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Nyheder i Visma Stellar 
1. Visma NemHandel 

- Optimering af fejlmeddelelser 

2. Projekt 
- Afgræns projekter ud fra status 
- Søg på indhold ud fra fritekst  

3. Varer 
- Søg på indhold ud fra fritekst 

4. Lagersalgslister 
 

5. Kopiere ServiceSuite Aftaler fra Stellar Projekt  

 
1. Visma NemHandel  

Optimering af fejlmeddelelser 

Ind i mellem sker det, at afsendelsen af e-fakturaer ikke går igennem. Det har indtil nu 
været sådan, at når dette er sket, har fejlmeddelelsen været svær at forstå. Derfor har vi 
nu lavet bedre tekniske fejlmeddelelser, som skal hjælpe dig med at finde årsagen til 
fejlen i afsendelsen.  

Denne ændring forventes også at løse et periodisk problem, hvor der ved opslag i 
NemHandel adressedatabasen kunne opleve en fejlmeddelelse med teksten 
”GetPropertyFailed”. 

 
 

2. Projekt  

Afgræns projekter ud fra status 

I vil selvfølgelig gerne optimere jeres arbejdsgange, og have nemmere ved at 
tilrettelægge arbejdet. Dette kræver et bedre overblik over status på de forskellige 
projekter, hvorfor vi har erfaret, at flere af jer har løst dette ved at oprette egne statusser 
over projekter, eksempelvis: ”1 – i produktion”, ”2 – kan monteres”, ”3 – monteret”, 
dernæst ”4 – faktureres” og til sidst ”5 – afsluttet”.  
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Ved at benytte denne løsning, kan du ændre status på projektet efterhånden som arbejdet 
skrider frem, hvilket gør det nemmere at styre opgaven fra start til slut.  

Fordi flere bruger denne fremgangsmåde, har vi nu gjort det muligt at afgrænse 
projekterne på status. 
 

 
 
 
 

 

Bemærk! Status på Projektet har ikke nogen sammenhæng med status i ServiceSuite 
 

 

Søg på indhold ud fra fritekst 

Under projekt nr. har vi tilføjet et felt, hvor du kan søge efter indhold ud fra en fritekst. Se 
hvordan her:  
 

 
 
Vi har i dette eksempel skrevet ordet ”Test” og trykket på Tab, hvorefter alle de projekter 
der indeholder ordet Test vises. Der søges i projektnummer og projektnavn. 
 
For at få adgang til denne funktion, skal du gå ind under Projekt - Projekt opsætning - 
fanen Indtastning og sæt "Hak" i Brug avanceret søgning (nederst).  
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3. Varer 

Søg på indhold ud fra fritekst 

 
Under Varer har vi på fanerne Varenr. orden, Søgefelt, Tekst og Stegkode også tilføjet et 
felt til fritekst søgning, hvor det er muligt at søge efter indhold.     

Et eksempel er her, hvor vi har indtastet teksten ”bor” og trykket på Tab, og som det 
fremgår af listen, vises kun de varer, der indeholder ordet ”bor”: 
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Denne funktion aktiveres ved at gå ind under Funktioner - Systemopsætning - Lager og 
sæt "Hak" i Brug avanceret søgning. 
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4. Lagersalgsliste 

I layoutet til lagersalgslisten har vi tilføjet felter til at styre perioderne. For at bruge denne 
funktion, skal de faste månedstekster udskiftes med de nye variabler (’Tekst md. 1’ – 
’Tekst md. 12’). Det betyder altså, at alle 12 tekster skal udskiftes, hvorefter perioderne vil 
stemme.  
 

5. Kopiere ServiceSuite aftaler fra Stellar Projekt 
 

Vi har nu gjort det muligt at kopiere ServiceSuite aftaler inde fra Stellar. Kopierne kan 
laves fra Stellar Projekt modulet under fane 7. Aftaler i ServiceSuite, eller fra 
ServiceSuite modulet Aftaler, hvor man har overblik over alle aftaler i ServiceSuite. 

 

Her har vi vist kopimuligheden fra Aftale oversigten, bemærk at man selv kan bestemme 
om Medarbejdere, Tekster og Tjeklister skal kopieres med og om man skal benytte samme 
aftalenummer. 

De enkelte valg huskes fra den ene kopiering til næste kopiering. 
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Her er det vist fra Aftale fanen i Stellar Projekt modulet: 

 

Funktionaliteten er den samme fra begge moduler, da de data som vises / kopieres alle er 
Aftale data i ServiceSuite. 

Ønsket stammer fra et ønske om at kunne afslutte de enkelte dage hver for sig, hvilket til 
gengæld giver den ulempe, at det kan være svært at se hele udstrækningen af Projektet / 
Aftalen i kalenderen. 

 

 

Vi vil gerne sige tak for alle de input vi har modtaget. 

Visma Stellar Teamet 
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