta tuotteiden kuluttajille lähettämiseen kattavasta ilmoittamisesta ilmoittamiseen, joka kattaa 

tuotteen käyttöiän alusta loppuun. Aktiviteettitietojen, laskelmien ja raportoinnin käyttöönotto antaa 

organisaatioille mahdollisuuden käyttää käyttövalmista standardia tai mukauttaa sitä nykyisten 

käytäntöjen mukaan. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto sisältää tietomallin parannukset, aktiviteettitietojen käsittelyn, käyttövalmiit 

laskelmat ja tason 3 luokkaa 12: myytyjen tuotteiden käsittely käyttöiän päättyessä koskevan 

raportoinnin Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) -kuvauksen mukaisesti. Nämä päästöt 

perustuvat hävitysmenetelmään ja luotujen tuotteiden materiaaliin. 
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Tason 3 luokan 7 työmatkaliikenteen raportointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Monet organisaatiot yrittävät seurata päätoimipisteeseen suuntautuvaa työmatkaliikennettä 

arvoketjuun kuuluvina päästöinä. Työmatkaliikenne voi aiheuttaa huomattavasti hiilipäästöjä ja 

muita kasvihuonekaasupäästöjä (GHG-päästöjä), sillä työntekijöiden on matkustettava 

työpaikoilleen. Muiden epäsuorien päästöjen tavoin nämä päästöt ilmoitetaan GHG-protokollan 

tasolla 3. Organisaatiot tarvitsevat tason 3 luokan 7: työmatkaliikenne laskentaan tavan kerätä 

tietoja työmatkaliikenteestä. Nämä tiedot on sitten muunnettava aktiviteettitiedoiksi, mikä voi 

edellyttää välimenetelmien käyttöä, kuten ajoneuvojen keskiarvo- tai vakiokertoimia. Sitä varten 

työmatkaliikenteen tiedot on tallennettava, käsiteltävä, kohdistettava rakenteeseen ja laskettava, 

minkä lisäksi on tehtävä päästöraportti. Käyttövalmiin vakiomekanismin antaminen tietojen 

kohdistamista ja laskemista varten mahdollistaa tämän luokan raportoinnin, ja organisaatio saa 

tällä tavoin kattavan näkemyksen omasta hiilijalanjäljestään. 

Toiminnon tiedot 

Tämä malli mahdollistaa tietomallirakenteen, aktiviteettitietojen käsittelyn, oletuslaskentamallin 

ja tason 3 luokan 7: työmatkaliikenne raportoinnin Microsoftin kestävän kehityksen hallinnassa. 

Työmatkaliikenteen tiedot saadaan kyselyistä tai varsinaisista tiedoista. Tason 3 luokan 7 GHG-

protokollan menetelmän perusteella luodaan laskelmia, joita varten kerätään ja tallennetaan vain 

yleisiä tietoja.
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Dynamics 365 -sovellusten 
vanhentuminen 
Vanhentunut toiminto tai ominaisuus tarkoittaa toimintoa ja ominaisuutta, joka on tarkoitus 

poistaa tulevassa julkaisussa. Toimintoa tai ominaisuutta voi edelleen käyttää, ja sitä tuetaan 

täysin siihen saakka, kun se poistetaan virallisesti. Poistamisen jälkeen toiminto tai ominaisuus ei 

enää toimi. Vanhentumisilmoitukset voivat olla voimassa muutamia kuukausia tai vuosia. 

On suositeltavaa käyttää näitä tietoja ja julkaisusuunnitelmia tuleviin julkaisuihin 

valmistautumiseen. Ilmoituksen tarkoitus on antaa riittävästi aikaa suunnitella ja päivittää koodi 

ennen vanhentuneen toiminnon tai ominaisuuden poistamista. 

• Vanhentunutta toimintoa ei kehitetä aktiivisesti, ja se voidaan poistaa myöhemmässä 

päivityksessä. 

• Poistettu toiminto ei ole käytettävissä tuotteessa. 

Dynamics 365:n nykyiset vanhentumisluettelot: 

• Sales 

• Customer Service 

• Field Service 

• Talous- ja toimintosovellukset 

• Universal Resource Scheduling 

• Healthcare Accelerator 

• Financial Services Accelerator 

Muut vanhentumiset 

Muiden vanhentumisten luettelot: 

• Power Appsiin ja Power Automateen tulevia tärkeitä muutoksia (vanhentumisia) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/deprecations-sales
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/deprecations-customer-service
https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/deprecations-field-service
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/removed-deprecated-features-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/common-scheduler/deprecations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/accelerator-deprecation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/financial-services/accelerator-deprecation
https://docs.microsoft.com/power-platform/important-changes-coming
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Katso myös 

• Dynamics 365 ja Microsoft Cloud -toimialoille: vuoden 2022 1. julkaisuaallon suunnitelma 

• Microsoft Power Platformin vuoden 2022 1. julkaisuaallon suunnitelma 

• Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat 

• Microsoftin elinkaarikäytäntö

https://aka.ms/Dynamics365Wave1ReleasePlan
https://aka.ms/PowerPlatformWave1ReleasePlan
https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/lifecycle/
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Muutosloki 
Tätä aihetta päivitetään, kun toiminnon julkaisupäivämäärä muuttuu tai kun toiminto lisätään tai 

poistetaan. Muutoslokin koko aihe on nähtävillä verkossa.

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2022wave1/change-history
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallon 
ennakkojulkaisuun saatavana olevat 
toiminnot 
Tässä aiheessa on luettelo niistä toiminnoista, jotka voidaan ottaa käyttöön ympäristössä 

testattavaksi 1. elokuuta 2022 alkaen. Seuraavien sovellusten toiminnot ovat saatavana 

ennakkojulkaisun osana: 

• Power Apps 

Näiden sovellusten toiminnot päivittävät nykyiset käyttökokemukset. Voit valita näiden 

toimintojen ennakkokäytön ympäristössäsi. Tällä tavoin näitä toimintoja voidaan testata ja ottaa 

ne sitten käyttöön kaikissa ympäristöissä. Lisätietoja näiden toimintojen käyttöönottamisesta on 

kohdassa Vuoden 2022 2. julkaisuaallon päivitysten hyväksyminen. 

TÄRKEÄÄ Jos käytössä on Dynamics 365 -sovelluksia, kuten Sales, Service, Marketing, Finance, 

Supply Chain Management, Business Central ja Commerce, ennakkojulkaisun toiminnot voivat 

vaikuttaa käyttäjiin. Lisätietoja Dynamics 365:n ennakkojulkaisun toiminnoista on kohdassa 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallon ennakkojulkaisuun saatavissa olevat toiminnot. 

Power Apps 

Power Apps -toimintojen täydellinen luettelo on kohdassa Power Appsin uudet ja suunnitellut 

toiminnot. 

Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Tapaamisen kuvaus tukee RTF-tekstiä Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Teams-kokousten luominen ja niihin 

liittyminen sovelluksessa tai tapaamisissa 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Linkkien vaivaton kopiointi tietueisiin Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Ruudukkotietojen suodattaminen ja tulosten 

tallentaminen näkymänä 

Käyttäjille 

automaattisesti 

23. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
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Toiminto Käyttö Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Lomakkeen käyttökokemuksen parannukset Käyttäjille 

automaattisesti 

27. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Mallipohjaisen sovelluksen asiakasohjelman 

ilmoitusruutu siirretty ilmoitusruutupinoon 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Moderni erikoishaku poistettu oletusarvoisesti 

käytöstä 

Käyttäjille 

automaattisesti 

23. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Vain olennaisten aktiviteettien näyttäminen 

avattavassa luettelossa 

Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Työtoverin tavoitettavuuden näyttäminen Käyttäjille 

automaattisesti 

1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 2022 
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Power Apps 
Power Appsin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Power Appsin uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Power Apps on alan johtava vähäkoodinen sovelluksen kehitysympäristö, joka tukee 

Dynamics 365:n laajennettavuutta, Microsoft 365:n mukauttamista ja itsenäisiä mukautettuja 

toimialasovelluksia eri puolilla maailmaa oleville asiakkaille. Power Apps vähentää merkittävästi 

ohjelmistokehityksen kustannuksia ja monimutkaisuutta vähäkoodisten kehitystyökalujen, 

Microsoft Dataversen vakaan ja turvallisen tietoympäristön sekä satojen yleisten 

liiketoimintatietolähteiden yhdistimien avulla. 

Power Apps panostaa useille alueille osana Microsoft Power Platformin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa: 

• Luottamus: turvalliset ja hallittavat yrityssovellukset ovat välttämättömiä, jotta käyttäjät ja 

yrityksen IT-tiimit luottaisivat niihin. 

• Tiedot: kaikentasoisten tekijöiden ja kehittäjien toiminta Microsoft Dataversessa tehostuu, 

fuusiotiimit moninkertaistavat tuottavuuden ja älykkäiden toimintojen hyödyntäminen 

edistää kehitystä. 

• Fuusio: Power Apps lisää sisäänrakennettua käyttäjien yhteistyötä ja Microsoft 365 -

integrointia sekä antaa näin tiimeille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja toimia 

liiketoimintatietojen perusteella. Sovellus tarjoaa myös tärkeät päivitykset käyttökokemusten 

nykyaikaistamiseksi. 

• Älykkäät toiminnot: organisaatiot voivat nyt muodostaa ja toimittaa lippulaivasovelluksia 

koko yritykseen Power Appsin avulla offline-sovelluksina ja itsenäisinä sovelluksina. 

Power Appsin viralliset tuoteohjeet ja koulutus: 

• Power Apps -dokumentaatio 

• Power Apps -koulutus Microsoft Learnissa 

https://docs.microsoft.com/powerapps
https://docs.microsoft.com/learn/powerplatform/power-apps
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Osien, kokoonpanon ja yhteistyön yhdistelmä 

Power Appsin avulla kuka tahansa voi toimia tuottavasti, sillä se tukee fuusiotiimien 

yhteistyöympäristöä, jossa parhaat resurssit ja taidot tuodaan samaan ratkaisuun. Panostuksella 

varmistetaan, että tekijät voivat käsitellä sovellusta yhteistyössä. Tällä tavoin useiden tekijöiden 

taitoja, merkityksellisiä tietoja ja tietämystä voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti samassa 

sovelluksessa. Näin myös varmistetaan, että erittäin visuaaliseen mukautettuun käyttöliittymään, 

tietoihin ja malliin perustuvaan käyttöliittymään sekä koodipohjaisiin osiin liittyviä taitoja 

voidaan käyttää samassa sovelluksessa. 

Yhteydet kaikissa järjestelmissä 

Dataversen ja yhdistinekosysteemin ansiosta organisaatiot voivat muodostaa sovelluksia, jotka 

käyttävät tietoja useista lähteistä, kuten Microsoft Dataversesta ja kolmannen osapuolen lähteistä. 

Jotta tekijät voisivat muodostaa jatkossakin sovelluksia, sellaisten Dataverse-kokemusten 

parantamista jatketaan, joilla voi hallita ja käyttää tietoja ympäristössä, yksinkertaistetaan 

virtuaalitaulukoita ja yhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin sekä parannetaan offline-ominaisuuksia, 

joilla varmistetaan, että tietoja voidaan käyttää sovelluksia liitettävyydestä huolimatta. 

Yhteistyökuormat 

Power Apps varmistaa jatkossakin, että sovelluksen käyttäjät voivat toimia mahdollisimman 

tuottavasti. Se onnistuu modernin ja yksinkertaisen kokemuksen avulla sekä mahdollistamalla 

käyttäjien välinen yhteistyö. Power Apps varmistaa, että sovelluskokemukset ovat tuttuja, että 

käyttäjät voivat tehdä sovelluksissa yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa ja että sovellusten tietoja 

voidaan käsitellä nykyisissä työkaluissa, kuten Microsoft Teamsissa. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerApps
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Power Appsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Power Appsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerApps
https://aka.ms/Updates/PowerApps
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Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Power Appsin lisensointiin. 

Tuotedokumentaatio Löydä Power Appsin ohjeet. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Power Appsin asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Power Appsin käyttäminen. 

Power Appsin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

https://aka.ms/updates/calendar/PowerApps
https://aka.ms/licensing/PowerApps
https://aka.ms/documentation/PowerApps
https://aka.ms/community/PowerApps
https://aka.ms/events/PowerApps
https://aka.ms/trials/PowerApps
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Yhteistyökuormat 

Yhteistyökuormien avulla käyttäjät voivat hyödyntää sovelluskokemuksia ja -tietoja. Niiden 

avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ryhmän jäsenen kanssa käyttämällä olemassa olevia 

työkaluja, kuten Teamsia. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Ruudukko-ohjausobjektin 

ryhmittelyn, koostamisen ja 

sisäkkäisten ruudukkojen tuki 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

-  

Ruudukkotietojen suodattaminen 

ja tulosten tallentaminen 

näkymänä 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- 23. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Moderni erikoishaku poistettu 

oletusarvoisesti käytöstä 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- 23. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Lomakkeen käyttökokemuksen 

parannukset 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- 27. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Power BI:n pikaraportit Power 

Appsissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, 

markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

24. 

heinäkuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Lomakekomponenttiparannukset 

– komentopalkin, 

liiketoimintaprosessin työnkulun, 

otsikon ja välilehtien tuki 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, 

markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Mallipohjaisen sovelluksen 

asiakasohjelman ilmoitusruutu 

siirretty ilmoitusruutupinoon 

Käyttäjille 

automaattisesti 

- 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Teams-keskustelun käyttäminen 

muiden kanssa sovelluksessa 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

- Maaliskuu 

2023 

Power Appsin korttien 

kokeileminen 

Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai 

analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

- - 

Power Apps -tekijöiden taitojen 

vastaavuudet 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, 

markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- - 

Yhteydet kaikissa järjestelmissä 

Power Appsin avulla organisaatiot voivat poistaa tietosiiloja ja muodostaa yhteyden jokaiseen 

järjestelmään tietojen yhdenmukaista ja luotettavaa käyttämistä varten. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Power Apps Studioon 

integroidut Dataverse-

taulukot 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Yhteyden 

muodostaminen 

ulkoisiin tietoihin 

Dataversesta 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

- Tammikuu 

2023 



 

 

Takaisin Sisällykseen Power Apps 478 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Osien, kokoonpanon ja yhteistyön yhdistelmä 

Osien, kokoonpanon ja yhteistyön yhdistelmä yhdistää tekijöiden taidot, merkitykselliset tiedot 

ja tietämyksen yhteen sovellukseen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Monipuolisia asetteluja 

sisältävät mukautetut sivut 

ovat oletusarvoisesti 

reagoivia 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 

2022 

-  

Tapaamisen kuvaus tukee 

RTF-tekstiä 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Teams-kokousten 

luominen ja niihin 

liittyminen sovelluksessa 

tai tapaamisissa 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Linkkien vaivaton kopiointi 

tietueisiin 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Vain olennaisten 

aktiviteettien näyttäminen 

avattavassa luettelossa 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

Työtoverin 

tavoitettavuuden 

näyttäminen 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 

2022 

Lokakuu 

2022 

* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Yhteistyökuormat 

Yleiskatsaus 

Power Apps varmistaa jatkossakin, että sovelluksen käyttäjät voivat toimia mahdollisimman 

tuottavasti. Se onnistuu modernin ja yksinkertaisen kokemuksen avulla sekä mahdollistamalla 

käyttäjien välinen yhteistyö. Power Apps varmistaa, että sovelluskokemukset ovat tuttuja, että 

käyttäjät voivat tehdä sovelluksissa yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa ja että sovellusten tietoja 

voidaan käsitellä nykyisissä työkaluissa, kuten Microsoft Teamsissa. 

Ruudukko-ohjausobjektin ryhmittelyn, koostamisen ja sisäkkäisten ruudukkojen tuki 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Ruudukkojen käyttö tehostuu, sillä liittyviä tietueita voi käyttää ruudukosta poistumatta ja 

tiedoista saadaan merkityksellisiä tietoja ryhmittely- ja koostamisominaisuuksien avulla. 

Toiminnon tiedot 

Mallipohjaisten sovellusten Power Appsin ruudukko-ohjausobjekti muuttui julkiseksi 

esiversioksi edellisen julkaisuaallon aikana. Siinä on seuraavat ominaisuudet: 

• Jatkuva vieritys: Käyttäjien ei enää tarvitse vaihtaa sivua, jos he haluat nähdä lisää tietueita. 

Käyttäjät voivat sen sijaan jatkaa vierittämistä, kunnes he ovat haluamallaan rivillä. Ruudukko 

voidaan tarvittaessa määrittää sivutuspainikkeiden avulla sen sijaan, että tekijän olisi se tehtävä. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2022wave1/power-apps/power-apps-grid-control-support-editable-scenarios-model-driven-apps
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• Muokkaus näkymissä ja aliruudukoissa: Sen lisäksi että tätä ohjausobjektia voi käyttää vain 

luku -skenaarioissa, sitä voi käyttää myös muokattavana ruudukkona. Jos tekijä on ottanut 

muokkauksen käyttöön, käyttäjien toiminta tehostuu, sillä he voivat tehdä muokkauksia 

suoraan ruudukossa sen sijaan, että muutokset olisi tehtävä vastaavassa lomakkeessa. 

• Mukautettavat solut: Jos yhden tai usean sarakkeen solujen visualisointi ei vastaa tarpeita, 

tekijät voivat luoda mukautettuja soluhahmontimia ja -editoreja. Tällä tavoin voidaan muokata 

sitä, millainen solun ulkoasu on tietoja näytettäessä ja käyttäjien muokatessa tietoja. 

Tähän perustuen Power Appsin ruudukko-ohjausobjektia laajennetaan nyt seuraavasti siten, 

että sillä on pariteetti vanhojen vain luku -muotoisten ja muokattavien ruudukoiden kanssa, 

minkä lisäksi siinä on muita lisätoimintoja. On tärkeää huomata, että nämä ominaisuudet ovat 

saatavana riippumatta siitä, käytetäänkö ruudukkoa vain luku -tilassa vai muokattavassa tilassa. 

• Sisäkkäiset ruudukot: Rivin laajentaminen tuo näkyviin liittyvien tietueiden ruudukon. 

Ruudukossa voidaan laajentaa samanaikaisesti useita rivejä. 

• Ryhmittely: Taulukkomuotoisten tietojen järjestäminen eri tavoin ryhmittelemällä tiedot jonkin 

sarakkeen perusteella. Kutakin riviryhmää voidaan sitten laajentaa tai kutistaa tarpeen mukaan. 

• Kooste: Taulukkomuotoisista tiedoista saadaan merkityksellisiä tietoja ottamalla koosteen 

käyttöön ainakin yhdessä ruudukon numerosarakkeessa. Käyttäjä voi valita kussakin 

sarakkeessa kyseisen sarakkeen yhteissumman, vähimmäis- tai enimmäisarvon taikka arvojen 

keskiarvon näyttämisen. Jos ryhmässä on käytetty ryhmittelyä, tämä koontiarvo näytetään 

myös kunkin ryhmän osalta. 

 

Näyttökuvassa ryhmitelty ruudukko, jossa summat näkyvät yhdessä sarakkeessa 
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Näyttökuvassa sisäkkäiset ruudukot, joissa on kaksi riviä avoinna pääruudukossa 

Ruudukkotietojen suodattaminen ja tulosten tallentaminen näkymänä 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 23. kesäkuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Paikkamerkkitekstin päivitykset ja mahdollisuus tallentaa pikahakusuodattimet näkymänä 

mahdollistavat käyttäjille tehokkaiden henkilökohtaisten näkymien luomisen. 

Toiminnon tiedot 

Seuraavat mallipohjaisten sovellusten ruudukoiden käytettävyysparannukset mahdollistavat 

tuottavuuden parantamisen tietojen tilapäiskäsittelyssä: 

• Ruudukkohaun paikkamerkkiteksti päivitetään suodattamaan käytön ilmaisevan avainsanan 

perusteella. 

• Avainsanan mukaan suodatettaessa pikahaun suodatinehdot voidaan tallentaa 

henkilökohtaisena näkymänä. 

• Kun Dataverse-haku on otettu käyttöön, virheelliset kyselyt, kuten tähdellä alkavat haut, estetään. 
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Näyttökuva suodatuksesta avainsanan mukaan 

 

Näyttökuva ei-suorituskykyisestä kyselyn optimoinnista 

Katso myös 

Henkilökohtaisten näkymien luominen ja hallinta ruudukkosivulla (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/grid-filters-advanced
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Moderni erikoishaku poistettu oletusarvoisesti käytöstä 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 23. kesäkuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Modernissa erikoishaussa mitä tahansa mallipohjaisen sovelluksen taulukkoa voi käyttää 

hakutoiminnolla, ja lisäsuodattimien avulla tietoihin tutustuminen on helppoa. Siirtyminen 

tehostuu, sillä näkymää voi hakea nimellä laajennetussa näkymän valitsimessa. Uudessa 

näkymän hallintakokemuksessa on näkymien jakovaihtoehtoja, mikä helpottaa ryhmän kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Näkymien hallintaa voi yksinkertaistaa muodostamalla oman 

näkymäjoukon mukauttamisvaihtoehtojen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Modernin erikoishaun avulla voit tehdä seuraavia toimintoja: 

• Mihin tahansa mallipohjaisen sovelluksen taulukkoon voi tutustua käyttämällä jäsennettyä 

hakua ja suodattimia. 

• Voit muokata sarakkeita, suodattaa tietoja ja muodostaa näkymiä, joiden avulla tietoja voi 

tarkastella oikeasta näkökulmasta. 

• Voit hakea näkymää ja etsiä helposti haluamasi näkymän parannetun näkymän valitsimen avulla. 

• Näkymien hallintaa voi yksinkertaistaa muodostamalla oman näkymäjoukon 

mukauttamisvaihtoehtojen avulla. Voit piilottaa näkymiä ja järjestää ne eri tavalla. Mukautettu 

näkymäluettelo siirtyy kaikkiin sovelluksiin ja laitteisiin sekä verkko- että offline-tilassa. 

• Ryhmän kanssa voi tehdä yhteistyötä jakamalla näkymiä vaivattomasti ja hallitsemalla 

käyttäjälle jaettuja näkymiä. 

Kaikki uudet ominaisuudet korvaavat vanhan erikoishakukokemuksen. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Power Apps 484 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

 

Näyttökuva modernin erikoishaun aloituskohdasta 

 

Näyttökuva modernin erikoishaun piilotusnäkymästä 
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Näyttökuva modernin erikoishaun näkymävalitsimesta. 

Katso myös 

Erikoishaku mallipohjaisessa sovelluksessa (dokumentaatio) 

Lomakkeen käyttökokemuksen parannukset 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 27. kesäkuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat etsiä ja käyttää tietoja entistä tehokkaammin, mikä parantaa tuottavuutta ja 

tyytyväisyyttä lomakkeiden tietoja käsiteltäessä näytön koosta, laitteesta ja sovelluksesta riippumatta. 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/advanced-find
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Toiminnon tiedot 

Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeen käyttökokemuksen parannukset esitettäessä tietoja 

välittömästi. Siihen sisältyy useita muutoksia. Lomakkeen vaaleanharmaa tausta ja lomakkeen 

osiin lisätyt varjostukset helpottavat visuaalista siirtymistä sivulla. Fonttien johdonmukainen 

käyttö ja tietojen tiheyden nostaminen vähentämällä tyhjää tilaa ja poistamalla kentän jakajat. 

Liittyvän välilehden tunnisteeseen lisätään kaksoisnuoli ilmaisemaan valikkoikkuna. 

Otsikkokentän kaksoisnuoli on lisäksi käytettävissä suuren tiheyden otsikossa. Pikalomakkeen 

tunnisteet näkyvät yläosassa sen sijaan, että pikalomakkeessa olisi kuvakkeita. 

 

Lomakkeen käyttökokemuksen parannukset tietojen välittömässä käytössä 

Katso myös 

Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeen käyttöliittymän parannukset (dokumentaatio) 

Power BI:n pikaraportit Power Appsissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

24. 

heinäkuuta 2022 

- Lokakuu 2022 

https://docs.microsoft.com/power-apps/maker/model-driven-apps/create-design-forms#model-driven-app-form-ui-enhancements-preview
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Liiketoiminta-arvo 

Raporttien luominen Power BI -palvelussa aloittamalla mallipohjaisen sovelluksen näkymästä. 

Power BI luo automaattisesti visualisoinnit, joten voit alkaa tutustua tietoihin vain muutaman 

napsautuksen jälkeen. 

Toiminnon tiedot 

Ominaisuus, joka ottaa käyttöön Power BI:n pikaraportin visualisoinnin olemassa olevan 

sovelluksen taulukossa, on yleisesti saatavilla. Tämä ominaisuus on käytössä oletusarvoisesti 

kaikissa uusissa sovelluksissa. Tekijät voivat kuitenkin yhä poistaa tämän sovelluksen käytöstä 

asetuksissa. 

 

Tämän näkymän visualisointinäyttö 

Kun Visualisoi tämä näkymä -vaihtoehto on kaikilla ruudukkosivuilla, voit tehdä seuraavat 

toiminnot: 

• Luo Power BI:n pikaraportti, joka alkaa näkymästä vain yhdellä painikkeen napsautuksella. Power 

BI -palvelu luo visualisointeja ja asettelun älykkäästi taustalla olevien tietojen perusteella. 

• Tee tarvittavat muutokset visualisointeihin, suodattimiin tai sarakkeisiin (tai kaikkien kolmen 

yhdistelmään) käyttämällä sarakkeiden näyttönimeä pikaraportissa. 

• Tallenna Power BI -raportti valitsemaasi työtilaan, jotta voit käyttää sitä milloin tahansa ja 

mukauttaa sitä tarpeidesi mukaan. 

Näiden ominaisuuksien osajoukko on jo saatavana esiversiona. 
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Sovelluksen asetusnäyttö 

Katso myös 

Tietojen visualisointi näkymässä Power BI ‑palvelun avulla (dokumentaatio) 

Lomakekomponenttiparannukset – komentopalkin, liiketoimintaprosessin 

työnkulun, otsikon ja välilehtien tuki 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Syyskuu 2022 - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tekijät voivat nyt luoda monimutkaisia usean entiteetin lomakkeita, jotka tukevat erittäin 

tuottavia käyttökokemuksia mallipohjaisissa sovelluksissa. He voivat käsitellä liittyviä tietueita 

lisäominaisuuksilla poistumatta laajemmasta kontekstista, johon lomakekomponentin 

ohjausobjekti lisätään. Lomakekomponentin täysi hallinta antaa mukauttajille mahdollisuuden 

tehostaa yksittäisiä ominaisuuksia liiketoimintatarpeiden mukaan. 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/visualize-in-power-bi
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Toiminnon tiedot 

Lomakekomponentin ohjausobjekti tukee mallipohjaisen sovelluksen lomakkeiden 

hahmontamista. Sitä voidaan käyttää toisessa lomakkeessa ja se voidaan lisätä helposti muille 

sivuille, kuten koontinäyttöihin ja näkymiin mallipohjaisissa sovelluksissa. Käyttäjät voivat 

määrittää komentopalkin, liiketoimintaprosessin työnkulut sekä näyttää tai piilottaa välilehtiä ja 

lomakkeen otsikon. 

 

Kuvassa lomakekomponentin ohjausobjekti ja BOF, komennot sekä otsikko 

Mallipohjaisen sovelluksen asiakasohjelman ilmoitusruutu siirretty 

ilmoitusruutupinoon 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto parantaa käyttökokemusta käyttämällä yhtä sijaintia kaikille ilmoitusruuduille. 

Toiminnon tiedot 

Sovelluksen sisäinen ilmoitustoiminto sisältää ilmoitusruutupinon mallipohjaisten sovellusten 

yläkulmassa. Kun sovelluksen sisäiset ilmoitukset on otettu käyttöön, sekä sovelluksen sisäisten 

ilmoitusten ilmoitusruudut että asiakasohjelman ilmoitusruudut näkyvät yhtenäisessä 
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ilmoitusruutupinossa. Tässä julkaisussa asiakaspuolen ilmoitusruudut (kuten pikaluonnin 

Tarkastele tietuetta -toiminto) siirretään alhaalta keskeltä ilmoitusruutupinoon. 

 

Näyttökuva asiakaspuolen ilmoitusruuduista, jotka näkyvät ilmoitusruutupinon oikeassa 

yläkulmassa. 

Teams-keskustelun käyttäminen muiden kanssa sovelluksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Aloita useita Teams-keskusteluita kenen tahansa muun saman tietueen parissa työskentelevien 

kanssa poistumatta sovelluksestasi. 

Toiminnon tiedot 

Aloita useita Teams-keskusteluita työtovereiden kanssa poistumatta mallipohjaisesta 

sovelluksesta. Voit helposti löytää tietueeseen liittyviä olemassa olevia keskusteluja tai aloittaa 

uuden keskustelun kenen tahansa saman tietueen parissa työskentelevän kanssa. 

Kaikki keskustelut näkyvät oikealla olevassa sivupaneelissa. Keskusteluita seurataan 

keskusteluaktiviteetteina aikajanalla ja aktiviteettien näkymissä. 
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HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä esiversiona kaikissa erillisissä mallipohjaisissa 

sovelluksissa. 

Power Appsin korttien kokeileminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Kortit laajentavat mukautuvien korttien ideaa, ja ne ovat nyt entistä useampien käytettävissä eikä 

käyttäjän tarvitse olla kehittäjä. Korttien suunnitteluohjelmassa Excel-tason käyttäjät oppivat ja 

kehittyvät Microsoftin tuotteiden ja tuettujen kielien avulla. Kevyen suorituspalvelun ansiosta 

käyttäjät voivat jakaa kortteja nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä niitä tarvitaan. Samalla 

yrityksen tiedot pysyvät kuitenkin turvassa organisaation sisällä. 

Toiminnon tiedot 

Kortit ovat mikrosovelluksia, joissa käytetään sisältönä Teamsissa lähettäviä tietoja. Tämä Power 

Appsin vähäkoodinen ominaisuus antaa maallikko- ja ammattikehittäjille mahdollisuuden 

suunnitella, lähettää ja käyttää kortteja. 

Ratkaisussa on kaksi keskeistä osaa: 

• Kortin suunnitteluohjelma: Vähäkoodinen kortin suunnitteluohjelma uusien korttien 

luontiin. Siinä on käytössä liiketoimintalogiikkana Power Fx ja liiketoimintatietojen osalta 

käytetään Power Platform -yhdistinekosysteemiä. 

• Kevyt suorituspalvelu: korttien lähettämiseen ja hallintaan sekä korvaa toissijaisen botin tarpeen. 

Maantieteelliset alueet 

Tämä toiminto julkaistaan seuraavalla Microsoft Azuren maantieteellisellä alueella: 

• Yhdysvallat 
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Power Apps -tekijöiden taitojen vastaavuudet 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto auttaa luomaan tekijäyhteisön, sillä tekijät voidaan yhdistää organisaation muihin 

tekijöihin. 

Toiminnon tiedot 

Taitojen vastaavuus -toiminnon tavoitteena on auttaa tekijöitä muodostamaan tekijäyhteisö. 

Kun tekijöitä autetaan luomaan yhteys muihin organisaatiossa ja yhteisössä toimiviin tekijöihin, 

heitä autetaan saamaan tarvittavaa tukea käyttöönoton ja taitojen kehittämisen aikana. Taitojen 

vastaavuus voi auttaa tekijöitä myös selviämään haasteista sovelluksen kehittämisen aikana. 

Taitojen vastaavuus on käytettävissä Power Apps -tekijäportaalissa, pohjaan perustuvien 

sovellusten Power Apps Studiossa ja mallipohjaisten sovellusten modernissa sovellusten 

suunnitteluohjelmassa. Sen lisäksi että kehittäjät voivat ottaa yhteyttä muihin organisaatiossa 

toimiviin kehittäjiin, tämä toiminto antaa myös Power Platform -ympäristön järjestelmänvalvojille 

mahdollisuuden lisätä muita sisäisiä resursseja, kuten Yammer-ryhmiä, Microsoft Teamsin ryhmiä 

ja hyperlinkkejä, sisäisiin ohjeisiin. 

Yhteydet kaikissa järjestelmissä 

Yleiskatsaus 

Dataversen ja yhdistinekosysteemin ansiosta organisaatiot voivat muodostaa sovelluksia, jotka 

käyttävät tietoja useista lähteistä, kuten Microsoft Dataversesta ja kolmannen osapuolen lähteistä. 

Jotta tekijät voisivat muodostaa jatkossakin sovelluksia, sellaisten Dataverse-kokemusten 

parantamista jatketaan, joilla voi hallita ja käyttää tietoja ympäristössä, yksinkertaistetaan 

virtuaalitaulukoita ja yhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin sekä parannetaan offline-ominaisuuksia, 

joilla varmistetaan, että tietoja voidaan käyttää sovelluksia liitettävyydestä huolimatta. 

https://make.powerapps.com/
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Power Apps Studioon integroidut Dataverse-taulukot 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Dataverse-taulukoiden käyttäminen Power Apps Studiossa helpottaa ja tehostaa sovelluksen 

muodostuskokemusta sekä tietojen ja metatietojen luontia tai päivitystä. 

Toiminnon tiedot 

Kenen tahansa on helppo aloittaa Microsoft Dataversen käyttö tutussa taulukkokeskeisessä 

kokemuksessa suoraan Power Appsissa, joka sisältää myös uuden uusien tekijöiden 

käyttöönottokokemuksen. 

 

Näyttökuva taulukon tilien muokkauksesta 

Ominaisuuksia: 

• Tutut taulukkokokemukset Power Appsissa, sovellusten suunnitteluohjelmissa, muissa Power 

Platform -tuotteissa ja Microsoft Teamsissa. 
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• Dataverse tukee myös laskennallisia Power Fx -sarakkeita, mikä laajentaa niiden 

maallikkokehittäjien määrää, jotka voivat muodostaa tehokkaita taulukoita. 

• Kokemus opastaa uusia tekijöitä Power Appsin käytössä käyttämällä esimerkkejä, kun 

käyttäjät muodostavat ensimmäisen Dataverse-tietoja käyttävän taulukon. 

 

Näyttökuva ohjatusta käyttöönotosta 

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin Dataversesta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Aiemmin luodut tietolähteet, kuten SQL Server, Excel-tiedosto tai Microsoft Lists, voidaan 

yhdistää Microsoft Dataversen avulla ja ulkoisia tietoja voidaan käyttää aivan kuin ne olisivat 

Dataversen osa. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Power Apps 495 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Dataverse on tukenut virtuaalitaulukoita jo pitkään. Ne ovat erittäin tehokkaita, mutta 

niiden määrittäminen voi olla hankalaa. Tässä julkaisussa annetaan mahdollisuus luoda 

Dataversessa taulukoita, jotka tuovat ulkoiset tiedot esiin hyödyntämällä yksinkertaisia yhteyksiä 

ulkoisten tietojen etsimisessä. Sellainen on esimerkiksi Dataverse-taulukko, jossa on tietoja 

OneDrivessa olevasta Excel-työkirjasta tai Azuressa olevasta SQL Serverista. 

 

Näyttökuva taulukon luomisesta taulukkomuotoisen yhdistimen avulla 

Taulukko luodaan yhteyden perusteella automaattisesti siten, että siinä on oikea rakenne ja 

integraatio. Kaikki tämä voidaan tehdä yksinkertaisessa Power Appsin ohjatussa toiminnossa, jossa 

voidaan hallita tarvittavissa määrin tietojen määrityksiä Dataverse-taulukon luonnin yhteydessä. 

Osien, kokoonpanon ja yhteistyön yhdistelmä 

Yleiskatsaus 

Power Appsin avulla kuka tahansa voi toimia tuottavasti, sillä se tukee fuusiotiimien 

yhteistyöympäristöä, jossa parhaat resurssit ja taidot tuodaan samaan ratkaisuun. Panostuksella 

varmistetaan, että tekijät voivat käsitellä sovellusta yhteistyössä. Tällä tavoin useiden tekijöiden taitoja, 

merkityksellisiä tietoja ja tietämystä voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti samassa sovelluksessa. Näin 

myös varmistetaan, että erittäin visuaaliseen mukautettuun käyttöliittymään, tietoihin ja malliin 

perustuvaan käyttöliittymään sekä koodipohjaisiin osiin liittyviä taitoja voidaan käyttää samassa 

sovelluksessa. 
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Monipuolisia asetteluja sisältävät mukautetut sivut ovat oletusarvoisesti reagoivia 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Lokakuu 2022 - - 

Liiketoiminta-arvo 

Tekijät voivat nopeuttaa kehitystyötä lisäämällä reagoivia mukautettuja sivuja yhdistettyihin 

sovelluksiin samalla, kun rakenteen yksityiskohtainen hallinta säilyy. 

Toiminnon tiedot 

Mukautettujen sivujen avulla pohjaan perustuvien sivujen tehokkuus ja hallittavuus saadaan 

malliin perustuvaan toimintaan. Mukautettuja sivuja laajennetaan nyt ottamalla käyttöön lisää 

työkaluja, joiden avulla tekijät voivat luoda reagoivia asetteluja nopeasti samalla, kun pohjaan 

perustuvien sovellusten tarkkuus säilyy. 

 

Näyttökuva modernin sovelluksen suunnitteluohjelman mukautetun sivun editorista, jossa näkyy 

reagoivia asetteluvaihtoehtoja 

• Reagoivat asettelumallit: valittavana on monipuolinen valikoima reagoivia asetteluja 

reagoivan mukautetun sivun nopeaan kehittämiseen. 

• Helppo asettelumääritys: ohjausobjekteja on helppo siirtää asetteluissa reagoivasta osasta 

toiseen samalla, kun pohjaan perustuvan sovelluskehityksen hallinta ja tarkkuus pysyy ennallaan. 
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• Useiden muotojen tuki: työpöytä- ja mobiilikäytön sekä muiden muotojen tuki 

automaattisesti yhdellä mukautetulla sivulla samoin kuin mallipohjaisissa sovelluksissa. 

Tapaamisen kuvaus tukee RTF-tekstiä 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sisältää tapaamisten RTF-muotoiset kuvaukset, mukaan lukien linkit verkkotapaamisiin. 

Toiminnon tiedot 

Tapaamisen kuvaukseen voi nyt lisätä linkkejä, luetteloita ja muuta RTF-muodoista sisältöä 

uudella Rich Text Editor -ohjausobjektilla. Aiemmin tämä toiminto oli hyväksyttävä, mutta nyt se 

otetaan automaattisesti käyttöön kaikissa sovelluksissa. Sen voi myös poistaa käytöstä Power 

Platform -hallintakeskuksen ympäristöasetuksissa. 

 

Näyttökuva tapaamislomakkeen RTF-editorista 

Katso myös 

Edellytykset (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/join-teams-meeting-from-appointments#prerequisites
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Teams-kokousten luominen ja niihin liittyminen sovelluksessa tai tapaamisissa 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Koska kokouksiin voidaan nyt liittyä suoraan Power Appsista, yhdellä napsautuksella voidaan 

säästää aikaa. 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Teams -kokouksia on helppo lisätä tapaamisesta mallipohjaisessa sovelluksessa. 

Teams-kokoukseen voidaan liittyä yhdellä napsautuksella tapaamisen ja aikajanan 

ohjausobjektista. 

Aiemmin tämä oli esiversiotoiminto, ja se oli otettava käyttöön ympäristöasetuksissa. Nyt se on 

yleisesti saatavana ja otettu oletusarvoisesti käyttöön kaikissa Teamsia käyttävien vuokraajien 

tapaamisissa. 

 

Näyttökuva tapaamislomakkeen Teams-kokoukseen liittymisvaihtoehdosta 

Katso myös 

Teams-kokouksen luominen ja siihen liittyminen tapaamisesta (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/join-teams-meeting-from-appointments
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Linkkien vaivaton kopiointi tietueisiin 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto tukee useita toimintoja, jotka parantavat tuottavuutta parantamalla linkkien 

jakamista. 

Toiminnon tiedot 

Tietueiden jakaminen on yhtä helppoa kuin Office-asiakirjojen jakaminen. Uuden jakopainikkeen 

avulla on helppo kopioida tietueen linkki ja lähettää tietueiden linkkejä sähköpostitse. 

Tämä toiminto otetaan automaattisesti käyttöön kaikissa tietueissa. Aiemmin sitä voitiin 

esikatsella ottamalla yhteistyön esikatselu käyttöön ympäristöasetuksissa. 

Katso myös 

Yhteistyön tekeminen mallipohjaisissa sovelluksissa (dokumentaatio) 

Vain olennaisten aktiviteettien näyttäminen avattavassa luettelossa 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tuottavuutta parannetaan näyttämällä avattavassa luettelossa vain soveltuvat taulukot. 

Toiminnon tiedot 

Avattava Uusi aktiviteetti -luettelo näyttää vain sovelluksen kannalta merkitykselliset 

aktiviteetit. Aktiviteetit, jotka eivät sisälly sovelluksen metatietoihin, piilotetaan Uusi aktiviteetti 

-komennossa. 

Aiemmin tämä toiminto oli hyväksyttävä, mutta nyt se otetaan automaattisesti käyttöön kaikissa 

sovelluksissa. Se voidaan myös poistaa käytöstä Power Platform -hallintakeskuksen 

ympäristöasetuksissa. 

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/collaboration
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Uuden aktiviteetin avattava luettelo 

Työtoverin tavoitettavuuden näyttäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti - 1. elokuuta 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yhteistyön tekeminen työtovereiden kanssa tarkastelemalla heidän saatavuuttaan useissa paikoissa. 

Toiminnon tiedot 

Työtoverin kuvaa ja online-tavoitettavuutta voidaan nyt tarkastella oletusarvoisesti kaikissa 

mallipohjaisissa sovelluksissa. Käyttäjätiedot näkyvät ruudukkonäkymässä, tietuen omistajan 

kentässä ja hakuohjausobjekteissa. 

Aiemmin tämä oli esiversiotoiminto, joka oli otettava käyttöön ympäristöasetuksissa. Tässä 

julkaisussa se on yleisesti saatavana ja otettu oletusarvoisesti käyttöön. 
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Kuvassa henkilöohjausobjekti valinta- ja omistajakentässä 

 

Kuvassa henkilöohjausobjekti ruudukossa 

Katso myös 

Käyttäjän tilan ja kuvan näyttäminen (dokumentaatio)

https://docs.microsoft.com/power-apps/user/collaboration#view-a-users-status-and-picture
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Power Automate 
Power Automaten vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Power Automaten uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Power Automaten työkalujen avulla voidaan parantaa organisaation tuottavuutta 

automatisoimalla toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä. Power Automaten avulla toimintoja voidaan 

suorittaa organisaatiossa aiempaa sujuvammin pilvityönkulkujen ja ohjelmistorobotiikan (RPA) 

avulla. Se on integroitu tiiviisti Microsoft 365:n ekosysteemiin ja Microsoft Power Platformin 

muihin osiin. 

Power Automate panostaa usealle alueelle osana Microsoft Power Platformin vuoden 2022 2. 

julkaisuaaltoa. Panostusteemoja on neljä: 

• Automatisointia kaikille – juuri siellä, missä sitä tarvitaan: Nykyään monet löytävät Power 

Automaten, koska se on integroitu muihin tuotteisiin, kuten Windows 11:een, SharePointiin 

tai Microsoft Teamsiin. Tässä julkaisuaallossa helpotetaan automatisoinnin käytön 

aloittamista missä tahansa Windowsissa tai Microsoft 365:ssä käytettävässä sovelluksessa. 

• Hyperskaalautuva pilvipohjainen RPA: Olipa kyse sitten suuryritysasiakkaista tai pienistä ja 

keskisuurista organisaatioista, kaikki ovat lisäämässä RPA-käyttöönottojen määrää. RPA:n 

laaja-alaista käyttöönottoa helpotetaan toiminnoilla, jotka auttavat hallitsemaan Azure-

käyttäjien ja -tilien koneita ja tunnistetietoja. 

• Automaatio tuo mielenrauhaa: Viime kädessä kyse on siitä, että palvelussa ei saa olla 

käyttökatkoksia. Kyse on siis kuluttajalaatuisten kokonaisvaltaisten kokemusten 

toimittamisesta ja siitä, että kaikki ympäristöön liittyvä toimii ongelmitta. Kaikki toiminnot 

ovat luotettavia ja käytettävissä sekä oletusarvoisesti automatisoitavissa (ohjelmointirajapinta 

ensin -toimintamallin mukaisesti), joten toimintoa ei tarvitse määrityksen jälkeen säätää. 

• Kuka tahansa voi aloittaa käytön: Kuka tahansa voi aloittaa automatisoinnin helposti 

käynnistämällä Power Automate -työpöytäsovelluksen tai siirtymällä ensimmäisellä kerralla 

osoitteeseen PowerAutomate.com. Soveltuvien ensimmäisen kerran käyttökokemusten 

ohella tuotteeseen lisätään kaikkialle älykkäitä toimintoja, mikä helpottaa myös 

monimutkaisten asiakirjojen käsittelyä. 
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Power Automaten viralliset tuoteohjeet ja koulutus: 

• Power Automate -dokumentaatio 

• Power Automate -koulutus Microsoft Learnissa 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Pilvityönkulut 

Pilvityönkulut ovat Power Automaten perusautomaatio-ominaisuus, ja niiden avulla asiakkaat 

voivat keskittyä tärkeisiin tehtäviin ja automatisoida loput tehtävät. Tuotealueen sisältö: 

• Integrointi Microsoft Teamsin, SharePointin, OneDriven ja Dynamics 365 -sovelluspaketin 

kaltaisten sovellusten kanssa. 

• Integrointi muiden Microsoft Power Platformin osien kanssa, mukaan lukien mahdollisuus 

käynnistää työnkulkuja Power Appsilla luodusta sovelluksesta, kun Power BI:ssä käynnistyy 

tietohälytys tai kun Power Virtual Agentsissa tehdään toiminto. 

• Mobiilisovellukset auttavat asiakkaita vastaanottamaan ilmoituksia, suorittamaan 

hyväksyntöjä sekä käynnistämään ja seuraamaan automaatiosuorituksia liikkeellä ollessa. 

Power Automate julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, ja sitä päivitetään viikoittain. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa keskitytään helpottamaan automaation muodostamista ja 

jakamista sekä auttamaan organisaatioita edistämään käyttöönottoa luottavaisin mielin tarkan 

hallinnon ja tietosuojan hallinnan ansiosta. 

Työpöytätyönkulut 

Työpöytätyönkulut ovat Power Automateen sisältyvä ohjelmistorobotiikka- eli RPA-ratkaisu. 

Työpöytätyönkulkujen avulla voidaan automatisoida Windowsin työpöytäsovelluksia, palveluja ja 

kokemuksia Power Platformissa tapahtuvaa orkestrointia ja käyttöönottoa varten. Vuoden 2022 

2. julkaisuaallossa työpöytätyönkulkuihin panostetaan seuraavasti: 

https://docs.microsoft.com/power-automate
https://docs.microsoft.com/learn/powerplatform/power-automate


 

 

Takaisin Sisällykseen Power Automate 504 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

• Käyttöönoton edistäminen suurissa ja pienissä yrityksissä toimittamalla toimintoja, joiden 

ansiosta organisaatiot voivat ottaa automaation käyttöön laaja-alaisesti. 

• Maallikkokehittäjien ensimmäinen käyttökokemus on miellyttävä, sillä automaatioiden 

muodostamiseen tai suorittamiseen tarvittavat isännöidyt resurssit saadaan helposti ja 

kätevästi käyttöön. 

• ISV-integraatioiden avulla kumppanit saavat uusia vaihtoehtoja RPA-ratkaisujen 

muodostamiseen pilvityönkuluista irrotettujen työpöytätyönkulkujen perusteella. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Power Automaten julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerAutomate
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Power Automaten koko potentiaalin hyödyntäminen 

Power Automaten koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Power Automaten lisensointiin. 

Tuotedokumentaatio Löydä Power Automaten ohjeet. 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Power Automatein asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa 

yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Power Automaten käyttäminen. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerAutomate
https://aka.ms/Updates/PowerAutomate
https://aka.ms/updates/calendar/PowerAutomate
https://aka.ms/licensing/PowerAutomate
https://aka.ms/documentation/PowerAutomate
https://aka.ms/community/PowerAutomate
https://aka.ms/events/PowerAutomate
https://aka.ms/trials/PowerAutomate
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Power Automatein uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Pilvityönkulut 

Uusien pilvityönkulkujen ominaisuuksien käyttäminen automatisoimaan tehtäviä satojen 

yhdistimien avulla. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Työnkulun 

jakamiskokemuksen 

parannukset 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

-  

Asiakkaan hallitseman 

salausavaimen käyttäminen 

levossa olevissa tiedoissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

- - 

OData-editorin parannukset 

pilvityönkuluissa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Peräkkäisten hyväksyntöjen 

tuki Power Automatessa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Jäsennä JSON -toiminto 

käsittelee nyt tyhjäarvoisia 

objekteja 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Yhteyden muodostaminen 

muihin saman alueen 

ympäristöihin Microsoft 

Dataverse -yhdistimestä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Aiempaa parempi hallinta 

yhteysviitteen luomisen ja 

uudelleenkäytön aikana 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Joulukuu 

2022 

Parannettu lausekkeiden 

muokkauskokemus 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

Dynaamisten arvojen 

valinnan parannettu 

kokemus 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

iOS:n parannettu Power 

Automate -mobiilisovellus 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

Yksinkertaistettu 

kirjausjärjestelmän tietojen 

käyttöoikeus 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 
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Työpöytätyönkulut 

Työpöytätyönkulkujen uusilla toiminnoilla voi automatisoida tehtäviä Windows-tietokoneessa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Power Automate -

työpöytäsovelluksen konsolin 

komentopalkki ja 

joukkotoiminnot 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Käyttöoikeuspyynnön 

lähettäminen 

järjestelmänvalvojalle Power 

Automate -

työpöytäsovelluksen kautta 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Lokakuu 

2022 

Entistä kestävämpi 

käyttöliittymäautomaatio 

Citrix-ympäristöissä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

25. 

heinäkuuta 

2022 

- Lokakuu 

2022 

Työpöytätyönkulun 

allekirjoituksen käyttäminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Työnkulkulokiin kirjattavien 

tietojen minimointi 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Luotettavien 

käyttöliittymäelementtien 

valitsimien luominen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

Power Automate -

työpöytäsovelluksen uusi 

aloitussivu 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Isännöityjen RPA-bottien 

suorittaminen 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Valitsimen määrittäminen 

tekstin ja operaattorien käytön 

perusteella 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Joulukuu 

2022 

Αlityönkulkujen riippuvuuksien 

lisääminen työpöytätyönkulun 

ominaisuuksien kautta 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Joulukuu 

2022 

Azure Key Vaultin 

tunnistetietojen käyttäminen 

työpöytätyönkulun yhteyksissä 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Käyttöliittymän, verkon, Excelin 

sekä hiiren ja näppäimistön 

toimintojen parannetut 

suorituksenaikaiset 

virhesanomat 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Helmikuu 

2023 

Yhteysongelmien 

vianmääritystoiminto Power 

Automate -

työpöytäsovelluksessa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

- - Helmikuu 

2023 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu* Yleinen 

saatavuus 

SharePoint-yhdistimen 

käyttäminen Power Automate -

työpöytäsovelluksessa 

Järjestelmänvalvojille, 

tekijöille, markkinoijille 

tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 

2022 

- Maaliskuu 

2023 

* Jotkin toiminnot ovat saatavana ennakkojulkaisun osana 1. elokuuta 2022. Niitä ovat myös 

kaikki käyttäjiin vaikuttavat pakolliset muutokset. Lisätietoja on kohdassa Ennakkojulkaisun usein 

kysytyt kysymykset. 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Pilvityönkulut 

Yleiskatsaus 

Pilvityönkulut ovat Power Automaten perusautomaatio-ominaisuus, ja niiden avulla asiakkaat 

voivat keskittyä tärkeisiin tehtäviin ja automatisoida loput tehtävät. Tuotealueen sisältö: 

• Integrointi Microsoft Teamsin, SharePointin, OneDriven ja Dynamics 365 -sovelluspaketin 

kaltaisten sovellusten kanssa. 

• Integrointi muiden Microsoft Power Platformin osien kanssa, mukaan lukien mahdollisuus 

käynnistää työnkulkuja Power Appsilla luodusta sovelluksesta, kun Power BI:ssä käynnistyy 

tietohälytys tai kun Power Virtual Agentsissa tehdään toiminto. 

• Mobiilisovellukset auttavat asiakkaita vastaanottamaan ilmoituksia, suorittamaan 

hyväksyntöjä sekä käynnistämään ja seuraamaan automaatiosuorituksia liikkeellä ollessa. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Power Automate julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, ja sitä päivitetään viikoittain. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa keskitytään helpottamaan automaation muodostamista ja 

jakamista sekä auttamaan organisaatioita edistämään käyttöönottoa luottavaisin mielin tarkan 

hallinnon ja tietosuojan hallinnan ansiosta. 

Työnkulun jakamiskokemuksen parannukset 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

- - 

Liiketoiminta-arvo 

Työnkulkujen jakamista muiden on kanssa on parannettu, joten tiimin jäsenten on entistä 

helpompi käyttää muodostettujen työnkulkuja. Vuoden 2022 2. julkaisuaalto antaa 

mahdollisuuden lähettää työnkulut Teams-viestissä tai jaettavana linkkinä. 

Toiminnon tiedot 

Työnkulkujen jakamista muiden kanssa on parannettu lisäämällä ominaisuuksia. Tämä toiminto 

antaa esimerkiksi mahdollisuuden lähettää työnkulku jollekin jaettavana linkkinä. Työnkulkuja voi 

jakaa myös lähettämällä ne Teams-viestissä henkilölle, ryhmälle tai kanavaan. Lisäksi voidaan 

sisällyttää mukautettu viesti sille henkilölle tai ryhmälle, jonka kanssa työnkulku jaetaan. Tässä 

viestissä voidaan määrittää esimerkiksi, miksi työnkulku jaetaan, mitä sillä tehdään, halutaanko 

vastaanottajien kanssa tehdä yhteistyötä tai halutaanko heidän tekevän jotakin. 

Asiakkaan hallitseman salausavaimen käyttäminen levossa olevissa tiedoissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

- - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto sisältää aiempaa paremman tietosuojan Power Automaten käyttämisen aikana. 
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Toiminnon tiedot 

Asiakkaat voivat käyttää omia Azure Key Vaultissa olevia salausavaimia Power Automaten 

käyttämien kaikkien asiakastietojen salaamisessa. Sisäisesti Power Automate perustuu useisiin Azure-

palveluihin, kuten Logic Apps-, Azure Storage-, Azure Cosmos DB- ja Azure Cognitive Search -

palveluun. Tiedot salataan nyt täysin näiden avainten avulla riippumatta tietojen tallennussijainnista. 

Asiakkaat voivat myös käyttää erilaisia avaimia erilaisissa Power Platform -ympäristöissä. 

OData-editorin parannukset pilvityönkuluissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto helpottaa suodatusta toiminnoissa, kuten SharePointin aiemmin OData-syntaksia 

edellyttäneessä Hae kohteet -toiminnossa. 

Toiminnon tiedot 

Tämän uuden toiminnon myötä pilvityönkulun toiminnot piilottavat OData-syntaksin 

oletusarvoisesti, mikä helpottaa kohteiden piilottamista ilman syvällistä tietämystä. Tekijät voivat 

vaihdella perustilan ja laajennetun tilan välillä. Kokeneet tekijät voivat edelleen halutessaan 

käyttää OData-syntaksia. Tämä toiminto on ensimmäisenä saatavana SharePoint Online -

yhdistimen Hae kohteet -toiminnossa. 

 

Kuva SharePointin Hae kohteet -asetuksesta ja uusista OData-kyselyn asetuksista. 
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Peräkkäisten hyväksyntöjen tuki Power Automatessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda monimutkaisia hyväksymistyönkulkuja 

Microsoft Teamsissa Power Automate -työnkulkujen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla tekijät voivat määrittää hyväksymistyönkulkuun useita tasoja tai vaiheita 

Microsoft Teamsissa tai Power Automatessa. Tekijät voivat määrittää, kenen on hyväksyttävä 

työnkulku eri tasoilla tai vaiheissa. Hyväksymispyyntö siirtyy seuraavalle tasolle tai seuraavaan 

vaiheeseen sen jälkeen, kun kaikki edellisen vaiheen hyväksyjät hyväksyvät työnkulun. Jos joku 

hylkää työnkulun jossain vaiheessa, työnkulku katsotaan hylätyksi eikä sitä siirretä seuraaviin 

vaiheisiin. Kaikki hyväksyjät näkevät kunkin vaiheen hyväksymishistorian ja tuloksen. 

Jäsennä JSON -toiminto käsittelee nyt tyhjäarvoisia objekteja 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat käyttävät Power Automatea usein muodoltaan erilaisten, kuten JSON-muotoisten, 

tietojen lukemiseen. Tämän toiminnon ansiosta tyhjäarvoja JSON-jäsennystoiminnossa 

havainneilla käyttäjillä on nyt mahdollisuus jatkaa toimintaa. 

Toiminnon tiedot 

Pilvityönkulut eivät tällä hetkellä käsittele Jäsennä JSON -toiminnossa olevia tyhjäarvoja. Jos 

esimerkiksi JSON-objekti halutaan jäsentää ja JSON-rakenteeseen määritetään useita kenttiä, 

virhe annetaan, jos jotakin näistä kentistä ei ole jäsennetyssä JSON-objektissa. Kun Jäsennä 

JSON -toiminto havaitsee tyhjäarvoisen objektin, vianmäärityksen tekeminen on käyttäjille 

hankalaa ja tekijöiden on itse käsiteltävä omien työnkulkujen tyhjäarvot. 
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Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa lisätään Jäsennä JSON -toiminnon tyhjäarvojen käsittelyn tuki. Tekijät 

eivät enää saa Rakenteen tarkistaminen epäonnistui -virhesanomaa, jos JSON sisältää tyhjäarvoja. 

Yhteyden muodostaminen muihin saman alueen ympäristöihin Microsoft 

Dataverse -yhdistimestä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Sellaisten työnkulkujen luominen, joissa tietoja yhdistetään ja toimintoja suoritetaan erilaisissa 

Microsoft Dataverse -tietokannoissa. 

Toiminnon tiedot 

Tekijöiden on tällä hetkellä käytettävä (vanhaa) Microsoft Dataverse -yhdistintä yhteyden 

muodostamiseen muiden saman alueen ympäristöjen tietokantoihin. Tämän toiminnon avulla 

tekijät voivat muodostaa yhteyden muihin saman Power Platform -alueen ympäristöihin 

Microsoft Dataverse -yhdistimen toiminnoista ja käynnistimistä. Lisäksi järjestelmänvalvojat 

voivat käyttää päätepisteen suodatusta rajoittamaan Microsoft Dataverse -yhdistimestä 

muodostettavia ympäristöjen välisiä yhteyksiä. 

Aiempaa parempi hallinta yhteysviitteen luomisen ja uudelleenkäytön aikana 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yhteysviitteet ovat ratkaisun työnkulkujen sovelluksen elinkaaren hallintaprosessin (ALM) tärkeä 

kulmakivi. Tämä toiminto antaa pilvityönkulun tekijöille paremmat mahdollisuudet hallita 

yhteysviitteiden luontia ja uudelleenkäyttöä työnkulun luonnin aikana. 
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Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä yhteysviitteet luodaan tai niitä käytetään automaattisesti uudelleen työnkulkuja 

luotaessa. Tämä automaattinen luonti voi johtaa yhteysviitteiden käyttöön muissa ratkaisuissa ja 

yhteysviittausten luontiin väärässä ratkaisussa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa pilvityönkulun tekijät saavat paremmat mahdollisuudet hallita 

yhteysviitteen luontia ja valintaa. 

Parannettu lausekkeiden muokkauskokemus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Lauseke-editorin päivitysten ansiosta tekijät voivat muodostaa entistä monipuolisempia 

lausekkeita entistä helpommin. 

Toiminnon tiedot 

Uuden lauseke-editorin avulla voidaan nyt muodostaa monirivisiä lausekkeita ja lisätä 

dynaamisia arvoja välilehtiä vaihtamatta. Tämä toiminto helpottaa huomattavasti monipuolisten 

lausekkeiden muodostamista annetussa muokkauskokemuksessa. 

 

Kuva parannetusta lauseke-editorista 
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Dynaamisten arvojen valinnan parannettu kokemus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Päivitysten ansiosta käyttäjien on helppo käyttää dynaamista arvon valitsinta 

suunnitteluohjelmassa. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla käyttäjät saavat parannetun dynaamisten arvojen tunnuksen 

valitsinkokemuksen työnkulkuja muodostettaessa. Uuden dynaamisten arvojen tunnuksen 

valitsimen avulla voidaan tarkastella tunnusten tietotyyppiä ja välttää tällä tavoin mahdolliset 

suorituksenaikaiset virheet. Tunnuksen valitsinnäkymä avautuu kortin alaosaan sen sijaan, että se 

ajautuisi reunaan, mikä parantaa käyttökokemusta. 

 

Näyttökuva uudesta dynaamisten arvojen tunnuksen valitsimesta 
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iOS:n parannettu Power Automate -mobiilisovellus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Maaliskuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

iOS:n Power Automate -mobiilisovelluksen parannukset luovat käytettävyydeltään paremman, 

modernin käyttökokemuksen. 

Toiminnon tiedot 

iOS:n Power Automate -mobiilisovelluksen uudessa versiossa on päivitetty, moderni 

käyttökokemus iPhone-puhelimien käyttäjille. Tämän kokemuksen myötä mobiilisovelluksen ja 

Power Automaten sivustokokemus vastaavat toisiaan. Käyttäjät voivat vastaanottaa ilmoituksia, 

käynnistää pikatyönkulkuja liikkeellä ollessa ja luoda pienoissovelluksia (pikavalinta 

pikatyönkulkujen käynnistämiseen mobiililaitteen aloitusnäytössä). Uusi rakenne nopeuttaa 

myös hyväksyntäluettelon tarkastelemista. Lisäksi tuetaan uusien toimintojen ja päivitysten 

nopeaa käyttöönottoa. 

 

Näyttökuva Power Automaten iOS-mobiilisovelluksesta 
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Yksinkertaistettu kirjausjärjestelmän tietojen käyttöoikeus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Yhteyden muodostaminen erilaisiin tietojärjestelmiin on tärkeää kaiken tyyppisissä Power 

Platformiin perustuvissa sovelluksissa. 

Toiminnon tiedot 

Tässä toiminnossa käytetään Clear Software -yritysoston kautta saatuja ominaisuuksia, joiden 

avulla käyttäjien on helppo muodostaa yhteys SAP- tai Oracle EBS -tietoihin. Tämä toiminto 

sisältää lisäksi malleja, jotka abstrahoivat SAP-käsitteitä SAP-yhdistimen päivitysten kautta. 

Työpöytätyönkulut 

Yleiskatsaus 

Työpöytätyönkulut ovat Power Automateen sisältyvä ohjelmistorobotiikka- eli RPA-ratkaisu. 

Työpöytätyönkulkujen avulla voidaan automatisoida Windowsin työpöytäsovelluksia, palveluja ja 

kokemuksia Power Platformissa tapahtuvaa orkestrointia ja käyttöönottoa varten. Vuoden 2022 

2. julkaisuaallossa työpöytätyönkulkuihin panostetaan seuraavasti: 

• Käyttöönoton edistäminen suurissa ja pienissä yrityksissä toimittamalla toimintoja, joiden 

ansiosta organisaatiot voivat ottaa automaation käyttöön laaja-alaisesti. 

• Maallikkokehittäjien ensimmäinen käyttökokemus on miellyttävä, sillä automaatioiden 

muodostamiseen tai suorittamiseen tarvittavat isännöidyt resurssit saadaan helposti ja 

kätevästi käyttöön. 

• ISV-integraatioiden avulla kumppanit saavat uusia vaihtoehtoja RPA-ratkaisujen 

muodostamiseen pilvityönkuluista irrotettujen työpöytätyönkulkujen perusteella. 
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Power Automate -työpöytäsovelluksen konsolin komentopalkki ja 

joukkotoiminnot 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tekijöiden on helppo suorittaa, pysäyttää tai muokata työnkulkuun liittyviä toimintoja erillisessä 

komentopalkissa, joka sijaitsee Power Automate -työpöytäsovelluksen konsolin yläosassa. Tekijät 

voivat myös valita useita työnkulkuja ja suorittaa joukkotoimintoja. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto ottaa käyttöön työnkulun komentopalkin Power Automate -työpöytäsovelluksen 

konsolissa. Komentopalkki sijaitsee Uusi työnkulku -painikkeen vieressä. Tekijät voivat suorittaa 

työnkulun valinnan jälkeen minkä tahansa työnkulkuun liittyvän toiminnon komentopalkin 

avulla. Tekijät voivat myös valita useita työnkulkuja ja suorittaa joukkotoimintoja, kuten Luo 

pikakuvake työpöydälle tai Poista. 

Käyttöoikeuspyynnön lähettäminen järjestelmänvalvojalle Power Automate -

työpöytäsovelluksen kautta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tekijät voivat lähettää käyttöoikeuspyynnön vuokraajan järjestelmänvalvojalle suoraan Power 

Automate -työpöytäsovelluksen kautta. Heidän on helppo pyytää valvotun RPA:n sisältävää 

käyttäjäkohtaista Power Automate -palvelupakettia, jolla saadaan kaikkien Power Automate -

työpöytäsovelluksen Premium-toimintojen käyttöoikeus. 
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Toiminnon tiedot 

Lähetä pyyntö -painike on käytettävissä Power Automate -työpöytäsovelluksen Hanki 

Premium-versio -ikkunassa. Käyttäjien on helppo lähettää käyttöoikeuspyyntö 

järjestelmänvalvojille konsolin kokeiluversion tai maksullisen käyttöoikeuden vanhentumiseen tai 

poistamiseen liittyvistä ilmoituksista. 

Entistä kestävämpi käyttöliittymäautomaatio Citrix-ympäristöissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

25. 

heinäkuuta 2022 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Power Automate parantaa Citrix-ympäristön käyttöliittymäautomaation tukea, sillä 

kevytrakenteinen suorituspalvelu on Citrix-kohdeympäristössä. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä asiakkaat voivat automatisoida Citrix-järjestelmät käyttämällä 

työpöytätyönkulkujen kuvan tunnistusta. Vaikka kuvan tunnistus on joustavaa ja sitä voi käyttää 

missä tahansa järjestelmässä, se ei ole yhtä luotettava kuin käyttöjärjestelmän automatisointi, 

joka hyödyntää helppokäyttöisyyden ohjelmointirajapintoja käyttäviä käyttöliittymäelementtejä. 

Tämä toiminto parantaa käyttöliittymän automatisointien tukea Citrix-ympäristöissä siten, että 

Citrix-kohdeympäristössä on kevytrakenteinen suorituspalvelu. Tämä suorituspalvelu pystyy 

viestimään Citrix-istunnon kanssa ja käyttämään siten suoraan käyttöliittymäelementtejä. Tämä 

tuo ohjauksiin mahdollisuuksien mukaan suoran osoitettavuuden, jolloin kuvapohjaista hakua ei 

tarvita. Asiakkaat voivat käyttää automaation suorittamiseen joko tätä kevytrakenteista 

suorituspalvelumenetelmää tai aiemmin luotua kuvankäsittelyä. 

Katso myös 

Automatisointi virtuaalisilla työpöytien avulla (dokumentaatio) 

https://docs.microsoft.com/power-automate/desktop-flows/virtual-desktops
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Työpöytätyönkulun allekirjoituksen käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Organisaatiot herättävät yhä enemmän luottamusta pilvitallennustilalla ja työnkulkujen 

järjestämisellä, jos työpöytätyönkulut allekirjoitetaan ennen tallentamista Microsoft Dataverseen 

ja jos allekirjoitukset tarkistetaan suorituspalvelun aikana. 

Toiminnon tiedot 

Power Automaten järjestelmänvalvojilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työpöytätyönkulkujen 

allekirjoitus ja allekirjoituksen tarkistus suorituspalvelun aikana ympäristön tasolla. Jos näin 

tehdään, organisaation järjestelmänvalvojat hallitsevat voimassa olevia varmenteita, joita 

voidaan käyttää työpöytätyönkulkujen allekirjoittamiseen ja tarkistamiseen. Tämä toiminto lisää 

varmuutta siitä, että luvaton käyttäjä ei ole peukaloinut työpöytätyönkulkuja, joita suoritetaan 

valvotussa tai valvomattomassa tilassa. 

Työnkulkulokiin kirjattavien tietojen minimointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä uusi vaihtoehto antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden poistaa syöttö- ja 

tulostietojen kirjaamiseen työnkulun suorituslokeihin, millä varmistetaan, ettei arkaluonteisia 

tietoja kirjata vahingossa. 

Toiminnon tiedot 

Power Automaten järjestelmänvalvojat voivat rajoittaa pilvi- tai työpöytätyönkulkujen 

suorituslokeissa julkaistavia toimintoon liittyviä tietoja. Tämä toiminto sisältää ympäristötason 

asetuksen, jolla kunkin julkaistun tapahtuman tarkat syöttö- ja tulosarvot jätetään pois. 
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Työpöytätyönkulkutasolla toiminto varmistaa, ettei arkaluonteisia tietoja julkaista vahingossa 

suorituslokeissa riippumatta siitä, merkitseekö tekijä syöttö- tai tulosmuuttujan arkaluonteiseksi vai ei. 

Kiitos ideasta 

Kiitos tämän idean lähettämisestä. Kuuntelimme asiakkaiden ideoita sekä niihin liittyviä kommentteja 

ja äänestyksiä. Niiden avulla päätimme, mitä tuotteen julkaisusuunnitelmaan lisätään. 

Luotettavien käyttöliittymäelementtien valitsimien luominen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttöliittymän automaatio on aiempaa nopeampaa ja vakaampaa sekä suunnittelun että suorituksen 

aikana, minkä lisäksi käyttöliittymäelementtien valitsimen muokkaus on aiempaa helpompaa. 

Toiminnon tiedot 

Power Automate -työpöytäsovelluksen sieppaamat käyttöliittymäelementin luodut valitsimet 

luodaan nyt optimaalisesti siten, että ne sisältävät vain tarvittavat elementit ja määritteet. Tämä 

nostaa käyttöliittymän automaation onnistumisprosenttia, ja käyttäjän tekemä manuaalinen 

muokkaus on entistä miellyttävämpää. 

Power Automate -työpöytäsovelluksen uusi aloitussivu 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Asiakkaat voivat nyt aloittaa Power Automate -työpöytäsovelluksen käytön vaivattomasti 

uudistetulta aloitussivulta. 
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Toiminnon tiedot 

Aloitussivun lisääminen Power Automate -työpöytäsovellukseen antaa käyttäjille 

mahdollisuuden käyttää arvokkaita tietoja, suorittaa tervetuloa-ohjelman ja käyttää kaikkia 

käytettävissä olevia resursseja. Käyttäjät voivat käyttää aloitussivulta hyödyllisiä tietoja, kuten 

Microsoft Learn -materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä. 

Isännöityjen RPA-bottien suorittaminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Marraskuu 

2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat suorittaa työpöytätyönkulkuja nopeasti ja helposti käyttämällä täysin hallittuja 

virtuaalikoneita. Tämän toiminnon ansiosta asiakkaat voivat myös dynaamisesti kasvattaa ja 

pienentää automaation suorittamiseen käyttämiään virtuaalikoneita. 

Toiminnon tiedot 

Power Automaten julkaistua työpöytätyönkulut, ohjelmistorobotiikan (RPA) ominaisuuden 

vuonna 2019, olemme jatkaneet palautteen kuuntelemista ja etsineet tapoja, joilla automaatio 

saataisiin kaikkien käyttöön. 

Power Automate -työpöytäsovelluksen julkaisun yhteydessä toistuvien, arkipäiväisten tehtävien 

automatisointi vanhoissa ja moderneissa järjestelmissä toteutui. Nyt käyttäjät voivat alkaa 

käyttää valvottuja RPA-botteja työpöydillään ilman lisäkustannuksia, koska sen saa maksutta 

Microsoft Storessa Windows 10 -käyttäjille ja sisäänrakennettuna Windows 11 -versioon. 

Seuraava askel siirtymässämme isännöityjen RPA-bottien esiversioon on nyt saatavilla Power 

Automatessa. RPA:n ohjelmisto palveluna (SaaS) -ratkaisussa valvomattomat RPA-botit voidaan 

nyt luoda ja automaattisesti skaalata isännöidyissä virtuaalikoneissa, joissa on Microsoft Azure. 

Raskaita hyväksymisjaksoja ja kalliita käyttöönottoja ei enää tarvita. Power Automaten 

isännöityjen RPA-bottien avulla voit luoda bottiryhmän määrittämällä perusparametrit. Sen 

avulla voit hakea virtuaalikoneen, joka skaalataan automaattisesti valvomatonta RPA-skenaariota 

varten. Azure-tilausta ei tarvita. 

Power Automate hoitaa puolestasi kaikki koneen hallinnan tehtävät. Näin voit keskittyä siihen, 

mikä on tärkeintä. 

https://aka.ms/Build22-Automate-WebRPA
https://aka.ms/Build22-Automate-BlogDesktop
https://aka.ms/powerautomate-desktop
https://aka.ms/Build22-Automate-BlogWindows
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Uuden koneryhmän näyttö. 

Valitsimen määrittäminen tekstin ja operaattorien käytön perusteella 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat nyt luoda yksinkertaisia valitsimia käyttöliittymäelementeille aiempaa 

helpommin ja yksinkertaisemmin. 
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Toiminnon tiedot 

On tärkeää, että käyttöliittymäelementit siepataan tarkasti. Tämä uusi toiminto antaa käyttäjille 

vaihtoehtoisesti mahdollisuuden lisätä valitsimia tekstin perusteella elementtien sieppaamisen 

aikana ilman siirtymistä valitsimen editoriin ja muokkaamista CSS-kielellä, kuten merkkijonolla 

:contains(). 

Αlityönkulkujen riippuvuuksien lisääminen työpöytätyönkulun ominaisuuksien kautta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tekijät voivat tarkastella työpöytätyönkulun alityönkulun riippuvuuksia työnkulun 

ominaisuuksien avulla Power Automate -työpöytäsovelluksen konsolissa. 

Toiminnon tiedot 

Kunkin työpöytätyönkulun ominaisuusosassa on luettelo alityönkulun riippuvuuksista, mikä 

parantaa näkyvyyttä ja hallintaa. Tekijät näkevät kunkin työpöytätyönkulun osalta ali- ja 

päätyöpöytätyönkulut: 

Azure Key Vaultin tunnistetietojen käyttäminen työpöytätyönkulun yhteyksissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Tammikuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat hyödyntää Azure Key Vaultin tunnistetietoja muodostaessaan yhteyden 

Windows-istuntoihin työpöytätyönkulkukoneissa. Tämä toiminto tukee salasanojen kierrätystä 

ilman yhteyden päivittämisen tarvetta. 
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Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat suorittaa omat työpöytätyönkulut Windows-koneilla, 

joihin on kirjauduttu käyttämällä Azure Key Vaultin tunnistetietoja. Windows-kone hakee 

uusimmat tunnistetiedot suorituksen aikana. Tämä mahdollistaa työpöytätyönkulkujen 

suorittamisen onnistuneesti myös silloin, kun järjestelmänvalvoja vaihtaa salasanan. 

Käyttöliittymän, verkon, Excelin sekä hiiren ja näppäimistön toimintojen 

parannetut suorituksenaikaiset virhesanomat 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjille kerrotaan selkeästi, mikä meni toiminnoissa vikaan, ja heillä on mahdollisuus käyttää 

korjausvaiheita, joten heidän ei tarvitse aina ottaa yhteyttä tukeen. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä ei ole aina helppoa hahmottaa, mikä meni vikaan ja miten suorituksenaikaiset 

virheet voidaan korjata. Tämä toiminto parantaa virhesanomien kuvausta, ja kuvaukset sisältävät 

vianmääritysvihjeitä joko virheikkunassa tai linkkeinä hyödyllisiin tietoartikkeleihin. 

Seuraavien moduulien suorituksenaikaisia virhesanomia parannetaan: 

• Käyttöliittymäautomaatio 

• Verkkoautomaatio 

• Hiiri ja näppäimistö 

• Excel 

Yhteysongelmien vianmääritystoiminto Power Automate -työpöytäsovelluksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

- - Helmikuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat käyttää uutta vianmääritys- ja diagnostiikkatyönkulkua, jonka avulla he voivat 

ratkaista ongelmia ja hakea tietoja ratkaisun vaiheista erilaisissa ongelmissa. 

Toiminnon tiedot 

Vianmääritys- ja diagnostiikkatyökalu antaa tekijälle mahdollisuuden valita ongelman 

vianmääritykseen erillisen sovelluksen avulla. 

Tämän työkalun ensimmäinen vaihe tarkistaa perusyhteysvaatimukset, kuten yhteyden 

muodostamisen oikeisiin julkisiin päätepisteisiin. Power Automate tarvitsee niitä, jotta se toimii oikein. 

SharePoint-yhdistimen käyttäminen Power Automate -työpöytäsovelluksessa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Ennakkojulkaisu Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai 

analyytikoille automaattisesti 

Syyskuu 2022 - Maaliskuu 

2023 

Liiketoiminta-arvo 

Uudet SharePoint-toiminnot Power Automate -työpöytäsovelluksessa nopeuttavat ja helpottavat 

työpöytäautomaatioiden käyttöä. 

Toiminnon tiedot 

SharePoint-yhdistin on ensimmäinen pilvipalvelun yhdistin, joka on työpöytätyönkuluissa. Se tuo 

pilvipalvelun tehokkuuden suoraan työpöytäautomaatioihin. 

Power Automate -työpöytäsovelluksen SharePoint-yhdistimen avulla voit yhdistää toimintoja 

sekä työpöydältä (esimerkiksi poimia tietoja verkkosivulta) ja SharePoint-yhdistimestä 

(esimerkiksi päivittää SharePoint-luettelon) yhdessä työpöytätyönkulussa. 

Suorituskyky paranee, kun työpöytätoiminnon (SAP GUI tai Excel-tiedosto paikalliselta asemalta) 

ja SharePoint-toiminnon (esimerkiksi tiedoston lataaminen SharePointiin) välillä on silmukka, 

verrattuna erillisiin pilvityönkulkuihin ja työpöytätyönkulkuihin. 

SharePoint-yhdistin on helpompi käyttäjille, jotka aloittavat automaatiosiirtymän Power 

Automate -työpöytäsovelluksessa. 
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Kuvakaappaus SharePoint-toiminnoista toimintoluettelossa Power Automate -

työpöytäsovelluksessa.
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Power Virtual Agents 
Power Virtual Agentsin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Power Virtual Agentsin uusista ja 

suunnitelluista toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Power Virtual Agentsin avulla kuka tahansa voi luoda organisaatiossa tekoälyä hyödyntäviä 

botteja, jotka voivat keskustella käyttäjien kanssa tietyistä aiheista. Botit voivat vastata 

rutiinikysymyksiin, ratkaista yleisiä ongelmia tai automatisoida tehtäviä, jotka vievät paljon 

asiakkaiden tai työntekijöiden aikaa. 

Yleensä botin luominen on ollut monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, jonka toteuttaminen on 

edellyttänyt pitkiä sisällönpäivityssyklejä ja asiantuntijatiimiä. Power Virtual Agentsin avulla kuka 

tahansa voi luoda organisaatiossa tehokkaita mukautettuja botteja helppokäyttöisen graafisen 

käyttöliittymän avulla ilman koodin kirjoittamista tai tekoälyasiantuntijoiden, datatieteilijöiden tai 

kehittäjätiimien apua. Botti voi olla vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa, pyytää lisätietoja ja 

vastata asiakkaan kysymyksiin. 

Power Automaten ja Microsoft Bot Frameworkin kattavan integraation ansiosta tekijät voivat 

laajentaa botteja siten, että ne integroituvat ohjelmointirajapintojen taustajärjestelmien kanssa. 

Tällä tavoin botit voivat käsitellä entistä useampia aiheita; rajana onkin oikeastaan vain tekijän 

mielikuvitus. Botteja voi ottaa käyttöön useissa kanavissa, kuten sivustoissa, Microsoft Teamsissa 

ja Facebookissa. 

Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa parannetaan sisällöntuotantokokemusta esimerkiksi 

mahdollistamalla päällekkäisten aiheiden tunnistamisen kaikissa Power Virtual Agents -kielissä, 

tekijän mukautuvissa korteissa ja multimodaalisessa vastauksen kirjoittamisessa. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Botin määritys 

Botit voidaan määrittää vastaamaan organisaation yksilöllisiä tarpeita sekä lisäämään 

laajennettavuutta muiden palveluiden ja toimintojen kanssa. Tämä sisältää esimerkiksi 

todennuspalvelun tuen, botin ominaisuuksien laajentamisen Microsoft Bot Framework -taitojen 

avulla sekä Microsoft Teams-, Facebook- ja muiden kanavien integroinnin. 

Perussisällön tuottaminen 

Botti on helppo luoda Power Virtual Agentsin avulla, sillä sen sisällön tuottamiskaaviossa ei 

käytetä koodeja. Lisäksi aiheiden vuorovaikutusta, keskustelun etenemistapoja ja ulkoasua voi 

hallita eri tavoin. 

Bottia on helppo testata ilman, että se olisi otettava kokonaisuudessaan käyttöön jokaisen 

pienen muutoksen yhteydessä. Erilaiset oppitunnit puolestaan opastavat aihesisällön 

tuottamisessa niin yksinkertaisissa kuin monimutkaisissakin skenaarioissa, minkä lisäksi käytössä 

on järjestelmän oletusaiheita. Myös botissa käytettävä kieli voidaan valita. Muuttujat ja entiteetit 

parantavat botin käyttäjien ymmärtämistä, ja monipuolisen sisällön ansiosta bottia on 

miellyttävä ja helppo käyttää. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Power Virtual Agentsin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerVirtualAgents
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Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

 

Power Virtual Agentsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Power Virtual Agentsin koko potentiaalin hyödyntäminen 

Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Julkaisusuunnitelma Näytä kaikki julkaisuversioon sisältyvät ominaisuudet. 

Tuotepäivitykset Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tuotepäivityksistä. 

Julkaisukalenteri Ota selvää tärkeistä julkaisujen välitavoitteista. 

Käyttöoikeudet Tutustu tarkemmin Power Virtual Agentsin lisensointiin. 

Tuotedokumentaatio Löydä Power Virtual Agentsin ohjeet. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/Updates/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/updates/calendar/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/licensing/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/documentation/PowerVirtualAgents
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Hyödyllisiä linkkejä Kuvaus 

Käyttäjäyhteisö Ole vuorovaikutuksessa Power Virtual Agentsin asiantuntijoiden ja vertaisten 

kanssa yhteisössä. 

Tulevat tapahtumat Löydä paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja verkkotapahtumia sekä 

rekisteröidy niihin. 

Tuotekokeilut Aloita Power Virtual Agentsin käyttäminen. 

Power Virtual Agentsin uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Botin määritys 

Botit voidaan määrittää vastaamaan organisaation yksilöllisiä tarpeita sekä lisäämään 

laajennettavuutta muiden palveluiden ja toimintojen kanssa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Bottiaiheiden käynnistys 

tapahtumien mukaan 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- 

Moninumeroisen DTMF-

syötteen käyttäminen 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 

2022 

- 

Power FX -lausekkeiden 

käyttäminen sisällön 

tuotantoalustassa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- 

https://aka.ms/community/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/events/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/trials/PowerVirtualAgents
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Kyselyjen päivitysten 

ilmoittaminen Teams-käyttäjille 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

29. 

lokakuuta 

2021 

Maaliskuu 

2023 

Perussisällön tuottaminen 

Power Virtual Agentsin keskustelueditorin käyttäminen muodostamaan valintaikkunoita, joissa 

on monipuolista sisältöä, muuttujia ja tehokkaita entiteettityyppejä. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Mukautuvien korttien 

käyttäminen Power Virtual 

Agentsissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

- 

Luettelomuuttujien ja 

silmukoiden käyttäminen 

keskusteluissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

- 

Multimodaalisen vastauksen 

kirjoittamisen käyttäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Botin määritys 

Yleiskatsaus 

Botit voidaan määrittää vastaamaan organisaation yksilöllisiä tarpeita sekä lisäämään 

laajennettavuutta muiden palveluiden ja toimintojen kanssa. Tämä sisältää esimerkiksi 

todennuspalvelun tuen, botin ominaisuuksien laajentamisen Microsoft Bot Framework -taitojen 

avulla sekä Microsoft Teams-, Facebook- ja muiden kanavien integroinnin. 

Bottiaiheiden käynnistys tapahtumien mukaan 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tärkeät liiketoimintatarpeet edellyttävät, että useissa boteissa on suoritettava viestiä edeltävää ja 

sen jälkeistä käsittelylogiikkaa. Kukin viesti on ehkä esimerkiksi lisättävä keskitettyyn 

kirjausketjuun tai on tarkistettava, onko siinä arkaluonteisia henkilötietoja, jotka on poistettava 

ennen käsittelyä ja tallennusta analytiikkaan. 

Toiminnon tiedot 

Power Virtual Agents -bottien käynnistämisen lisätoiminnot ovat tehokas laajennettavuuskohta, 

jonka avulla botin tekijät voivat lisätä botissa käsittelylogiikkaa tärkeisiin tapahtumiin esimerkiksi 

viestiä vastaanotettaessa tai lähetettäessä. Tapahtumat voivat nyt käynnistää aiheen, joten tekijä 

voi hyödyntää yhdistimiä, Power FX -lausekkeita tai muita noodityyppejä sekä varmistaa näin, 

että tärkeät laajennettavuustarpeet toteutuvat. 

Moninumeroisen DTMF-syötteen käyttäminen 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Mahdollisuuden antaminen ääniasiakkaille botin kysymyksiin vastaamiseen käyttämällä 

puhelimen näppäimistöä moninumeroisten DTMF-syötteiden kanssa. Tämä vähentää aikaa, joka 

tarvitaan syötettäessä pitkiä monimerkkisiä sarjoja, ja vähentää virheitä. 
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Toiminnon tiedot 

Tekijät voivat määrittää solmukohtaisen monimerkkiset DTMF-syötteen valinnat, mukaan lukien 

tietyn numeromäärän tai lopetusmerkit ("*" tai "#"). Asiakkaat voivat syöttää vastauksensa 

puhelimen näppäimistöllä. Tämä nopeuttaa vuorovaikutusta ja vähentää virheitä. 

Power FX -lausekkeiden käyttäminen sisällön tuotantoalustassa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Useat sisältöä tuottavat henkilöt voivat nyt kirjoittaa vähän koodia vaativia lausekkeita sekä 

suorittaa järjestelmäintegrointi- ja tietojenhallintatehtäviä, jotka aiemmin olivat 

ohjelmistokehittäjän töitä. Esimerkiksi yhdistimet voidaan käynnistää suoraan, ja palautettuja 

tietoja voidaan muuttaa tärkeiden tietojen noutamiseksi. 

Toiminnon tiedot 

Lausekkeen kirjoittaminen on tärkeä ominaisuus kaikissa boteissa kehittyneen logiikan 

käyttöönottamiseksi. Nyt voit esimerkiksi kirjoittaa lausekkeita tietojen tarkistuksen suorittamista 

tai silmukan logiikan hallintaa varten. Lisäksi voit aiempaa paremmin käsitellä tietoja 

suorittamalla operaatioita muuttujille (esimerkiksi lisäämällä prosenttiosuuden). Noutamalla 

tietoja yhdistimistä voit esimerkiksi noutaa tiedot JSON-objektista tai -matriisista. 

Kyselyjen päivitysten ilmoittaminen Teams-käyttäjille 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

29. lokakuuta 

2021 

Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Anna botin tavoittaa käyttäjiä ennakoivasti ilmoittamalla heille, kun vapaa-aikapyyntö on 

hyväksytty, tai lähettämällä muistutuksia päivittäisistä terveystarkastuksista. 
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Toiminnon tiedot 

Lisätään mahdollisuus lähettää Teamsin keskustelussa botista ennakoivia viestejä botin käyttäjille 

Power Automate -työnkulun avulla. Botin käyttäjä voi esimerkiksi tiedustella budjetin tilaa, johon 

vastataan, että se ei ole vielä valmis. 

Nyt voit luoda Power Automate -työnkulun, joka ilmoittaa käyttäjälle heidän tekemäänsä 

kysymykseen annetun vastauksen muuttamisesta sekä uuden vastauksen. Käyttäjän ei enää 

tarvitse esittää kysymystä uudelleen joka päivä. 

Katso myös 

Ennakoivien viestien ja korttien lähettäminen Microsoft Teamsissa (dokumentaatio) 

Perussisällön tuottaminen 

Yleiskatsaus 

Botti on helppo luoda Power Virtual Agentsin avulla, sillä sen sisällön tuottamiskaaviossa ei 

käytetä koodeja. Lisäksi aiheiden vuorovaikutusta, keskustelun etenemistapoja ja ulkoasua voi 

hallita eri tavoin. 

Bottia on helppo testata ilman, että se olisi otettava kokonaisuudessaan käyttöön jokaisen 

pienen muutoksen yhteydessä. Erilaiset oppitunnit puolestaan opastavat aihesisällön 

tuottamisessa niin yksinkertaisissa kuin monimutkaisissakin skenaarioissa, minkä lisäksi käytössä 

on järjestelmän oletusaiheita. Myös botissa käytettävä kieli voidaan valita. Muuttujat ja entiteetit 

parantavat botin käyttäjien ymmärtämistä, ja monipuolisen sisällön ansiosta bottia on 

miellyttävä ja helppo käyttää. 

Mukautuvien korttien käyttäminen Power Virtual Agentsissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Rikastuta Power Virtual Agentsin keskustelukokemuksia ja käsittele liiketoimintaskenaarioita, 

jotka edellyttävät botin käyttäjän vuorovaikutusta mukautetusti muotoiltujen tietojen tai 

visuaalisen sisällön avulla. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/advanced-proactive-message
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Toiminnon tiedot 

Tässä julkaisuaallossa bottien tekijät voivat luoda toiminnallista ja interaktiivista, monipuolista 

mediasisältöä käyttämällä mukautuvia kortteja. 

Kortit voivat rikastuttaa Power Virtual Agentsin keskustelukokemuksia ja käsitellä 

liiketoimintaskenaarioita, jotka edellyttävät botin käyttäjän vuorovaikutusta esimerkiksi 

mukautetusti muotoiltujen tietojen, visuaalisen sisällön muokkaamisen tai lomakkeen 

täyttämisen avulla. 

Bottien tekijät voivat valita valmiiden mukautuvien korttimallien joukosta Power Virtual 

Agentsissa ja täyttää ne omilla tiedoillaan. 

Luettelomuuttujien ja silmukoiden käyttäminen keskusteluissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Muuttujien hallinta varmistaa, että monenlaisia tietotyyppejä voidaan tallentaa botti- tai 

aihetasolla. Näin aiheista voidaan tehdä aiempaa enemmän tietopohjaisia ja hyvin suunniteltuja. 

Voit luoda botteja, jotka soveltuvat aiempaa paremmin tiettyihin asiakasskenaarioihin tietojen 

perusteella ja aiempaa mukautetummin. 

Toiminnon tiedot 

Aiheiden tekijät voivat käyttää luettelomuuttujia hakeakseen taulukoiden tuloksia Power 

Automate- ja Bot Framework -taidoista ja esittääkseen ne valintaluettelona botin kysymyksessä. 

Silmukoiden avulla aiheen solmuryhmä voidaan toistaa niin kauan, kunnes ehto (esitettynä 

Power FX:n avulla) täytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen toistaminen voidaan luoda 

helposti bottikeskusteluissa. 

Multimodaalisen vastauksen kirjoittamisen käyttäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

https://adaptivecards.io/
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/authoring-variables
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Liiketoiminta-arvo 

Keskustelukokemukset voivat tukea sekä tekstiä että puhetta. Ne optimoivat puheen jäljitystä 

(esimerkiksi tiivistäen sitä) sekä varmistavat useiden variaatioiden avulla, että käyttökokemus on 

aiempaa luonnollisempi. 

Toiminnon tiedot 

Vastausten kirjoittaminen sisällön tuotantoalustan avulla tukee nyt sekä tekstin että puheen 

variaatioita. Oletusarvoisesti puheessa käytetään tekstivastauksia, mutta voit valita puheen 

variaation, jota käytetään puhekanavissa, kuten puheluissa. Puheen variaatioissa voidaan käyttää 

SSML-optimointeja ääntämisen parantamiseksi ja teksti puheeksi -toiminnon yleisen hallinnan 

tehostamiseksi. 

Vastauksissa voidaan käyttää variaatioita, jotka säilytetään botin muistissa, ja käyttäjälle 

sattumanvaraisesti valittujen useiden variaatioiden muokkaaminen on mahdollista. Tämä 

mahdollistaa aiempaa luonnollisemman käyttökokemuksen.
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Microsoft Dataverse 
Microsoft Dataversen vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja Microsoft Dataversen uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataverse on vain vähäkoodinen tietoympäristö, jossa on helppo muodostaa 

skaalautuvia ja yhdistettyjä sovelluksia, automatisointeja ja asiakaspalvelijoita käyttämällä 

yhteisiä tietoja, suojausta ja liiketoimintalogiikkaa. 

Palvelujen toimittaminen ketterästi 

Liiketoiminta-arvoa voidaan lisätä nopeasti käyttämällä laajennettavaa tietoympäristöä, joka 

käyttää yleisiä valmiita taulukoita, laajennettuja määritteitä, semanttisia merkityksiä ja Common 

Data Modelin avointa ekosysteemiä. 

Skaalautuvuuden ja tehokkuuden lisääminen 

Tuottavuuden tehostaminen ja kustannusten pienentäminen kehittämällä nopeasti sovelluksia, 

prosesseja ja uudelleenkäytettäviä tietorakenteita. Sovellusten muodostaminen, tarkistaminen ja 

käyttöönottaminen toistuvasti GitHubin ja Azure DevOpsin avulla. 

Tietojen älykäs hyödyntäminen 

Tarkkojen merkityksellisten tietojen hankkiminen lisäämällä vähäisen koodin tekoälytyökaluja 

prosessin automatisointiin. Kaksinkertaisten ja ristiriitaisten tietojen tunnistaminen ja 

ratkaiseminen hallitussa tietoympäristössä, joka sisältää sisäistä liiketoimintalogiikkaa ja sääntöjä. 

Luotetun ympäristön luotettava tietoturva 

Tiedot voidaan turvata vakaalla suojauksen hallintainfrastruktuurilla, jossa on tärkeitä suojaus- ja 

vaatimustenmukaisuusominaisuuksia – kehittynyt salaus, monipuolinen käyttöoikeuksien hallinta 

ja tiivis integrointi Azure Active Directoryyn. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Power Apps -yhteistyö 

Microsoft Dataversen sisään luodaan reaaliaikainen yhteistyöinfrastruktuuri käyttämällä Azure 

Fluid Relay -palveluita, joiden ansiosta Power Apps -tekijät ja Unified Interface -käyttäjät voivat 

käyttää yhteistavoitettavuus- ja yhteismuokkausominaisuuksia. Infrastruktuuria voi skaalata 

kolmannen osapuolen yhteistyöskenaarioissa. Siitä tulee olennainen osa laajentuvien 

yhteistyöominaisuuksia, kuten fuusiotiimien välillä olevan yhteystyön puutteita vähentäviä 

kommentointia ja ilmoituksia. 

Dataversen ohjelmointirajapinnat 

Microsoft Power Platform on riippuvainen Microsoft Dataversen esiin tuomista 

ohjelmointirajapinnoista. Pohjaan perustuvat sovellukset, mallipohjaiset sovellukset ja Microsoft 

Power Automate ovat riippuvaisia Dataversen ohjelmointirajapinnoista. ISV-toimittajat ja 

asiakkaat luovat integrointeja ja mukautettuja sovelluksia Microsoftin ohjelmointirajapintojen 

avulla. Dataversen ohjelmointirajapinnat sisältävät ominaisuuksia, joilla käsitellään Microsoft 

Dataverse -taulukoissa olevia liiketoimintatietoja ja suoritetaan näissä tiedoissa erikoistoimintoja. 

Dataversen laajennettavuus 

Microsoft Dataverse on laajennettava tietolähde. Asiakkaat voida luoda esimerkiksi mukautettua 

logiikkaa, taulukoita, lomakkeita, sovelluksia ja .NET-laajennuskokoonpanoja, joilla voi joko 

laajentaa aiemmin luotuja ominaisuuksia tai luoda uusia liiketoimintatarpeiden mukaisia 

ominaisuuksia. Dataversen vähäkoodinen laajennettavuus antaa fuusiokehitystiimeille 

mahdollisuuden laajennettavuuden vaivattomaan käyttämiseen. 

Dataverse-todennus 

Microsoft Dataversen suojaus, vaatimustenmukaisuus ja joustavuus perustuvat todennukseen. 

Tämä alue keskittyy ensisijassa seuraaviin tärkeisiin tavoitteisiin: 

• Dataversen yleisen suojauksen ja joustavuuden parantaminen. 

• Toimialan standardien noudattamisen varmistaminen. 
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• Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen sovellusten integrointien ottaminen käyttöön 

suojauksen todennusprotokollien avulla. 

• Vanhojen ja heikommin suojattujen todennusprotokollien vanhentuminen tai käytöstä 

poistaminen vanhentuneena. 

Dataverse-infrastruktuurin toiminnot 

Microsoft Dataverse on kaikkien Microsoft Power Platform- ja Dynamics 365 -sovellusten 

oletustietoympäristö. Microsoft Dataverse suoritetaan maailmanlaajuisessa infrastruktuurissa, 

mikä varmistaa asiakastietojen saatavuuden, luotettavuuden sekä korkeimman tason suojauksen 

ja vaatimustenmukaisuuden. 

Dataverse-tapahtumat 

Liiketoimintatapahtumat ja tietotapahtumat sekä virtuaalitaulukot antavat mahdollisuuden 

käyttää jaettua tietokerrosta, jota käytetään yhdessä käytettävien ja toisiaan täydentävien 

teknologioiden yhdistämiseen. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan Microsoft Dataversen 

tapahtumaympäristön ominaisuuksien laajentamista parantamalla tapahtumakehyksen 

suorituskykyä, luotettavuutta ja skaalausta. 

Myös tapahtumakehystä kehitetään siten, että yritykset voivat käsitellä louhintaa tapahtuma-

analyysimallin avulla. Malli tuottaa jatkuvan, peräkkäisen tapahtumasarjan, jossa prosessien 

louhintasovellukset, kuten Power Automaten Process Advisor, voivat tuottaa monipuolisia 

prosessianalyyseja. 

Virtuaalitaulukot 

Virtuaalitaulukoiden avulla Microsoft Dataverse voi tuoda esiin Dataversen relaatiosäilöön 

tallennetut tiedot Power Platformissa käytettäviksi. Virtuaalitaulukon kautta käytetyt tiedot 

näyttävät ja toimivat kuten alkuperäinen Dataverse-taulukko. SQL Serverin tietoja voidaan 

esimerkiksi käyttää Dataverse-taulukoiden kautta käyttämällä Dataverse-ohjelmointirajapintoja 

ja -laajennuksia. Niillä voi myös olla suhteita alkuperäisiin Dataverse-taulukoihin, kuten tileihin, 

yhteyshenkilöihin ja muihin luotaviin mukautettuihin taulukoihin. 

Virtuaalitaulukoiden avulla voidaan muodostaa yhteys taulukkomuotoisiin tietoihin (SQL, Excel, 

SharePoint), muihin kuin taulukkomuotoisiin tietoihin (Data Lake -tallennustila, Azure Cosmos 

DB, SAP), suorien OData-kutsujen kautta käytettyihin tietoihin tai mukautettuihin yhteyksiin, joita 

käyttäjät voivat muokata tarpeitaan varten. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

Microsoft Dataversen julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/MicrosoftDataverse
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Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Microsoft Dataversen uudet ja suunnitellut toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Dataversen ohjelmointirajapinnat 

Microsoft Power Platform on riippuvainen Microsoft Dataversen esiin tuomista 

ohjelmointirajapinnoista. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Dataverse VNet -lisäys lähtevää 

yhteyttä varten 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Maaliskuu 

2023 

- 

Optimoitujen ohjelmointirajapintojen 

käyttäminen tietojen 

joukkotoiminnoissa 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332


 

 

Takaisin Sisällykseen Microsoft Dataverse 543 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Dataverse-todennus 

Dataversen yleisten suojaus- ja vaatimustenmukaisuusstandardien parantaminen. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Evästeen toistohyökkäysten 

lopettaminen IP-osoitteen sidonnan 

avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

25. 

elokuuta 

2022 

Tammikuu 

2023 

Käyttäjien kumoaminen heti ja IP-

osoiterajoituksen valvonta jatkuvan 

käytön arvioinnin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Käyttöoikeuksien rajoittaminen IP-

palomuurin avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 

2023 

Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Dataverse-tapahtumat 

Tapahtumakehyksen skaalausta ja luotettavuutta parannetaan, minkä lisäksi muodostetaan 

yleinen tapahtumamalli prosessien louhinnan ja analyysin käyttöönottamista varten. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Muiden liiketoimintatapahtumien 

lähettäminen 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 

2022 

Prosessien louhinnan käyttäminen 

tapahtumien kanssa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Joulukuu 

2022 

Helmikuu 

2023 

Dataversen laajennettavuus 

Dataverse on laajennettava ympäristö. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Laajennusten riippuvaisten 

kokoonpanojen tuki 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

30. 

heinäkuuta 

2022 

Joulukuu 

2022 

Power Fx:n käyttöönotto 

Dataversen 

liiketoimintasäännöissä 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 

2022 

Tammikuu 

2023 

Dataverse-infrastruktuurin toiminnot 

Microsoft Dataverse -infrastruktuuri varmistaa, että tietojen käyttö on suojattu mahdollisimman 

hyvin ja luotettavasti. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Tietueen omistaja voi tarkastella 

luetteloa kaikista käyttäjistä, joilla on 

tietueen käyttöoikeus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 

2022 

 

Microsoft 365 -yhteistyö 

Dataversen sovellukset toimivat yhteistyössä Microsoft 365 -sovellusten kanssa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Postilaatikon 

hyväksymisprosessin 

delegoiminen 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

Joulukuu 

2022 

Power Apps -yhteistyö 

Power Apps -tekijöitä ja Unified Interface -käyttäjiä tuetaan toteuttamalla reaaliaikainen 

yhteistyö Microsoft Dataversen kanssa. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Yhteistyön tekeminen rinnakkaistavoitettavuuden 

ja yhteismuokkaamisen avulla 

Käyttäjille 

automaattisesti 

Syyskuu 2022 Marraskuu 

2022 

Virtuaalitaulukot 

Virtuaalitaulukoiden avulla voidaan näyttää ulkoisten tietolähteiden tiedot Dataversessa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Dataverse-esiintymien väliset 

virtuaalitaulukot 

Käyttäjille 

automaattisesti 

Tammikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Dataversen ohjelmointirajapinnat 

Yleiskatsaus 

Microsoft Power Platform on riippuvainen Microsoft Dataversen esiin tuomista 

ohjelmointirajapinnoista. Pohjaan perustuvat sovellukset, mallipohjaiset sovellukset ja Microsoft 

Power Automate ovat riippuvaisia Dataversen ohjelmointirajapinnoista. ISV-toimittajat ja 

asiakkaat luovat integrointeja ja mukautettuja sovelluksia Microsoftin ohjelmointirajapintojen 

avulla. Dataversen ohjelmointirajapinnat sisältävät ominaisuuksia, joilla käsitellään Microsoft 

Dataverse -taulukoissa olevia liiketoimintatietoja ja suoritetaan näissä tiedoissa erikoistoimintoja. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Dataverse VNet -lisäys lähtevää yhteyttä varten 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Suojausta parannetaan siten, että Microsoft Dataversea paikallisista ympäristöistä kutsuvat 

asiakkaat voivat nyt käyttää Microsoft Azure -runkoa julkisen internetin sijaan. 

Toiminnon tiedot 

Microsoft Dataversen ja asiakkaan paikallisten ympäristöjen välisissä lähtevissä 

vuorovaikutuksissa käytetään nyt Microsoft Azure -runkoa julkisen internetin sijaan. Tämä 

toiminto koskee vain kolmannen osapuolen laajennuksia. 

Tämän toiminnon julkaisuun sisältyy aluksi ohjelmallinen liittymä, mutta toiminnon 

määrittämistä varten on suunnitteilla graafinen käyttöliittymä. 

Optimoitujen ohjelmointirajapintojen käyttäminen tietojen joukkotoiminnoissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Nämä uudet ohjelmointirajapinnat mahdollistavat aiempaa huomattavasti suuremman 

siirtomäärän useiden tietueiden toiminnoissa. 

Toiminnon tiedot 

Tietojen joukkotoiminnon suorituskyvyn optimoimiseksi otetaan käyttöön kolme uutta sanomaa: 

CreateMultiple, UpdateMultiple ja UpsertMultiple. Nämä sanomat parantavat 

suorituskykyä seuraavilla kolmella tavalla: 

1. Nämä viestit ottavat käyttöön muutokset tietokannassa kaikille tietueille samanaikaisesti 

yksittäisten rivitoimintojen sarjan sijaan. 
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2. Yhteiset sisäiset toiminnot, kuten valtuutustarkistukset, suoritetaan kerran jokaista pyyntöä 

kohden. 

3. Näiden viestien avulla voit käyttää liiketoimintalogiikkaa laajennuksilla, jotka käynnistetään 

vain kerran. Logiikan voi kohdistaa kaikkiin toiminnon tietueisiin. 

Kun näitä sanomia käytetään ja liiketoimintalogiikka on suunniteltu käsittelemään useita 

tietueita, joukkotoiminnon tehokkuus optimoidaan. 

Mitä tahansa liiketoimintalogiikkaa, joka käyttää olemassa olevaa yhtä sanomaa Create, Update 

tai Upsert, käytetään yhä, kun sanomia CreateMultiple, UpdateMultiple ja UpsertMultiple 

käytetään ja kun suorituskyky hyötyy tästä. Suorituskyvyn optimointi edellyttää kuitenkin 

yksittäisten toimintojen olemassa olevan logiikan siirtämistä useiden toimintojen tukemiseksi. 

Taulukoissa, joissa joukkotoiminnot ovat yleisiä, suositellaan kaikki uusi liiketoimintalogiikka 

sanomille Create, Update ja Upsert siirrettäväksi sanomille CreateMultiple, UpdateMultiple 

ja UpsertMultiple. Näiden sanomien kaikki olemassa oleva logiikka tulisi siirtää käytettäväksi 

sanomissa, jotka tukevat useita toimintoja. Sisäinen Dataverse-logiikka muokataan tämän mallin 

optimointia varten. 

Taulukot, joita ei käytetä joukkotoiminnoissa, voivat jatkaa liiketoimintalogiikan käyttämistä 

yksittäisten sanomien Create, Update ja Upsert avulla. Tämä malli ei ole vanhentunut, mutta 

sillä ei voida saavuttaa suurempaa siirtomäärää. 

Nämä uudet sanomat eivät korvaa olemassa olevia ohjelmointirajapintamalleja, kun käytössä on 

$batch tai ExecuteMultiple. Nykyiset ohjelmointirajapintamallit jatkavat useiden pyyntöjen 

lähettämisen sallimista, kun ne käsitellään yksitellen. Koska jokainen toiminto käsitellään 

erikseen, ne tukevat Jatka virheen ilmetessä -ominaisuuksia, joita uudet sanomat 

CreateMultiple, UpdateMultiple ja UpsertMultiple eivät tue. Voit käyttää näitä uusia 

sanomia, kun sinulla on suuri luottamus siihen, että kaikki toiminnot onnistuvat, ja suorituskyky 

on optimoitava. 

Sanoma DeleteMultiple ei sisälly tähän toimintoon, koska poistotoiminnot toistuvasti 

sisältävät limittäisiä toimintoja, joita ei voi täsmäyttää rajallisella kaudella. 

Dataverse-todennus 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataversen suojaus, vaatimustenmukaisuus ja joustavuus perustuvat todennukseen. 

Tämä alue keskittyy ensisijassa seuraaviin tärkeisiin tavoitteisiin: 

• Dataversen yleisen suojauksen ja joustavuuden parantaminen. 

• Toimialan standardien noudattamisen varmistaminen. 
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• Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen sovellusten integrointien ottaminen käyttöön 

suojauksen todennusprotokollien avulla. 

• Vanhojen ja heikommin suojattujen todennusprotokollien vanhentuminen tai käytöstä 

poistaminen vanhentuneena. 

Evästeen toistohyökkäysten lopettaminen IP-osoitteen sidonnan avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

25. elokuuta 

2022 

Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvoja voi suojata Dataverse-ympäristön eri tietokoneista tai IP-osoitteista tulevilta 

evästeen toistohyökkäyksiltä. 

Toiminnon tiedot 

Evästeen toistohyökkäys voidaan pysäyttää sitomalla tietokoneen IP-osoite evästeeseen ja 

estämällä tällä tavoin Dataversen luvaton käyttö. Organisaatio voidaan suojata tarvittaessa 

tämän määrityksen avulla. Tätä haavoittuvuutta voi hyödyntää vain, jos laite on vaarantunut tai 

tapahtuu välistävetohyökkäys ja luvaton käyttäjä kopioi selaimen voimassa olevan evästeen. Tätä 

voimassa olevaa evästettä voidaan toistaa vain sen vanhentumiseen saakka. 

Esimerkki: Käyttäjä kopioi voimassa olevan selaimen evästeen tietokoneesta julkisesti saatavana 

olevia työkaluja ja yrittää toistaa saman evästeen toisessa tietokoneessa käyttämällä jotain 

julkisesti saatavana olevaa työkalua. Evästeen IP-osoitteen sitomistoiminto arvioi evästeen 

alkuperän IP-osoitteen reaaliaikaisesti ja ilmoittaa käyttäjälle, jos evästeen alkuperän IP-osoite ei 

ole sama kuin pyynnön tekevä IP-osoite. 

 

Näyttökuva evästeen IP-osoitteen sidonnasta 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/user-session-management
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Evästeen sitominen IP-osoitteeseen ei ole nyt mahdollista, mutta vuoden 2022 2. julkaisuaallossa 

järjestelmänvalvojat voivat käyttää evästeen sitomista IP-osoitteeseen Power Platform -

hallintakeskuksessa ja estää tällä tavoin evästeen toistohyökkäykset. 

 

Näyttökuva evästeen toistohyökkäyksen asetuksista 

Katso myös 

Dataversen IP-osoitteeseen perustuvan evästeen sidonnan julkisen esiversion ilmoittaminen (blogi) 

Evästeen toistohyökkäysten estäminen Dataversessa (dokumentaatio) 

Käyttäjien kumoaminen heti ja IP-osoiterajoituksen valvonta jatkuvan käytön 

arvioinnin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjän peruutuksen Azure Active Directory (Azure AD) -käyttäjätietokäytännön ja ehdollisen 

käyttöoikeuden IP-valvontakäytännön noudattaminen jatkuvan käytön arvioinnin (CAE) avulla. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto mahdollistaa käyttäjien välittömän peruutuksen Microsoft Dataversessa, kun 

järjestelmänvalvoja peruuttaa käyttäjän Azure AD:ssä. Se tukee ehdollisen käyttöoikeuden IP-

rajoituskäytäntöä, joka antaa mahdollisuuden välittömään valvontaan, kun IP-osoite ei ole 

hyväksytyillä IP-osoitealueilla. Tämä toiminto tuo myös joustavuutta Azure AD -käyttökatkoksiin, 

sillä kirjautuneet käyttäjät voivat jatkaa työskentelyä Azure AD -käyttökatkoksen tapahtuessa. 

https://powerapps.microsoft.com/blog/announcing-public-preview-of-ip-based-cookie-binding-in-dataverse/
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/block-cookie-replay-attack
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Käyttöoikeuksien rajoittaminen IP-palomuurin avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Tammikuu 2023 Ilmoitetaan 

myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa Dataverse-ohjelmointirajapintojen luvatonta käyttöä määritetyn 

liiketoimintaekosysteemin IP-osoitealueiden ulkopuolisilta käyttäjiltä. 

Toiminnon tiedot 

Luvaton käyttöä voi vähentää rajoittamalla käyttöoikeutta IP-palomuurin IP-osoitesijainnin 

mukaan. IP-palomuuritoiminnon avulla voidaan käyttää sopivaa käyttöoikeuksien hallintaa 

suojaamaan organisaatio tarvittaessa ja estämään käyttäjien toiminnalle koituva haitta silloin, 

kun suojausta ei tarvita. IP-palomuuri analysoi reaaliaikaisesti kunkin pyynnön IP-osoitteen ja 

varmistaa, että osoitealue on sallittu. Oletetaan esimerkiksi, että IP-palomuuri on otettu käyttöön 

Dataverse-ympäristössä ja IP-osoitealueeksi on määritetty toimiston sijainnin IP-osoite. Kun 

käyttäjä päättää käyttää resursseja jostain muusta sijainnista (kuten kahvilasta), Dataverse estää 

resurssin käytön reaaliaikaisesti. 

Dataverse-ohjelmointirajapintojen IP-osoitteeseen perustuvia palomuureja ei ole käytettävissä 

tällä hetkellä, mutta vuoden 2022 2. julkaisuaallossa järjestelmänvalvojat voivat määrittää Power 

Platform -hallintakeskuksessa ne yrityksen IP-osoitealueet, joissa Dataverse-

ohjelmointirajapintoja voidaan käyttää. 

Dataverse-tapahtumat 

Yleiskatsaus 

Liiketoimintatapahtumat ja tietotapahtumat sekä virtuaalitaulukot antavat mahdollisuuden 

käyttää jaettua tietokerrosta, jota käytetään yhdessä käytettävien ja toisiaan täydentävien 

teknologioiden yhdistämiseen. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa jatketaan Microsoft Dataversen 

tapahtumaympäristön ominaisuuksien laajentamista parantamalla tapahtumakehyksen 

suorituskykyä, luotettavuutta ja skaalausta. 

Myös tapahtumakehystä kehitetään siten, että yritykset voivat käsitellä louhintaa tapahtuma-

analyysimallin avulla. Malli tuottaa jatkuvan, peräkkäisen tapahtumasarjan, jossa prosessien 

louhintasovellukset, kuten Power Automaten Process Advisor, voivat tuottaa monipuolisia 

prosessianalyyseja. 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2021wave1/data-platform/dataverse-api
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Muiden liiketoimintatapahtumien lähettäminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Ulkoiset tapahtumat käsitellään entistä nopeammin, joten liiketoimintaprosessit ovat aiempaa 

reagoivampia. 

Toiminnon tiedot 

Ulkoiset yritystapahtumat käyttävät mukautettuja ohjelmointirajapintoja, jotka on määritetty 

siten, että Dataversessa ei ole synkronista logiikkaa eikä tietotoimintoja. Sovellukset lähettävät 

ulkoisia liiketoimintatapahtumia Dataverseen, joten logiikka voidaan soveltaa asynkronisesti. 

Nämä mukautetut ohjelmointirajapinnat on määritetty seuraavalla tavalla: 

• päätoiminnolle ei ole rekisteröity laajennustyyppiä 

• Sallitun mukautetun käsittelyvaiheen tyyppi -ominaisuuden arvoksi on määritetty Vain 

asynkroninen. 

• Vastauksen ominaisuuksia ei ole. 

Tämä toiminto tunnistaa näiden mukautettujen ohjelmointirajapintojen yksilöllisen määrityksen 

ja optimoi tavan, jolla Dataverse vastaa näihin tapahtumiin. Ilman mukautetun 

ohjelmointirajapinnan synkronista logiikkaa tai tietotoimintoja näitä tapahtumia ei voi peruuttaa. 

Dataverse vastaa heti osoittaen, että tapahtuma on hyväksytty, ja ohittaa logiikan vaatiman ajan, 

joka yleensä edellytetään synkronisten tietojen tai loogisten operaatioiden täyden käsittelyn 

vahvistamiseksi. 

Tämän ansiosta sovellukset voivat lähettää tapahtumia Dataverseen huomattavasti normaalia 

nopeammin. 

Lisätietoja: 

• Microsoft Dataversen liiketoimintatapahtumat 

• Mukautettujen ohjelmointirajapintojen luominen ja käyttäminen 

https://docs.microsoft.com/power-apps/developer/data-platform/reference/entities/customapi#BKMK_AllowedCustomProcessingStepType
https://docs.microsoft.com/power-apps/developer/data-platform/business-events
https://docs.microsoft.com/power-apps/developer/data-platform/custom-api
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Prosessien louhinnan käyttäminen tapahtumien kanssa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Joulukuu 2022 Helmikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Prosessien louhinta mahdollistaa liiketoimintaprosessien tarkan analyysin, joka tunnistaa 

pullonkaulat ja mahdollisuudet prosessin optimointia varten. 

Toiminnon tiedot 

Prosessin louhinta auttaa analysoimaan monimutkaisia, päivittäin käytössä olevia 

yrityssovellusten ja -ratkaisujen liiketoimintaprosesseja. Prosessien louhinnan tavoite on auttaa 

asiakkaita tunnistamaan prosessin pullonkaulat, luomaan mahdollisuuksia 

liiketoimintaprosessien optimoimiseksi ja vähentää kustannusten käsittelyä. 

Tämä toiminto tarjoaa alkuperäisen ympäristön ominaisuudet liiketoimintatapahtumien 

tehostamiseksi hallitussa Data Lake -tallennustilassa sekä näiden tapahtumien sieppaamisen 

vakioskeemassa. 

Data Lake -tallennustilaan tallennettu tapahtuma tuottaa jatkuvan, peräkkäisen tapahtumasarjan, 

jota prosessien louhinnan sovellukset, kuten process advisor Power Automatessa, käyttää 

monipuolisten prosessianalyysien tuottamisessa. 

Dataversen laajennettavuus 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataverse on laajennettava tietolähde. Asiakkaat voida luoda esimerkiksi mukautettua 

logiikkaa, taulukoita, lomakkeita, sovelluksia ja .NET-laajennuskokoonpanoja, joilla voi joko 

laajentaa aiemmin luotuja ominaisuuksia tai luoda uusia liiketoimintatarpeiden mukaisia 

ominaisuuksia. Dataversen vähäkoodinen laajennettavuus antaa fuusiokehitystiimeille 

mahdollisuuden laajennettavuuden vaivattomaan käyttämiseen. 

https://docs.microsoft.com/power-automate/process-advisor-overview
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Laajennusten riippuvaisten kokoonpanojen tuki 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

30. heinäkuuta 

2022 

Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Laajennettuja laajennustoimintoja voi nyt lisätä sisällyttämällä riippuvaisia kokoonpanoja 

laajennuksen muodostus- ja rekisteröintiprosessin aikana. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa asiakkaille mahdollisuuden sisällyttää riippuvaisia kokoonpanoja 

laajennuksen muodostus- ja rekisteröintiprosessien osana. Asiakkaat voivat sisällyttää kaikki 

pakolliset laajennuskokoonpanot NuGet-pakettiin ja rekisteröidä tämän paketin laajennuksen 

rekisteröintiprosessin aikana tuettujen työkalujen tai ratkaisujen avulla. 

Toiminnon toinen etu on järjestelmän kapasiteetin käytön säästöt, sillä nämä NuGet-paketit ovat 

osa Microsoft Azure -tiedostosäilöä relaatiotietokannan sijaan. NuGet-paketti tallennetaan 

Azure-tiedostosäilöön laajennuksen rekisteröintiprosessin aikana sen jälkeen, kun 

laajennuskokoonpanon ja laajennustyypin tarkistukset on suoritettu. 

Tämä toiminto purkaa laajennuspaketin koodauksen ja suorittaa laajennuksen 

liiketoimintalogiikan eristysympäristölaajennusten avulla. 

Power Fx:n käyttöönotto Dataversen liiketoimintasäännöissä 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä ominaisuus parantaa tekijän kokemusta käsiteltäessä liiketoimintasääntöjä Microsoft Dataversessa. 
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Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä liiketoimintasääntöjen luonti on kooditon ja/tai ammattikehittäjän kokemus. 

Yksinkertaiset ehdot tai säännöt rajoittavat usein koodittomia suunnittelijakokemuksia. 

Liiketoimintasäännön määrittelykokemus laajennetaan vähäkoodiseksi Power Fx:n avulla. Se on 

vähäkoodinen kieli, jota käytetään koko Microsoft Power Platformissa. Se on yleinen, vahvasti 

tyypitetty, deklaratiivinen ja funktionaalinen ohjelmointikieli. Tämän ominaisuuden avulla 

voidaan luoda fuusiotiimejä kirjoittamaan laajennettuja liiketoimintasääntöjä Dataversessa ilman, 

että olisi käytettävä kehittämisen koko sovelluksen elinkaaren hallintaa (ALM). 

Dataverse-infrastruktuurin toiminnot 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataverse on kaikkien Microsoft Power Platform- ja Dynamics 365 -sovellusten 

oletustietoympäristö. Microsoft Dataverse suoritetaan maailmanlaajuisessa infrastruktuurissa, 

mikä varmistaa asiakastietojen saatavuuden, luotettavuuden sekä korkeimman tason suojauksen 

ja vaatimustenmukaisuuden. 

Tietueen omistaja voi tarkastella luetteloa kaikista käyttäjistä, joilla on tietueen 

käyttöoikeus 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Lokakuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla tietueen omistaja näkee luettelon käyttäjistä, joilla on tietueen 

käyttöoikeus. 

Toiminnon tiedot 

Tietueiden omistajan on helppo jakaa tietueita työtovereiden kanssa Microsoft Dataversessa 

tehtävää yhteistyötä varten. On kuitenkin mahdollista, että vähitellen ei olla enää selvillä siitä, 

kenen kanssa tietue on jaettu ja kuka voi käyttää tietueita käyttöoikeusroolin oikeuksien 

mukaisesti. Tämä toiminto antaa omistajille mahdollisuuden laajentaa tietueen 

käyttöoikeustarkistus sisältämään kaikkien niiden käyttäjien näyttämisen, joilla on tietueiden 

käyttöoikeus. 
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Microsoft 365 -yhteistyö 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataversen avulla voi käyttää monia yhteistyöominaisuuksia, mukaan lukien 

integrointeja monien Microsoft 365 -tuotteiden kanssa. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi 

Microsoft Exchange, Outlook ja Teams. Olipa kyse sitten sähköpostien lähettämisestä tai 

vastaanottamisesta, Teams-kokouksien luomisesta tai niihin liittymisestä taikka Teams-

keskustelujen liittämisestä tietueisiin, Dataverse antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä 

yhteistyötä työtoverien kanssa koko yrityksessä sovelluksia vaihtamatta. 

Postilaatikon hyväksymisprosessin delegoiminen 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 Joulukuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Jos Exchange Onlinen kanssa käytetään Dynamics 365:tä, edellytyksenä on tällä hetkellä, että 

käyttäjä, jolla on yleisen järjestelmänvalvojan tai Exchange-järjestelmänvalvojan rooli, hyväksyy 

postilaatikot, ennen kuin ne voidaan synkronoida Dynamics 365:n kanssa. Uusia Dynamics 365 -

käyttäjiä ehkä lisätään säännöllisesti ja yritys ehkä haluaa delegoida postilaatikon 

hyväksyntäprosessin jollekulle, jolla ei ole yleisen järjestelmänvalvojan tai Exchange-

järjestelmänvalvojan roolia. 

Toiminnon tiedot 

Yleinen järjestelmänvalvoja tai Exchange-järjestelmänvalvoja voi delegoida postilaatikon 

hyväksyntäprosessin muille käyttäjille tai tiimille. Käyttäjä, jolle tämä delegoitu käyttöoikeus on 

myönnetty, voi hyväksyä postilaatikon vaikka hän ei olisikaan yleinen järjestelmänvalvoja tai 

Exchange-järjestelmänvalvoja. 



 

 

Takaisin Sisällykseen Microsoft Dataverse 556 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Power Apps -yhteistyö 

Yleiskatsaus 

Microsoft Dataversen sisään luodaan reaaliaikainen yhteistyöinfrastruktuuri käyttämällä Azure 

Fluid Relay -palveluita, joiden ansiosta Power Apps -tekijät ja Unified Interface -käyttäjät voivat 

käyttää yhteistavoitettavuus- ja yhteismuokkausominaisuuksia. Infrastruktuuria voi skaalata 

kolmannen osapuolen yhteistyöskenaarioissa. Siitä tulee olennainen osa laajentuvien 

yhteistyöominaisuuksia, kuten fuusiotiimien välillä olevan yhteystyön puutteita vähentäviä 

kommentointia ja ilmoituksia. 

Yhteistyön tekeminen rinnakkaistavoitettavuuden ja yhteismuokkaamisen avulla 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Syyskuu 2022 Marraskuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto helpottaa reaaliaikaista mallipohjaisten sovellusten yhteistavoitettavuus- ja 

yhteismuokkausskenaarioissa. Niinpä se antaa fuusiotiimeille mahdollisuuden yhteistyön ja 

tuottavuuden parantamiseen sekä rohkaisee tiimejä tällaiseen toimintaan. 

Toiminnon tiedot 

Olennaista vähäkoodisuuden ottamisessa käyttöön koko organisaatiossa on osallistaa nykyiset 

ammattikehittäjät tähän toimintaan sekä antaa kehittäjien ja maallikkojen fuusiotiimeille 

mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Microsoft Dataversen ottaminen käyttöön reaaliaikaisena 

yhteistyöympäristönä auttaa yhdistämään fuusiotiimien jäsenet ja kokemukset. Tällä tavoin sekä 

maallikko- että ammattikehittäjät voivat aloittaa työskentelyn valitsemallaan työkalulla samalla, kun 

he tekevät sujuvasti yhteistyötä ja tuottavat yhdessä arvoa digitaalisen uudistumissiirtymän osana. 

Fuusiotiimikokemuksessa on olennaista mahdollisuus muodostaa koontiversioita tekemällä 

samanaikaisesti yhteistyötä useiden työtovereiden kanssa. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa 

tekijöille otetaan käyttöön yhteistavoitettavuus- ja yhteismuokkauskokemus. Käyttäjien osalta 

otetaan käyttöön yhteistavoitettavuuskokemus. Tekijät näkevät sovelluksia muodostettaessa 

muut henkilöt reaaliaikaisesti, ja he voivat tehdä samanaikaisesti muokkauksia saman 

sovelluksen eri sivuilla. Tällä tavoin käyttäjien asiakirjojen yhteismuokkauksesta tuttu erittäin 

tuottava yhteistyökokemus tuodaan myös ohjelmistokehitystyöhön, joka on perinteisesti 

luottanut hitaaseen ja asynkroniseen yhteistyötiimien haarautumis-, yhdistämis- ja 

koontiprosessiin. 
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Virtuaalitaulukot 

Yleiskatsaus 

Virtuaalitaulukoiden avulla Microsoft Dataverse voi tuoda esiin Dataversen relaatiosäilöön 

tallennetut tiedot Power Platformissa käytettäviksi. Virtuaalitaulukon kautta käytetyt tiedot 

näyttävät ja toimivat kuten alkuperäinen Dataverse-taulukko. SQL Serverin tietoja voidaan 

esimerkiksi käyttää Dataverse-taulukoiden kautta käyttämällä Dataverse-ohjelmointirajapintoja 

ja -laajennuksia. Niillä voi myös olla suhteita alkuperäisiin Dataverse-taulukoihin, kuten tileihin, 

yhteyshenkilöihin ja muihin luotaviin mukautettuihin taulukoihin. 

Virtuaalitaulukoiden avulla voidaan muodostaa yhteys taulukkomuotoisiin tietoihin (SQL, Excel, 

SharePoint), muihin kuin taulukkomuotoisiin tietoihin (Data Lake -tallennustila, Azure Cosmos 

DB, SAP), suorien OData-kutsujen kautta käytettyihin tietoihin tai mukautettuihin yhteyksiin, joita 

käyttäjät voivat muokata tarpeitaan varten. 

Dataverse-esiintymien väliset virtuaalitaulukot 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus 

Käyttäjille automaattisesti Tammikuu 2023 Ilmoitetaan myöhemmin 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat käyttää virtuaalitaulukoita kahden eri Microsoft Dataverse -ympäristön välillä. 

Tämä toiminto auttaa organisaatioita, joilla on useiden organisaatioiden jakamia tärkeitä tietoja 

sovelluksissa. 

Toiminnon tiedot 

Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat luoda virtuaalitaulukon yhteen Dataverse-ympäristöön, 

jonka avulla voi käyttää toisen Dataverse-ympäristön tietoja. Tämän ansiosta käyttäjät, joilla voi 

olla useita Dataverse-organisaatioita, voivat käyttää olemassa olevia tietoja ja välttää sisällön 

kaksoiskappaleet organisaatioissa.
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Hallinto ja hallinta 
Hallintoa ja hallintaa koskeva suunnittelu ja 

valmistautuminen vuoden 2022 2. julkaisuaallossa 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja hallinnon ja hallinnan uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Microsoft Power Platform sisältää joukon hallinnon ja hallinnan ominaisuuksia, jotka koskevat 

Power Platformia, Dynamics 365 -sovelluksia ja Microsoft Dataversea. Nämä ominaisuudet on 

suunniteltu auttamaan järjestelmänvalvojia ja IT-ammattilaisia määrittämään, turvaamaan, 

hallinnoimaan ja seuraamaan Microsoft Power Platformin ja sen komponenttien käyttöä ja 

käyttöönottoa koko yrityksessä. Power Platform -hallintakeskus on yhtenäinen Microsoft Power 

Platform -järjestelmänvalvojille tarkoitettu käyttökokemus. Myös saatavana olevat yhtenäinen 

ohjelmointirajapinta ja monipuoliset työkalut, kuten PowerShell-cmdlet-komennot, toteuttavat 

täysin automatisoitavia hallintaominaisuuksia käyttövalmiin portaalikokemuksen lisäksi. 

Tämän aallon tärkeimmät panostukset: 

• Järjestelmänvalvojan mahdollisuutta hahmottaa käyttöoikeuksien käyttöä organisaatiossa ja 

käyttöoikeuksien vaivatonta määrittämistä käyttäjille parannetaan. 

• Jatketaan uusien tuotteiden lisäämistä Azuren käytön mukaan maksettavaan tilaukseen. 

• Talous- ja toimintosovellusten kokeiluversion tuen tuominen Power Platform -

hallintakeskukseen kokeiluversioiden yhtenäistä hallintaa varten. 

• EU:n tietorajojen noudattamisen varmistaminen kaikissa palveluissa. 
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Panostusalueet 

 

Panostusalueet 

Power Platformin hallitut ympäristöt 

Hallittujen ympäristöjen ottaminen käyttöön joissakin tai kaikissa ympäristöissä Power Platform -

hallintakeskuksessa antaa Power Platform -järjestelmänvalvojien käyttöön kasvavan joukon uusia 

Premiun-hallintaominaisuuksia. Hallitut ympäristöt ovat uusi yksinkertainen tapa, jolla 

järjestelmänvalvojat saavat kätevästi lisää näkyvyyttä ja paremmat mahdollisuudet 

vähäkoodisten resurssien hallinnointiin. 

Hallitut ympäristöt sisältävät joukon Premium-hallintaominaisuuksia, jotka ovat saatavana vain 

käyttöönotetuissa ympäristöissä. Nämä Premium-hallintaominaisuudet edellyttävät, että 

järjestelmänvalvojat määrittävät käyttöoikeudet kaikille kyseisen ympäristön aktiivisille käyttäjille. 

Tämä on jatkuva panostus, sillä Microsoft lisää jatkossakin tehokkaita ja helppokäyttöisiä 

hallittujen ympäristöjen hallinnointiin tarkoitettuja ominaisuuksia. 

Järjestelmänvalvojan asetukset 

Järjestelmänvalvojilla on asetuksia sovellusten ja palvelujen hallintoon ja hallintaan. Nämä 

asetukset kattavat kaikki Dynamics 365 -tuoteperheiden tuotteet. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

hallinnon ja hallinnan julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

https://aka.ms/Plan/2022RW2/Governanceandadministration
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Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Uudet ja suunnitellut hallinnon ja hallinnan toiminnot 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Järjestelmänvalvojan asetukset 

Power Platform -hallintakeskuksen asetukset antavat järjestelmänvalvojille mahdollisuuden 

sovellusten ja palvelujen hallintoon ja hallintaan. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hallintakeskuksen asetusten 

modernisointi 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 2022 Lokakuu 

2022 

Microsoft Power Platformin 

vuokraajan eristyksen tuki ja 

sallittujen vuokraajien luettelo 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

28. 

helmikuuta 

2022 

Tammikuu 

2023 

Power Platformin hallitut ympäristöt 

Power Platform -järjestelmänvalvojat saavat Premium-tason hallintaominaisuuksia hallittujen 

ympäristöjen avulla. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Hallitut 

ympäristöt 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

analyytikkojen antamana 

30. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Järjestelmänvalvojan asetukset 

Yleiskatsaus 

Järjestelmänvalvojilla on asetuksia sovellusten ja palvelujen hallintoon ja hallintaan. Nämä 

asetukset kattavat kaikki Dynamics 365 -tuoteperheiden tuotteet. 

Hallintakeskuksen asetusten modernisointi 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto vähentää vanhojen järjestelmien, kuten verkkoasiakasohjelman, tarvetta ja 

parantaa asetusten käytettävyyttä ja löytämistä Power Platformissa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä Power Platform -sovellusten ja -palvelujen hallinta-asetuksia on yli 200. Ympäristön 

hallinta edellyttää, että asiakkaat siirtyvät monenlaisissa vanhoissa kokemuksissa. Kaikki 

asetukset yhdistetään yhteen Power Platform -hallintakeskuskokemukseen, mikä helpottaa 

yleisten hallintatehtävien löytämistä ja suorittamista. 

Microsoft Power Platformin vuokraajan eristyksen tuki ja sallittujen vuokraajien luettelo 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

28. helmikuuta 

2022 

Tammikuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Järjestelmänvalvojat voivat hallita vuokraajassa Azure AD -pohjaisten yhdistimien tietojen 

luvattomaan siirtoon ja tietoihin soluttautumiseen liittyviä riskejä ottamalla vuokraajien 

eristämisen käyttöön Microsoft Power Platform -yhteyksissä. Tällä tavoin voidaan kieltää 

yhteydet omasta vuokraajasta ulkoisiin vuokraajiin. Se estää muita vuokraajia muodostamasta 

Power Platform -yhteyksiä omaan vuokraajaan. 

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää niitä hyväksyttäviä liiketoimintatilanteita varten, joissa 

tällaiset vuokraajien väliset yhteydet on otettava käyttöön, sellaisten nimenomaisesti sallittujen 

vuokraajien luettelon, joita vuokraajan eristäminen ei koske. Järjestelmänvalvojat voivat myös 

määrittää suunnan, jossa vuokraajien väliset suhteet sallitaan (saapuvat ulkoisesta vuokraajasta, 

lähtevät omasta vuokraajasta tai molemmat). 

Toiminnon tiedot 

Vuokraajan eristämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käyttöön 

itsepalveluominaisuudella Power Platform -hallintakeskuksessa: Jos vuokraajan eristäminen 

on otettu käyttöön, mitään Azure AD -pohjaista yhdistintä ei voi enää käyttää vuokraajien 

välisten yhteyksien luomiseen vuokraajasta tai vuokraajaan. Jos asiakkaat halusivat aiemmin 

ottaa vuokraajan eristämisen käyttöön, heidän oli luotava tukipalvelupyyntö. Nyt oman 

vuokraajan eristämisasetuksia voi hallita Power Platform -hallintakeskuksessa. 
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Vuokraajan eristämisen ulkopuolelle jäävien sallittujen vuokraajien luettelon valitseminen: 

Tällä uudella vuokraajan eristämisen ominaisuudella luvallisten liiketoimintaskenaarioiden voidaan 

antaa muodostaa jatkossakin yhteyksiä nimenomaisesti määritettyihin vuokraajiin, vaikka kaikki 

muut yhteydet olisi estetty. Myös yleismerkkiä * tuetaan, jos kaikki vuokraajat on otettava käyttöön 

saapuvien tai lähtevien suunnassa, sen sijaan että yksittäiset vuokraajat määritettäisiin. 

Katso myös 

Vuokraajien väliset saapuvien ja lähtevien rajoitukset (dokumentaatio) 

Power Platformin hallitut ympäristöt 

Yleiskatsaus 

Hallittujen ympäristöjen ottaminen käyttöön joissakin tai kaikissa ympäristöissä Power Platform -

hallintakeskuksessa antaa Power Platform -järjestelmänvalvojien käyttöön kasvavan joukon uusia 

Premiun-hallintaominaisuuksia. Hallitut ympäristöt ovat uusi yksinkertainen tapa, jolla 

järjestelmänvalvojat saavat kätevästi lisää näkyvyyttä ja paremmat mahdollisuudet 

vähäkoodisten resurssien hallinnointiin. 

Hallitut ympäristöt sisältävät joukon Premium-hallintaominaisuuksia, jotka ovat saatavana vain 

käyttöönotetuissa ympäristöissä. Nämä Premium-hallintaominaisuudet edellyttävät, että 

järjestelmänvalvojat määrittävät käyttöoikeudet kaikille kyseisen ympäristön aktiivisille käyttäjille. 

Tämä on jatkuva panostus, sillä Microsoft lisää jatkossakin tehokkaita ja helppokäyttöisiä 

hallittujen ympäristöjen hallinnointiin tarkoitettuja ominaisuuksia. 

Hallitut ympäristöt 

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

30. kesäkuuta 

2022 

Lokakuu 2022 

Liiketoiminta-arvo 

Hallittujen ympäristöjen avulla saadaan käyttöön joukko hallinto-ominaisuuksia, jotka 

yksinkertaistavat, automatisoivat ja sujuvoittavat Power Platformin IT-hallintaa. 

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa hallitut ympäristöt käyttöön muutamalla napsautuksella missä 

tahansa ympäristössä. Tällä tavoin he saavat käyttöönsä paremman näkyvyyden ja hallinnan 

vähemmällä vaivalla, mikä parantaa kaikkien vähäkoodista resurssien laaja-alaista hallintaa. 

Hallitut ympäristöt on jatkuva panostus, jolla lisätään tehokkaita ja helppokäyttöisiä 

hallintaominaisuuksia tukemaan Power Platform -järjestelmänvalvojia. 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/cross-tenant-restrictions
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Toiminnon tiedot 

Hallittujen ympäristöjen ensimmäisessä aallossa otetaan käyttöön seuraava ominaisuusjoukko: 

• yhden napsauksen aktivointikokemus Power Platform -hallintakeskuksessa 

• järjestelmänvalvojille kerran lähetettävä tervehdyssähköpostiviesti ensimmäisen hallitun 

ympäristön käyttöönoton jälkeen. Viestissä nostetaan esille hallittujen ympäristöjen arvo 

sekä annetaan lisätietoja ja kerrotaan resursseista. 

• viikoittaisissa järjestelmänvalvojan koosteissa on ennakoivia merkityksellisiä tietoja 

(esimerkiksi passiivisista sovelluksista ja työnkuluista) 

• jakamisen hallinta antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden hallita tekijöiden tekemää 

jakamista jakokäytäntöjen avulla. Kyse voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta rajoittaa niiden 

henkilöiden määrää, joiden kanssa pohjaan perustuva sovellus voidaan jakaa, tai 

mahdollisuudesta estää jakaminen käyttöoikeusryhmien avulla. 

• hallittujen ympäristöjen tietokäytäntöjen näyttäminen antaa järjestelmänvalvojille 

mahdollisuuden päätellä vaivattomasti, mitä käytäntöjä ympäristössä on määritetty. 

Katso myös 

Hallittujen ympäristöjen yleiskatsaus (dokumentaatio)

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/managed-environment-overview


 

 

Takaisin Sisällykseen Tietojen integrointi 565 

Dynamics 365:n vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma Versio 22.2.2 

Tietojen integrointi 
Tietojen integroinnin vuoden 2022 2. julkaisuaaltoa koskeva 

suunnittelu ja valmistautuminen 

TÄRKEÄÄ Vuoden 2022 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on 

tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Tässä 

artikkelissa on tuotteen yleiskatsaus sekä tietoja tietojen integroinnin uusista ja suunnitelluista 

toiminnoista. 

Yleiskatsaus 

Tietojen integrointi on Microsoft Intelligent Data Platformin keskeinen osa, joka mahdollistaa 

tietojen liitettävyyden muuntamisen ja integroinnin yritysten sadoissa tärkeissä pilvipalveluina ja 

paikallisesti käytettävissä tietolähteissä. 

Power Query antaa Power BI:n, Excelin, Azure Synapse, Power Appsin sekä muiden Microsoftin 

tuotteiden ja palvelujen käyttäjille mahdollisuuden käsitellä ja muuntaa tietoja sadoista lähteistä 

Microsoftin tietoekosysteemiksi M-kielen avulla. Tässä tulevassa julkaisuaallossa on useita 

massadatan suorituskykyyn ja korkeaan skaalautuvuuteen liittyviä parannuksia Azure Synapsen, 

Dataversen, Snowflaken, Databricksin, Google BigQueryn ja Amazon Redshiftin 

liitettävyysskenaariossa sekä monissa muissa Power Query -yhdistimissä. 

Odotettavissa on myös useita parannuksia, kuten lisäkäyttöoikeusroolit, lokit ja VNet-

diagnostiikka. Power Query Onlinen ja tietovoiden Power Queryn editori- ja 

muuntokokemuksessa on odotettavissa uusia muunnoksia ja ominaisuuksia, jotka 

yksinkertaistavat visuaalista tietojen valmistelua visuaalisessa muokkausympäristössä. 

Panostusalueet 

 

Panostusalueet 
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Tietovuot 

Tietovuot antavat käyttäjille mahdollisuuden vähäkoodiseen, omatoimiseen tietojen 

valmistelukokemukseen Power Queryn avulla. Käyttäjät saavat tällä tavoin käyttöönsä 

orkestrointi-, automatisointi- ja seurantaominaisuuksia, joiden avulla he voivat integroida tietoja 

Microsoft Power BI:ssä, Power Platformissa, Dynamics 365:ssä ja Azuressa monien muiden 

käyttäjien ja sovellusten käyttöön. 

Power Query Online 

Power Query Online on a tiedonsiirtokokemus ja tietojen valmistelukokemus online-käyttäjille. 

Tämä kokemus kattaa useita eri Microsoft-tuotteita ja -palveluita, esimerkiksi Power BI:n, Power 

Platformin ja Dynamic 365 Insights -sovellusten tietovuot. Lisätietoja on kohdassa Power Query. 

Power Query -yhdistimet 

Power Query -yhdistimien ansiosta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden nopeasti satoihin 

sovelluksiin, sivustoihin, tietokantoihin, verkkopalveluihin ja tietuejärjestelmiin vaivattomilla 

vähäkoodisilla kokemuksilla. Jokainen yhdistin muodostetaan Microsoftin sujuvaa integrointia ja 

käyttöä koskevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa 

tietojen integroinnin julkaisusuunnitelmassa: 

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen 

Sovellusten järjestelmänvalvojille 

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti 

Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä 

helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien 

ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä 

julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”. 

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön 

Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai 

yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo 

saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana. 

Uudet ja suunnitellut tietojen integroinnin ominaisuudet 

Tässä aiheessa luetellaan toiminnot, jotka on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 ja maaliskuun 

2023 välisenä aikana. Koska tässä aiheessa mainitaan toimintoja, joita ei välttämättä ole vielä 

julkaistu, toimitusaikataulut saattavat muuttua ja ennakoituja toimintoja ei välttämättä 

julkaista. Lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö. 

https://www.powerquery.com/
https://aka.ms/Plan/2022RW2/Dataintegration
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Yleinen saatavuus ‑sarakkeessa oleva toiminto toimitetaan luettelossa mainitun kuukauden 

kuluessa. Toimituspäivä voi olla mikä tahansa päivä kyseisen kuukauden aikana. Julkaistuissa 

toiminnoissa näkyy koko päivämäärä, myös julkaisupäivä. 

Valintamerkki ( ) osoittaa, mitkä toiminnot on julkaistu julkisena esiversiona tai 

ennakkojulkaisuna ja mitkä ovat yleisesti saatavana. 

Tietovuot 

Tietovuo on vähäkoodinen, omatoiminen tietojen valmistelukokemus Power Queryn avulla. Näin 

on mahdollista integroida tietoja Power BI:ssä, Power Platformissa, Dynamics 365:ssä ja Azuressa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Toimintojen käyttäminen 

tietovoissa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- 

Tietojen lataaminen Azure Data 

Lake -tallennustilaan tietovoiden 

avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

 

Tietojen lataaminen 

SharePointiin CVS-muodossa 

tietovoiden avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

 

Lataaminen Azure SQL -

tietokantaan tietovoiden avulla 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, 

tekijöiden tai analyytikkojen antamana 

Marraskuu 

2022 

 

Tietojen lataaminen Azure Data 

Exploreriin tietovoiden avulla 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

 

Seuraavan sukupolven Power BI 

-tietovuot 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

 

Power Query -yhdistimet 

Power Query -yhdistimien ansiosta käytettävissä on liitettävyys satoihin sovelluksiin, sivustoihin, 

tietokantoihin, verkkopalveluihin ja tietuejärjestelmiin vähäisellä koodauskokemuksella. 
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Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Power BI DirectQueryn Azure AD -

pohjaisen kertakirjautumisen Google 

BigQuery -tuki 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

 

Power BI -tietovoiden mukautettujen 

yhdistimien tuki 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 

2023 

Power Query Online 

Power Query on tietojen liitettävyys- ja valmistelukokemus, jota käyttäjät voivat käyttää monissa 

eri Microsoft-tuotteissa ja -palveluissa, kuten Power BI:ssä, Excelissä ja Customer Insightissa. 

Toiminto Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Azure Data Explorerin KQL-

kyselyiden ja -näkymien 

määrittäminen ilman koodausta 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 

2022 

- 

Henkilökohtaisen kyselykokoelman 

tallentaminen ja järjestäminen 

Power Queryssa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 

2023 

- 

SharePoint-luetteloiden hakeminen 

selaamalla Power Query Onlinea ja 

tietovoita 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 

2023 

SharePoint-kirjastojen ja -

tiedostojen selaaminen Power 

Queryssa 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, 

markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 

2023 

Käyttö-sarakkeen arvojen kuvaus: 

• Käyttäjille automaattisesti: näitä toimintoja ovat esimerkiksi käyttökokemuksen muutokset, 

ja ne ovat automaattisesti käytössä. 
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• Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille ja analyytikoille automaattisesti: nämä 

toiminnot on tarkoitettu järjestelmänvalvojien, tekijöiden, markkinoijien tai analyytikkojen 

käyttöön, ja ne ovat automaattisesti käytössä. 

• Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana: 

järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava nämä toiminnot 

käyttöön tai määritettävä ne käyttäjille. 

Luettelo maista ja alueista, joissa Dynamics 365:n yrityssovellukset ovat saatavana, on kohdassa 

Kansainvälinen saatavuusopas. Lisätietoja maantieteellisistä alueista ja palvelinkeskuksista 

(alueista) on Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin saatavuussivulla. 

Tietovuot 

Yleiskatsaus 

Tietovuot antavat käyttäjille mahdollisuuden vähäkoodiseen, omatoimiseen tietojen 

valmistelukokemukseen Power Queryn avulla. Käyttäjät saavat tällä tavoin käyttöönsä 

orkestrointi-, automatisointi- ja seurantaominaisuuksia, joiden avulla he voivat integroida tietoja 

Microsoft Power BI:ssä, Power Platformissa, Dynamics 365:ssä ja Azuressa monien muiden 

käyttäjien ja sovellusten käyttöön. 

Toimintojen käyttäminen tietovoissa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Laajennettavia keräämis-, muuntamis- ja lataamisputkia käyttämällä voidaan kehittää tietovoita 

kätevästi entistä vaivattomammin ja joustavammin. 

Toiminnon tiedot 

Tämä toiminto antaa mahdollisuuden käyttää toimintoja, kuten jollekin/kullekin ja ehdollista 

haarautumista, Power Query -työnkulkuun tutussa Power Query -editorissa. Tämän toiminnon 

avulla voidaan luoda entistä vakaampia ja joustavampia keräämis-, muuntamis- ja lataamisputkia 

Power Query -tietovoissa. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Tietojen lataaminen Azure Data Lake -tallennustilaan tietovoiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tietoja voi tallentaa Azure Data Lake -tallennustilaan tietovoiden avulla. 

Toiminnon tiedot 

Tämä uusi toiminto antaa mahdollisuuden ladata tietoja Azure Data Lake -tallennustilaan 

tietovoiden avulla. Latauksen päivitysmenetelmiä (esimerkiksi liittämistä tai korvaamista) voi 

hallita useilla eri vaihtoehdoilla. CSV- ja Parquet-tiedostojen käyttämistä tuetaan. 

Tietojen lataaminen SharePointiin CVS-muodossa tietovoiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Power BI:n Data Lake -vakiovaihtoehdon lisäksi tietoja voidaan tallentaa SharePoint-sivustoille. 

Toiminnon tiedot 

Tämä uusi toiminto antaa mahdollisuuden ladata tietoja CVS-muodossa mihin tahansa 

SharePoint-kansioon tietovoiden avulla. Valittavana on myös latauksen päivitysmenetelmien 

(esimerkiksi liittäminen ja korvaaminen) hallintavaihtoehtoja, joten joustavuutta on runsaasti. 

Ladattavien tietojen oletuskohde on Power BI:n Data Lake -tallennustila. SharePoint on lisäkohde. 
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Lataaminen Azure SQL -tietokantaan tietovoiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen 

antamana 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Vakiokohteena käytettävän Power BI:n Data Lake -tallennustilan lisäksi tietoja voidaan tallentaa 

Azure SQL:ssä tietovoiden avulla. 

Toiminnon tiedot 

Tämän uuden toiminnon avulla voit ladata tietoja mihin tahansa Azure SQL -tietokantaan 

tietovoiden avulla. Yhdistämismääritystä voidaan käyttää uusien taulukoiden luomiseen tai 

aiemmin luotujen taulukoiden lataamiseen. Valittavana on myös latauksen päivitysmenetelmien 

(esimerkiksi liittäminen tai korvaaminen) hallintavaihtoehtoja, joten tietojen latausta voi hallita 

joustavasti. 

Ladattavien tietojen oletuskohde on Power BI:n Data Lake -tallennustila. Azure SQL on lisäkohde. 

Tietojen lataaminen Azure Data Exploreriin tietovoiden avulla 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Käyttäjät voivat tallentaa tietoja Azure Data Exploreriin tietovoiden avulla. 

Toiminnon tiedot 

Tämän uuden toiminnon avulla voit käyttää tietovoita tietojen käsittelyssä ja muuntamisessa. 

Lopulliset tulokset voit ladata Azure Data Exploreriin. Tiedot voidaan ladata uusiin taulukoihin tai 

yhdistää olemassa oleviin taulukoihin Azure Data Explorerissa. 
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Seuraavan sukupolven Power BI -tietovuot 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tietovuot ovat omatoiminen pilvipohjainen tietojen valmistelutekniikka, joka auttaa asiakkaita 

tuomaan tietoja Power BI:hin. Tietovoiden Power BI -tekijät voivat esimerkiksi korottaa 

tietomuuntojen uudelleenkäytettävyyttä ja vähentää tietolähteiden kuormitusta keskittämällä 

tietojen valmistelutehtävät tietovoihin, joita muut Power BI -tekijät voivat hyödyntää 

tietojoukkojen luontiin esimerkiksi Power BI:ssä ja Excel-työkirjoissa. 

Toiminnon tiedot 

Power BI -tietovoiden uusi sukupolvi parantaa nykyisiä kokemuksia ja toimintoja seuraavin tavoin: 

• Tietovuon automaattinen tallennustoiminto tallentaa tietovoihin tehdyt muutokset 

automaattisesti pilvessä olevaan tietovuoluonnokseen, joten muokkausta voi jatkaa 

myöhemmin. 

• Taustajulkaisutoiminto siirtää kyselyn tarkistuksen taustalle, joten tietovuo voidaan julkaista 

ilman mahdollisesti pitkäkestoisen tarkistusprosessin valmistumisen odottamista. Jos 

vahvistusvirheitä havaitaan, ne raportoidaan tietovuokokemuksen kautta. 

• Parannettu tietovuon virheenkorjaus- ja valvontakokemus vähentää päivitysvirheiden 

tutkimiseen ja korjaamiseen kuluvaa aikaa. 

• Tietovuon tuloksen lataamista uusiin kohteisiin tuetaan samoin kuin tietojen lataamista 

VNetsissä olevista tietolähteistä. 

Power Query -yhdistimet 

Yleiskatsaus 

Power Query -yhdistimien ansiosta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden nopeasti satoihin 

sovelluksiin, sivustoihin, tietokantoihin, verkkopalveluihin ja tietuejärjestelmiin vaivattomilla 

vähäkoodisilla kokemuksilla. Jokainen yhdistin muodostetaan Microsoftin sujuvaa integrointia ja 

käyttöä koskevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 
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Power BI DirectQueryn Azure AD -pohjaisen kertakirjautumisen Google BigQuery -tuki 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Yritysasiakkaat ovat pyytäneet usein mahdollisuutta käyttää Power BI DirectQueryn Azure Active 

Directory -pohjaista kertakirjautumisen tukea Google BigQuery -yhdistimessä. Vuoden 2022 2. 

julkaisuaallossa Power BI:n Google BigQuery -tietoihin voidaan muodostaa yhteys Power BI 

DirectQueryn Azure Active Directory -kertakirjautumisen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Power BI DirectQueryn Azure AD -pohjaista kertakirjautumista voidaan käyttää muodostamaan 

yhteys Google BigQuery -tietoihin Power BI -kokemuksissa. Tämän toiminnon ottaminen 

käyttöön saattaa edellyttää joidenkin kyselyjen ja raporttien uudelleenmuodostamista. 

Power BI -tietovoiden mukautettujen yhdistimien tuki 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Mukautettuja yhdistimiä voidaan käyttää Power BI -tietovoissa paikallista tietoyhdyskäytävää 

hyödyntämällä. 

Toiminnon tiedot 

Mukautettujen yhdistimien tuki lisätään Power BI -tietovoissa paikallista tietoyhdyskäytävää 

hyödyntämällä. Tällä tavoin mukautettu Power Query -yhdistin voidaan tarkistaa ja sitä voidaan 

käyttää Power Query Onlinessa ja tietovoissa ennen sertifiointia. 
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Power Query Online 

Yleiskatsaus 

Power Query Online on a tiedonsiirtokokemus ja tietojen valmistelukokemus online-käyttäjille. 

Tämä kokemus kattaa useita eri Microsoft-tuotteita ja -palveluita, esimerkiksi Power BI:n, Power 

Platformin ja Dynamic 365 Insights -sovellusten tietovuot. Lisätietoja on kohdassa Power Query. 

Azure Data Explorerin KQL-kyselyiden ja -näkymien määrittäminen ilman koodausta 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Marraskuu 2022 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon ansiosta Azure Data Explorer -tietokannan tekijät voivat määrittää sujuvasti 

KQL-kielisiä näkymiä ja kyselyjä koodittoman Power Query -kokemuksen avulla. 

Toiminnon tiedot 

Azure Data Explorerin koodittomien KQL-kyselyjen ja -näkymien luontikokemus Power Queryssa 

on luokkansa paras. Niinpä Azure Data Explorer -tietokannoissa olevia liiketoimintatietoja 

voidaan hallita, ja myös muut organisaation jäsenet voivat käyttää niitä. 

Henkilökohtaisen kyselykokoelman tallentaminen ja järjestäminen Power Queryssa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

Maaliskuu 2023 - 

Liiketoiminta-arvo 

Tämän toiminnon avulla voit personoida oman Power Query -kokemuksen järjestämällä oman 

kyselyvalikoiman ja hallitsemalla sitä. 

https://www.powerquery.com/
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Toiminnon tiedot 

Voit räätälöidä oman Power Query -kokemuksen järjestämällä henkilökohtaisen 

kyselyvalikoiman. Sen avulla voit helposti käyttää kyselyjä uudelleen myöhemmin. Tämä 

valikoima mahdollistaa omien tallennettujen kyselyjen käyttämisen suoraan Power Queryssa 

muista lähteistä kopioimisen ja liittämisen sijaan. 

Voit lisätä, muokata ja poistaa kyselyjä valikoimasta. 

SharePoint-luetteloiden hakeminen selaamalla Power Query Onlinea ja tietovoita 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 2023 

Liiketoiminta-arvo 

Tämä toiminto nopeuttaa SharePoint Online- ja SharePoint-luetteloiden valintaa, sillä sivuston 

URL-osoitetta ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti. 

Toiminnon tiedot 

Aiemmin SharePoint list -yhdistintä käytettäessä luetteloiden etsimistä varten oli tiedettävä oikea 

URL-osoite tai se oli etsittävä. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa tätä prosessia yksinkertaistetaan 

niin, että etsittäviä luetteloita voi hakea suoraan SharePoint-sisältöä selaamalla. 

SharePoint-kirjastojen ja -tiedostojen selaaminen Power Queryssa 

Käyttö Julkinen 

esiversio 

Yleinen 

saatavuus 

Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille 

automaattisesti 

- Maaliskuu 2023 
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Liiketoiminta-arvo 

SharePoint-kirjastoja ja -tiedostoja on helppo selata suoraan Power Queryssa. 

Toiminnon tiedot 

Tällä hetkellä voi olla hankalaa löytää URL-osoite, jolla saadaan tietoja SharePointiin 

tallennetusta tiedostosäilöstä. Vuoden 2022 2. julkaisuaallossa tätä prosessia on yksinkertaistettu 

siten, että Power Query-kirjastoja ja niissä olevia tiedostoja voi selata suoraan SharePointissa.
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Power Platform -sovellusten 
vanhentuminen 
Vanhentunut toiminto tai ominaisuus tarkoittaa toimintoa ja ominaisuutta, joka on tarkoitus 

poistaa tulevassa julkaisussa. Toimintoa tai ominaisuutta voi edelleen käyttää, ja sitä tuetaan 

täysin siihen saakka, kun se poistetaan virallisesti. Poistamisen jälkeen toiminto tai ominaisuus ei 

enää toimi. Vanhentumisilmoitukset voivat olla voimassa muutamia kuukausia tai vuosia. 

On suositeltavaa käyttää näitä tietoja ja julkaisusuunnitelmia tuleviin julkaisuihin 

valmistautumiseen. Ilmoituksen tarkoitus on antaa riittävästi aikaa suunnitella ja päivittää koodi 

ennen vanhentuneen toiminnon tai ominaisuuden poistamista. 

• Vanhentunutta toimintoa ei kehitetä aktiivisesti, ja se voidaan poistaa myöhemmässä 

päivityksessä. 

• Poistettu toiminto ei ole käytettävissä tuotteessa. 

Ajantasainen Power Platformin vanhentumisten luettelo, joka koskee myös Power Appsia, 

Microsoft Dataversea, Power Automatea ja AI Builderia, on seuraavassa sivustossa: 

• Power Appsiin ja Power Automateen tulevia tärkeitä muutoksia (vanhentumisia) 

Muut vanhentumiset 

Muiden vanhentumisten luettelot: 

• Sales 

• Customer Service 

• Field Service 

• Talous- ja toimintosovellukset 

• Universal Resource Scheduling 

• Healthcare Accelerator 

• Financial Services Accelerator 

https://docs.microsoft.com/power-platform/important-changes-coming
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/deprecations-sales
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/deprecations-customer-service
https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/deprecations-field-service
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/removed-deprecated-features-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/common-scheduler/deprecations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/accelerator-deprecation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/financial-services/accelerator-deprecation
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Katso myös 

• Dynamics 365 ja Microsoft Cloud -toimialoille: vuoden 2022 1. julkaisuaallon suunnitelma 

• Microsoft Power Platformin vuoden 2022 1. julkaisuaallon suunnitelma 

• Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat 

• Microsoftin elinkaarikäytäntö 

https://aka.ms/Dynamics365Wave1ReleasePlan
https://aka.ms/PowerPlatformWave1ReleasePlan
https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/lifecycle/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko antaa palautetta? 

Jaa palautteesi Dynamics 365:n tai Microsoft Power Platformin (Power BI, Power Apps ja Power Automate) 

yhteisön keskustelupalstalla. Teemme parannuksia annetun palautteen perusteella. 

Jos haluat lisätietoja tästä julkaisusuunnitelmasta, seuraa meitä Twitterissä: @MSFTDynamics365. 

 

 

https://community.dynamics.com/
https://powerusers.microsoft.com/
https://twitter.com/MSFTDynamics365

