
 

 

 

Releasenotes 

 

Visma AutoPay  

Versjon 3.2.16  
 

Sist revidert:  02.12.2015 

 

 

                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

© Visma Software AS         Visma Autopay - Releasnotes versjon 3.2.16 Innhold    I 

Innholdsfortegnelse 

Innholdsfortegnelse .......................................................................................................................... I 

VISMA AUTOPAY 3.2.16 ....................................................................................................... 1 

INNLEDNING .................................................................................................................................. 1 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16 ................................................................................... 1 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.15 ................................................................................... 2 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.14 ................................................................................... 2 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.13 ................................................................................... 3 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.12 ................................................................................... 3 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.11 ................................................................................... 3 

RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.10 ................................................................................... 4 



 

© Visma Software AS         Visma AutoPay - Releasnotes versjon  3.2.16 1 

 

 

 

 

VISMA AUTOPAY 3.2.16 

Innledning 

Vi har nå gleden av å introdusere versjon 3.2.16 av AutoPay.   

Les dokumentasjonen for alle versjoner fra den du kommer fra slik at du har en viss oversikt 

over de nyheter og forbedringer som han kommet til. 

 

Vi har i versjonene fra 3.2.10 og oppover tatt gradvise steg for å gjøre AutoPay enda bedre og 

enda sikrere.  Noe an denne forbedringen ligger i selve AutoPay, mens andre deler ligger i 

AutoPay sentralen og forbedringer i viktige grunnleggende fundament i hele konseptet.   

Vi er nå i mål med denne omleggingen som gjør at AutoPay nå fremstår både raskere, sikrere, 

er enda flinkere til «å rydde opp etter seg selv» og fange opp og rapportere mulige avvik. 

 

 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.16 

 Forbedringer i funksjonen «Innbetalingsinfo»  

«Innbetalingsinformasjonen» er bilagsdokumentasjonen på alle innbetalinger som er kommet 

inn i Visma Business via AutoPay og derfor et viktig element i løsningen.  Manuelle 

benkbilag finnes jo ikke når man velger elektroniske innbetalinger, og da er det viktig at 

innbetalingsløsningen klarer å gi den dokumentasjonen som man i gamle dager fikk tilsendt 

manuelt i posten eller via e-post.   

I tidligere versjoner av AutoPay virket ikke denne funksjonen i alle situasjoner.  Dette skjedde 

bl.a. dersom man åpnet tabellen «Oppdaterte bilag» direkte uten å gå via  kobling fra 

«Oppdaterte bunter».   

Vi har nå endret dette slik at funksjonen nå er helt frikoblet slik at den virker uansett hvor du 

står i Visma Business bare du står i en av de følgende tabellene og dobbeltklikker i feltet 

«Ekstratekst» på en innbetalingslinje generert av AutoPay: 

o Bilag 

o Oppdaterte bilag  

o Kundetransaksjoner 

o Åpne kundeposter   

 

 Forbedret behandling av returdata 

I forbindelse med forbedringen av returdatabehandlingen i versjon 3.2.15 ble av hensyn det 

testing forut for release lagt inn en sjekk på antatt behandlede oppdrag per minutt.  Denne 

sjekken ble avglemt å ta vekk før release. 

Det er nå tatt vekk i versjon 3.2.16 slik at effekten av den forbedrede returdatabehandlingen 

som ble laget i versjon 3.2.15 nå får full effekt. 
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Rettinger og forbedringer 3.2.15 

 Forbedret behandling av returdata 

Ny index er innført i AutoPay databasen for raskere behandling av data.  I tillegg er 

spørringene mot databasen forenklet og vi har også fjernet en unødvendig loop. 

Alt dette for å øke hastigheten ved behandling av returdata samt unngå mulig timeout i 

databasen. 

Slik timeout forsinker databehandlingen og er derfor lite gunstig for gjennomkjøringen av 

store datamengder. 

 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.14 

 Bytte til SqlClient også i lokal AutoPay klient – gir raskere AutoPay 
AutoPay har i alle år benyttet et verktøy som heter OleDB som verktøy for kall til databasen.  

Årsaken til det var at vi for 12 års siden hadde behov for å støtte andra databaser en SQL fra 

Microsoft.  Det viser seg nå at Microsoft SQL er den eneste databasen som benyttes, og da er 

det heller ingen grunn til å fortsette å bruke et generelt verktøy. 

Ved overgang til standard SqlClient fra Microsoft har vi erfart at vi oppnår følgende: 

o  Bedre stabilitet 

o Raskere respons. 

 Innbetalingsbehandling - Rettet feil ved behandling av kreditposter 

o Kredit innbetalinger ble summert feil til beløp mot bankkonto. 

o Logikk for innsetting av forløpsnuller i feltet Motref for kreditnota er innført.  Dette 

dersom posten ikke finnes ved første oppslag uten forløpsnuller. 

 Feltet for Windows-brukernavn er utvidet fra 25 til 255 tegn 

Dette handler om anvisning inne i AutoPay der lengden på det Windows brukernavnet som 

skal angis har vært for kort for enkelte brukere. 

 Fjernet unødig loop-i-loop ved innlegging av returdata.  
Vil gi mye raskere innlegging av returdata på oppdrag med mange transaksjoner. 

 Optimalisert valg av oppdrag som skal behandles ved innlegging av returdata.  

Sorterer nå på firma i tillegg til VBsys (kilde) slik at det blir færre bytte av klient.  Det vil 

igjen øke hastigheten på gjennomkjøringen i bakgrunnsprosessen. 

 Opprydding på avtaler som av en eller annen grunn er deaktivert. 

Dette er en måte å rydde bort gamle irrelevante data på.  Det er viktig å få gjort dette løende 

slik at vi unngår at det samler seg opp data til behandling som ikke lenger skal behandles.   

Årsaken til at det er nødvendig er at det stadig skjer endringer på mange av AutoPay 

installasjonene og særlig der det er mange klienter og enda viktigere der det er mange klienter 

og mange Visma Business installasjoner (VBsys) i en og samme samme AutoPay installasjon.   

Klienter og betalingsavtaler kommer og går innenfor hver enkelt VBsys. I tillegg er det også 

slik at hele VBsys’er av og til flyttes til andre installasjoner. AutoPay må derfor rydde opp 

etter slike endringer slik at systemet ikke bruker tid på gamle «døde» data. 

o AutoPay setter fra nå av status 2 (OverførtVisma) på innbetalinger inne i AutoPay 

selv om Visma Business ikke lenger skal oppdageres. 

o AutoPay setter også endelig status på returdata remittering selv om Visma Business 

ikke lenger skal oppdageres. 

Altså en måte å rydde bort gamle irrelevante data. 

 Ny kontroll for å unngå dobbeltbetalinger etter restore av lokal backup 

Visma Business genererer en egen ID per utbetalingsoppdrag.  Vi har i noen tilfeller oppdaget 

at det er blitt lagt tilbake backup av klinter i Visma Business eller at det endog er lagt tilbake 

backup av selve AutoPay databasen.  I slike tilfeller er det fare for at allerede innsendte 

betalinger blir sendt på nytt og derved dobbeltbetalt. 
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Selv om dette kun har skjedd i noen få ganger, så har vi allikevel valgt å legge inn en ekstra 

sjekk i AutoPay sentralen.  Dersom AutoPay sentralen mottar et utbetalingsoppdrag med en 

intern Visma Business ID som er mottatt tidligere samme klient, så vil oppdraget avvist 

uansett om beløpet totalt på oppdraget er likt det forrige eller ikke.  

 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.13 

 Raskere stopp av BIG-sekvens dersom BigWinService stoppes 
På store installasjoner vil dette øke gjennomkjøringshastigheten. 

 Diverse feilrettinger i forbindelse med «Kjør AutoPay-funksjoner i egne tråder».  

Denne funksjonen ble lagt inn i AutoPay for 3.2.10 og gjør at det ikke lenger er slik at 

AutoPay og Visma Business «henger» når du står lutt for lenge inne i et AutoPay vindu. 

 Andre feilrettinger: 

o Betalingslinje uten kontonummer stoppet utlegget ved «sjekk om samme faktura er 

betalt tidligere» 

o Starte Crystal Report-viseren slik at eksport fungerer  

o Bruker parameter /u for å unngå at brukernavn fra Windows overstyrer brukernavn fra 

AutoPay kilde 

 Innbetalinger i valuta. 

Det har vist seg at AutoPay har lagt innbetalinger i valuta feil felt i Visma Business.  Det er nå 

rettet. 

 Visma Business låser seg. 

Dersom man velger Oppdragsstatus og "Andre behandlinger" er valgt i 

"Databasetransaksjoner" i "Bedriftsopplysninger" så låser Visma Business seg.  Dette var 

forårsaket av AutoPay og er nå rettet. 

 Feltet AvtaleID for innbetaling er nå åpen uansett «Banksentral».  
Dersom innbetaling hakes av på avtalen inne i AutoPay vil feltet «AvtaleID» alltid v ære 

åpent.   

Tidligere var det kun tilgjengelig for «Banksentral» lik  Nets. 

 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.12 

 Diverse problemer rundt utskrift.  
o AutoPay ignorerer nå «Vis utskriftsdialog» etter opprettelse av nye oppdrag og ved 

godkjenning av oppdrag dersom Crystal Report mangler eller ikke klarer å skrive ut. 

o Rettet feil med melding om at "CrystalDecisions.Shared, Version=10.5.3700" mangler 

når «Ikke bruk Crystal Report for remitteringsjournal» er krysset av. 

 Rettet feil ved bruk av spesielle tegn. 

Rettet feil "Utlegg av oppdrag til AutoPay avbrutt" når «Mottakers referanse» inneholder 

tegnet «'». 

 Kontonummer med understrek. 

AutoPay bakgrunnsprosess (Big Service) takler nå innbetalinger med understrek i 

kontonummer 

 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.11 
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 AutoPay kunne i gitte tilfeller gå i «evig loop».  
Rettet feil når BIG Servicen har behandlet siste innbetaling kan den gå inn i en evig loop. 

 Åpner AutoPay oppsett ved "Oppsett av EBF-system" hvis du står på søkerad eller i en tom 

betalings-tabell 

 Vis AutoPay-oppdrag hvis du står på en betaling med «ulovlig» bankpartner og velger "Hent 

returdata". 

 Advarsel i Utbetalingslogg: "Betaling med samme bankkonto (...) og KID (...) er lagt ut 

tidligere" fjernet for Lønns-transaksjoner 

 AutoPay datasynkronisering - Byttet ut OleDB SQL kall med standard Microsoft 

SqlClient. 

Se første punkt under versjon 3.2.14 ovenfor som omhandler samme endring for selve 

AutoPay klienten. 

Dette er en viktig forbedring som bør gi færre «time out» hendelser i synkroniseringen av data 

følgelig raskere behandling av synkroniseringen mellom AutoPay sentralen og lokal AutoPay 

installasjon. 

 

 

Rettinger og forbedringer 3.2.10 

 Kjør AutoPay-funksjoner i egne tråder i stedet for tråden til Visma Business 

Vi har i alle år hatt problemer med at Visma Business kunne stoppe opp dersom man sto inne 

ie et AutoPay vindu for lenge.  Problemet var stort hos enkelte og helt fraværende hos andre 

uten at vi har kunne finne ut hvorfor. 

Vi har derfor nå skrevet om koblingen mot Visma Business slik at du nå skal kunne stå inne i 

et AutoPay vindu såp lenge du vil uten at ting «henger seg».    

 Rettet feil ved behandling av innbetalinger uten KID. 

Feil ved behandling av innbetalinger uten KID dersom fakturanummerr har flere siffer enn 

fakturanummer lengde i KID-definisjonen i Visma Business. 

 Diverse rettinger rundt behandling av Innbetalinger 

o Feil ved bytte av klient under behandling av innbetalinger. 

En liten feil ved bytte av klient forsinket innlesing av innbetalinger til den enkelte 

klient i Visma Business.  Med denne rettingen går prosessen nå raskere. 

o Strukturerte innbetalinger uten KID (fakturanummer er sendt med 

innbetalingen)  
AutoPay kunne finne på å velge en nedbetalt faktura i åpen post og dermed bruke feil 

kundenummer i bokføringen. 

o Forbedret logikk der AutoPay ikke finner åpen post. 
AutoPay vil nå søke etter kundenavn eller bankkontonummer og samme beløp +/- 50 

øre. 

o Rettet feil i "Informasjonsvindu for innbetaling" 

I visse tilfeller viste AutoPay feil "mottakers ref" og meldingen fra betalingsmottaker 

kunne være formatert feil. 

 Mulighet for å overstyre antall dager bakover det skal sjekkes for utbetalinger som 

mangler returdata. 

Overstyres med verdien "AntDagerManglendeRetur" i registry SOFTWARE\Visma\AutoPay 

(SOFTWARE\Wow6432Node\Visma\AutoPay for 64-bits OS).  

 Ny integrasjon med Microsoft Word 

Ved overgang til .NET 4.5 måtte vi også bygge inn ny integrasjon mot «Word».  Dette 

benyttes i forbindelse med utfylling av avtaledokument for Avtalegiro fra kundekortet i Visma 

Business. 

 

 

 


