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Innhold  I

NYHETER I VERSJON 11.11.0
Generelt
Denne versjonen er i utgangspunktet kun en mindre tilleggs-oppdatering i forhold til versjon 11.10.x.
Med mindre uforutsette situasjoner skulle oppstå vil versjon 11.11.0 være siste oppdatering på 11.x sporet.
Alt fokus er nå rettet mot versjon 12.00 som slippes i slutten av juni 2017 og versjon 12.01 som har planlagt i
september 2017.
Det i hovedsak to grunner til at du eventuelt skal oppgradere til versjon 11.11.0 og ikke vente på versjon 12:
 Din virksomhet kan ikke oppgradere til versjon 12 med det første.
 Det er gjort rettinger/forbedringer mellom den versjonen du kjører i dag og versjon 11.11.0 som din
virksomhet er avhengig av før en oppgradering til versjon 12 kan skje.
Les derfor releasenotes for Visma Business og Visma Business Regnskapsbyrå fra den versjonen du er på i dag
og opp til versjon 11.11.0 for å danne deg et bilde av om oppgradering til versjon 11.11.0 er fornuftig eller ikke.

Nyheter i standard Visma Business
I versjon 11.11.0 av Visma Business er det gjort følgende rettinger:






Utlegg av regnskapsdata på SAF-T format
I versjon 11.11.0 er det kommet en ny funksjon for utlegg av fil i SAF-T format. Denne rutinen startes
fra bedriftstabellen i Visma Business og kjøres manuelt per klient.
Denne XML filen støtter myndighetenes fremtidige krav for rapportering bl.a. i forbindelse med
bokettersyn.
Feilrettinger knyttet til Visma.net AutoPay («nye AutoPay»)
Flere ulike feilkilder ved behandling og bokføring av innbetalinger er rettet.
Rettet feil i Master Data Management (MDM)
Rettet feilmelding ved avslutning av Visma Business
En irriterende, men ikke farlig feilmelding oppsto i versjon 11.10 når «BIG» er aktivert og Visma
Business avsluttes. Det er nå rettet.

Nyheter i Visma Business Regnskapsbyrå
I Visma Business Regnskapsbyrå har vi denne gangen gjort en rekke endringer og forbedringer i skjermbilder og
utskrifter som vi vil dokumentere nedenfor.
Dette kan i seg selv være en god nok grunn til å oppgradere til versjon 11.11.0 med mindre oppgradering til
versjon 12 ikke er langt unna.
Vær også oppmerksom på at NorlayDesign for versjon 11.11.0 problemfritt også kan importeres manuelt til
versjon 11.10.x.

Generelt om endringer i standard skjermbilder
I versjon 11.11.0 har vi tatt ytterligere steg og fjernet oss helt fra de gamle begrensningene i skjermflaten fra før
versjon 10.00.
Det betyr at vi nå har tatt i bruk en større del av skjermflaten der feltene opprinnelig hadde avsatt så lite plass
som mulig for holde seg innenfor de gamle skjerflate begrensningene.
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I forbindelse med overgangen til nye skjermbilder som utnytter hele skjermflaten dynamisk avhengig av
skjermoppløsningen, informerte vi om at minste anbefalte skjermbildeoppløsning ble øket fra det veldig gamle
formatet 1080x768 opp til et minimum på1280x800.
Den nye minstegrensen for skjermoppløsning gjelder fremdeles, men fra og med versjon 11.11.0 har vi sett oss
nødt til å utvide en rekke eksisterende felt i skjermbildene og også legge inn noen nye felt der det var ønskelig.
Det betyr at det ikke lenger vil være slik at absolutt alle standard skjermbilder har alle felt synlig innenfor
skjermflaten dersom du velger å holde deg på laveste anbefalte skjermoppløsning – altså 1280x800.
Ved å flytte markøren til høyre vil selvsagt disse feltene bli synlig også med den laveste oppløsningen, men vil
kunne oppleves som en viss ulempe.
Her må du ganske enkelt vurdere denne mulige ulempen opp mot ønsket om stor skrift på skjermen og eventuelt
øke skjermoppløsningen for å unngå problemet.
Nedenfor viser vi bilde av bilagsregistreringsbildet med de tre anbefalte skjermoppløsningene slik at du letetre
kan se hva dette betyr:

Laveste anbefalte skjermoppløsning – 1280x800
Her er skriften stor og tydelig. En slik oppløsning går selvsagt på bekostning av hva som er mulig å vise på
skjermen uten å skrolle bortover eller nedover.
Med denne oppløsningen er feltet «Visma ID» det siste feltet som er synlig i bildet horisontalt.
Vertikalt vises kun 18 bilagslinjer.

Medium skjermoppløsning – 1600x900
Med denne oppløsningen vil alle felt i alle standard skjermbilder vises innenfor rammen av skjermflaten, men
det er ikke nødvendigvis så mye plass ledig for nye felt uten at man kommer utenfor skjermflaten.
Vi ser her at skriften er mindre enn ved laveste skjermoppløsning men fremdeles ganske stor og tydelig.
Her vises noen flere bilagslinjer enn ved laveste anbefalte oppløsning, nemlig 26 linjer.
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Høyeste skjermoppløsning – 1920x1080
Denne oppløsningen gir vesentlig mindre skrift men til gjengjelde veldig mye mer plass på skjermen.
Vi ser at det er ganske mye ledig plass til å kunne hente frem flere kolonner horisontalt i skjermbildet uten at noe
forsvinner utenfor skjermbredden.
Her vises hele 40 bilagslinjer vertikalt.

Sjekk om egendefinerte skjermbilder nå har blitt overflødig.
Kanskje var det slik at de gamle standard skjermbildene med relativt lite plass til hvert enkelt felt i skjermbildene
var årsaken til at du måtte lagre egnedefinerte vindu?
Ved oppgradering til versjon 11.11.0 bør du derfor sjekke om de nye standard skjermbildene dekker behovene
dine uten dine egendefinerte vindu – helt eller delvis.
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I så fall bør de egendefinerte vinduene som ikke lenger er nødvendig slettes slik at du faller tilbake på de nye
standard skjermbildene. Det er alltid lurt å bruke standardbildene der det er mulig.

Oversikt over felt som har fått mer plass i standard skjermbilder
Det er viktig å presisere at datamodellen i Visma Business ikke er endret til versjon 11.11.0. Det er kun
enkelte felt i standard skjermbilder som har fått avsatt mer plass.
På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere har bl.a. følgende felt fått mer plass på skjermen og i
visse utskrifter i versjon 11.11.0:
 Kontonummer hovedbok (avsatt plass til 8 siffer).
Dermed kan også firma med f.eks. MVA-kompensasjon (standard 8 siffer) håndteres innenfor standard
skjermbilder.
 Kunde/leverandør kontonummer (avsatt plass til 9 siffer).
Det vil dermed nå være plass i standard skjermbilder å benytte organisasjonsnummer som
leverandørnummer dersom det er ønskelig. Flere og flere begynner å tenke i de baner i forbindelse
med overgang til elektroniske faktura og AutoInvoice.
 Ansvarsenhet 1 (normalt brukt som avdeling) har nå fått avsatt plass til 6 tegn i bildene.
 Ansvarsenhet 2 (normalt brukt som prosjekt) har nå fått avsatt plass til 8 tegn i bildene.
 Bilagsnummer (avsatt plass til 9 tegn)
 Levrerandøres fakturanummer (avsatt plass til 18 tegn)
 Motreferanse (avsatt plass til 18 tegn)
 I tillegg er det satt av litt større plass til bl.a. følgende felt:
o Bilagsart
o Avgiftskode
o MVA-sats
o Ekstratekst
o Bilagstekst
o Kontonavn (hovedbok, kunde og leverandør)
o Ulike beløpsfelt
 Ansvarsenhet 1 og 2 (normalt benyttet som Avdeling og Prosjekt) er dynamisk bygd inn i alle
standard skjermbilder.
Det betyr at disse feltene automatisk vil fremkomme i alle relevante skjermbilder så lenge det er lagt
inn navn på en eller begge disse ansvarsenhetene i vindu 911. Bedriftsparametre.
Feltene vil også automatisk forsvinne fra de samme skjermbildene dersom benevnelsen slettes fra
Ansvarsenhet 1 og/eller 2.

© Visma Software AS

Nyheter Visma Business Regnskapsbyå - 11.11.0

4

Nye skjermbilder for akkumulert MVA oversikt per termin
De nye skjermbildene for MVA melding 2017 med underliggende detalj-vindu er bygget slik at de nullstiller alle
felt og visninger straks MVA-meldingen er kjørt og bunten for nullstilling av MVA-konti i balansen blir
oppdatert.
Dermed er alle disse skjermbildene klargjort for tilleggs-posteringer på terminen dersom det skulle bli aktuelt.
Skjermbildene vil derfor alltid korrespondere med selve utskriften av MVA-meldingen enten det rapporteres
MVA en eller flere ganger på samme termin.
Dette er en viktig funksjonalitet som det er viktig å opprettholde. Samtidig har det kommet ønsker om å kunne
se og dokumentere den enkelte avgifts-termin akkumulert også etter at den er avsluttet og rapportert.
Det har vi nå løst i versjon 11.11.0 gjennom et sett av nye skjermbilder som startes fra det ordinære
rapporteringsvinduet for MVA.
I den første fanen «Avgiftsterminer» kan du nå sette markøren på riktig avgiftstermin deretter trykke på knappen
«Trykk her – for akkumulerte tall per avgiftstermin»:

Du vil da få åpnet et helt nytt vindu som viser den valgte avgiftsterminen akkumulert.
Det betyr at du her vil se totalene for terminen enten den er avsluttet, delvis avsluttet eller ennå ikke rapportert.
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Detaljknappene som er knyttet til hver enkelt post på MVA-meldingen vil også akkumulerte tall i
overenstemmelse med den akkumulerte MVA-meldingen. Her viser vi også hvilken avgiftsoppgave-nummer de
ulike transaksjonene ble rapportert på.
I eksempelet nedenfor viser vi den akkumulerte spesifikasjonen av post 19.

Akkumulert MVA oversikt per termin 2016 og tidligere
I versjon 11.11.0 har vi også tilrettelagt for akkumulert oversikt også over terminer tilhørende MVA-loven slik
den var før 2017.
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I dette vinduet vises alle data akkumulert da vi forutsetter at alle MVA-meldinger knyttet til 2016 allerede er
oppgjort og rapportert.
Skulle det mot formodning vise seg at MVA-rapportering for 2016 eller tidligere år ennå ikke er ferdig, kan det
allikevel gjøres i dette vinduet selv om det viser akkumulerte tall. Selve MVA-meldingen vil uansett bare
rapportere nye tall som tidligere ikke er rapportert.
Når du åpner dette vinduet ser det slik ut:

Alle detaljvindu vil også vise akkumulerte tall som f.eks. spesifikasjonen av post 11:
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Akkumulert MVA oversikt per termin for landbruk
Tilsvarende skjermbilder som dokumenterer akkumulert MVA er også laget for landbruk, landbruk på hovedtermin og for landbruk «annen næring».
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Nytt i vindu 222. Betalingsformidling – Oversikt over beregnet rabatt
I Visma Business finnes det logikk for automatisk rabatthåndtering. Utgangspunktet for slik rabatthåndtering er
betalingsbetingelsen som er registrert på leverandøren.
Betalingsbetalingen må være fylt ut med riktig rabattprosent og riktig antall dager for rabatt. Antall dager for
rabatt kan være lik antall dager i betalingsbetingelsen eller eventuelt med færre antall dager enn selve
betalingsbetingelsen.
Definisjonen av betalingsbetingelser skjer i vindu 911. Bedriftsparametre -> Reskontro -> Purre/rentebehandling. I eksempelet nedenfor er betalingsbetingelse nr. 31 satt opp med 30 dagers kredit og betaling
innen 10 dager for å oppnå 2% rabatt.

En inngående faktura på en leverandør med denne betalingsbetingelsen og som har fakturadato 28.05.2017 vil få
følgende verdier i de avgjørende dato-feltene for rabatthåndtering:
Forfallsdato
: 27.06.2017
Kontant forfallsdato : 07.06.2017
Belastningsdato
: 07.06.2017
I fanen «Lag betalingsforslag» i vindu 222. Betalingsformidling har vi derfor tatt med feltet «Kontant
forfallsdato» slik at det er enklere å følge opp de faktura som skal gi rabatt før selve betalingsforslaget
genereres.
«Kontant forfallsdato» settes alltid lik «Planlagt betalingsdato» og i vårt eksempel er «Forfallsdato» lenger
frem i tid.
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Når Visma Business deretter lager betalingsforslaget vil rabatt-beløpet automatisk blir beregnet og trukket fra det
beløpet som skal betales så lenge dato for «Planlagt betalingsdato» er mindre eller lik «Ajour pr. dato» i
dialogvinduet for generering av betalingsforslag og «Kontant forfallsdato» ikke er overskredet.

«Beregnet kontantrabatt» vil deretter vises under fanen «Sende betaling».
Vinduet i fanen «Sende betaling» er nå utvidet slik at alle nødvendige felt for oppfølging av rabatt er tatt med.
Merk!
Feltet «Beregnet kontantrabatt» er en «beregnet kolonne» i Visma Business. Fot at dette feltet skal virke på
din installasjon må den beregnede kolonnen være lagt inn nøyaktig på samme rad i tabellen «Beregnede
kolonner» på din installasjon som er standard i Visma Business Regnskapsbyrå – nemlig beregnet kolonne
nummer 20:

Dersom det ikke er mulig å legge inn aktuell beregnet kolonne med kolonne-nummer 20 på din installasjon av
Visma Business, må skjermbildet tilpasses spesielt for hos deg for akkurat dette feltet.

© Visma Software AS

Nyheter Visma Business Regnskapsbyå - 11.11.0

10

Tips rundt betaling med rabatt
Belastningsdato i bank
Det er viktig å være klar over at bankens valuteringsdato er den datoen som faktisk forteller når leverandøren har
fått betalingen på konto. Det er denne datoen Visma Business benytter og måler opp mot «Kontant forfallsdato»
for å avgjøre om automatisk bokføring av rabatt skal foretas eller ikke.
Visma Business vil også alltid prøve å betale på siste mulige dag. Alle dager er ikke såkalte «virkedager» i
bank, og det er noe du må ta hensyn til på dine klienter/bedrifter i Visma Business.
I vindu 911. Bedriftsparametre er det derfor viktig at feltet «Betalingsfrie dager» blir fylt ut slik at forfallsdato
og Kontant forfallsdato aldri havner på helgedager.
Det gjøres på følgende måte:

Vi anbefaler i utgangspunktet ikke å hake av for «Flytt til tidligere dato» med mindre leverandørene krever
oppgjør på fredag dersom kontaktforfallsdato faller på en helgedag.
Årsaken til dette er at siste bankoppdatering på fredager og dager før helligdager er tidligere på dagen enn på
andre virkedager. Det er derfor større sannsynlighet for at en betaling sent fra på en fredag med belastningsdato
samme fredag ikke blir behandlet i bank for på mandag.
Når retur-data fra bank kommer tilbake til AutoPay vil AutoPay oppdatere betalingslinjene med riktig
valuteringsdato fra bank. Det betyr at dersom betalingene ble sendt sent en dag slik at det ikke ble behandlet i
bank før dagen etter eller over helgen, og valuteringsdatoen er etter «Kontant forfallsdato», så vil Visma
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Business ikke generere og bokføre rabatt. Betalingen da i stedet bli oppfattet som en delbetaling og rabatten
liggende igjen som restsaldo på fakturaen.
Dersom utbetalingsforlaget genereres etter «Kontant forfallsdato», vil systemet alltid foreslå full betaling og du
vil da gå glipp av rabatten med mindre du reduserer beløp til betaling (via feltet «Delbetaling») manuelt før du
genererer betalingsoppdraget.
Husk også at fakturaene alltid vil bli betalt på siste dag. Det er derfor viktig at betalingene som skal utløse rabatt
er generert slik at de senest er kommet inn i bankens systemer om formiddagen den dagen belastning skal skje og
aller helst dagen i forveien for å være på den sikre siden.
For bedrifter med rabatt på inngående faktura kan derfor følgende tre senarioer oppstå:
1.
2.
3.

Rabatt blir trukket og bokført riktig – alt er da OK.
Rabatt blir trukket riktig men står allikevel igjen som restsaldo på fakturaen fordi belastningsdato i bank
ble etter «Kontant forfallsdato». Dette medfører ekstraarbeid for manuelt å føre bort rabatten.
Utbetalingsforslag ble kjørt for sent slik at Visma Business ikke har beregnet og trukket fra rabatt ved
betaling.

Vi har derfor gjort justeringer i fanene «Lag betalingsforslag» og «Sende betaling» i kombinasjon med en ny
fane som vi har kalt «Oversikt kontantrabatt» slik at det skal bli lettere å følge opp kontantrabatt både på forhånd
og i ettertid.
I fanen «Oversikt kontantrabatt» har vi laget logikk for å fange opp alle faktura som kvalifiserer for
rabatthåndtering eller burde kvalifisert for det – både før og etter at de er betalt.
Utgangspunktet for denne oversikten er at leverandørenes betalingsbetingelser tilsier rabattlogikk.
Alle fakturaer relatert til de leverandører som er lagt inn med kontantrabatt i betalingsbetingelsen vil dermed
vises i vinduet enten de er betalt med eller uten rabatt eller om rabattbeløpet er bokført eller ligger igjen som
restsaldo på fakturaene. Vi viser i tillegg også tilknyttede betalinger.
Vinduet vise tomt med søkerad. Du velger selv år, periode, leverandør eller andre verdier før noe vises i vinduet.
Aktuelle aksjoner er da å føre bort restbeløp som rabatt eller å følge opp leverandører der rabatt ikke er trukket
men hvor du mener og håper å få kreditert rabatt allikevel.
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