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 Meddelande

Oslo, 09.12.2016

Visma Document Center 11.10

All information i denna dokumentation kan komma att ändras utan föregående meddelande och utgör inte
någon skyldighet från tillverkarens sida.

Allt material i denna dokumentation och de program som det berör skyddas av upphovsrättslagstiftning
och det särskilda avtalet om användningsrättigheter och underhåll som har ingåtts. Alla rättigheter till detta
material tillhör Visma Software International AS. Det är förbjudet att kopiera eller duplicera materialet i
denna bok, inklusive utan begränsning, text, skärmar/fönster, ikoner eller metoder.

Som en del i den kontinuerliga utvecklingen av systemet kan Visma Software International AS komma att
ändra sammansättningen av paket, moduler och funktioner. Visma Software International AS friskriver
sig från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i systemet, frånsett vad som tydligt beskrivs i det
aktuella avtalet om användningsrättigheter och underhåll. Användning av systemet på andra datorer än
systemet är licensierat för är förbjudet och polisanmäls. Ersättning kommer att begäras.
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Inledning

Det här dokumentet, Nyheter och förbättringar, innehåller information om nya och ändrade funktioner,
åtgärdade problem och kända problem eller begränsningar i den senaste versionen av Visma Document
Center.

Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet så att du känner till de ändringar som har gjorts i den här
versionen innan du börjar använda den.

Det är särskilt viktigt att du läser Installationsguiden innan du uppgraderar.

Vismaprogrammens kompatibilitet
Vid installation av flera Vismaprodukter måste du först säkerställa att de är kompatibla.

Kompatibilitet inom Visma Business product line

Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS och Visma User Directory ingår alla i
Visma Business product line. Alla produkter inom Visma Business product line med samma huvudversionsnummer är
kompatibla.

Versionsnumren för alla produkter består av ett huvud-, mellan-, och patchnummer avgränsade med punkt [.].

Vid installation av mera än en av produkterna inom Visma Business product line måste samtliga produkter ha samma
huvudversionsnummer, mellanversionsnummer och patchnummer behöver däremot inte vara lika.

T. ex. kommer Visma Business 11.01.0 att kunna användas tillsammans med Visma Document Center 11.00.0. Visma
Business 11.01.0 kan däremot inte användas tillsammans med Visma Document Center 10.00.0.

Other Visma applications compatibility

When you install  Visma Document Center  version 11.10.0 you must upgrade your other Visma products to the
following versions or later.

Application Version Comment

Visma Global 11.00.0 eller 11.12.0 Visma Global 11.12.0 is not
compatible with VUD 11.10

Visma Nova 9.3

Visma User Directory 11.10.0

AccountView 9.6 service pack A

Visma Contracting 11.00.0

Platform compatibility

Application Version Comment

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016

MS SQL Server 2008R2, 2012, 2014, 2016 • För närvarande är SQL Server det
enda databassystemet som stöds
av Visma Document Center.

• Databastabellerna som används
av Visma Document Center finns
i företagsdatabaserna i ERP-
systemet.
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Application Version Comment

Windows 7, 8, 10

.NET

Versioner av .NET som krävs visas i tabellen nedan.

Komponent Kravspecifikationer för .NET

Visma Document Center Version som krävs: 4.6

Nätverk

Visma Document Center kräver ett TCP/IP-nätverk.

Port:Det går att köra Visma Document Center och ERP-systemet på separata datorer. Då måste portar öppnas i
brandväggen (vidarebefordrande). Standardport för Visma Document Center är 2001.

Nätverksdomäner

Datorer med Visma Document Center -server och klienter måste registreras i samma domän.

Resource Access Control (RAC)

• RAC stöds endast när Visma Document Center integreras med Visma Global version 7.80.1 och senare.

Notera:

Om du aktiverar RAC när du har börjat använda Visma Global och Visma Document Center uppstår ett
problem med harmoniseringen mellan Visma Global -användartabellen och Visma Document Center -
användartabellen. Det är på grund av att användar-id:t i RAC har ändrats. Du måste mappa användaren och
användarrollen i Visma Document Center när RAChar aktiverats. All historisk användarinformation blir
felaktig.

Företag som skapats efter att RAC aktiverats berörs inte.
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Kapitel

1
Visma Document Center 11.10.0

Ämnen:

• Nya funktioner Visma
Document Center11.10.0

• Förbättringar 11.10.0
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 11.10.0

I version 11.10.0 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Nya funktioner Visma Document Center11.10.0

Allmänt Visma Document Center

Introduktion av ett nytt arbetsflöde
Hantera arbetsflöden

Arbetsflöden används för hantering av godkännandeprocessen för verifikationer.

När ett arbetsflöde definieras kan det ha en eller flera nivåer, s.k. steg Alla mottagare från ett steg får
dokumentet samtidigt. Nästa steg aktiveras endast när alla mottagare från föregående steg slutför sina
uppgifter. Om en mottagare är vald på flera steg får denne endast dokumentet en gång på det högre steget.
Alla övriga uppgifter avbryts som dubbletter.

Det finns inga begränsningar som hör ihop med stegen som kan läggas till eller till mottagarna som är på ett
steg.

När ett flöde har konfigurerats kan det sparas som mall och återanvändas vid behov.

Användaren kan uppdatera/ändra en mall eller radera den. Det här alternativet är tillgängligt via
Systeminställningar -> Hantera mottagare i leverantörsmenyn eller direkt i formuläret Flödesinställningar.

När ett dokument skickas i flödet kan användaren ladda en befintlig mall eller skapa ett nytt flöde. När ett
dokument skickas i flödet kommer mottagarna att få dokumentet i listan ”För godkännande” i Document
Center.

Mottagarna har följande alternativ för att bestämma den fortsatta hanteringen av dokumentet:

• Godkänna dokumentet. Dokumentet skickas till nästa mottagare.
• Avvisa dokumentet. Dokumentet skickas tillbaka till den person som initierade arbetsflödet. Den som

initierade arbetsflödet måste välja åtgärd för dokumentet. Arbetsflödet startar om och det initiala flödet
får statusen Avvisat. Arbetsflödeshistoriken sparas och visas på fliken Arbetsflöde med en ny grafisk
representation.

• Vidarebefordra dokumentet till en annan person. Detta innebär att dokumentuppgiften skickas till
någon annan som kommer att läggas till i samma steg.

• Starta en granskning av dokumentet. Det innebär att dokumentet skickas till en annan person och denna
person ombes granska dokumentet. Granskaren läggs till i samma steg som den initiala godkännaren.
Om den andre personen har granskat dokumentet, skickas det till den person som startade granskningen.

När den sista mottagaren har godkänt dokumentet får dokumentet statusen ”slutfört”, vilket indikeras med
numret ”30” i dokumentlistan.

När ett arbetsflöde har slutförts och konteringsinformationen har överförts till ERP-systemet flyttas
dokumentet till Visma Document Center:s arkiv.

Radgodkännare

Du kan tilldela specifika konteringsrader till specifika godkännare. Dessa godkännare är ansvariga för
att godkänna sin konteringsrad. Radgodkännarna läggs initialt till i första steget som endast innehåller
radgodkännare. Det här steget kan inte konfigureras när dokumentet skickats i flödet. Om samma
mottagare läggs till i flödet som radgodkännare och som dokumentgodkännare kommer denne endast att få
dokumentet som dokumentgodkännare. Uppgiften som radgodkännare avbryts.

Om en rad som har godkänts av en radgodkännare ändras av en annan användare, skickas raden tillbaka till
radgodkännaren under det arbetsflödessteg som är aktivt.

Notera:  När ett arbetsflöde som innehåller radgodkännare sparas i en mall läggs inte
radgodkännarna till i mallen.

Spara mottagare i leverantörsfunktionerna

Om användaren regelbundet får fakturor från en specifik leverantör och fakturorna alltid ska skickas till en
specifik person eller en grupp av personer för godkännande kan mottagaren sparas i leverantörsfunktionen.
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Denna person/grupp av personer kommer sedan att automatiskt föreslås när ett arbetsflöde startas för ett
dokument från den här leverantören.

När Spara mottagaren till leverantören är aktiverad skapas en ny mall automatiskt med leverantörens namn.

Mottagare som är kopplade till en leverantör kan hanteras via alternativet i  Verktyg > Systeminställningar
på fliken Arbetsflöde. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du lägga till en befintlig mall, skapa en ny eller
radera mallen som redan finns för en specifik leverantör.

Mottagarna för leverantören sparas nu endast i Visma Document Center och kan inte längre definieras i
ERP-systemet genom att uppdatera leverantörsinformationen.

Mottagare som föreslås av en mall kan ändras innan dokumentet skickas i flödet.

Överordnade

Överordnade läggs till i Anställd i ERP-systemet. Det finns två funktioner i Visma Document Center som är
kopplade till överordnade:

• Lägg alltid till överordnad: i vissa företag är det nödvändigt att den överordnade alltid läggs till i flödet.
Det innebär att den överordnade för en mottagare alltid läggs till när denna mottagare läggs till i flödet.
Innan funktionen Lägg alltid till överordnad kan användas måste du kontrollera funktionen på fliken
Verktyg > Systeminställningar > Arbetsflöde

• Lägg till mottagare för godkännandebelopp: En mottagares överordnade kan alltid läggas till i flödet
om totalbeloppet överstiger beloppsgränsen som angetts för mottagaren i ERP. Innan funktionen Lägg
till mottagare för godkännandebelopp kan användas måste du kontrollera Lägg till mottagare för
godkännandebelopp på fliken  Verktyg > Systeminställningar > Arbetsflöde.

När överordnade läggs till i flödet skapas automatiskt en ny nivå (steg) och fylls med överordnade för de
valda mottagarna. Om det finns fler än en mottagare med samma överordnade i flödet, får den överordnade
endast dokumentet en gång. Dokumentet läggs till i det högre steget. De föreslagna överordnade kan inte tas
bort från flödet och syns inte i formuläret för konfiguration av arbetsflödet.

Vikarie

En vikarie kan användas när en person är på semester. Alla dokument som skickas till den person som
är på semester skickas istället till vikarien. Vikarien läggs alltid till i samma steg som den ursprungliga
mottagaren. På fliken för arbetsflödet framgår det även att den ursprungliga mottagaren har ersatts med en
vikarie. Vikarien definieras i ERP-systemet.

Ansvarig för kostnadsenhet

Många företag använder kostnadsenheter som avdelning och projekt. Var och en av dessa kostnadsenheter
kan även ha en ansvarig definierad i ERP-systemet. I Visma Document Center kan den ansvarige föreslås
i flödet när ett flöde aktiveras. När flödet aktiveras analyserar Visma Document Center kostnadsenheterna
på konteringsraderna och lägger till användaren som är definierad som ansvarig i flödet för varje
kostnadsenhet. Mottagaren för kostnadsenhetsfunktionen definieras i systeminställningarna tillsammans
med prioriteten som styr ordningen som dessa mottagare ska användas.

Arbetsflödeshistorik

Arbetsflödeshistoriken sparas i dokumentet och visas på fliken för arbetsflödet. Du kan välja hur historiken
ska visas. Nere till höger finns en knapp som används för att välja avancerad vy eller standardvy.

Om standardvyn är vald visas endast de aktiva uppgifterna ur flödet. Om du vill se allt som hänt i flödet ska
den avancerade vyn väljas. I den här vyn visas även alla uppgifter som avbrutits som dubbletter.

När du växlar mellan dokument är standardvyn vald som standard.

Autoflöde

Autoflödet är en automatiserad arbetsflödesfunktion. Arbetsflödet skapas automatiskt utifrån
användarkonfigurerade regler. Reglerna som används för att skapa flödet kan associeras till Leverantör,
Kostnadsenhet eller Fakturareferens.

Autoflödesregler kan hanteras via menyn System > Autoflödes konfiguration.
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Användaren måste välja autoflödestrigger och, i likhet med det normala arbetsflödet, kan använda en
befintlig mall eller skapa en ny. I den här versionen läggs överordnade som definierats i ERP-systemet
också till i flödet. Den senaste godkännarens inställningar gäller inte eftersom en mall nu kan ha så många
nivåer (steg) som behövs.

En autoflödesregel innehåller följande information: Typ av värde för autoflödestrigger, Värde för
autoflödestrigger, mallens id och mallens namn. Användaren kan även förhandsgranska det konfigurerade
flödet från en befintlig regel, redigera en regel eller radera den.

I formuläret Autoflöde konfiguration kan användaren även definiera en regel som Standardregel.
Standardregeln kommer att tillämpas på varje giltigt dokument som inte har någon autoflödesregel på basis
av tolkade triggervärden.

Fakturan valideras på basis av följande:

• Bankkontot är detsamma som i ERP
• Fakturanumret finns inte i ERP
• Momsbeloppet är inte högre än Belopp
• Förfallodatumet är inte tidigare än faktureringsdatumet
• En leverantör som identifierats för bankkontot och företagsnumret

En ogiltig faktura kommer till listan ”Nya dokument” och användaren kan läsa en notering om vilka
valideringsregler som misslyckades. När alla nödvändiga ändringar gjorts kan användaren skicka tillbaka
dokumentet till autoflödet via menyn Bearbetning > Skicka på Autoflöde eller genom att högerklicka på
menyn Skicka dokument till Autoflöde.

Notera:  Alla autoflödesregler som skapades före uppgradering till Workflow 2.0 är
tillgängliga. Arbetsflödet för varje regel konverteras automatiskt till en mall. I parallella
arbetsflöden finns godkännare på en enda nivå med den sista godkännaren på nästa nivå, och
i sekventiella arbetsflöden är varje godkännare på sin egen nivå.

Notera:  Alla dokument som skickades i flödet före uppgradering till Worflow 2.0 kommer
att hanteras på samma sätt som i Workflow 1.0.

Kända problem:

Dokumenten i listan Nya dokument med definierade radgodkännare. I det här fallet måste dokumentet
återkallas efter uppgradering för att det ska bete sig korrekt.

Om godkännare A har godkännare B som överordnad och godkännare B har godkännare A som vikarie
skapas en oändlig lopp i arbetsflödet VDC och vi kan inte hantera detta för tillfället.

Visma Business product line

Automatisk ordermatchning med Visma Business
Inkommande XML-fakturor kan matchas automatiskt med en inköpsorder i Visma Business. Om ett giltigt
ordernummer inte hittas i ERP hanteras fakturan som en normal inkommande faktura.

Allmän konfiguration

För att den här funktionen ska kunna användas med Visma Business måste alternativet Utför automatisk
ordermatchning för kompatibla dokument på fliken Verktyg > Systeminställningar> Ordermatchning.

Vid uppgradering till den här versionen skapas en ny dokumentprofil med namnet ”Automatisk
ordermatchning”. Den här dokumentprofilen används som förutsättning för dokumenten som kan hantera
automatisk ordermatchning. Automatisk ordermatchning stöder endast XML-filer i formatet EHF 2.0/
PeppolBis 2.0.

Automatisk ordermatchning för dokument som importerats manuellt

Du måste använda dokumentprofilen Automatisk ordermatchning för dokument som importerats manuellt
som du vill använda för automatisk ordermatchning. När dokumentet tolkats ska det överföras till ERP-
systemet genom att välja Överför order till ERP-systemet från högerklicksmenyn på dokumentet. Om
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valideringen misslyckas stannar dokumentet i listan Nya dokument och en ruta med ett felmeddelande
visas.

Den fortsatta behandlingen sker i Visma Business.

Automatiskt importerade dokument

För automatiskt importerade dokument måste du konfigurera dokumentprofilen Automatisk
ordermatchning via formulären för automatisk import/automatisk faktura för det valda företaget.
Automatisk ordermatchning finns i rullgardinslistan i kombinationsrutan Orderdokumentprofil. Den
automatiska tolkningsfunktionen måste också vara aktiverad.

När dokumenten importeras automatiskt sker tolkningen, valideringen och överföringen till Visma Business
automatiskt i bakgrunden. Om valideringen misslyckas stannar dokumentet i listan Nya dokument och en
notering om felet läggs till.

Den fortsatta behandlingen sker i Visma Business.

Fakturan valideras på basis av följande:

• dokumentet har formatet EHF 2.0/ PeppolBis 2.0
• ordernumret tolkas och måste finnas i Visma Business under samma leverantör

Om all behandling lyckas ändras konteringsstatusen för dokumentändringarna till Överförda (”30”).

Förbättringar 11.10.0

Allmänt

Dela dokument med avdelare
Om alternativet Dela dokument med avdelare användes i menyn Redigera delades inte dokumentet och
meddelandet ”Kunde inte dela dokumentet” visades. Detta har nu åtgärdats och alternativet kan användas.

Bläddra i dokumentlistan
I fönstret med dokumentfilter gick det inte att rulla uppåt och nedåt. Detta har nu åtgärdats. En rullningsbar
panel har lagts till i kontrollen för dokumentfilter.

Förbättrat PDF-stöd
Vi har uppdaterat Omnipage-komponenten till den senaste versionen 19.20.16322.1100) som har bättre stöd
för PDF-filformat.

Visma Business

Undantagsfel vid rotation av dokument
Ett undantag brukade kastas i Visa dokument när du försökte rotera dokumentet. Detta problem har nu
åtgärdats.

Betalningsvillkor
Om Betalningsvillkor öv sattes till 1 för en vald leverantör i Visma Business och verifikationsdatumet sattes
i formuläret Tolkningsresultat sattes inte korrekt förfallodatum. Detta har nu åtgärdats och Visma Business
betalningsvillkoren beaktas nu.

Belopp tas bort vid automatisk tolkning
En del fakturor innehåller referensvärde (Order ID). I de fall där detta inte överensstämmer med en
inköpsorder i Visma Business togs total belopp bort från tolkningsresultatet. Detta är nu åtgärdat och
fungerar som förväntat.

Visma User Directory

Företagsåtkomst
Vi hade ett säkerhetsproblem med att komma åt företag i VDC som ingick i en företagsgrupp, men som inte
hade en applikationstyp Visma Document Center definierad i VUD. Detta har nu åtgärdats och företag utan
applikationstyp Visma Document Center visas inte längre i fönstret Välj ERP-klient.
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Visma Nova

Radimport och fler än två decimaler
Om leverantören skickar fler än två decimaler i XML sparas alla decimaler i databasen. Om decimalerna
matades in manuellt sparades fler än två i databasen, men beloppet avrundades till två decimaler. Detta har
nu åtgärdats.

Återkalla dokument från Visma.net Approval
När ett dokument överfördes till Visma Nova innan det avvisades i Visma.net Approval var inte
återkallningsfunktionen och funktionen för inaktivering av arbetsflödet tillgängliga. Detta problem har nu
åtgärdats.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 11.10.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen
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Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.6. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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restriktioner 11.01.0

I version 11.01.2 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Förbättringar 11.01.2

Allmänt

Stöd för OIOUBL och EHF-kreditnotor
OIOUBL och EHF XML-filer identifieras nu som kreditnota under tolkningen.

Visma Contracting

Leverantörsdata togs bort vid redigering av konteringstabellen
Om konteringstabellen ändrades eller uppdaterades efter att dokumentet tolkats togs leverantörsnumret och
namnet bort ur dokumentlistan. Detta har nu åtgärdats och leverantörens nummer och namn tas inte längre
bort.

Kolumnval för konteringstabell
Ett undantagsfel brukade kastas när kolumnkonfigurationen ändrades i konteringstabellen och den nya
konfigurationen sparades. Detta problem har nu åtgärdats och det är nu möjligt att ändra kolumnordningen.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 11.01.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
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For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.6. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Kapitel

3
Visma Document Center 11.01.1

Ämnen:

• Nya funktioner Visma
Document Center11.01.1

• Förbättringar 11.01.1
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 11.01.1

I version 11.01.1 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Nya funktioner Visma Document Center11.01.1

Visma Contracting

Formulär för Autofakt-inställningar
Autofakt-inställningar kan nu konfigureras för varje företag med hjälp av menyalternativet System >
Autofakt.

I det här nya menyalternativet kan två Autofakt-inställningar konfigureras:

1. Slå på/stäng av automatisk tolkning av fakturor som tas emot via Autofakt. Genom att slå PÅ den
här inställningen tolkas automatiskt fakturor som tas emot från Autofakt. Standardvärdet för den här
inställningen är AV.

2. Skicka automatiskt Autofakt-dokument i flödet. Det innebär att fakturan kommer att skickas automatiskt
i flödet till en identifierad ärendehanterare om en automatisk tolkning har gjorts och en ärendehanterare
har identifierats på en order eller ett lager. Standardvärdet för den här inställningen är AV.

Förbättringar 11.01.1

Visma Global

Nya momskoder
På grund av skattereglerna i Norge har nya momskoder implementerats i den norska versionen vid sidan av
de gamla koderna.

Visma User Directory

Uppdatera licens om VUD är aktiverad
Om vissa kunder uppgraderar sin licens med nya användare går det inte att uppdatera licensen via
programmet, eftersom detta alternativ tas bort när VUD är aktiv.

För att åtgärda det här problemet har vi lagt till knappen Uppdatera licens till den nya licensvisaren via
Hjälp > Licens....

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 11.01.1
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
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När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.6. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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In version 11.01.0 of Visma Document Center we have implemented some
new features that are designed to reduce the time to process incoming
documents. This version will be part of the Visma Business product line
installer.
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Nya funktioner Visma Document Center11.01.0

Visma.net Approval

Företags organisationsnummer för Norge som skickas till Visma On Demand
Från och med version 11.01 kapar VDC bokstäverna i organisationsnummer som skickas till Visma.net för
norska företag.

Det här gäller företag som redan har aktiverat Visma.net Approval-integrationen från äldre versioner samt
för företag som ska aktivera Visma.net Approval-integrationen framöver.

Visa status för Visma.net Approval-integration
En ny statusikon har lagts till i statusraden för VDC som visar statusen för Visma.net Approval-
integrationen/ODBridge.

När Approval-integrationen är aktiv blir Approval-ikonen blå. När integrationsfunktionen är inaktiv är
ikonen nedtonad.

Den här ikonen visar statusen som också visas på skärmen Visma.net Approval Integration Status, vilken
kan öppnas från Verktyg > Systemstatus > Visma.net Approval Integration Status.

Visma.net AutoInvoice

Skicka licens-id till Visma.net AutoInvoice
Från och med version 11.01 skickar VDC licens-id:t till Visma.net AutoInvoice.

Anropa Visma XML 6 från Visma.net AutoInvoice
Från och med den här versionen kan Visma Document Center anropa från Visma AutoInvoice-filer i Visma
XML 6.0-format.

Visma XML 6.0 har lagts till i Visma Document Center-format i VDC.

Om du vill ladda ned fakturor i Visma XML 6.0-format bör det här formatet väljas som det XML-format
som ska användas i konfigurationsformuläret för Autoinvoice.

Visma XML 6.0-stilmall
Vi har lagt till Visma XML 6.0-standardstilmallar för danska, finska, norska och svenska. Från och med den
här versionen visas Visma XML 6.0-fakturor på det språk som valts i VDC-klienten.

Visma Global

Stäng av MDM-överföring i VDC
Från och med version 11.00 börjar Visma Global att överföra huvudbok och kostnadsenheter till MDM.
Därför överför inte VDC MDM-data till MDM längre; dokument överförs till Visma.net Approval som
tidigare.

Visma Contracting

Automatisk tolkning av Autofakt-fakturor
Fakturor som tas emot via Autofakt från Visma Contracting tolkas nu automatiskt. Fakturor som tolkas
automatiskt kan nu skickas via autoflödet.

Skicka fler fakturauppgifter till Visma Contracting
Från och med den här versionen visas viss ytterligare information i konteringstabellen och överförs
till Visma Contracting. Produktnummer, antal, pris (per artikel) och rabatt (%) visas utöver
konteringstabellen. Produktnummer och antal överförs också till Visma Contracting.

Tolka ordernummer
Ordernumret tolkas nu automatiskt på mottagna fakturor.

Platstyp
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En ny inställning som kallas Platstyp har lagts till i Visma Contracting. Om den här inställningen är aktiv
krävs plats-id vid överföring av verifikationer från VDC. Om den här inställningen är aktiv och plats-id:t
inte anges på konteringsraden överförs inte verifikationen till Visma Contracting.

Förbättringar 11.01.0

Allmänt

Redigera egenskapen Kategori
Från och med den här versionen kan alla roller ändra kategori, förutom rollen Godkännare som nekas
redigeringsbehörighet på servernivå. Följande roller kan ändra kategori:

– Godkännare, redigera kostnadsenhet

– Godkännare, redigera kostnadsenhet och konton

– Godkännare, redigera alla konteringsfält

– Dokumentskapare

– Dokumentsamordnare

– Bokförare

– Administratör

Identifiera Visma XML-faktura utan stilmallsreferens
Visma XML-format identifieras nu och standardstilmallen används när fakturan inte har någon
stilmallsreferens. Standardstilmallar för Visma XML version 3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 och 6.0 har lagts till.

Stöd för EHF-kreditnotor
I den tidigare versionen visades EHF-kreditnotor i VDC med UBL-stilmallen för fakturor. Det har nu
korrigerats och EHF-kreditnotorna visas och tolkas nu korrekt.

Länken till stilmallen används inte från VDC, men fungerar från Internet Explorer
Eftersom det inte gick att hitta stilmallen när tecknet ' användes visades vissa XML-fakturor inte korrekt i
VDC. Detta har nu åtgärdats och XML-fakturorna visas korrekt.

Stor händelsetabell
Det har varit problem med stora händelsetabeller i vissa miljöer, men det är nu åtgärdat. Vi har lagt till en
knapp som låter administratörer radera poster mellan datumintervall.

PDF-bilagor importeras inte till VDC på grund av stor bildstorlek
Pdf-filer från bilagor importeras nu utan att returnera något felmeddelande, men vissa prestandaproblem,
som vi för närvarande inte kan åtgärda, uppstår.

Två inställningar styr vilken bildstorlek som kan läsas in: Kernel.Img.Max.Pix.X och
Kernel.Img.Max.Pix.Y (standardinställning för båda är 8 400 pixlar). Möjlighet att ändra dessa inställningar
till större värden (12 600 pixlar) när bildstorleksfelet uppstår har lagts till. Dessa inställningar kan
ställas in i konfigurationsfilerna för klienten/servern med hjälp av nycklarna "KernelImgMaxPixX" och
"KernelImgMaxPixY" i <appSettings>.

Notera:  Vid större värden används mer minnesresurser, så dessa bör endast användas vid
behov.

Upp till 32 000 pixlar kan användas för dessa värden i båda riktningarna (OmniPage-begränsning).

Automatisk import av stor TIF-fil
Det gick inte att importera stora TIF-filer till Visma Document Center, men de raderades från autoimport-
mappen. Detta har åtgärdats och fakturorna importeras nu. Vi har också lagt till ett varningsmeddelande när
bildupplösningen inte stöds av VDC.
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Visma User Directory

Spara loggfiler för import-/exportåtgärder
Om du stöter på ett problem vid import/export till VUD kan du behöva kontrollera loggfilerna. Från och
med den här versionen sparar vi automatiskt de loggfiler som genereras under exporten/importen från VUD-
åtgärder.

Loggfilerna sparas på följande plats ..\AppData\Local\Visma\Visma Document Center\VismaUserDirectory.

Visma Business

Fönstret för val av ERP-klient öppnas istället för inloggning till samma klient som i Business
När fönsterautentisering användes och VDC startades från Visma Business visades ofta formuläret Välj
ERP. Det här är nu korrigerat och användaren loggas automatiskt in på samma företag som i Visma
Business.

Stöd för Visma Business med /n
Visma Document Center fungerade inte när Visma Business startades med parametern /n och en annan
registernyckel än CurrentVersion. Detta har nu åtgärdats.

Visma Global

Flytta dokument när VDC startas från Visma Global
När Visma Document Center startades från Visma Global kunde användaren inte flytta ett dokument från
ett företag till ett annat. Detta har nu åtgärdats. När användaren försöker flytta dokumentet till ett annat
företag behöver han/hon endast ange sina användaruppgifter för det första dokumentet, så att flytten kan
genomföras. Nästa dokument flyttas utan att användarnamn och lösenord behöver anges.

Verifikationsnummerserier per år
När verifikationsnummerserier per år aktiverades i Visma Global och användaren klickade på knappen
Visa ERP visades alla konteringsrader för den verifikationen oavsett år. Det är nu korrigerat. Vi använder
dokument-id:n vid filtrering av rader.

AccountView

Filtrera inköpsorderlista baserat på projektkod
När en projektkod angavs och listan över inköpsordernummer öppnades var alla inköpsordernummer
tillgängliga. Det här är nu korrigerat och endast inköpsordernumren med den angivna projektkoden visas.

Nederländskt decimaltecken
När de regionala inställningarna ställts in på nederländsk standard konverteras decimalavgränsaren
"." (punkt) till decimalavgränsaren "," (komma). Den här konverteringen sker för både manuellt och
automatiskt angivna poster.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 11.01.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.
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Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.6. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.
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Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I version 11.00.0 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Nya funktioner 11.00.0

Gemensamt Visma Document Center

Tilldela automatiskt dokumentprofil till kreditnotor och ordermatchningsdokument
I processen för att automatisera användaraktiviteten har vi introducerat en ny funktion som gör att du
automatiskt kan använda en separat dokumentprofil för kreditnotor och ordermatchningsdokument.

För att använda denna funktion måste du skapa en dokumentprofil för de inkommande kreditnotor och
ordermatchningsdokument som importeras automatiskt via AutoImport eller AutoInvoice i menyalternativet
System > AutoInvoice konfiguration eller System > Autoimport konfiguration.

Notera:  Vid integrering med Visma Business eller Visma Global filtreras
dokumentprofilerna för kreditnotor och ordermatchningsdokument efter dokumenttyp, och
en tom lista visas därför om ingen sådan dokumentprofil finns.

När dokumenten har importerats identifierar VDC fakturan som en kreditnota eller order och tillämpar
dokumentprofilen därefter.

Aktivera momshantering vid radimport för EHF-fakturor
Radimportsfunktionen stödjer nu momshantering för XML-format som anger nettobeloppet på raderna.
VDC tolkar nettobeloppet och momsbeloppet på radnivå. Totalbeloppet på radnivå beräknas utifrån de
tolkade värdena.

XML-ordlistan kommer att innehålla systemdefinierade nyckelord för att tolka nettobeloppen och
momsbeloppen för de vanligaste XML-formaten (VismaXML, EHF, Swefakt, Finvoice). För egna XML-
format måste du konfigurera XML-ordlistan för att tolka nettobeloppet och momsbeloppet.

VDC kommer även att stödja förregistrering och radimport.

För förregistrering anges det totala momsbeloppet på förregistreringsraden. De konteringsrader som skapas
med radimport kommer inte att ha ett momsbelopp.

Notera:  Om momsbeloppet har tolkats och det tolkade värdet skiljer sig från det beräknade
värde som baseras på momskoden skrivs detta värde över det beräknade värdet.

Om det inte finns något momsbelopp på konteringsraden blir totalbeloppet detsamma som nettobeloppet.

Visa licensinformation
Vi har lagt till ett nytt menyalternativ där du kan se licensinformationen för Visma Document Center.

Denna information hittas via menyalternativet Hjälp > Licens....

Skicka inte på flöde aktivt
När en faktura skickades till ERP-systemet innan arbetsflödet hade avslutats brukade alternativet Skicka
inte på flöde inaktiveras. Detta har nu ändrats. Om arbetsflödet inte har avslutats överförs det till ERP-
systemet och alternativet Skicka inte på flöde förblir aktivt. Så när flödet avbryts överförs dokumentet till
arkivet.

Mallar för automatisk tolkning
Den automatiska tolkningen har förbättrats. Mallar kan nu användas när PDF-filer som kommit via
AutoImport tolkas automatiskt.

Visma.net Approval

Skicka fakturanummer till Visma.net Approval
I tidigare versioner kunde användarna inte söka efter en faktura i Approval med hjälp av fakturanumret
eftersom Visma Document Center inte skickade detta fält till Approval. Detta har nu ändrats och
fakturanumret skickas till Approval i beskrivningsfältet. Detta fält ska endast innehålla fakturanumret, och
leverantörsnamnet och beloppet/valutabeloppet har därför tagits bort från det.
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Visma Business product line

Stäng av MDM-överföringen i VDC för integrationen med Visma Business
Från och med version 11.00 börjar Visma Business att överföra huvudbok och kostnadsenheter till MDM.
Dokumenten kommer därför att överföras till Approval som tidigare men Visma Document Center kommer
inte längre att överföra MDM-data till MDM.

Visma Nova

Mottagningsdatum för varor på ordermatchningsformuläret
Vi har lagt till en möjlighet att se mottagningsdatumet för varor och även att ändra fakturadatumet i
ordermatchningsformuläret i Visma Nova.

Ny kryssruta på ordermatchningsformuläret
Vi har lagt till en kryssruta, Select all lines (Välj alla rader), i ordermatchningsformuläret för integrationen
med Visma Nova. Det går nu att välja alla tillgängliga orderrader.

Förbättringar 11.00.0

Tekniskt

Tekniskt ramverk
Plattformen har uppdaterats till att använda Microsoft .NET Framework 4.6. Visma Document Center kan
köra på vilket Microsoft Windows-operativsystem som helst som stödjer .NET Framework 4.6. Ytterligare
information kan hittas på sidan om programkompatibilitet för Visma.

Uppdatering av SyncEngine till version 2.11.1
SyncEngine, som används i Document Center, har uppdaterats från version 2.10 till version 2.11.1

Nytt standardvärde för MSI-egenskapen ODBridge_AcknowledgeUnknownWorkflowHandles

Värdet för MSI-egenskapen ODBridge_AcknowledgeUnknownWorkflowHandles sätts som standard till
"true" (sant).

ODBridge ska inte tas bort vid underhåll
När underhållsläge användes togs ODBridge bort och installerades inte om även om serverkonfigurationen
kördes om. Detta har nu åtgärdats och ODBridge tas inte bort längre.

Förbättrad prestanda vid val av leverantörer
En del användare upplevde prestandaproblem när de försökte hämta leverantörslistan för att konfigurera
leverantörer med inaktiverad radimport.

Detta har nu åtgärdats och prestandan och användbarheten för denna funktion har förbättrats. En
kombinationsruta som gör det möjligt att söka efter en leverantör har lagts till längst ned i fönstret. När ett
namn eller ID skrivs i kombinationsrutan visas partiella träffar. Dessa träffar kan väljas med musen eller
tangentbordet och läggs till i listan genom att trycka på returtangenten. En leverantör kan tas bort från listan
genom att välja den aktuella leverantören och trycka på ”Delete”.

Allmänt

Dokumentkommentarsikonen
Dokumentkommentarsikonen visas i dokumentlistan igen för dokument som innehåller manuellt tillagda
kommentarer. För automatiskt tillagda kommentarer (som t.ex. markerar dokument importerade av
Autoinvoice eller misslyckade autoflödesvalideringar) visas inte kommentarsikonen.

Förbättrade autoflödesregler
När en autoflödesgodkännare ersattes med sig själv i den tidigare versionen togs godkännaren bort från
regeln. Detta har nu åtgärdats och godkännaren tas inte bort längre.

Uppdatering av momskod och momsbelopp
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Om ett konto med momskod valdes och sedan ändrades till ett annat konto utan momskod togs varken
momsbeloppet eller momskoden bort från konteringstabellen. Detta har nu åtgärdats och momskoden och
momsbeloppet tas bort när GL-kontot ändras till ett konto med momskoden 0.

Förbättring av den automatiska tolkningen av bankkonto och organisationsnummer
När organisationsnumret eller bankkontot inte tolkades hämtades värdena från ERP-systemet och placerades
i fältet för det tolkade värdet. Detta hände bara när automatisk tolkning användes. Detta har nu åtgärdats och
fälten för tolkade värden innehåller värden endast om de är tolkade.

Fakturareferens längre än 50 tecken
Ett undantag brukade inträffa när dokument importerade via Visma AutoInvoice

Visma Business

Stöd för likhetstecken i databasanvändarens lösenord
Likhetstecknet (=) tilläts inte av Visma Document Center i databasanvändarens lösenord. Detta har nu
åtgärdats och lösenord som innehåller likhetstecken kan nu användas.

Ta hänsyn till 0-prefix vid tolkning av bankkonton
I den tidigare versionen ignorerades 0-prefix för bankkonton. Detta har nu åtgärdats och om en
bankkontosträng består helt av nollor returneras dess innehåll.

Föreslaget konto vid förregistrering
Vid förregistrering föreslogs kontot för den leverantör som angavs i GL-kontots leverantörsfält på
definitivbokföringsraden i VDC i stället för Cross-kontoleverantören. Detta har nu åtgärdats och kontot från
Cross-kontoleverantören föreslås nu på definitivbokföringsraden.

Radimport med förregistrering, dokumentprofil
När förregistrering användes tillsammans med radimport ställdes verifikationstypen för definitivbokning
inte in på de importerade raderna även om en konteringsregel för förregistrering hade skapats.

Detta har nu åtgärdats så att verifikationstypen för definitivbokning ställs in på de importerade
raderna. Även momsbeloppet sätts till nolldecimal på alla importerade rader om en konteringsregel för
förregistrering finns.

Visma Global

Uppdatering av bankkonto
När Visma Document Center kördes mot Visma Global förblev bankkontot i konteringstabellen tomt när
en leverantör var inställd på dokumentet. Detta har nu åtgärdats och bankkontot i konteringshuvudet är
detsamma som bankkontot från leverantören.

Om leverantören uppdateras uppdateras även bankkontofältet på motsvarande sätt. När leverantören tas bort
i dokumentredigeringsformuläret eller konteringstabellen tas bankkontot inte bort i konteringshuvudet.

Förbättrat felmeddelande
När dokument överfördes från VDC till Visma Global och kostnadsenheterna var nödvändiga men inte hade
ställts in på ett dokument visades ett allmänt felmeddelande utan det ogiltiga dokumentets ID. Detta har nu
åtgärdats och även det ogiltiga dokumentets ID visas i felmeddelandet för att identifiera det bättre.

Förbättrad översättning av momskodsbeskrivning
När Document Center användes mot Visma Global och norska hade valts som språk och sedan ändrades till
engelska översattes momskodsbeskrivningen inte förrän servern startades om. Detta har nu åtgärdats.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 11.01.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
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När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.
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Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.6. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Nya funktioner Visma Document Center10.11.3

Gemensamma Visma Document Center

Show additional invoice status quantities in opening window
To improve accountinting offices user experience, a new column that shows the number of documents ready
for transfer has been added to the Select ERP client form. That means, that the column "Completed" shows
documents that have workflow status "completed" and accounting status different than "transferred".

Sort the Show ERP client form
To give a better support for the accountinting offices users,in Select ERP Client form, the company list
information is now sortable on each column.

Förbättringar 10.11.3

Allmänt

VDC client freeze
Some users were experiencing performance issues caused by internal changing the log level for some
important information messages. This caused "Info" messages from other threads to get recorded even
though the log level was set to "Warning". This is now fixed. In the current behavior, when log level is set
to warning then, in the log file will appear warnings and important info. Important info is marked with "off"
instead "info", to avoid confusion.

Improved performance when running Excel report in VDC
Some users were experiencing performance issues when running the Excel report in Visma Document
Center and client went into a not responding state. Now this has been fixed, and the performance when
running the Excel report in Visma Document Center has significantly been improved.

Autoimport improvements
If documents were added in the autoimport folder in the same time when the autoimport task was running,
the new documents were delete by the task. We have fixed this issue and any additional files added during
the task run will be kept in the folder to be picked up by the next run.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.11.3
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

'=' ej tillåtet i databasanvändarens lösenord
För närvarande tillåter Visma Document Center inte likhetstecken (=) i databasanvändarens lösenord.

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".
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Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.
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Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I version 10.11.2 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Förbättringar 10.11.2

Allmänt

Skicka kostnadsenheternas start- och slutdatum till MDM
Från och med version 10.11.2 skickar VDC kostnadsenheternas start- och slutdatum till MDM. Det
hjälper kunderna att ha rätt MDM-data tillgängliga i sina applikationer. I t.ex. Visma.net Expense filtreras
kostnadsenheterna efter slutdatum.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.11.2
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

'=' ej tillåtet i databasanvändarens lösenord
För närvarande tillåter Visma Document Center inte likhetstecken (=) i databasanvändarens lösenord.

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
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Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I version 10.11.1 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.



Visma Software International AS | Visma Document Center 10.11.1 | 41

Förbättringar 10.11.1

Visma Contracting

Undantag när automatisk tolkning körs
Vid körning mot Visma Contracting inträffade ett undantag vid automatisk tolkning eftersom
avrundningsbeloppet inte beräknas då. Körning av AutoImport och AutoInvoice med automatisk tolkning
utlöser nu inte längre ett undantag.

Förbättrad tolkning av Autofakt-kreditnota
När ett Autofakt-kreditnotsdokument tolkades ändrades verifikationstypen och bokföringskontot
uppdaterades i både debetkonto och kreditkonto. Detta har nu åtgärdats, så när Autofakt-fakturor tolkas
sätts verifieringstypen korrekt och kontot från verifieringstypen sätts på debet/kredit i enlighet med
verifieringstypen.

Hanteringen av kreditnotor från AutoInvoice och AutoImport
När kreditfakturor erhölls från AutoInvoice och AutoImport i Visma Document Center ställdes inte
verifieringstypen och kredit- och debetkontona in korrekt. Detta har nu åtgärdats och kreditnotorna hanteras
korrekt.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.11.1
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

'=' not supported in database user password
Currently, Visma Document Center does not support the equal sign ('=') as character in the database user
password.

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.
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Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Nya funktioner Visma Document Center10.11.0

Gemensamma Visma Document Center

Visma Document Center hanterar avrundningsdifferensen mellan fakturaraderna och det totala
fakturabeloppet
När Visma Document Center är integrerat med Visma Business product line, Visma Global eller Visma
Nova går det nu att konfigurera XML-ordlistan till att tolka det eventuella avrundningsbeloppet och
automatiskt skapa en avrundningsrad utifrån ett avrundningskonto från det integrerade ERP-systemet. Se
användarhandboken för begränsningar och information.

Leverantörsspecifik XML-ordlista
För att förbättra tolkningskvaliteten för XML-dokumenten har XML-ordlistan i Visma Document Center
utvidgats och stöder nu leverantörsspecifika nyckelord förutom de systemspecifika och användardefinierade
nyckelorden.

För att lägga till ett leverantörsspecifikt nyckelord måste leverantörens organisationsnummer vara inställt.

När ett dokument från en leverantör med specifika nyckelord tolkas måste leverantören först identifieras.
När leverantören har hittats letar systemet efter leverantörsspecifika nyckelord och om sådana hittas
använder systemet dessa i stället för de användardefinierade eller systemspecifika nyckelorden.

Utvidgningen av XML-ordlistan förbättrar även autoflödesfunktionaliteten. För mer information om hur du
definierar leverantörsspecifika nyckelord, se användarhandboken för Visma Document Center.

Leverantörsspecifik radimport
För att förbättra prestandan och öka flexibiliteten går det nu att inaktivera radimport för en specifik
leverantör. Detta gäller för både manuell och automatisk tolkning.

Förbättrad hantering av autoflödesregler
I den här versionen har vi fortsatt att utveckla och förbättra hanteringen av autoflödesregler. Nya
funktioner har lagts till på skärmen Autoflödeskonfigurator, t.ex. massuppdatera ändringar, lägga till en ny
tom rad i tabellen när en ny regel läggs till, duplicera en regel samt möjligheten att ta bort mer än en regel i
taget.

Autoflöde och fakturareferens
Visma Document Center stöder nu tolkning av en fakturareferens för både XML- och pappersfakturor. För
att tolka fakturareferensen måste du konfigurera ordlistan med rätt nyckelord.

Autoflödesfunktionaliteten har utvidgats och det går nu att automatiskt skicka en faktura på flöde baserat på
den tolkade fakturareferensen.

Förbättringar 10.11.0

Allmänt

Förbättringar av arbetsflöde
När ett dokument skickades på flöde till en användare som hade en överordnad eller skickades sekventiellt
till två användare och om den första användaren avvisade dokumentet kunde den andra användaren eller
den överordnade inte längre godkänna dokumentet. Detta har nu åtgärdats och det går nu att godkänna
dokumentet i alla nödvändiga situationer.

F6-genväg åtgärdad
Med tangenten F6 kan du navigera mellan de fyra olika listorna, dokumentlista, bildvisare, kommentarer
och konteringsrad men det gick inte att hoppa till kommentarområdet. Detta har nu åtgärdats.

Förbättrad identifiering av leverantör
När det tolkade organisationsnumret stämmer med organisationsnumret för flera leverantörer i ERP-
systemet, men med olika bankkonton, identifierades och listades endast en leverantör i IRF. Detta har nu
åtgärdats och alla identifierade leverantörer som stämmer med organisationsnumret listas i IRF.
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Identifiera leverantör utifrån organisationsnummer
Vid tolkning och om det identifierade bankkontot skiljer sig från bankkontot från ERP-systemet men
organisationsnumret är detsamma identifierades inte leverantören. Detta har nu lösts och leverantören
identifieras nu utifrån organisationsnumret.

Begränsad åtkomst för bokföraranvändare
Menyalternativen Visma AutoInvoice och AutoImport är nu inaktiverade för användare med rollen
bokförare.

Överför val av kostnadsställe till Visma Document Center
Kostnadsenheter med ID 9 överförs nu korrekt till Visma Document Center från Visma Approval.

Visma Global

Åtgärdade problem med RCC Lib
Biblioteket Interop.RCCLib.dll lokaliseras och omvandlas nu korrekt från installationsmappen för
Document Center.

Visma Nova

Hämta kostnadsställe från leverantör
Kostnadsställen tilldelade en leverantör i Visma Nova ställs nu in på konteringsraden under tolkning.

AccountView

Uppdatera projektkodsbeskrivning
Vid arbete i en projektorganisation sker en standardinmatning på orderradsnummer. Tidigare, när
projektkoden fylldes i som standard, visades inte projektkodsbeskrivningen och en manuell hantering var
därför fortfarande nödvändig. Detta har nu åtgärdats och projektkod och projektkodsbeskrivning hämtas nu
automatiskt.

Standardinmatning av order
Om en inköpsorder med ett belopp med ett decimaltecken användes i Document Center i förra versionen
fick beloppsfältet i Document Center ett annat värde än beloppet i Account View eftersom ’.’ inte användes
som decimaltecken. Nu har detta åtgärdats och beloppsparsningen för inköpsorder är nu oberoende av kultur
så att beloppet i Document Center är detsamma som i Account View.

Tolka och spara momsbelopp i OCR-mall
För integration med Account View kan vi tolka och bokföra momsbeloppet och skapa en mall för
momsbelopp men bokföringen av momsbeloppet sparades inte i mallen. Detta har nu åtgärdats.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.11.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".
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Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.
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Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.



Visma Software International AS | Visma Document Center 10.10.0 | 48

Kapitel

10
Visma Document Center 10.10.0

Ämnen:

• Nya funktioner Visma
Document Center 10.10.0

• Kända problem,
begränsningar och
restriktioner 10.10.0

I version 10.10.0 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Nya funktioner Visma Document Center 10.10.0

Gemensamma Visma Document Center

Integration med Visma User Directory
Integration med Visma User Directory stöds nu när man kör Visma Document Center med Visma Business
och Visma Global

Visma User Directory ger användarautentisering och auktoriseringstjänster för Visma-applikationer. Visma
User Directory ger Single Sign-On-service till användare, vilket gör att en användare blir autentiserad direkt
och får tillgång till flera applikationer.

Visma User Directory ger även central administration av användare och roller mellan Visma applikationer

För mer detaljerade information i anslutning till konfiguration och inställningar i VUD, gå till hjälpmenyn
för VUD.

När man uppgraderar eller installerar Visma Document Center för första gången, med hjälp av det fristående
installationsprogrammet, kan man välja att integrera integrationen med Visma User Directory.

Innan man aktiverar Visma User Directory i Visma Document Center måste man se till att integrationen
mellan Visma Business eller Visma Global och VUD är aktiv.

De andra integrationerna för Visma Document Center stödjer inte integrationen med VUD.

För tillfället kan man aktivera integrationen med VUD från en avsedd sida i installationsprogrammet genom
att klicka på Aktivera Visma User Directory.

För att färdigställa integrationen med Visma User Directory måste en dataexport göras. Den måste utföras
vid första starten av Visma Document Center av VudAdmin-användaren.

Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.10.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
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Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I version 10.01.1 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
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Förbättringar 10.01.1

Allmänt

Dokument importeras inte av AutoImport
VDC AutoImport-funktionaliteten stödde inte tomma företagsnamn. Tomma företagsnamn fick dokument
att raderas från AutoImport. Vi har åtgärdat detta problem nu. AutoImport-uppgiften hoppar över företag
som inte har namn i ERP-systemet.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.01.1
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>
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Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Nya funktioner Visma Document Center10.01.0

Gemensamma Visma Document Center

Stöd för standardstylesheet för OIOUBL-kreditnotor och EHF-fakturor
Visma Document Center innehåller nu stöd för standardstylesheet för OIOUBL-kreditnotor och EHF-
fakturor. Ytterligare information om hanteringen av standardstylesheet kan hittas i vår dokumentation:
Länkar till annat dokumentationskapitel, Previous Release notes document, sidan 54.

Radnummer i VDC
Om du har dokument med många konteringsrader kan det ibland bli svårt att hantera. För att få bättre
översikt över konteringstabellen visas därför nu dokumentraderna i konteringstabellen.

Uppdatera VismaLicensing med Visma.net AutoInvoice-information
Det har gjorts förbättringar i samspelet mellan Visma Document Center, Visma.net AutoInvoice och Visma
Licensing System för att ge mer exakt användningsstatistik.

Visa kostnadsenheterna och kostnadsenheternas värden i External Archive
När transaktionerna extraherades via External Archive visades inte kostnadsenheterna och
kostnadsenheternas värden. Detta har nu åtgärdats och kostnadsenheterna och kostnadsenheternas värden
visas nu i HTML- och Excel-filen.

Visma Business product line

Uppdatera integrationsanvändarens autentiseringsuppgifter
Visma Workflow Server Manager är ett nytt verktyg som har utvecklats för att hjälpa administratören
att ändra integrationsanvändarens lösenord när detta har ändrats i Visma Business. Du kan hitta
Visma Workflow Server Manager i Visma Document Center-serverns installationsmapp. När
integrationsanvändarens lösenord har ändrats, kör Visma Workflow Server Manager, uppdatera
lösenordet, tillämpa ändringarna och starta sedan om VDC-servern.

Förbättrad preliminärregistreringsfunktionalitet: Föreslå kostnadsenhet på definitivbokföringsraden
Vi har introducerat en förbättring av den befintliga preliminärregistreringsfunktionaliteten med Visma
Business: automatiskt förslag om kostnadsenheterna på definitivbokföringsraden.

Den nya funktionaliteten har följande beteende:

1. Om den inställda leverantören på dokumentet har länkade kostnadsenheter hämtas dessa
kostnadsenheter på definitivbokföringsraden. I Visma Business måste preliminärregistreringskontot
blockeras för kostnadsenheter om du inte vill ha kostnadsenheterna på preliminärregistreringsraden.

2. Om både leverantören och definitivbokföringskontot har länkade kostnadsenheter får de kostnadsenheter
som är länkade till leverantören högre prioritet.

3. Om leverantören inte har några länkade kostnadsenheter hämtas de kostnadsenheter som är länkade till
definitivbokföringskontot på definitivbokföringsraden.

4. Om det huvudbokskonto som används på definitivbokföringsraden inte tillåter kostnadsenheter lämnas
kostnadsenheterna tomma.

Visma Contracting

Funktionalitet för Spara mottagaren till leverantören för Visma Contracting
Funktionalitet för Spara mottagaren till leverantören stöds nu i integrationen med Visma Contracting.

När användaren skickar ett dokument på flöde kan användaren nu koppla mottagaren till leverantören på
dokumentet.

På nästa dokument för samma leverantör kommer systemet sedan att föreslå den tidigare kopplade
mottagaren i formuläret Recipient Selection.

Förbättrat Contracting-stylesheet installerat med VDC
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Det E2B-stylesheet som används i Autofakt-importen har förbättrats.  Lagernumret och ordernumret visas
nu om de tillhandahålls med fakturan.

Visma Nova

Finvoice XML
Visma Document Center-version 10.01 stöder Finvoice 3.0 XML.

Förbättringar 10.01.0

Allmänt

Identifiera leverantör på XML-faktura med mer än ett bankkonto
För de fakturor som har mer än ett bankkonto identifierades tidigare leverantörerna endast på
företagsnumret eller det första bankkontot, även om alla bankkonton tolkades.

Detta har nu förbättrats och alla leverantörer identifieras nu baserat på alla tolkade bankkonton. Men om det
finns en exakt träff på både företagsnummer och bankkonto sparas den leverantören på dokumentet.

Förbättring av autoflödesvalidering
För att undvika oanvändbara dokumentanteckningar görs autoflödesvalidering endast för de fakturor som vi
upptäcker en autoflödesregel för.

Förbättringar när dokumenttyper som inte stöds importeras
Tidigare erhölls ett undantag när en fil som inte stöds importeras eller bifogas till ett dokument.
Detta har nu åtgärdats och när en fil som inte stöds importeras eller bifogas till ett dokument visas ett
varningsmeddelande och användaren meddelas om filtyper som inte stöds.

E2B-standardstylesheet åtgärdat
Det interna standardstylesheetet saknade taggen för <ref>. Detta har nu åtgärdats och <ref>-taggen visas nu
i det interna stylesheetet.

Förbättringar av XML-radimport
Tidigare stödde Visma Document Center inte XML-filer som innehåller olika noder med samma namn och
olika underkoder eftersom de taggar som vi fick i VDC inte var unika. Detta har nu åtgärdats och fakturorna
visas korrekt.

Visma Document Center-stöd för import av stora PDF-filer
Vi har förbättrat funktionen för dokumentimport och stora PDF-filer importeras nu utan fel.

Förbättring av importer från AutoInvoice
Importen av stora dokument från Visma.net AutoInvoice misslyckades och genererade ett fel. Detta har nu
åtgärdats.

Förbättringar i användningen av mall
När Spara och OCR användes i IRF stängdes formuläret. Detta har nu åtgärdats och
tolkningsresultatformuläret förblir öppet.

Visma Business

Förbättrad funktionalitet för ordermatchning
I funktionaliteten för ordermatchning mot Visma Business tolkades och sparades ordernumret på
dokumentet och sedan överfördes dokumentet automatiskt till ERP-systemet. Detta genererade mycket
support om ordernumret inte tolkades korrekt.  Det gick inte att ändra detta eftersom konteringsstatusen
hade ställts på överförd.

Funktionaliteten för ordermatchning har nu förbättrats för att lösa detta problem.  Dokumenten får
inte längre konteringsstatusen överförd automatiskt.  När användaren vill överföra dokumentet för
ordermatchning måste användaren välja det nya alternativet manuellt:  Skicka ordrar till finansiellt
system i menyn Behandling.

Skicka ordrar till finansiellt system i högerklicksmenyn
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Alternativet Skicka ordrar till finansiellt system finns även tillgängligt i högerklicksmenyn för integrationen
med Visma Business.

Uppdatering av orderstatus i Visma Business på Skicka ordrar till finansiellt system
Eftersom det finns ett nytt sätt att överföra ordermatchningsdokumenten till Visma Business görs
uppdateringarna av orderstatusen i Visma Business när Skicka ordrar till finansiellt system utförs baserat
på arbetsflödets status:

1. Mottagen faktura kan utföras (exkluderas INTE) i Visma Business när fakturan redan är överförd och
arbetsflödet är avslutat eller inaktiverat.

2. Mottagen faktura kan inte utföras (utan exkluderas) i Visma Business medan fakturan är överförd men
arbetsflödet ännu inte är avslutat eller inaktiverat.

Meddelande om blockerade ordrar
Vi har förbättrat överföringen av dokument för ordermatchning så att VDC inte tillåter överföring av ett
dokument när ordern är i redigeringsläge i Visma Business eftersom ordern då är blockerad för uppdatering.
I detta fall visas följande meddelande för användaren:

Ordern är inte tillgänglig på grund av osparade ändringar

Uppdatera orderrad med dokument-id vid delvis ordermatchning
När delvis ordermatchning görs ska ID-fältet VismaID innehålla dokument-id:et för det senaste
dokumentet som matchades till ordern. I tidigare versioner uppdaterades inte ID-fältet VismaID korrekt i
orderradstabellen. ID-fältet VismaID kommer att uppdateras på varje orderrad där den färdiga kvantiteten
skiljer sig från den fakturerade kvantiteten på orderraden.

Nytt standardfilter för hantering av fakturor med inköpsordernummer
Vi har skapat ett nytt standardfilter för att snabbt se de dokument som är avsedda för ordermatchning.

Hämta GL-konto från verifikationstyp
Om GL-kontoleverantören inte var inställd i Visma Business men vi hade ett debetkonto inställt på
verifikationstyp föreslogs tidigare inte detta debetkonto på den sista bokningsraden. Om verifikationstypen
angavs manuellt fylldes debetkontot i. Detta har nu åtgärdats. Om ingen GL-kontoleverantör är inställd i
Visma Business och vi har debetkonto inställt på verifikationstyp fylls debetkonto i med detta värde. Om vi
har GL-kontoleverantör inställd i Visma Business, även om vi har debetkonto på verifikationstyp i Visma
Business, kommer debetkonto att innehålla GL-kontoleverantörsvärdet på den sista bokningsraden.

Visma Global

Förbättringar när momskod och skatteklass uppdateras i Visma.net Approval
När skatteklassen och momskoden för ett GL-konto ställdes in i Global och om fakturan skickades på
flöde till Visma.net Approval utan att GL-kontot hade ställts in och detta GL-konto ställdes in i Visma.net
Approval, när dokumentet skickades tillbaka till Visma Document Center, uppdaterades tidigare inte
momskoden och skatteklassen i Visma Document Center.

Detta har nu åtgärdats. När dokumentet skickas tillbaka till VDC från Visma.net Approval ställs
momskoden och skatteklassen in i Visma Document Center.

Undantag hanteras vid uppdatering av verifikationsdatum eller valideringsdatum
Tidigare returnerade systemet ett undantag när perioden ändrades manuellt efter att verifikationsdatumet
hade ändrats.  Detta har nu åtgärdats så att användaren kan ändra perioden manuellt.  Den ändras inte
automatiskt när verifikationsdatumet ändras.

Förbättrad OCR-tolkning
OCR med mer än 7 siffror tolkades inte av VDC. Tidigare fanns en kontroll för att ignorera alla OCR-
kandidater med mindre än 7 siffror. Nu har detta åtgärdats så att värdet tolkas.

Visma Contracting

Korrekt verifikationstyp för inkommande fakturor
När Visma Document Center körde med Visma Contracting sattes verifikationstypen på konteringstabellen
som inkommande kreditnota i stället för inkommande faktura. Detta har nu åtgärdats: för inkommande
faktura sätts även verifikationstypen som inkommande faktura.
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Byt konton för Autofakt-kreditnotor
När tolkningen detekterar den importerade fakturan som kreditnota bör kredit- och debetkontona bytas och
verifikationstypen och dokumenttypen ändras till kreditnota. Detta fungerade inte korrekt för Autofakt-
fakturor. Nu har vi åtgärdat detta och även Autofakt-importer beter sig nu korrekt.

Förbättrad kontrollsökning för leverantör
Kontrollen på leverantörsfältet har förbättrats så att när användaren söker på en teckensträng söker systemet
efter denna sträng i hela leverantörsnamnet i stället för att bara söka de leverantörer som börjar med
strängen.

Varning för dubbelt fakturanummer
Varningen för dubbelt fakturanummer i formuläret Tolkningsresultat saknades i tidigare versioner av
Document Center. Detta har nu åtgärdats och användaren får ett rött utropstecken som varning i formuläret
Tolkningsresultat om det tolkade fakturanumret redan finns i Visma Contracting.

Visma Nova

Identifiering av unik leverantör
När bankkontot och företagsnumret identifieras och en exakt träff identifieras i leverantörslistan sparas nu
denna leverantör på det tolkade dokumentet.

Om det inte finns någon exakt träff och endast ett värde har identifierats sparas den först identifierade
leverantören på dokumentet.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.01.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.
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Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.



Visma Software International AS | Visma Document Center 10.00.0 | 60

Kapitel

13
Visma Document Center 10.00.0

Ämnen:

• Nya funktioner Visma
Document Center10.00.0

• Förbättringar 10.00.0
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 10.00.0

In version 10.00.0 of Visma Document Center we have implemented some
new features that are designed to reduce the time to process incoming
documents. This version will be part of the Visma Business product line
installer.



Visma Software International AS | Visma Document Center 10.00.0 | 61

Nya funktioner Visma Document Center10.00.0
This version includes some new features to reduce the time spent by users on some repetitive steps like
placing the invoice supplier, setting the approval hierachy, sending the invoice on flow. Now, the invoice
will be placed automatically on the flow when the approver can be identified and this will increase the
accountant's efficiency and make Visma Document Center a more attractive product.

Gemensamma Visma Document Center

Autoflöde – Automatisering av flödet arbetsflödet
Autoflöde är ny funktionalitet som innebär att import – skanning- tolkning samt adressering kan ske
automatisk. Detta flöde introduceras i Visma Document Center 10.00.

Denna funktion har bättre stöd för godkännandehierarki och kan stödja enkla organisationer eller flera
organisationer på flera nivåer såväl som en unik överordnad som lagts till flödet. Arbetsflödet skapas
automatiskt utifrån användarkonfigurerade regler. Reglerna som används för att skapa flödet kan
associeras till leverantör eller koddelsvärde . När tolkeningen hittar leverantören eller kodeelsvärdet
kommer autoflödesregeln att tillämpas. En regel som är kopplade till en leverantör har högsta prioritet.
Om det inte finns några regler kopplade till leverantören på dokumentet, kommer autoflödet att kontrollera
om det finns någon autoflödesregel kopplad till kodelesvärdet på den första konteringsraden. Ifall
preliminärregistreringfunktionen används läggs värdet på den andra raden dvs defintivbokningsraden.

Autoflöde kommer inte att använda begränsningar för överordnade och godkännanden som definierats i
ERP-systemet. I stället för flera överordnade kommer endast en sista överordnad att läggas till i autoflödet.

Inställningen av överordnad i autoflödesregeln kallas Sista godkännare. Sista godkännare är den användare
som läggs till flödet automatiskt när alla andra godkännare redan godkänt dokumentet.

Reglerna för autoflödet registreras via menyn System > Autoflödeskonfigurator. Autoflödesregeln
innehåller följande information:

• Konteringstyp för aktivering av autoflöde
• Koddelsvärde för aktivering av autoflöde
• Mottagare – adressering till användare som skall ta emot fakturan
• Beloppsgräns för godkännande
• Sista godkännare

Om tolkningen hittar ett värde som matchar autoflödet i dokumentet kommer autoflödesregeln att tillämpas
och skicka dokumentet till vald mottagare.

I dialogen Autoflödeskonfiguraton kan man även ange en Standardregel. Standardregeln kommer att
tillämpas på varje giltigt dokument som inte har någon autoflödesregel på kodel eller leverantörs värden
som tolkats.

För de dokument som inte uppfyller autoflödets valideringsregler hamnar dessa I Menyn Nya dokument.
Följande regler kontrolleras av systemet. Dessa valideringsregler kan inte ändras.

Validering av fakturan görs utifrån följande:

• Bankgiro/bankkonto är detsamma som i ERP
• Fakturanummer finns inte ERP systemet
• Momsbelopp är inte högre än fakturabelopp
• Förfallodatum är inte tidigare än fakturadatum
• Kontroll på leverantören organisationsnummer och bankgiro/bankkonto

Ogiltiga dokument hamnar i listan Menyn Nya dokument med notering om vilka valideringsregler som
stoppade fakturan. Användaren kan se vilka korrigeringar som krävs och därefter kan fakturan skickas på
flödet manuell eller via autoflödet via Menyn Behandling>Skicka med autoflöde

Fakturaflödena Granska/Vidarebefordra/Avvisa  fungera på samma sätt som tidigare. Om det finns en
autoflödesmottagare, som vill skicka dokumentet vidare med funktionerna Granska/Vidarebefordra och
Avvisa fungerar det om dokumentet ligger För godkännande..
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Om ett dokument avisas skickas detta till mottagaren som skickat dokumentet i föregående steg.
Godkänning av dokumentet måste då godkännas. Efter godkänning av avvisningen görs rättningarna och
kan sändas ut på Autoflöde igen via Menyn Behandling>Skicka med autoflöde.

Vikarie/Ersättare definieras som tidigare och fungerar med autoflödet.

Förbättringar 10.00.0

Allmänt

OPG ochOD Bridge kan nu installeras på olika servrar
Förbätring har gjorts för ODBridge läsningen av OnPremissesGateway address som nu kan köras på två
olika maskiner.

Visning av xmlformatet VismaXML efter export till externt arkiv
Visma XML fakturor visades inte korrekt i Visma.net Approval ifall de hade blivit exporterade till externa
arkivet. Detta är nu rättat och visas korrekt.

OCR tolkning på koddelsvärdes
Om en tiff bild importerades via Autoimport funktionen presenterasde inte tolkat värde på första raden.
Detta är nu rättat.

Notera:  Viktigt att rätt språk är valt om AutoImport är aktiverat

Förbättrad leverantörsidentifiering vid tolkning

Vid tolkning och identifiering av leverantör som har samma bankkonto/bankgiro men olika
organisationsnummer visas nu en förteckning i tolkningsresultatet på vilken leverantör som matchas.

Förbättrad tolkning av bankkonto/bankgiro för XML fakturor

Vid tolkning av XML fakturor som innehäller flera bankkonto/bankgiro nummer fick man träff på första
bankkonto/bankgiro nummer. Nu tar systemet hänsyn om det finns flera bankkonto/bankgioro nummer.
Om något av de tolkade bankonto/bankgiro nummer stammer överens med värdet på leverantöten i ERP
systemet sparas dettas på fakturan.

Tagenten F6 och Shift-F6 funktionalitet

Vid användning av tagenten F6 ändrades inte dokumentvisningen. Detta är nu rättat.

Notera:  Tagemt F6 kan du använda för att navigera i de fyra olika listorna Dokumentlistan,
bildvisare, meddelanden och konteringsrader. Shift + F6 navigerar i motsatt riktning.

Förbättrad tolkning av handskriven text efter import

Konstrast i skanningen har förbättras och handskriven text har större chans att tolkas.

Visma Global

Verifikationsnummer

Om en faktura med två konteringsrader på olika datum skapades olika verifikationsnummer. Detta är nu
rättat att det enbart blir ett och samm verifiaktionsnummer efter att buntuppdateringen är gjord.

Främmande tecken och stjärnor

Visma Global har stöd för olika konteringstyper (fördelningsformulär). Dessa formulär kan bestå av
specialtecken som * (asterix/star) or + (plus). Nu har Document Center samma stöd som finns i Global.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 10.00.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.
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Allmänt

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Business product line

Update system user password

When Visma Business integration with Visma User Directory is active, you might have to change the system
user password. As a result, your access to Visma Document Center might be blocked and you will need
to change the system user password in Visma Document Center too. Because in this situation you cannot
access the System settings > Sytem configuration menu item this change will have to be done by the
system administrator in the server console using the following syntax:

updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>

Notera:  No new password validation is done in this case. If accidentally you have entered a
wrong password, then you will have to run this command again and use the latest password
set as <oldpassword>

Notera:  To preserve the changes, a server restart is necessary.

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna



Visma Software International AS | Visma Document Center 10.00.0 | 64

dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Contracting

Problem med kreditnotor importerade från Autofakt-fakturor
Kontona visas inte korrekt på redovisningsraden när kreditnotor importeras från Autofakt.

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0 or newer.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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• Nya funktioner 9.02.0
• Förbättringar 9.02.0
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 9.02.0

In version 9.02.0 of Visma Document Center we have implemented some
new features to improve time when switching between documents and to
reduce time for transferring master data to Visma.net Approval. In this
version we have also implemented a number of important bug fixes.
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  Nya funktioner 9.02.0
This version includes some new features to improve time when switching between documents and to reduce
time for transferring master data to Visma.net Approval. In this version we have also implemented a number
of important bug fixes.

Common Visma Document Center

Enable / disable thumbnails in Document Viewer
Some users were experiencing performance delays switching between documents in the document list. This
occurred when the system rendered a large number of thumbnails containing document images. To alleviate
this problem a button has been added to toggle between thumbnails which display images of the document
pages and thumbnails showing the page number of the document. Selecting the option to display only the
page number on the thumbnail will greatly reduce the time taken to switch between documents. The default
view will display the page number.

Transfer only changed master data to MDM

In this version of Visma Document Center we only transfer changed and new master data entities to Visma
Approval. This will reduce the data load on the On Demand components.

Synchronzation of MDM data is configurable, but by default the following settings apply: (An enabled
MDM Sync will only send changes)

• Visma Business - MDM Sync enabled.
• Visma Global - MDM Sync enabled.
• Visma Nova - MDM Sync enabled.
• Visma AccountView - MDM Sync disabled. Visma Document Center does not send master data to

Visma Account View.
• Visma Contracting - MDM Sync disabled. Visma Document Center does not send master data to Visma

Contracting.

All logs from MDM Sync are saved together with the OD-Bridge log files in the following location C:
\ProgramData\Visma\Visma.Workflow.ODBridge.

  Förbättringar 9.02.0

General

Supplier specific keywords for Autointerpretation

Autointerpretation is now running the supplier specific keywords in the same way as manual interpretation.

For detecting the supplier the keywords are used with the following priority:

1. User defined keywords
2. System defined keywords.

When the supplier is found for than the priority of the keywords for interpreting all the other target values is
the following:

1. Supplier specific keywords.
2. User defined keywords
3. System defined keywords.

Update supplier for more than one document

In older versions of Visma Document Center it was not possible to perform update supplier on more than
one document. We have fixed this issue and now multiple documents can be selected in the Interpret Result
Form. This form allows to do update of supplier for each document when switching between the documents
without closing the Interpret Result Form.
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Filtering for documents without no cost units has now better support.

Example:

1. Create a filter Project=0
2. Apply filter

Result: Documents without project will be found.

This improvemnt is meant to support the case when the customer want to retrieve all documents which have
not fille din cost units.

Number of decimals not interpreted correctly

The regional setting "Number of digits after decimal" was not taken into account when interpreting numbers
without decimals. This is now corrected and when we interpret a number without decimals we are adding 0
as decimal instead truncating the number.

Rotate document in Document Viewer

In some cases the action "Rotate document" was giving an error message not understandable for the user.
This is now fixed and Rotate document works properly.

Adding superior when forward document

When forwarding a document to a user with superior superior was not added to the flow. This is now fixed
and superiors are added to the flow after forward.

External Archive and number of digits for Supplier/Customer and General Ledger

The External Archive will support Supplier, Customer and General Ledger values without restrictions to the
number of digits.

Visma Business product line

Improved displayed information in the lookup form

When searching some information, the name of the field searched was not displayed on the lookup form
(e.g.. when searching for 'Debit account type' only the ID was displayed in the lookup form). Now this has
been fixed and the ID and searched field name is displayed.

Improved translation in the capital asset proc look up

The lookup elements of capital asset proc were missing the translation. This is now fixed and the searched
information is translated to the Visma Document Center client language.

Please note that because the information is cached, changing the Document Center client language and
pressing F12 within the next 30 seconds, the information might not be updated yet.

Fixed adding superiors

Previously, if Auth. responsible and Attestation amount limit were set to Visma Business and Add
Superior on Amount Limit was not turned on in Visma Document Center, then the superior was always
added when forwarding a document. Now this issue is solved. The superior is added only when Add
superior is turned on Visma Document Center.

Support for negative amounts in Free1 to Free4

In Visma Document Centernegative amounts were not supported in the accounting grid fields Free1 to
Free4. Since this behavior is supported byVisma Business, we have aligned the behavior and now is
possible to input negative amounts in these fields.

Set voucher date in the accounting grid

Setting a voucher date in the Edit Document Properties or in the Interpretation result form, that exceeds
the value set in Visma Business in the No. of days +/- warning/rejection  field, was set as voucher date in
the accounting grid . This behavior was not consistent when setting the voucher date in the accounting grid.
This is now fixed and now it is same behavior when trying to set the voucher date in the Edit Document
Properties or in the Interpretation result form.
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Fields on purchase orders are not updated if multiple invoices are connected to one purchase order

The problem occurs when two or more invoices has a reference to one purchase order in Visma Business.
This resulting in the last invoice received not updating all fields on the purchase order, and VismaID history
not been saved correctly. This is now solved.

Visma Global

Look up on Vat Chain Number

The look up for Vat Chain Number shows incorrect columns in Document Center Accounting grid. An
error message occur when the user selected one of the look up form entries. This is now fixed the Vat Chain
number is selectable and the look up for VatChainNumber shows the correct columns:

• Voucher Number
• Voucher Date
• GLAccount
• Amount
• VATcode

VAT code reset

The VAT code set on a general ledger account used to be reset when a general ledger account with VAT
code 0 was used in the credit account field. This is now fixed and the VAT code is no longer reset when a
general ledger account is used in the credit account field.

AccountView

Interpretation of international bank account

Bank account that starts with 2 letter country code is now recognized for the dutch and for international
OCR.

Missing warning when supplier on document and supplier on order do not match

When a purchase order line was entered in an accounting line via ‘Purchase orderno’, and the supplier in the
invoice header was changed afterwards, the document could be transferred, but an incorrect booking was
created in the ERP and the warning message did not appear anymore. This is now fixed. A warning message
will appear when the supplier on the document and the supplier on the order do not match.

Visma Nova

Document Viewer not working in Nova integration multitenant environment "ASP"
Viewing documents transfered from Visma Document Center to Visma Nova was not possible in a
multitenant environment "ASP". This is now fixed and the users can view documents using the document
viewer.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 9.02.0
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.

General

Some chapters in the user documentation are not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, since that documentation is being updated independently of the
release.

Automatic creation of Visma.net Approval company from Visma Document Center
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in "Visma.net Approval Integration
Status" window saying: "Company_NOT_Found_Below_Customer"
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In case you encounter this error please contact your Visma partner.

Activation of a new Approval Company in Visma On Demand
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".

Uninstall of Visma Document Center server fails
When performing an upgrade, both the client and the server are first uninstalled and then reinstalled.
Sometimes the uninstaller for the server fails when trying removing the shared folder that the client uses to
install. This is solved for version 9.00.0. Since it is the uninstall that fails this might happen on all versions
before version 9.00.0.

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Business product line

Voucher type and organizational number search

When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.

For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Visma Global Distribution keys does not support * (Asterisk)

At the moment it is not possible for VDC to follow the behavior in Visma Global when it comes to having
* in a distribution formulas. In Visma Global the creation of the lines stop when finding a *, but at the
moment this feature does not work in Visma Document Center. The workaround is to either not use *, but
a dummy account that can be changed to a commonly used account, or to have two sets of the distribution
formulas; one for Visma Global, and one for Visma Document Center. There is unfortunately not possible to
get a better error message for this issue.

Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
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Warehouse responsible
For invoices with warehouse number imported from Autofakt, the warehouse responsible will not be
suggested in the Visma Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

AccountView

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status "Nytt dokument för godkännande"
or "Klar" after an upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the "Redigera dokumentinformation" window and set the booking
period on the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I version 9.01.0 av Visma Document Center har vi implementerat en
del nya funktioner som är avsedda att minska den tid som krävs för att
behandla inkommande dokument. Denna version kommer att ingå i
installationsprogrammet för Visma Business product line och kommer
även att ge möjlighet att välja en demolicens för användarna. I Visma Nova
erbjuder vi nu stöd för projektperiod.
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  Nya funktioner 9.01.0
Denna version inkluderar en del nya funktioner som är avsedda att minska den tid som krävs för att
behandla inkommande dokument. För alla integrationer kan nu data extraheras till ett externt medium.
Denna version kommer att ingå i installationsprogrammet för Visma Business product line men även
släppas som ett fristående installationsprogram för andra integrationer. I Visma Nova erbjuder vi nu stöd för
"Bearbetingssida".

Gemensamma Visma Document Center

Exportera och visa data från Visma Document Center med hjälp av funktionen "Externt arkiv".

Marknadens behov av en funktion som underlättar extern granskning och arkivering av konteringsdata har
ökat. Det externa kalkylblad som medföljde Visma Document Center kunde inte hantera belastningen, och
mängden konteringsdata, från större installationer.

För att kunna möta kraven för extern granskning och för arkivering av konteringsdata för större
installationer skapades funktionen Visma Document Center i Visma Document Center-applikationen. Den
nya funktionen "Externt arkiv" exporterar alla konteringsdata, samt dokument givet vissa parametrar, och
sparar dem i en HTML-fil på en given sökväg.

För följande parametrar finns ett Från- och Till-värde som kan ställas in för att påverka innehållet i det
skapade arkivet:

• Year
• Period
• Huvudbok
• Leverantör
• Kund

Funktionen Visma Document Center kan hittas under menyalternativet Verktyg och Externt arkiv i Visma
Document Center-klienten.

_____________________________________________________________________________________________

Antalet fakturor i listan Nya dokument visas nu i fönstret Välj ERP efter inloggning i

För större installationer och på revisionskontor har en och samma person ofta ansvar för flera företag. Om
bokföraren har ett sätt att veta vilka företag som har dokument som måste behandlas ökar det hans eller
hennes effektivitet.

För att underlätta detta går det nu att se hur många dokument som finns i listan "Nya dokument" i fönstret
"Välj företag" under kolumnen "Nya dokument". Användaren kan också välja att enbart se företag
som har dokument i listan "Nya dokument" genom att markera alternativet "Visa företag som har nya
dokument".

Kolumnen "Nya dokument" och alternativet "Visa företag som har nya dokument" finns tillgängliga
när du loggar in och när du väljer Fil och "Välj företag" i menyn i Visma Document Center-klienten.

_____________________________________________________________________________________________

Möjligheten att överföra dokument till ERP som fortfarande är i ett arbetsflöde kan konfigureras.

Stora organisationer, och länder utanför Norden, kan vara tvungna att följa striktare regler när det gäller
verifieringskedjan för fakturagodkännanden. Det finns därför ett behov av att kunna sätta gränser för när ett
dokument och konteringsdata kan skickas till ERP-systemet.

När alternativet är aktiverat kan en användare inte överföra konteringsdata till ERP-systemet om de inte har
godkänts först. Denna funktion kan konfigureras och är som standard inaktiverad.

Alternativet finns tillgängligt när du väljer "Verktyg" och "Systeminställningar" och väljer fliken
"Flöde" i Visma Document Center-klienten.

_____________________________________________________________________________________________

Prestandaövervakning i klienten
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I supportsituationer och vid konfigurering av installationer kan det ofta vara nödvändigt mäta prestandan
direkt i kundens miljö.

"Performance Monitor" är en funktion i Visma Document Center-klienten som alltid mäter systemets
prestanda och sparar resultatet i minnet. Följande områden mäts:

• Välja dokument
• Tolka dokument
• Söka
• Sätta värde i konteringsrad
• Söka på konteringsrad
• Överföra bunt av dokument

Det går också att spara de registrerade svarstiderna i en kommaavgränsad CSV-fil.

Fönstret "Performance Monitor" finns tillgängligt i Visma Document Center-klienten när du väljer
"Verktyg" och "Performance Monitor".

Visma Nova

Stöd byggnadsplatsnyckel från e-fakturor för den finländska marknaden.

Nya finländska bestämmelser kräver att köpare och entreprenörer rapporterar fakturerade euro per
byggnadsplats.

Visma Document Center stödjer nu insamling, och överföring till Visma Nova, av dessa nya
"Bearbetingssida" från fakturan. För att underlätta denna nya funktion har ett nytt fält lagts till i avsnittet
"Kontering" samt ett nytt nyckelord i ordlistan.

Det finns fyra ställen på fakturan där "Bearbetingssida" kan hittas:

• Orderhuvud
• Orderrader
• Köparens referens
• Leveranskod

  Förbättringar 9.01.0

Allmänt

Validering av användare och lösenord i Autoinvoice
När en användare skriver ett användarnamn och lösenord i inställningsformuläret för Autoinvoice
valideras det. Om autentiseringsuppgifterna inte stämmer returneras ett meddelande till användaren.

Fel i klienten vid drag och släpp från Gmail
Document Center visar nu ett felmeddelande som informerar användaren om att det inte går att dra och
släppa ett dokument från Internet Explorer och att dokumentet måste laddas ned innan det importeras.

Automatisk tolkning och bankkontonummer
Fakturor som importerades från Visma AutoInvoice med automatisk tolkning ledde ibland till att
bankkontonumret i det tolkade resultatet kopierades från ERP-systemet i stället för att hämtas från XML.
Detta har nu åtgärdats.

Automatisk tolkning och datum
Fakturor som importerades från Visma AutoInvoice med automatisk tolkning ledde ibland till att
fakturadatumet och förfallodatumet visades i fel regionsformat. Detta har nu åtgärdats.

Kreditkonto kopieras inte.
Problemet med att kreditkontot inte kopierades vid kopiering av rader har nu åtgärdats.

Förfallodatum + 30 dagar
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Vid tolkning av en faktura med ett förfallodatum som är lika med det tolkade fakturadatumet ignoreras
värdet och det standardinställda förfallodatumet används. Detta har nu åtgärdats och det tolkade
förfallodatumet används.

Radimport hämtar inte avdelning.
När nyckelord för tolkning av koddelar på fakturaraderna konfigureras hämtas nu koddelarna på de skapade
konteringsraderna.

Uppdatera beloppet vid tolkning av valuta och valutabelopp.
När tolkning utförs på en e-faktura med rader läggs alla raderna i XML-fakturan till i konteringstabellen och
beloppet beräknas utifrån Rad valutanummer och Rad valutabelopp.

Stöd för Visma XML-kreditnotor
Visma XML-kreditnotor är nu satta som Typ vid tolkning.

Radtolkning på klientsidan skapar inte rader med valutabelopp.
När tolkning utförs på en e-faktura ska en rad skapas i konteringstabellen för varje rad i XML-fakturan.

Visma XML-faktura visas inte korrekt i ERP-visaren.
Visma XML visas inte korrekt i dokumentvisaren i Visma Global och Visma Business. Detta har nu
åtgärdats.

Bridge- konfigurationsfilen ska inte nollställas vid uppgradering.
OD Bridge-konfigurationsfilen skrivs inte längre över när OD Bridge uppgraderas. Detta löser problemet att
konfigurationsvärdena nollställdes vid uppgradering.

Bekräftelsedialogrutan Flytta dokument måste visa antalet dokument.
Bekräftelsedialogrutan Flytta dokument visar nu antalet flyttade dokument.

Radtolkningen är inte aktiv för automatisk tolkning.
Det fanns ett problem med att inte alla rader från en XML-faktura som kommer genom mappen
Autoimport tolkades. Detta har nu åtgärdats.

Målvärde saknas för LineVoucherType.
Det finns ett nytt målvärde för radimportsfunktionen som tolkar verifikationstypen på konteringsrader. Det
nya målvärdet har namnet: LineVoucherType.

Inkludera XML-stylesheet i svar från Document Center API.
Vid nedladdning av filer för ett dokument genom Document Center API inkluderas även (standardinställda
eller anpassade) XML-stylesheet med bilderna och XML-filerna.

Prestandaförbättringar i version 9.01
Prestandan för stora installationer är ett av de huvudsakliga förbättringsområdena för den här versionen.
Förbättrade områden inkluderar:

• Flytta mellan dokument i Visma Document Center-klienten
• Överföra dokument till ERP-system
• Skicka dokument på flöde
• Skriva ett debetkonto i konteringstabellen
• Skriva ett kreditkonto i konteringstabellen

Automatic interpretation and order number
Automatisk tolkning hittade inte orderid i ERP systemet. Manuell tolkning kommer därför att validers
utifrån befintligt orderid.

Negative Amount XML credit invoices not recognized
Kreditfaktura i XML format som innehåller minusbelopp läses in som en kreditfaktura. När
tolkningsprogramvaran hittar ett minusbelopp ändras dokumentyp på fakturan till dokumentyp Kreditnota.
Notering: Denna ändring gäller inte dokument som är i tiff/pdf format. Dessa hanteras som tidigare via
ordlistan. Använd orden som basers på kredit.

OIOUBL credit note not recognized
Utökat stöd för danska XML formatet OIOUBL för kreditfakturor. Danska XMLformatet OIOUBL för
kreditfakturor kan nu tolkas med hjälp av ordlistan. Definterat sökord finns nu i ordlistan. Värdet som tolkas
för kreditfakturor är PCM.
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Visma Business product line

Kostnadskonto hämtas inte från Business vid radimport.
Det fanns ett problem med att bara den första raden erhöll kostnadskontot när detta hämtades från
leverantörens information. Detta inträffade när radimport användes. Nu erhåller alla raderna kostnadskontot.

Momsbeloppet tas inte bort.
Det fanns ett problem med att borttagningen av ett fakturabelopp även tog bort beloppet exkl. moms men
inte momsbeloppet. Detta har nu åtgärdats. Nu tas även momsbeloppet bort.

Beloppet exkl. moms kan inte tas bort.
När ett värde anges i fältet Belopp exkl moms i konteringshuvudet uppdateras fälten Momsbelopp och
Belopp. När momsbeloppet tas bort uppdateras fältet Belopp exkl moms. Men om beloppet exkl. moms tas
bort återställs fälten Belopp exkl moms och Momsbelopp. Detta har nu åtgärdats.

Beräkning av förfallodatum för kreditmånad
Hanteringen av betalningsvillkoren vid tolkning har uppdaterats så att fakturans förfallodatum
även beräknas utifrån antalet fria betalningsmånader fram till förfallodatumet. Det betyder att en fri
betalningsmånad beräknas som kredit för fakturamånaden. En fri betalningsmånad och 14 dagar betyder
kredit fram till den 15:e dagen i månaden efter den månad som fakturan skapades.

Fel koddel vald baserat på leverantör
När två leverantörer med samma bankkonto identifierades under tolkningen sattes koddelen från den först
valda leverantören på konteringsraden. Detta har nu åtgärdats och koddelen tas från den leverantör som
väljs på skärmen Tolkningsresultat.

Changing exchange rate when using preregistration integration VB
Ändring av valutakurs vid användning av preliminärregisteringsfunktionen. Om valutakursen ändras
manuellt på konteringsraden (innan preliminärregistreringen är utförd) gäller denna kursen som är
registrerad på konteringsraden. Samm kurs används vid reverseringen av preliminäbokföringen när
definitivbokföringen sker.

AccountView

Nettobelopp på rader och huvud
Användaren får nu en varning när nettobeloppet från konteringsraderna och på huvudet inte är lika stora.
Dessutom uppdateras nettobeloppet på konteringsraden endast om totalbeloppet eller momsbeloppet ändras
i huvudet.

Standardinmatning av orderradsnummer
När användaren anger orderradsnumret före beskrivningen sätts fälten Nettobelopp och Projektkod
automatiskt på standardvärden.

AV: Net Amount update when VAT Amount or Amount change
Nettobelopp i konteringsraden visades felaktigt i kolumnen Total belopp och mamomsbelopp i
dokumentlistan. Om det bara finns en konteringsrad VDC kommer alltid nettobelopp att uppdateras. Om det
finns flera konteringsrader kommer nettobelopp ej att uppdateras.

Visma Nova

Automatisk tolkning och radimport i Nova-integrationen
Fakturor som importerades från Visma.net AutoInvoice med automatisk tolkning ledde ibland till att extra
rader skapades och till att kostnadskonton saknades. Detta har nu åtgärdats.

Automatisk tolkning av XML-kreditfakturor i Nova-integrationen
När totalbeloppet är negativt i en XML-faktura betraktas fakturan som en kreditfaktura. Den automatiska
tolkningen hanterade inte XML-kreditfakturor i Nova-integrationen korrekt. Detta har nu åtgärdats.

Användningen av enbart tangentbord i Nova Order Match är inte konsistent.
Förflyttningen från ett fält till ett annat med hjälp a tangentbordets tabulatortangent i
ordermatchningsformuläret har förbättrats.
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Visma Global

Svenskt fält för bankgiro saknas i Global.
Uppdateringen av bankgirofältet har rättats till i svenska Visma Global. Vid uppdateringen av det svenska
fältet Bankgiro i formuläret Tolkningsresultat brukade bankkontofältet uppdateras i svenska Visma Global i
stället för bankgirot. Vi har nu åtgärdat det här problemet och vi har lagt till ett nytt fält i menyn "Uppdatera
värde i" i formuläret Tolkningsresultat.

Beräkning av förfallodatum vid frimånadsleverans
Hanteringen av betalningsvillkoren vid tolkning har uppdaterats så att fakturans förfallodatum även
beräknas med hänsyn till alternativet om frimånadsleverans. Det betyder att betalning för frimånadsleverans
beräknas som kredit för fakturamånaden.

Reject with preregistration and Sweedish Global
Funktionen Ta bort dokument från flöde fungerade inte vid användning av preliminärregistreringsfunktion.
Detta är nu rättat.

Cost account form the supplier not fetched for preregistration
Vid användning av preliminärregistrering i Visma Global saknades konteringsförslag från leverantören på
första kostnadsraden. Rättning är nu gjord att när perliminärregistreringsraderna skapas får vi även med oss
kostnadskonteringen på första kostnadsraden.

Visma.net Approval

Approval-kommentarer visar inte rätt tid.
Kommentarer från arbetsflödet i Visma.net Approval visar nu rätt tid i Visma Document Center.

Data från Approval-arbetsflöden visas flera gånger i Document-kommentarerna i VDC.
Document-kommentarer i arbetsflöden som skickas till Visma Approval visas inte flera gånger.

Kolumnen Period felplacerad i Approval
Periodkolumnen har flyttats till höger om projektkolumnen. Denna placering är logiskt korrekt eftersom
man väljer projekt före period.

OD Bridge får inte blockeras av stora dokument.
Det fanns ett problem med att dokument blockerades på vägen till Visma Approval. Det skedde när man
skickade stora dokument. Detta har nu åtgärdats.

Endast första sidan av ett TIFF-dokument från VA skickas till VDC.
När uppladdningsklienten används i Visma Approval och ett TIFF-dokument skickas till VDC skickas bara
den första sidan av TIFF-dokumentet. Detta har nu åtgärdats.

Visma.net AutoInvoice Dokument med Visma XML-format sparar inte XLS i dokumentmappen.
Problemet med Visma XML-filerna som inte visades korrekt när de överfördes till Approval har nu
åtgärdats.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 9.01.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

En del kapitel i användardokumentationen har inte översatts till det lokala språket.

De nyligen uppdaterade kapitlen i användardokumentationen var inte översatta när de utgavs. Var god
kontrollera onlineservern eftersom den dokumentationen uppdateras oberoende av utgåvan.

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras
inte redan finns Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan är
registrerat för din kund visas följande felkod i fönstret "Visma.net Approval Integration Status":
”Company_NOT_Found_Below_Customer”
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Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Avinstallering av Visma Document Center-servern misslyckas
När en uppgradering sker avinstalleras klienten och servern först och installeras sedan om. Ibland
misslyckas avinstallationsprogrammet för servern när det försöker att ta bort den delade mapp som klienten
använder för installering. Detta har nu lösts för version 9.00.0. Eftersom det är avinstalleringen som
misslyckas kan detta inträffa för alla versioner före version 9.00.0.

SQL-server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Visma Global Fördelningsnycklar stödjer inte asterisker (*).

För närvarande kan VDC inte följa beteendet i Visma Global när fördelningsformler innehåller asterisker
(*). I Visma Global slutar raderna att skapas när en asterisk (*) påträffas men för närvarande fungerar inte
denna funktion i Visma Document Center. Lösningen är att antingen inte använda asterisker (*), utan ett
dummykonto som kan ändras till ett ofta använt konto, eller använda två uppsättningar fördelningsformler:
en för Visma Global och en för Visma Document Center. Det går tyvärr inte att få ett bättre felmeddelande
för det här problemet.

Visma Contracting

Problem med kreditnotor importerade från Autofakt-fakturor
Kontona visas inte korrekt på redovisningsraden när kreditnotor importeras från Autofakt.

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

AccountView

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
En standardbokningsperiod anges inte för dokument med arbetsflödesstatusen "Nytt dokument för
godkännande" eller "Klar" efter uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Lösningen på detta är att öppna fönstret "Redigera dokumentinformation" och ange bokningsperioden på
dokumentet.
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Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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I Visma Document Center version 9.00.0 har vi gjort ändringar inom flera
olika områden.
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Nya funktioner 9.00.0

Gemensamma

Flytta dokument från en kund till en annan

Användaren kan flytta ett eller flera dokument från ett företag till ett annat. Detta gäller för
dokument i grafiskt format och elektroniska filformat. Dokumenten kan flyttas om du har tillgång till
destinationsföretaget.

Automatisk OCR och tolkning på serversidan
Nya dokument från Visma AutoInvoice och Visma AutoInvoice kommer nu att tolkas på servern och bli
klara för att processas i Visma Document Center-klienter automatiskt.

Support för fakturor uppladdad till Visma.net Approval
Visma Document Center stödjer nu importering av nya dokument från Visma.net Approval.

Demo-licens
När man använder installeraren Visma Business product line eller installeraren Visma Document Center går
det nu att välja en demo-licens. Demo-licensen gäller i 30 dagar.

Visma Business product line

Visma Document Center är en del av installeraren the Visma Business product line
Visma Document Center kan nu installeras med hjälp av installeraren the Visma Business product line. Vid
tolkning med andra ERP:er än Visma Business, ska installeraren Visma Document Center användas.

Kryptering av lösenord
Visma Business tillåter inte längre ett tomt lösenord för systemanvändaren och detta obligatoriska lösenord
krypteras nu. Ändringar för systemets användarlösenord i Visma Document Center via fliken "Verktyg" –
Systeminställningar – "Systemkonfiguration", stödjer denna kryptering.

Visma Nova

Extra support för Nova-projektfas
En ny verifikationsdimension för "Projekttid" finns för användare av Visma Nova, utöver dimensioner
för kostnadsställen och projekt. "Projekttid" ska finnas tillgänglig i verifikationsnätet och orderns
matchningsformulär. "Projekttid" är en mer detaljerad dimension för projektdimension.

Visma.net Approval

Extra support för nedladdning av PDF-dokument från Visma.net Approval
Visma.net Approval-användare kan nu ladda upp PDF-bilagor, utöver PNG-bilagor, till arbetsflöden som
sedan laddas ner till VDC.

ISO-valutakod skickas till Visma.net Approval
Alla arbetsflöden som skickas till Visma.net Approval inkluderar nu ISO-valutakoden i beloppet.

Utländskt valutavärde skickas till Godkänn
Alla arbetsflöden som skickas till Visma.net Approval innehåller nu både lokal och utländsk valuta så att
Visma.net Approval kan visa det önskade värdet.

Förbättringar 9.00.0

Allmänt

Visma Document Center installer does no longer support older versions of Visma Business.
When installing Visma Document Center with stand alone-installer, the option to select Visma Business will
only be compatible with Visma Business 9.00.0.
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Välj antal sidor vid skanning

Man kan nu ställa in antal sidor som ska sparas per dokument vid skanning av serier.

Inställning av verifikationsdatum vid skanning

Om verifikationsdatumalternativet är valt, och dokumentprofilen är inställd, sparas det aktuella datumet nu
för det skannade dokumentet.

Leverantören har inte uppdaterats

Leverantören kommer nu att uppdateras när ett nytt dokument skapas.

Uppdatering av leverantörsinformation vid tolkning

Uppdatering av vissa alternativ från listan "Uppdatera värde i" i fönstret "Tolkningsresultat" fungerade
inte. Detta har nu åtgärdats.

Beroendeförhållanden i installationsguide

Kapitlet om programkompatibilitet i installationsguiden har uppdaterats.

Kom inte ihåg leverantörsinformationen vid användning av mallalternativ

I dialogrutan Tolkningsresultat kommer det ifyllda leverantörsfältvärdet att återställas till ett tomt värde
efter användning av mallalternativet. Detta har nu åtgärdats.

Finvoice stylesheet and future versions

Version 9.00.0 supports Finvoce XML version 3.0.

AccountView

Beräkningsordning för förfallodatum
Hantering av betalningsvillkor under tolkning när man kör mot AccountView har uppdaterats, så att
fakturans förfallodatum kommer att beräknas utifrån dessa prioriteter:

1. Om leverantören har ett betalningsvillkor i AccountView, fylls förfallodatum i utifrån leverantörens
betalningsvillkor.

2. Om det finns ett förfallodatum på fakturan, kommer det tolkade förfallodatumet att användas.
3. Ett standardbetalningsvillkor på 30 dagar kommer att användas.

Rename of supplier columns in Doc List
When integrated against AccountView the document list we will use the following column names in English
and Dutch: SupplierID=CrediteurID, Supplier=Crediteur, SupplierName=Bedrijfsnaam

Leverantörsnummer och -namn visas i dokumentlistan

Leverantörsnummer och -namn är nu listade i  dokumentlisten . Id som genererats av AccountView för
Visma Document Center finns nu i fältet "Leveranstörsid". Id för leverantör från AccountView finns nu i
fältet "Leveranstörsid". Namn på leverantör från AccountView finns nu i fältet "Leveranstörsid".

Förbättrad leverantörs- och valutasökning

Sökning efter "Leveranstörsid" och "Valuta" i fönstret "Tolkningsresultat" har förbättrats. Man kan nu
söka via fältet "ID" och "Namn" när man söker efter leverantörer och valuta.

Rename of search fields in Currency Code look up form
In all look up forms the name of search fields has changed. ID is now Name, and Name is now Description.

Visma Nova

Överför till knappen ERP

När man utför ordermatchning kommer knappen "Överför till ekonomisystem" att vara avaktiverad efter
att överföringen gjorts. Knappen är nu tillgänglig hela tiden.

Kontofältet försvinner inte när dokumentprofilen ändras
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Ett fel som uppstod på kontoraden när dokumentprofilen ändrades har nu åtgärdats. Nu kommer
kontonumret att tas bort när dokumentprofilen ändras.

Ordernumret visas när fakturorna är XML-filer

Ett fel som uppstod vid tolkning av XML-filer som skulle resultera i meddelandet ”Dokument inte är en
order” har åtgärdats.

Radimport för kontofält

Redovisningsrader som skapats genom radimport hade fel kontoinställning, eftersom kontot som föreslogs
av Nova skrev över det konto som radimporten hittade.

Detta har nu förbättrats och kontofält ställs nu in utifrån följande prioritet:

1. Radimport: Om radtolkning hittar ett konto på fakturaraden kommer detta att föreslås i fältet "Konto".
2. Leverantör: Om leverantören har ett konto länkat till Visma Nova kommer detta att föreslås.
3. Kontoregel: Sök på kontoregel för ett konto:

Onödigt streck efter projektnummer när man skapar verifikation från ordermatchning

Åtgärdat ett problem om bara projektet matas in utan fasnummer. Streck borttaget efter projektnummer
innan det överfördes till Visma Nova Leverantörsreskontra.

Ordermatchningsstöd för kreditnotor

Ordermatchning med Visma Nova fungerar nu med kreditnotor och fakturor med negativa summor på
raderna.

Visma Global

Fördelning i mer än en redovisningsperiod ger fel redovisning i Visma Global

Vi hade ett problem i anslutning till fördelning och distributionsformler: att dela upp redovisningen i olika
redovisningsperioder fungerade inte korrekt. Detta har nu åtgärdats.

Kopiera redovisningsrader

Det var problem med kontonamn som inte kopierades när man använde knappen "Kopiera rad" på en rad i
redovisningsnätet. Detta har nu åtgärdats.

Uppdaterat bankgirofält fixat med svenska Visma Global

När det svenska fältet "Bank Giro" uppdaterades i fönstret "Tolkningsresultat", uppdaterades fältet
"Bank Konto" i svenska Visma Global istället för "Visa kontot i ERP systemet".

Edit\Update accounting lines on vouchers already transferred to Global
When Visma Document Center checks the accounting lines on a voucher that has already been transferred
to Visma Global, it displays all the lines (including the deleted ones). This issue is fixed in the following
way: When the "Bank Giro" option is active, only the updated accounting lines are displayed in Visma
Document Center.

Visma.net Approval

Leverantörsnamn visas inte längre i kolumnen Fordringsägare i redovisningsnätet

Leverantörsnamnet visas nu efter leverantörsnumret på Visma.net Approval redovisningsraden.

Utländsk och lokal valuta skickas nu till Visma.net Approval

För att förbättra uppgiftslista och flödeshistorik för Visma.net Approval, skickar Visma Document Center
nu både lokal och utländsk valuta på arbetsflöden.

OD Bridge should not be blocked by large documents

Large documents sent to Visma.net Approval sometimes fails to be transferred, and block all documents
sent on flow to Visma.net Approval. This is now solved.
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Visma AutoInvoice

Visma AutoInvoice and user and password validation

When user types in a "Användarnamn" and "Lösenord" in Visma AutoInvoice setting window this is
now validated. In case of incorrect credentials a message is returned to the user.

Kända problem, begränsningar och restriktioner 9.00.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

Allmänt

Vissa kapitel i användardokumentationen är inte översatta till de lokala språken.

De nyligen uppdaterade kapitlen i användardokumentationen var inte översatta när de utgavs. Kontrollera
online-servern, eftersom dokumentationen även uppdateras efter utgivningen.

Skapa Visma.net Approval-företag från Visma Document Center automatiskt
När man skapar ett nytt företagsnamn ska man se till att företagsnamnet som ska registreras inte redan finns
Visma.net under den motsvarande Visma.net-kunden. Om företaget redan registrerats för kunden genereras
en felkod i fönstret ODIntegrationStatus som säger: ”Company_NOT_Found_Below_Customer”

Om detta fel inträffar ska du kontakta din Visma-partner.

Aktivering av ett nytt godkänt företag i Visma On Demand
Det finns ett nytt krav för att skapa ett Visma.net Approval-företag och aktivera det: Servicevillkor ska
bestämmas innan det nya företaget kan användas i Visma.net Approval.

Om det inte finns några godkända servicevillkor får du en felkod i loggen som säger: "unmatching ODP
value".

Uninstall of Visma Document Center server fails
When performing an upgrade, both the client and the server are first uninstalled and then reinstalled.
Sometimes the uninstaller for the server fails when trying removing the shared folder that the client uses to
install. This is solved for version 9.00.0. Since it is the uninstall that fails this might happen on all versions
before version 9.00.0.

SQL Server 2012

Dokument-id – Löpande värden efter Microsoft SQL Server 2012 startar om
Microsoft SQL Server 2012 kan dölja identitetsvärden av prestandaskäl och vissa av de tilldelade värdena
kan ha gått förlorade under ett databasfel eller vid omstart av servern. Detta kan leda till luckor i de
identitetsvärden som matades in. Observera att Dokument-id hoppar i steg på 1000 (ex. från 26 till 1027),
vid användning av Microsoft SQL Server 2012. Detta påverkar inte funktionen för Visma Document Center.

Visma Global

Visma Global kompatibilitetsproblem för 64-bitarsversionen

Med 64-bitarsversionen av Visma Global går det inte att starta Visma Document Center inifrån Visma
Global. Det går inte att öppna verifikationer direkt från Visma Global. Om man försöker öppna
dokumentvisaren, eller bilagor till befintliga verifikationer, resulterar det i ett felmeddelande: "No contact
with the Visma Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document

Visma Contracting

Problem med kreditfakturor importerade från Autofakt-fakturor
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Kontona visas inte korrekt på redovisningsraden när man importerar kreditfakturor från Autofakt.

Lageransvarig
För fakturor med lagernummer importerade från Autofakt, anges inte den lageransvariga i dialogrutan
Arbetsflöde för Visma Document Center. Arbetsflödesmottagaren måste anges manuellt.

Boka perioder på dokument efter uppgradering av server med AccountView-
integrering

Överföring av dokument utan bokningsperiod misslyckas vid integrering med AccountView
Standardbokningsperiod anges inte för dokument med flödesstatus För godkännande eller Klar efter en
uppgradering av Visma Document Center till version 8.00.0.

Bokningsperioden anges inte eftersom bokningsperiod endast anges när dokumentprofilen tillämpas.

Att bokningsperiod saknas på dokumenten orsakar ett fel när man försöker skicka dokument till ERP.

Arbetsgången för detta är att öppna fönstret Redigera dokumentinformation och ange bokningsperiod för
dokumentet.

Tekniskt ramverk

Microsoft .NET Framework har uppgraderats till version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.



Kapitel

17
Visma Document Center 8.01.4

Ämnen:

• Förbättringar 8.01.4
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.01.4

In version 8.01.3 of Visma Document Center we have implemented an
important bug fix.
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  Förbättringar 8.01.4

Visma Business

Look up on Cost Units field is done faster, and does not create time out messages.
Lookup on cost units with more than 500 items often ended up with timeout messages. Performance is now
improved, and time out does not occur.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.01.4
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.2.

General

VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog

In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1

Some chapters in user documentation not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.

Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"

In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.

Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
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Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.

Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.



Visma Software International AS | Visma Document Center 8.01.3 | 88

Kapitel

18
Visma Document Center 8.01.3

Ämnen:

• Förbättringar 8.01.3
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.01.3

In version 8.01.3 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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  Förbättringar 8.01.3

Visma Business

Performance improvements
Visma Document Center server should process only the companies where a user was logged in at least once.

Due to an error the server was processing also companies which were not used in Document Center and this
had some impact on performance.

This is now corrected and Document Center Server processing only the companies which are used in
Document Center.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.01.3
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.2.

General

VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog

In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1

Some chapters in user documentation not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.

Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"

In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.

Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
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or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document

Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.

Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.



Kapitel

19
Visma Document Center 8.01.2

Ämnen:

• Förbättringar 8.01.2
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.01.2

In version 8.01.2 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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  Förbättringar 8.01.2

Visma Global

Excess logging
When Visma Document Center was used in connection with Visma Global and RAC, the message "Could
not retrive CompanyName from RAC" was logged too many times causing the log files to get too big and
then affecting the performance. This message is no longer being used in this context.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.01.2
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.1.

General

VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog

In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1

Some chapters in user documentation not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.

Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"

In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.

Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
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Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document

Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.

Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Kapitel

20
Visma Document Center 8.01.1

Ämnen:

• Förbättringar 8.01.1
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.01.1

In version 8.01.1 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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  Förbättringar 8.01.1

Visma Global

VAT calculations and date format
When using Norwegian regional settings and date format DD-MM-YYYY Visma Document Center TAX
rates were incorrectly applied and VAT Amounts incorrectly calculated in accounting grid and also in the
Order Form.

This is now solved so that VAT amount are correctly calculated no matter of the date format.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.01.1
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.

General

VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog

In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1

Some chapters in user documentation not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.

Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"

In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.

Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
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Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document

Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.

Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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In version 8.01.0 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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Nya funktioner 8.01.0

Varumärkning

Ny varumärkning
Vi använder en varumärkesbaserad grafisk design med konsekvent utseende genom hela Visma Business
product line. Nya ikoner, inloggningsbanners och ny splashscreen.

Tekniskt

Tekniskt ramverk
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.

Visma hjälpvisare

Använd Visma Help Viewer
Visma Document Center har en ny hjälpvisare. Om du trycker på F1 öppnas användarhandboken, men det
är den nya Visma Help Viewer som används. Nyheter och förbättringar visas även med hjälpvisaren.

Användardokumentationen kan nu läsas från vår Visma-server, med lokalt installerad dokumentation som
reserv om servern inte skulle vara tillgänglig. Genom att ha användardokumentationen online på en server
kan vi ändra och förbättra den oberoende av versioner och kundinstallationer.

PDF-filerna för både den allra senaste versionen och tidigare versioner av dokumenten Nyheter och
förbättringar är tillgängliga genom hjälpvisaren i kapitlet Länkar till annan dokumentation samt i
programinstallationsmappen för Visma Document Center.

Kortkommandon

Nya kortkommandon
Följande nya kortkommandon är tillgängliga:

• Ctrl+1 – Kortkommando för att flytta fokus till aktuellt dokument i Dokument listan.
• Ctrl+2 – Kortkommando för att välja en rad på fliken Kontering.
• Ctrl+3 – Kortkommando för att kopiera en rad på fliken Kontering.
• Ctrl+Alt+PageUp – Gå högst upp på aktuell sida för dokumentet i Image viewer.
• Ctrl+Alt+PageDown – Gå längst ned på aktuell sida för dokumentet i Image viewer.

Systemstatus och loggfilshantering

Systemstatus som berör konfigurationsanvändargränssnittet
Vi har skapat en ny vy som är tillgänglig för en användare med administratörsbehörighet och där vi
visar information om systemstatusen. Den här informationen kan vara bra att läsa innan du ändrar
systemkonfigurationen. I det här fönstret finns även möjlighet att snabbt ladda ner eller skicka de aktiva
loggfilerna.

På menyn Systemstatus klickar du på Verktyg för att öppna fönstret Systemstatus.

Systemkonfigurationsgränssnitt

Systemkonfiguration som berör konfigurationsanvändargränssnittet

Med det nya fönstret Systemkonfiguration kan administratören ändra inställningar via ett
konfigurationsanvändargränssnitt istället för att redigera konfigurations- eller XML-filer eller göra
ändringar i databasen.
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Du kommer till den nya fliken Systemkonfiguration via fönstret Systeminställningar. Menyn är
tillgänglig för användare med administratörsbehörighet.

I fönstret Systemkonfiguration kan du ändra följande inställningar:

• Systemdatabasens konfiguration

• SQL-serverns namn
• SQL-serverns autentiseringsläge
• Systemdatabasens namn

• Konfiguration av automatisk import: Administratören har möjlighet att ändra katalogen för automatisk
import.

• Visma Business-konfiguration : Administratören har möjlighet att ändra fälten Systemkonto namn och
Systemkonto lösenord.

• Inställning av Logg säkerhetsnivå

• VDC-server Logg säkerhetsnivå
• VDC-klient Logg säkerhetsnivå

Utökat stöd för PDF-filer

Utökat stöd för PDF-filformat
Vi har uppdaterat Omnipage-komponenten till den senaste versionen som ger oss ett bättre stöd för
ytterligare PDF-filformat.

Gränssnittet för automatisk import har nu stöd för import av PDF-filer.

Import av PDF-bilagor från Visma AutoInvoice
Visma Document Center har nu stöd för bifogade PDF-filer frånVisma AutoInvoice.

UBL

Utökat UBL-stöd
Stöd för OIO-UBL och nederländska UBL 2.0 har lagts till.

Preliminärregistrering i Visma Business och Visma Global

"Dold" Preliminärregistrering

Om  funktionen Preliminärregistrering används kan nu  registrering av definitivbokningen ske direkt i
menyn Nya Dokument, dvs du behöver inte sända fakturan ut på flöde för att kontering skall kunna ske.

Visma.net Approval

Approval Integration Status

Vi har skapat en separat vy som är tillgänglig för administratörsanvändare och där integreringsstatusen för
Visma.net Approval visas på ett enkelt och strukturerat sätt.

• Enkelt att kontrollera om On Demand Bridge har aviserat sin status som pågående och tid för senaste
aviseringen.

• Enkelt att kontrollera om anslutningen till OnDemand-plattformen är aktiv.
• En kort sammanfattning av de vanligaste felen som uppstod.

För att komma till dialogrutan Approval Integration Status går du till menyn Verktyg och klickar på
Systemstatus och sedan på Approval Integration Status.

Automatisk företagsregistrering i Visma On Demand och aktivering av Visma.net Approval
För att förenkla processen med att skapa ett nytt företag i Visma On Demand och aktivera Visma.net
Approval för det företaget görs detta numera automatiskt när Visma.net Approval aktiveras i Visma
Document Center



Visma Software International AS | Visma Document Center 8.01.0 | 100

Kontroll av kostnadsställen – Visma Global och Visma Business

Kontroll av kostnadsställen i filtren för Dokument listan
Filtren för Dokument listan har nu stöd för kontroll av projektkonton (kostnadsenheter) från ERP-systemet.

AccountView

Automatisering av datainmatning på fliken Kontering
Inmatning av konteringsinfo har automatiserats genom att uppdatera konteringsfält med
standardinmatningar baserat på leverantören (fodringsägaren). Fältvärdena skickas från AccountView.

Bokföringsperiod – nytt redigerbart fält
I AccountView kan användarna bestämma för vilken period som kostnaderna ska bokföras. För att
göra bokföringsprocessen mer effektiv har fältet Bokföringsperiod gjorts tillgängligt och redigerbart i
dokumentsidhuvudet i Visma Document Center.

Nova

Visma Nova – ordermatchning
Visma Nova-användare kan matcha leverantörsfakturor i Visma Document Center med Visma Nova-
inköpsordrar för bättre hantering och kontroll över inköp.

Visma Nova-stöd för flera miljöer
Visma Document Center har nu stöd för flera Visma Nova-klienter som ansluter till samma VDC-server.

Visma Nova-dokumentsökväg
Visma Document Center version 8.00.0 och Visma Nova version 8.5 har nu stöd för att ställa in en
företagsspecifik dokumentsökväg. Dokumentsökvägen ställs in i Visma Nova-användargränssnittet på
följande plats:

Notera:  Settings\Company data\Additional Information\Visma Document Center.

På den här platsen sparas Visma Document Center-dokumenten.

  Ändrade funktioner 8.01.0

Visma Contracting

ERP specific User details updated in VDC
Users in Contracting have 3 identifiers: BrukerNr, BrukerID and Name.

Bruker ID is the username that is used to log in to Visma Document Center and Contracting. Contracting
allows changing of BrukerID and Name. Changes performed in Contracting on BrukerID and Name are
now automatically updated in VDC database.

Notera:  Deleting a user in Contracting does not update VDC User tables.

title

text

Common Visma Document Center

Improvements to navigation, search and lookup for Select Processing Profile Dialog.
For the Select Processing Profile we have added the blue search line functionality. The columns ID,
AccountingRuleID and Name can now be searched.

Reduce default fetch-count for all integrations to 500
When performing look-ups in the Accounting Grid the number of rows in the result window is
now reduced from 5000 to 500. The number of rows that is fetched is also configurable in the client
configuration file by adding the key <add key="FetchCount" value="500"/> inside the <appSettings> tag.
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Improvements to navigation, search and lookup for the Set Default Import Settings Form.
For the Set Default Import Settings Form we have added search functionality for the input fields and
enabled F12 search too.

You can turn on the setting under Settings, My settings, and check-mark the box next to Set Default
Import Settings Form. The Set Default Import Settings Form can now be navigated by using TAB key
or Shift-TAB key (reverse).

Cancel worklfow on preregistered documents
Call back on documents using preregistration with workflow status completed was not possible before.
This is now fixed call back preregistration documents from flow or with workflow status completed is now
possible and will also trigger creating a reverse line in the ERP in order to cancel the preregistration.

Change company name
When filtering the companies for show them up in Company list now the identification is done based on the
Company ID, instead of Company Name and ID. This change was needed to avoid missing companies in
case of changed company name.

67550900--> Documents with the "Document" Document profile can not be send on flow
It was not possible in 8.001 and 8.002 to send a document with the "document" document profile on flow
as this would trigger the following error:"Pre-registration. Already Transferred: Doc.id xxxx" This has now
been resolved.

Common Visma AutoInvoice

Improvements to Visma AutoInvoice. Showing the Autoinvoice mappings is slow
We have made some significant improvements on configuring and managing the Visma AutoInvoice
integration. You will no longer find the Visma AutoInvoice menu item under Tools - System settings -
Autoinvoice. Instead, the new dialog is now located under System - Autoinvoice.

The new AutoInvoice configuration dialog gives a better overview of your Autoinvoice accounts and it's
associated Autoinvoice Companies. The amount of time it takes to add a company to your account is no
longer dependant on the number of companies you have. Furthermore, the Visma AutoInvoice account
settings are now stored directly in the database, rather then in a local XML file.

Improvements to Visma AutoInvoice. Migrating Visma AutoInvoice configuration.
For existing Visma AutoInvoice users upgrading to 8.01, a migration of any pre-existing Visma
AutoInvoice details will take place when the VDC server is started. This is a one-time process. Users
are able to connect to the Document Center Server while the migration is running. Please note that the
migration will only be done for Enabled Autoinvoice accounts and Active/Standby companies. This process
could take a while depending on the number of companies that are present.

Common Visma.net Approval

Missing Images in Visma.net Approval
A document which has a missing image can no longer be transferred to Visma.net Approval. When trying to
send it on flow, it will now be transferred to the user's Document inbox instead with the comment: "Upload
to Approval failed with message: Document file not found:"Doc.id.xxx"

Move ODBridge related timestamps from registry to database
The time stamps used by ODBridge in order to keep track of the events processed were previously stored in
Registry. This caused problems mainly when the installation was migrated from one environment to another.
sometimes the (admin-) user forgot to do a back-up and migrated also the related registry info. We now have
moved this info in the VWClient table in VDC system db.

  Förbättringar 8.01.0

General

User Guide updates
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For the 8.01 release, we have worked on improving our user documentation.

In the Setup Guide, we have focused on correcting or removing outdated information for most of the
chapters (the Advanced Configuration chapters are an exception).

In the User Guide, we have updated or added on the following chapters:

• Introduction
• Email functionality
• Document interpretation
• Pre-registration
• Nova Order Match
• Visma.net Approval integration status

Notera:  The improvement activity is continueing into the next release

Autoimport for XML files with TIF
We had an issue when importing XML files with reference to tiff: autoimport functionality was importing
both the XML and tiff and was creating 2 separate documents in the VDC document list while should
have been creating only one. We have fixed this issue for version 8.01 and autoimport functionality is now
working correctly for XML with tiff files.

Stylesheet - Added support for Finvoice 2.1 stylesheet
Finvoice 2.1 stylesheet is now supported.

Reporting Documents on Flow and Credit Notes
The Excel report for Documents on Flow per person, was not listing the Credit Notes correctly. Now, Credit
Notes in the report are listed in a red font and are negative

Line and column focus - in connection with pre-registration
When pre-registration is used and the document is in the For Approval tab, the focus is now set on the first
editable accounting line and first editable column.

Interpretation - Update supplier's company number (ERP Org. no.)
The Update supplier's company number functionality is no longer returning an error meesgae when the
supplier already have a company number (ERP Org. no.) in the ERP.

Preregistration - Change of Accounting rule
When changing Accounting rule from preregistration to Normal voucher. The automatically created
accounting line will no longer be marked as a preregistration line.

The Exel report "Report documents on flow per person", now lists Credit Notes correctly, in red and
amounts are listed negative.

Approver can not change order of pages in Document Viewer
An exception used to occur when a user having the approver role inVisma Document Center tried to change
the page order of a document. Now this is fixed and a user having role approver can change the page order
of a document.

Shortcuts using numeric keypad
It was possible to use the only the alphanumeric keyboard for the shortcut keys Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3. This
has been improved and also the numeric keypad can be used for applying the shortcut.

Incorrect default size when starting for the first time
The main application form now fits on 1024x768 resolution after install and all window components are
correctly sized.

Field text in settings for preregistration improved
Preregistration tab in system settings has a better field text. It will now display text for Visma Business in
relevant language.

Line copy function will update balance
Copy function for preregistration lines will now update the balance values.

Preregistration will now keep cost lines
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The cost lines will be preserved during call back function.

No warning when mismatch in ERP bank Account or Org. Number in Interpretation results
In certain scenarios, the red exclamation mark or warning symbol did not appear when there was a
mismatch between the interpreted data in the invoice for ERP Bank/Post account or ERP Organisation
number/Vat number and the supplier. The data validation only occurred when selecting the Update value
into option. This has now been fixed.

Sending Reminder/Email does not work for XML documents
When trying to send an email or a reminder for an XML document this resulted in an error message: There
was a problem saving the file. Check FILE PERMISSIONS. Exception: VRI:Merging multiple images into
a multipage document failed. This has now been fixed. When sending a reminder, the reminder is generated
in an email message with doc id. When sending an XML document by email, an email is generated with
document attached.

Default maximum message size quota has been increased
In order to avoid exception that occurred in case of long messages the maximum message size quota for
incoming messages has been increased to 40000000.

Update supplier functionality fixed
The update supplier functionality should update the supplier information interpreted in to the ERP. Supplier
information that is possible to update is selectable in the Interpret Result Form "UpdateValueInto" field drop
down list. Updating some of the options from this drop-down was not working in version 8. We have fixed
this inconvenience and now all the values selectable in the drop-down list are correctly updated in the ERP.

XML with stylesheet and special characters

Ensured the XML files are processed with the correct encoding; Special characters are now correctly
displayed on the XML invoices.

OCR and Interpretation

Danish KID interpretation improved
In version 8.01 we have improved the Danish interpretation by adding country specific validation rules for
KID.

This way when the proper keywords or templates are used Danish KID is correctly interpreted inmost of the
situations.

Interpretation - IBAN in Swedish invoices
IBAN is now supported in interpretation of Swedish invoices.

Interpretation of invoices with QR code
Interpretation of invoices with QR-code, sometimes appeared to "hang". We have added a time-limit on the
search for candidates.

Visma.net Approval

Comment from Visma.net Approval not sent to Visma Document Center.
Comments written in Visma.net Approval before sending document on Request Review are now visible in
Visma Document Center.

Attachments added in Visma.net Approval is added in correct place
Attachments added in Visma.net Approval was added as second page in Visma Document Center instead of
as the last page of the document. This has been corrected.

Error message when sending document to Visma.net Approval with workflow comment larger than
500 characters
Workflow comments larger than 500 characters are now truncated when sent to Visma.net Approval.

Move ODBridge related timestamps from registry to database
OD Bridge time-stamp error caused support cases mainly when was needed to migrate the customer data
from one server to other.
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To avoid this situations OD Bridge related timestamps are now safely stored in the System Database, Client
table.

Mising documents in Visma.net Approval
A document where it's image is missing can no longer be transferred to Visma.net Approval. When trying
to send it on flow it will now be transferred to the user's Documents inbox with the comment "Upload to
approval failed with message: Document file not found: "Doc-id.xxx"

Visma Business

Scan and Import File function in Visma Business
When using the Scan function in Visma Business and appending a page to a document by selecting Import
File, the appended document is now in focus.

Order Match lock in Visma Business is not release when workflow is set to disabled
When performing Order Match with Visma Business the PO in Visma Business is now released when
workflow is disabled. If Document profile in Document Center is set to "Send to Archive" the PO in
Business is also released.

Update Scan status field fixed
Scan status field was not updated correctly in OpenSupplierEntry table in Visma Business. This is now
corrected and Scanstatus is updated in OpenSupplierEntry table based on workflow status of the document.
Scan status will have value 2 for the workflow status: approving (20); in approval center(110), Scanstatus
will have value 4 for the workflow status completed. Please note that scanstatus will never will be updated
in the updated vouchers tables when the batch is already updated. The fix have been added for both VB
versions VB 5.2X and VB 5.3X.

AccountView

Document header fields
Voucher no and Batch no fields in Document header are no longer visible when running against
AccountView.

Error when performing ocr&interpretation
No error occurs anymore when interpreting an invoice having Totaal set as alias for total amount.

Visma Nova

Revoke transfer to batch
Nova does not support Revoke transfer to batchfunctionality. To avoid confusing situations for the users,
the functionality is now deactivated by greying-out the Revoke transfer to batch command for Visma
Nova

Copy line function will work for preregistration
Copy function for preregistration lines now works.

Order match form columns changed
VAT amount and VAT rate are hidden by default setting. The amount column have changed location.

Account number is now validated before transfer to Nova
The user will not be able to register an account which is not valid. Only valid account number will be
transferred to Nova.

Difference Cost center/Project should not show last used values
This change will remove values from Difference cost center and Difference project after an order match
is done. On every new order match, there will be a blank entry in Difference cost center and Difference
project.

Transfer to ERP button after OM

Fixed instance after order match for Nova, where update button was no available (grey). Transfer to ERP
from Documents tab works as it should.
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Visma Global

Error message when clearing line approvers
When selecting Clear approvers on a line in Visma Document Center the error message "Both accounts
cannot be zero" does not appear any more.

Add prescanned document to existing vouchers
Add pre-scanned document to existing voucher Add pre-scanned document functionality was disabled by
an error. This is now fixed: Add pre-scanned document functionality is now available again to be used from
Visma Global.

Switching companies with Visma Global Integration
When a Visma Global user started Visma Document Center from within Visma Global, there was a chance
that switching companies in Visma Document Center caused an error with the text: "Unable to change the
company for an ERP session. Current ERP session is {sessionId}". This has now been re-mediated.

Line approvers not allowed in preregistration line
User will not be allowed to set line approver on the first preregistration line. The line is not for approval.

FreeText field updated in the accounting grid
Text field is now updated when supplier is set in the credit account field in the accounting line.

VAT code reset
The VAT code set on a general ledger account used to be reset when a supplier was set in the same
accounting row. Now this is fixed and the VAT code is not reset when a general ledger account is available
on the accounting row.

Cross reference on credit notes
By setting either the supplier or customer it is now possible to filter the lookup on sales ledger or debtors'
ledgers. To be able to search on all transactions or type in a sales ledger or debtors' ledger an General
Ledger account is needed.

Switch company with Visma Global
When a Global user started from within Visma Global, there was a chance that switching companies in
caused an error with the text: Unable to change the company for an ERP session. Current ERP session is
{sessionId}". This has now been improved..

Preregistration with one line distribution formula
When working with preregistration and distribution formulas there was a use case that was not correctly
supported by : distribution formula with only one line. In such a case was not capable to find the balance
account to fill in on the hidden reverse line and because of this the document was never balanced. This is
now fixed so that now check to see if there is any pre-reg lines beside the accounting header line. If true we
use this lines to determine the waiting account on the reverse line.

Visma Contracting

Lookup on order field show correct list
When the user do a look up on the Order field in the Accounting grid the correct list is shown.

Recharge does not work

Recharge and Recharge Percentage  value is used to calculate the CustomerPrice in Contracting. There
was an error  when transferring this  value to Contracting so CustomerPrice could not be calculated by
Contracting. We have fixed this issue now, and recharge fields are now correctly transferred to Contracting.

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.01.0
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.

General

VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
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In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1

Some chapters in user documentation not translated into local language

The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.

Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"

In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.

Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.

If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Visma Global

Visma Global 64bit version compatibility issues

In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".

Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document

Visma Contracting

Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.

Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
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The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Technical Framework

Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.
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Visma Document Center 8.00.2

Ämnen:

• Nya funktioner 8.00.2
• Förbättringar 8.00.2
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.00.2

In version 8.00.2 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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  Nya funktioner 8.00.2

Visma AutoInvoice

Support for attachments from Visma AutoInvoice

When there is a need to attach separate files to the invoice (timesheets, product descriptions, other
supporting documentation etc) these attachments can be sent to Visma AutoInvoice. Visma Document
Center is now able to download these attachments together with the invoice. When these attachments are
downloaded in Visma Document Center they will be added as a page to the invoice. Visma Document
Center will download PDF, TIF and JPG file attachment types.

  Förbättringar 8.00.2

Visma AutoInvoice

Support for attachments from Visma AutoInvoice

When there is a need to attach separate files to the invoice (timesheets, product descriptions, other
supporting documentation etc) these attachments can be sent to Visma AutoInvoice. Visma Document
Center is now able to download these attachments together with the invoice. When these attachments are
downloaded in Visma Document Center they will be added as a page to the invoice. Visma Document
Center will download PDF, TIF and JPG file attachment types.

Visma AutoInvoice Last Fetch Time is updated when an invoice download fails

When Visma Document Center is downloading invoices from Visma.net AutoInvoice and a time out
occurs,Visma Document Center will not update the last fetch time and try to download all new documents
from Visma.net AutoInvoice one more time.

Visma AutoInvoice communication stabilization

Instead of aborting a Visma AutoInvoice importing task when Communication fails, the task will remain
active and attempt to download the next invoice.

Finvoice-VDC-tiff XML format now redirects to Finvoice-VDC.

This XML format has been causing some issues in certain scenarios, and invoices offered in this format will
now in effect be redirected to use Finvoice-VDC instead.

Visma Nova

Decimal problem

We have removed the 6 digit formatting for matched sum and unmatched sum text-boxes.

Order Match form additional lines cost center and project

In the order form there is two more additional dimensions for specifying the accounting to additional cost.
In addition to the Difference account, you are now able to specify Difference cost center and Difference
projects. This will make it possible to account freight, customs or other invoice costs to the invoice on cost
center and project. This is cost which is not specified on the order, but the additional costs will be invoiced
from the supplier. You can in both fields register the value directly or you can look it up with F3 and choose
the value from the list.

Visma Business

Added support for VDC modules from other ERP license files

There is a possibility that Visma Business have a license activated which contains modules for Visma
Document Center also. This case was not supported by VDC until now and VDC needed a separate license
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file. This is now fixed and VDC works correctly when a Visma Business license file with VDC modules is
used.

Order Match Business does not release Vbus lock when not sent on flow

When performing Order Match with Visma Business the PO in Visma Business is now released when
workflow is disabled inVisma Document Center. If Document profile in VDC is set to "Send to Archive"
the PO in Visma Business is also released.

Swedish OCR Date interpretation

The InvoiceDate\Fakturadatum found on the invoice was not set correctly in the OCR interpretation
window. This is now fixed with the correct Swedish date format and will be applied in the Fakturadatum
field

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.00.2

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Cross reference with Visma Global

Cross Reference in Visma Global Visma Global
With the changes for supporting lookup on invoice number without Debit or Credit account set the
functionality for Cross reference is changed.

To be able to registrar a cross reference in Visma Document Center 8.00.0 one of the following  methods
must be used:

Set a GL account in the Debit field. Credit field must be empty. Type an invoice no. for an existing
customer transaction in theCross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross
reference field to get all customer transaction for all customers.

Set a GL account in the Credit field. Debit field must be empty. Type an invoice no. for an existing supplier
transaction in the Cross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross reference
field to get all supplier transaction for all suppliers.

The original cross reference functionality with regards to filtering of the Cross reference field based on
ledger will be fixed in a future version.
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In version 8.00.1 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes. This version are in addition to earlier
supported versions, also supporting backward compatibility with some
older versions of Visma Global and Visma Business
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  Förbättringar 8.00.1

General

Use of +button for preregistration with multiple line

In the Accounting grid the + button on the keyboard now calculates and inserts the difference net amount
for pre-registered invoices with multiple lines.

Translations and Icon
Translation of various texts have been fixed and update of an Icon.

Improved interpretation quality when left aligned OCR output
For invoices with vertical text on the left side, the interpretation quality has been improved.

Callback of documents when using Visma.net Approval
Documents called back from Visma.net Approval should now be more robustly handled when connection
issues with Visma Business.

Visma Global

Performance improvement on look up for general ledger accounts.
Look up on general ledger accounts with tax classes has been improved.

Visma Business and Visma Global

Support for earlier ERP versions
In addition to supporting Visma Business 8.00.0 and Visma Global 7.80 , this release supports integration
with Visma Business 5.21.x, 5.31.x and 5.32.x, as well asVisma Global 7.70

  Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.00.1

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration

Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.

Cross reference with Visma Global

Cross Reference in Visma Global Visma Global
With the changes for supporting lookup on invoice number without Debit or Credit account set the
functionality for Cross reference is changed.



Visma Software International AS | Visma Document Center 8.00.1 | 113

To be able to registrar a cross reference in Visma Document Center 8.00.0 one of the following  methods
must be used:

Set a GL account in the Debit field. Credit field must be empty. Type an invoice no. for an existing
customer transaction in theCross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross
reference field to get all customer transaction for all customers.

Set a GL account in the Credit field. Debit field must be empty. Type an invoice no. for an existing supplier
transaction in the Cross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross reference
field to get all supplier transaction for all suppliers.

The original cross reference functionality with regards to filtering of the Cross reference field based on
ledger will be fixed in a future version.

Links to other documentation page

Links to other documentation is not working in the Visma Help Viewer.
The links to other documentation page is not working in the Visma Help Viewer when Offline mode is
selected. Please use Online mode. The Offline mode will be fixed in a future version.
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• Förbättringar 8.00.0
• Kända problem,

begränsningar och
restriktioner 8.00.0

I version 8.00.0 av Visma Document Center har vi introducerat ett antal
nya funktioner, implementerat ett antal viktiga buggfixar och gjort några
andra förbättringar som beskrivs i det här avsnittet.
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Nya funktioner 8.00.0

Varumärkning

Ny varumärkning
Vi använder en varumärkesbaserad grafisk design med konsekvent utseende genom hela Visma Business
product line. Nya ikoner, inloggningsbanners och ny splashscreen.

Tekniskt

Tekniskt ramverk
Plattformen har uppdaterats så att den använder Microsoft .NET Framework 4.5.2. Detta har gjorts för att
harmonisera gemensamma beroendeförhållanden och minska det totala fotavtrycket av tekniska beroenden i
Visma Business product line.

Notera:  Det finns inte längre stöd för Windows XP när Microsoft .NET Framework 4.5.2
har introducerats.

Visma hjälpvisare

Använd Visma Help Viewer
Visma Document Center har en ny hjälpvisare. Om du trycker på F1 öppnas användarhandboken, men det
är den nya Visma Help Viewer som används. Nyheter och förbättringar visas även med hjälpvisaren.

Användardokumentationen kan nu läsas från vår Visma-server, med lokalt installerad dokumentation som
reserv om servern inte skulle vara tillgänglig. Genom att ha användardokumentationen online på en server
kan vi ändra och förbättra den oberoende av versioner och kundinstallationer.

PDF-filerna för både den allra senaste versionen och tidigare versioner av dokumenten Nyheter och
förbättringar är tillgängliga genom hjälpvisaren i kapitlet Länkar till annan dokumentation samt i
programinstallationsmappen för Visma Document Center.

Kortkommandon

Nya kortkommandon
Följande nya kortkommandon är tillgängliga:

• Ctrl+1 – Kortkommando för att flytta fokus till aktuellt dokument i Dokument listan.
• Ctrl+2 – Kortkommando för att välja en rad på fliken Kontering.
• Ctrl+3 – Kortkommando för att kopiera en rad på fliken Kontering.
• Ctrl+Alt+PageUp – Gå högst upp på aktuell sida för dokumentet i Image viewer.
• Ctrl+Alt+PageDown – Gå längst ned på aktuell sida för dokumentet i Image viewer.

Systemstatus och loggfilshantering

Systemstatus som berör konfigurationsanvändargränssnittet
Vi har skapat en ny vy som är tillgänglig för en användare med administratörsbehörighet och där vi
visar information om systemstatusen. Den här informationen kan vara bra att läsa innan du ändrar
systemkonfigurationen. I det här fönstret finns även möjlighet att snabbt ladda ner eller skicka de aktiva
loggfilerna.

På menyn Systemstatus klickar du på Verktyg för att öppna fönstret Systemstatus.

Systemkonfigurationsgränssnitt

Systemkonfiguration som berör konfigurationsanvändargränssnittet

Med det nya fönstret Systemkonfiguration kan administratören ändra inställningar via ett
konfigurationsanvändargränssnitt istället för att redigera konfigurations- eller XML-filer eller göra
ändringar i databasen.
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Du kommer till den nya fliken Systemkonfiguration via fönstret Systeminställningar. Menyn är
tillgänglig för användare med administratörsbehörighet.

I fönstret Systemkonfiguration kan du ändra följande inställningar:

• Systemdatabasens konfiguration

• SQL-serverns namn
• SQL-serverns autentiseringsläge
• Systemdatabasens namn

• Konfiguration av automatisk import: Administratören har möjlighet att ändra katalogen för automatisk
import.

• Visma Business-konfiguration : Administratören har möjlighet att ändra fälten Systemkonto namn och
Systemkonto lösenord.

• Inställning av Logg säkerhetsnivå

• VDC-server Logg säkerhetsnivå
• VDC-klient Logg säkerhetsnivå

Utökat stöd för PDF-filer

Utökat stöd för PDF-filformat
Vi har uppdaterat Omnipage-komponenten till den senaste versionen som ger oss ett bättre stöd för
ytterligare PDF-filformat.

Gränssnittet för automatisk import har nu stöd för import av PDF-filer.

Import av PDF-bilagor från Visma AutoInvoice
Visma Document Center har nu stöd för bifogade PDF-filer frånVisma AutoInvoice.

UBL

Utökat UBL-stöd
Stöd för OIO-UBL och nederländska UBL 2.0 har lagts till.

Preliminärregistrering i Visma Business och Visma Global

"Dold" Preliminärregistrering

Om  funktionen Preliminärregistrering används kan nu  registrering av definitivbokningen ske direkt i
menyn Nya Dokument, dvs du behöver inte sända fakturan ut på flöde för att kontering skall kunna ske.

Visma.net Approval

Approval Integration Status

Vi har skapat en separat vy som är tillgänglig för administratörsanvändare och där integreringsstatusen för
Visma.net Approval visas på ett enkelt och strukturerat sätt.

• Enkelt att kontrollera om On Demand Bridge har aviserat sin status som pågående och tid för senaste
aviseringen.

• Enkelt att kontrollera om anslutningen till OnDemand-plattformen är aktiv.
• En kort sammanfattning av de vanligaste felen som uppstod.

För att komma till dialogrutan Approval Integration Status går du till menyn Verktyg och klickar på
Systemstatus och sedan på Approval Integration Status.

Automatisk företagsregistrering i Visma On Demand och aktivering av Visma.net Approval
För att förenkla processen med att skapa ett nytt företag i Visma On Demand och aktivera Visma.net
Approval för det företaget görs detta numera automatiskt när Visma.net Approval aktiveras i Visma
Document Center



Visma Software International AS | Visma Document Center 8.00.0 | 117

Kontroll av kostnadsställen – Visma Global och Visma Business

Kontroll av kostnadsställen i filtren för Dokument listan
Filtren för Dokument listan har nu stöd för kontroll av projektkonton (kostnadsenheter) från ERP-systemet.

AccountView

Automatisering av datainmatning på fliken Kontering
Inmatning av konteringsinfo har automatiserats genom att uppdatera konteringsfält med
standardinmatningar baserat på leverantören (fodringsägaren). Fältvärdena skickas från AccountView.

Bokföringsperiod – nytt redigerbart fält
I AccountView kan användarna bestämma för vilken period som kostnaderna ska bokföras. För att
göra bokföringsprocessen mer effektiv har fältet Bokföringsperiod gjorts tillgängligt och redigerbart i
dokumentsidhuvudet i Visma Document Center.

Nova

Visma Nova – ordermatchning
Visma Nova-användare kan matcha leverantörsfakturor i Visma Document Center med Visma Nova-
inköpsordrar för bättre hantering och kontroll över inköp.

Visma Nova-stöd för flera miljöer
Visma Document Center har nu stöd för flera Visma Nova-klienter som ansluter till samma VDC-server.

Visma Nova-dokumentsökväg
Visma Document Center version 8.00.0 och Visma Nova version 8.5 har nu stöd för att ställa in en
företagsspecifik dokumentsökväg. Dokumentsökvägen ställs in i Visma Nova-användargränssnittet på
följande plats:

Notera:  Settings\Company data\Additional Information\Visma Document Center.

På den här platsen sparas Visma Document Center-dokumenten.

Ändrade funktioner 8.00.0

Ordermatchning i Visma Business

Matcha en inkommande faktura med en inköpsorder i Visma Business.

När man matchar en inkommande faktura med en inköpsorder i Visma Document Center är inköpsordern
låst i Visma Business. När inköpsordern är låst går det inte att utföra Fakturamottag i Visma Business.
Låset i Visma Business öppnas när fakturan godkänns antingen i Visma Document Center eller Visma.net
Approval.

Korshänvisning – Visma Global och Visma Business

Bokföringskontorsförbättringar – korshänvisning.

För att göra fakturahanteringen på bokföringskontor mer effektiv har korshänvisningsintegreringen
med Visma Business och Visma Global förbättrats. Nu behöver man bara ange ett fakturanummer i
Visma Document Center för att utföra korshänvisning. Visma Document Center har nu även stöd för
fakturanummer som börjar med en nolla.

Förbättringar 8.00.0

Allmänt

Navigering i Visa dokument – Vänd/rotera
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Användare med användarrollen Godkännare kan numera använda alternativen Vänd vertikalt, Rotera
medurs,Rotera moturs och Vända i Visa dokument.

Beräkning av behandlingstid för dokument
Behandlingstiden för dokument beräknades tidigare fel. Detta har nu åtgärdats och en
behandlingstidsvarning visas när behandlingstiden är samma som dagens datum.

Längd på organisationsenhetsnamn
Nu stöds organisationsenhetsnamn på upp till 100 tecken. Denna längd är samma som den längd som stöds i
Visma Business.

Beräkning av momsbelopp
Debet omsättningsklass beräknades tidigare felaktigt vid beräkning av Momsbelopp. Detta har nu
åtgärdats och Momsbelopp beräknas korrekt.

Dokumentsidhuvud och konteringssidhuvud – synkronisering
Synkronisering mellan fliken Kontering och fönstret Redigera dokument fungerade inte som den skulle
tidigare. När fliken Kontering uppdaterades fylldes inte ändringarna som berörde fältet Bankkonto i för
fönstret Redigera dokument. Detta har nu åtgärdats. När leverantörskontot anges i fältet Kreditkonto på
fliken Kontering (första konteringsraden) uppdateras även fältet Bankkonto i Dokumentlista.

Alternativet Ange aktuell sida som första sida
Funktionen Ange aktuell sida som första sida har nu åtgärdats och fungerar som den ska.

Sammanslagna dokument sparas endast i målmappen
Sammanslagna dokument flyttas numera till mappen där måldokumentet sparas.

Ctrl-E ska vara inaktiverat när dokument redan har skickats på flöde till Visma.net Approval
Alternativet Lägg till mottagare till ett dokument med kortkommandot Ctrl+E har nu inaktiverats när
ett dokument redan har skickats på flöde till Visma.net Approval. Knappen Lägg till mottagare är också
inaktiverad.

Fixade kortkommandon
Både Ctrl+I och Ctrl+K fungerar nu som de ska.

Inställning av kund i Debetkonto eller Kreditkonto uppdaterar Kundnummer
Om du anger en kund i fälten Debetkonto eller Kreditkonto uppdateras numera fältet Kundnummer.

Fältet Kontantbelopp – redigering
Fältet Kontantbelopp kan nu redigeras och värdet sparas.

Fönstret Redigera dokument – alfanumeriska värden accepteras
När ett alfanumeriskt värde anges i fönstret Redigera dokument öppnas fönstret Välj order.

Rapport – Dokument på flöde
I rapporten som visar dokument på flöde anges numera ett dokument endast en gång i avsnittet Alla
dokument på flöde.

Kontokontroll på kreditfakturor
När ett importerat dokument identifieras som en kreditfaktura visar kontrollen av Debetkonto GL-konton
och Kreditkonto visar leverantörer från ERP-systemet.

Både VAT codeID och momskodnamn visas
AccountView använder momskodnamn, men dessa syntes inte tidigare i fältet Visma Document
CenterMomskod. Detta har nu åtgärdats och i den nya versionen visas både Momskod och momskodnamn.
Namnet på Momskod visas inom parentes i samma fält som Momskod.

Ändra språk – dokument fortfarande markerade
Efter att ha ändrat språk är det aktuella markerade dokumentet fortfarande markerat.

Fel när ett dokument vänds
Ett felmeddelande visas inte längre när ett dokument vänds.

Korrigerat stavfel i fönstret Ordermatchning för norska.
Fältet Valuta faturapris i ordermatchningsfönstret är nu rättstavat.
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Välj konteringsregel med Enter
Problem där fel konteringsregel valdes med Enter-knappen har nu åtgärdats.

Ordermatchning – uppdatering av lager
När en order uppdateras i Orderformulär uppdateras även lagret.

Välj och filtrera på Verifikationsserier
Verifikationerna väljs nu baserat på VismaId-fältet som bör innehålla ID för Visma Document Center-
dokumentet. Om dokumentet har ett verifikationsnummer används det även för att filtrera visade
Verifikationsserier.

Lägg till sid- och verifikationsnummer
Fältet Verifikationsnummer behåller numera rätt värde efter att en sida läggs till.

Konteringsfält – begränsad textlängd
Konteringsfältet Text har nu en begränsning på 255 tecken genom avkortning. Tidigare visades ett undantag
om fältet innehöll för många tecken.

XML-tolkning – e2B – tolkning av koddelar
XML-tolkningen (e2b) validerar koddelarna genom att matcha dem med befintliga koddelar i ERP-systemet
och ställer in dem på fliken Kontering.

XML-tolkning och datumformat
XML-datumvalideringen för okända fakturatyper har ändrats och använder nu exakta datumformat.

XML-import – radera PDF
När alternativet Lägg till dokument från fil (flytta) används för att importera XML-filer och XML-filen
länkades till en PDF raderades inte PDF-filen tidigare. Detta har nu åtgärdats.

Lägg till sida – användarbehörighetsproblem (Visma Global och Visma Business)
Nu kan du använda Lägg till sida eller Lägg till sida för att lägga till en sida i dokumentet. Detta gick inte
tidigare, utan då visades felmeddelandet Inga rättigheter att utföra denna operation.

Nytt fält på fliken Kontering
Nytt fält på fliken Kontering som heter Fakturauppgifter för Visma Nova. Värdet som har angetts på
första fliken Kontering i det här fältet skickas till fältet Notering i Visma Nova.

Konteringsrad – radera rad
Vid radering av en Kontering-flik raderades fel rad. Detta har nu åtgärdats och rätt Kontering-flik raderas
nu.

Radgodkännarelista – visning av mottagare
Radgodkännarelista visar nu samma mottagare som Adresseringfönstret.

Fältet Fakturanummer – varning vid fler än 25 tecken
Fältet Fakturanummer får innehålla max 25 tecken. Om fler tecken matas in visas ett varningsmeddelande
när användaren försöker spara värdet i fönstret Redigera egenskaper.

Inställning av leverantör – Momskod nollställs
När en leverantör anges i fältet Kreditkonto ställs Momskod in på 0.

Fördelningsnycklar med svenska Visma Global
För befintliga dokument måste fördelningsraderna återskapas genom att befintliga rader och
konteringssidhuvudet raderas.

Inställning av huvudbokskonton (brutto)
Huvudbokskonton (brutto) ställs nu in korrekt i fältet Kreditkonto när en leverantör anges i fältet
Debetkonto.

Verifikationstyp uppdaterad – ingen ändring av Förfallodatum
När fältet Verifikationstyp ändras uppdateras inte Förfallodatum.

Visa dokument – visar markerade dokument
När dokument markeras med Skift+nedåtpil och sen Skift+upp/ned visas numera rätt dokument i Visa
dokument.
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Kostnadskonton på fliken Kontering
Kostnadskonton hämtas numera för alla rader på fliken Kontering när leverantören anges manuellt.

Fältet Fakturanummer kapas vid överföring till Visma Nova
I Visma Nova får fältet Fakturanummer innehålla 20 tecken medan det i Visma Document Center
får innehålla 25 tecken. Detta leder till att ett fel uppstår vid försök att överföra dokument till Visma
Nova. Detta har nu åtgärdats så att när ett fakturanummer som är längre än 20 tecken anges iVisma
Document Center kapas det av till 20 tecken. Användaren meddelas om detta genom följande meddelande:
"Fakturanummer är för långt. Värdet avkapat vid 20". På så sätt är överföring till Visma Nova nu möjlig.

Momsmetodhantering
Momsmetodhanteringen fungerar annorlunda vid överföring av faktura till Visma Nova.
Momsmetodinställningen hämtas från nummerserier och netto/brutto väljs baserat på
momsmetodinställningen. Momsmetodinställningen kan ha följande värden: 1 -> nettometod 2 ->
bruttometod tom -> baserat på inställningen i kontot. Problem uppstod med den senaste inställningen
"tom", men detta har nu åtgärdats i version 8.00. Om denna inställning är "tom" baseras momsmetoden på
inställningen i kontot.

Hantering av ERP-knappen
När fler dokument med samma verifikationsnummer, men olika bokföringsår fanns i ERP-systemet visade
ERP-knappen alla data på första dokumentet och tomma rader för de andra dokumenten. Detta har nu
åtgärdats och korrekta ERP-data visas nu för varje verifikation.

Scandoc-status
När ett dokument har godkänts i Visma Document Center och överförts till Visma Business ställdes
Scandoc-status in på 4 – Dokument färdigt. Det är ett dokuments slutliga status. Statusen ändras dock till 1
när knappen Add file används. Detta har nu åtgärdats.

Verifikationsöverföringsfel
När kontrollalternativet Verifikationsnummer är aktivt i Visma Business och om den valda bunten med
dokument inte passar in i verifikationsnummerintervallet genererar överföringen av en ny verifikation ett
felmeddelande och överföringen avbryts.

Dokumentet Tolka på nytt ändras permanent
När ett dokument ändrades och Tolka på nytt användes sparades inte ändringarna tidigare. Nu tillfrågas
användaren om han/hon vill spara ändringarna.

När fälten Verifikationsdatum och Leverantör visas under tolkning ställs Förfallodatum in enligt
Standard betalningsvillkor i Visma Business.

Namn på ansvarig för koddel
Namnet på den ansvarige för koddelen visas nu i koddelens sökformulär.

Ignorera inledande och efterföljande mellanrum vid angivelse av Kund-ID och Aktiveringsnyckel
För att förenkla licensaktiveringen ignoreras inledande och efterföljande mellanrum vid angivelse av Kund-
ID och Aktiveringsnyckel i fönstret Licensaktivering.

PDF-importförbättringar

Stöd för en större mängd PDF-dokument.
Visma Document Center har uppgraderat PDF-läsaren så att den nu har stöd för en större mängd PDF-
dokument.

PDF – dra och släpp
PDF-dokument med färglogotyper hanteras nu på ett smidigare sätt.

PDF-import – stort antal sidor
Visma Document Center kan nu hantera import av stora PDF-dokument.

Skanning och OCR-tolkning

Danska OCR-nummer – tolkning av alfanumeriska fakturanummer
Alfanumeriska fakturanummer tolkas nu korrekt i danska OCR-nummer.
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Danska OCR-nummer – mellanrum används som åtskiljare i tal
Vita mellanrum ignoreras numera i tal, t.ex. tolkas 1 000 som 1000.

Förbättringar i kontroll av svenska OCR-nummer
Skärmen Tolkningsresultat hanterar nu svenska OCR-nummer på ett smidigare sätt.

Norska OCR-nummer – "/" stöds i fakturanummer
Nu stöds fakturanummerformatet xxxxxx/xxxxxx.

Nederländska OCR-nummer – tolkning av summa
Belopp tolkas korrekt på fakturor med följande sökord: inkl. BTW, Totaal bedrag, Totaal och Totaal E

OCR-numret tolkas inte korrekt
När ett OCR-fält åtskiljt med punkter tolkades tidigare misslyckades tolkningen. Nu tillåter vi punkter i
OCR-fältet (dvs. nederländska "Onze referentie") och fältet tolkas nu korrekt.

E-postförbättringar

E-postschemaläggare – ändra datumformat
När datumformatet ändras påverkas e-postsändningsfunktionen. När det finns schemalagda e-
postsändningsuppgifter på servern och datumformatet ändras utförs numera dessa uppgifter. Relevant
information läggs upp i serverloggfilerna.

E-postpåminnelse – endast för förfallna dokument
Påminnelser skickas numera endast för förfallna dokument och inte alla dokument som användaren ska
godkänna.

E-postavisering – schemalagd tid
E-postaviseringen skickas till mottagaren vid serverns första "tick" efter den schemalagda tiden.

E-postavisering – när en mottagare tas bort från flödet
Endast mottagaren B får e-postaviseringen om mottagaren A tas bort från flödet.

E-postbilagor – flera sidor som en .tif-fil
Flersidiga fakturor bifogas numera till e-postmeddelanden som en .tif-fil med flera sidor.

E-postinställningar – globala och företagsspecifika inställningar
Globala e-postinställningar och Företagsspecifika inställningar kan sparas och laddas, baserat på
användaralternativen.

E-postmall – texter finns tillgängliga på alla språk som stöds.
Textfälten Ämne och Meddelande ändras numera baserat på det språk som har valts.

Notera:  Vid uppgradering till Visma Document Center 8.00.0 raderas alla anpassade e-
postaviseringsmallar och skrivs över med standardmallarna.

AccountView

Förfallodatum och betalningsvillkor
När man arbetar med AccountView beräknas Förfallodatum baserat på leverantörens betalningsvillkor,
även om ett förfallodatum redan har ställts in.

Visma Global

Beräkning av moms – skatteavdragbar ingående moms
Beräkningen av Momsbelopp var inkonsekvent när Avdragsgill ingående skatt var annat än 0. Detta
har nu åtgärdats och Visma Document Center är nu konsekvent med Visma Global vid beräkning av fältet
Momsbelopp.

Användarbehörighet för ordermatchning
När en användare som har rollen Godkännare försöker uppdatera en order visas numera meddelanderutan
Otillräckliga privilegier. Dokumentstatusen ändras inte och inga data överförs till Visma Global.
Användaren måste ha åtminstone rollen GODKÄNNARE, ÄNDRING AV KODDEL (13)

Fältet Antal – överföring av decimal till global.
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Fältet Antal överförs nu korrekt till Visma Global, inklusive decimaler.

Visma Business

Söka i kolumn R7 till R12
Ett problem där användaren inte kunde söka i kolumn R7 till R12 har nu åtgärdats.

Visning av Momsbelopp i Dokumentlista
Momsbelopp visades felaktigt för Visma Business. Detta har nu åtgärdats. Momsbelopp och Beskrivning
är endast tillgängliga när man arbetar med AccountView.

Värdet för Momsbelopp raderades inte när Belopp exkl moms matades in
Värdet i Momsbelopp raderas inte när Belopp exkl moms matas in och beloppsfältet uppdateras med
värdet Momsbelopp + Belopp exkl moms.

Verifikationstyp och ignorera momskod
Ignorera momskod tas numera med i beräkningen. Momskod visas inte på verifikationsraden, men
Momsbelopp beräknas ändå.

Visma.net Approval

Dubbla koddelar skickas till Visma.net Approval från Visma Business
On Demand Bridge överför inte längre dubbla koddelar från Visma Business.

E-postpåminnelser skickas inte när Visma.net Approval har aktiverats.
Om ett företag börjar använda Visma.net Approval för att godkänna dokument skickas inga e-
postmeddelanden från Visma Document Center.

Avvisade flöden som skickas om skapar "Okänd pågående hantering" (Unknown pending handle)
Meddelanden om Okänd pågående hantering visas inte längre när ett arbetsflöde skickas flera
gånger till Visma.net Approval.

Visma.net Approval-datum är inkorrekta
När ett flöde skickas till Visma.net Approval är datumen i Flöde numera korrekta när dokumentet skickas
tillbaka till Visma Document Center.

Kända problem, begränsningar och restriktioner 8.00.0
I den här listan finns några av de kända problemen i den här versionen. De kommer att åtgärdas i framtida
utgåvor.

SQL Server 2012

Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.

Booking periods on documents after upgrade of server

Transfer of document with missing booking period fails
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.

The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.

Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.

The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
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Cross reference with Visma Global

Cross Reference in Visma Global Visma Global
With the changes for supporting lookup on invoice number without Debit or Credit account set the
functionality for Cross reference is changed.

To be able to registrar a cross reference in Visma Document Center 8.00.0 one of the following  methods
must be used:

Set a GL account in the Debit field. Credit field must be empty. Type an invoice no. for an existing
customer transaction in theCross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross
reference field to get all customer transaction for all customers.

Set a GL account in the Credit field. Debit field must be empty. Type an invoice no. for an existing supplier
transaction in the Cross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the cross reference
field to get all supplier transaction for all suppliers.

The original cross reference functionality with regards to filtering of the cross reference field based on
ledger will be fixed in a future version.

Interpretation quality after upgrade of Omnipage component

After upgrade of the Omnipage component the interpretation result can vary dependent of the layout
of the imported invoice.
In case of reduced quality in the interpretation results, we recommend using templates if possible.

Links to other documentation page

Links to other documentation is not working in the Visma Help Viewer.
The links to other documentation page is not working in the Visma Help Viewer when Offline mode is
selected. Please use Online mode. The Offline mode will be fixed in a future version.
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Kapitel

25
Extended information

Ämnen:

• Additional voucher types
with Visma Contracting

• Import of documents from
Visma.net Approval

• Accrual accounting and
Apportionment with Visma
Contracting

• PDF-import
• Systemstatus

This section give you a short introduction to some of the features since
version 8.00.0.
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Additional voucher types with Visma Contracting
When Visma Document Centeris integrated with Visma Contracting the following voucher types are
supported.

Visma Document Center supports the following voucher types in Visma Contracting:

• Payments
• Incoming invoice
• Outgoing invoice
• Cash
• Sundry

The combination of voucher type and sign (+ or -) decides how the lookup behaviour in VDCaccounting
grid behaves when it comes to default lookup lists for debit and credit.

Import of documents from Visma.net Approval
When Visma Document Center is integrated with Visma.net Approval it is possible to import documents
uploaded to Visma.net Approval

 Accrual accounting and Apportionment with Visma
Contracting
When Visma Document Center is integrated with Visma Contracting both Accrual accounting and
Apportionment can now be defined in Visma Document Center.

Accrual accounting

In version 8.01.0 a field in the Accounting grid with the name Period key is available. The Period key
makes it possible to use the period keys from Visma Contracting to perform accrual accounting. The Period
key is set automatically if a General Ledger account is set in either the Debit account or Credit account
field with a reference to a period key in Visma Contracting.

If the selected General Ledger account has a reference to a period key, the period key can be changed or
deleted. If the General Ledger account does not have a reference to a period key, it is not allowed to set a
period key.

Notera:  The accounting lines for accrual accounting is not created until the batch is transferred to
Visma Contracting.

Apportionment

In version 8.01.0 a field in the Accounting grid with the name Department key is available. The
Department key makes it possible to use the department keys from Visma Contracting to perform
apportionment. The Department key is set automatically if a General Ledger account is set in either the
Debit account or Credit account field with a reference to a department key in Visma Contracting.

Notera:  The accounting lines for the apportionment is not created until the batch is transferred to
Visma Contracting.

PDF-import
Från och med version 8.00 för Visma Document Center har vi utökat stöd för PDF-filer och det möjliggör
PDF-import via mappen för automatisk import och via Visma AutoInvoice.
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Hanteringen av PDF-filer är nu tillgänglig på Visma Document Center-serversidan. Du kan lägga PDF-filer i
mappen för automatisk import så importeras dessa automatiskt.

Med Visma AutoInvoice importeras fakturorna med det valda XML-formatet. Innan version 8.00 kom
konverterades PDF-filer som medföljde XML-fakturorna (om sådana fanns) från Visma AutoInvoice av
Visma Document Center-servern till .tiff-format. Detta orsakade problem i vissa situationer och det är inte
längre nödvändigt eftersom vi numera accepterar PDF-filer.

Systemstatus
Vi har skapat en ny vy som är tillgänglig för administratören och där vi visar information om systemstatusen.
Informationen som visas här kan vara bra att läsa innan man ändrar systemkonfigurationen. I det här fönstret
finns även möjlighet att snabbt ladda ner eller skicka de aktiva loggfilerna. För att komma till dialogrutan
Systemstatus går du till Verktyg > Systemstatus.

Dialogrutan Systemstatus presenterar följande information och möjliggör även loggfilshantering:

• Approval Integration Status: se mer information i avsnittet Approval Integration Status.
• Serverstatus.
• Antal klienter som har startats på servern och användarnamnen för de användare som är inloggade.
• Företag tilllgängliga i Visma Document Center.
• Loggfilshantering. Följande funktioner är tillgängliga i högerklicksmenyn:

Visa logg
För att visa aktiva loggfiler från Visma Document Center-klienten.

Spara logg
För att ladda ner aktiva loggfiler och spara dem på en plats som användaren väljer.

E-posta logg
För att skicka aktiva loggfiler per e-post.

Uppdateringsknappen uppdaterar endast informationen i dialogrutan om ny information har gjorts tillgänglig
för Visma Document Center-servern.



Appendix

A
Kortkommandon

En översikt över alla tillgängliga kortkommandon

CTRL + F Aktivera den första cellen på den blå sökraden när
dokumentlistan aktiveras

CTRL +
SKIFT + F

Öppna sökformuläret

CTRL + 1 Fokusera på det aktiva dokumentet i dokumentlistan

CTRL + 2 Aktivera konteringsraden

CTRL + 3 Dubblera markerad(e) rad(er)

CTRL + H Öppna ”markerade kolumner” (beroende på vilken
kontroll som är aktiv)

CTRL + U Samma som CTRL + H

CTRL + I Infoga rad i konteringsrad

CTRL + O Importera dokument från fil med flytta

CTRL +
SKIFT + O

Importera dokument från fil med kopiera

CTRL + Q Importera dokument med tom sida som en avdelare med
flytta

CTRL +
SKIFT + Q

Importera dokument med tom sida som en avdelare med
kopiera

CTRL + M Slå ihop dokument i dokumentlistan

CTRL + T Tillämpa en konteringsregel i ett dokument

CTRL +
ENTER

Aktivera flödet

CTRL + E Ändra dokumentflödet

CTRL +
SKIFT + E

Skicka dokument till ERP

CTRL + Y Godkänna ett dokument

CTRL + R Avvisa ett dokument

CTRL +
SKIFT + R

Vidarebefordra ett dokument

CTRL +
SKIFT + Y

Granska ett dokument

CTRL + N Lägga till en ny anteckning i dokumentet

CTRL + L Aktivera inloggningsformuläret
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CTRL + D Dela ett dokument

CTRL + S Spara anteckning (när den inte skrivs under
godkännande)

CTRL + K Flytta till den första cellen i konteringsraden oavsett var
du står

CTRL + G Aktivera konteringsradens flik

CTRL + W Aktivera arbetsflödets flik

CTRL + A Markera alla dokument. Fungerar endast när
dokumentlistan är i fokus.

  

F1 Hjälp

F2 Redigera fält i dokumentlistan

ALT + F4 Avsluta programmet

F7 OCR och tolka

CTRL + F7 OCR och tolka på alla sidor

F8 Skanningsserier

CTRL + F8 Skanningsserier med avdelare

CTRL +
SKIFT + F8

Skanna ny

F6 Navigera mellan kontroller i den här ordningen

• De fyra olika listorna
• Dokumentlista
• Bildvisare
• Kommentarer
• Konteringsrad

SKIFT + F6 Navigera i motsatt riktning jämfört med F6

  

Page Down Bläddra nedåt en sida i taget i dokumentlistan eller
konteringsraden, beroende på vilket objekt som är aktivt

Page Up Bläddra uppåt en sida i taget i dokumentlistan eller
konteringsraden, beroende på vilket objekt som är aktivt

  

CTRL +
”+” (CTRL
och +)

Zooma in i bildvisaren

CTRL +
”-” (CTRL
och -)

Zooma ut i bildvisaren

  

CTRL + ALT
+ End

Gå längst ned i bildvisaren

CTRL + ALT
+ Home

Gå högst upp i bildvisaren
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CTRL + ALT
+ PageUp

Gå högst upp på aktuell sida av dokumentet i bildvisaren

CTRL + ALT
+ PageDown

Gå längst ned på aktuell sida av dokumentet i bildvisaren

  

CTRL +
SKIFT +
högerpil

Flytta till höger i bildvisaren

CTRL +
SKIFT +
vänsterpil

Flytta till vänster i bildvisaren

  

CTRL + End Gå längst ned i dokumentlistan.

CTRL +
Home

Gå högst upp i dokumentlistan.

  

ALT Aktivera menyn

  

Engelska Kortkommandon för dialogrutan ”Välj mottagare”

ALT + S Skicka (Send) ett dokument på flöde

ALT + A Godkänna (Approve) ett dokument

ALT + F Vidarebefordra (Forward) ett dokument

ALT + R Avvisa (Reject) ett dokument

ALT + U Uppdatera (Update) ett dokument

Norska Kortkommandon för dialogrutan ”Välj mottagare”

ALT + S Skicka (Send) ett dokument på flöde

ALT + G Godkänna (Approve) ett dokument

ALT + V Vidarebefordra (Forward) ett dokument

ALT + A Avvisa (Reject) ett dokument

ALT + O Uppdatera (Update) ett dokument
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