
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 
Oppsett av integrasjon med Visma.net. 

Gjelder fra versjon 5.19.1 – mars 2019. 
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1. Hurtigguide for å sette opp integrasjonen 
Nedenfor følger en hurtigguide for hvordan du setter opp integrasjonen mellom Huldt & 
Lillevik Lønn og Visma.net. En fullstendig beskrivelse finner du i de påfølgende kapitlene. 

1. Kontroller at du har siste versjon av Huldt & Lillevik Lønn 

2. Last ned Visma.net On Premise Gateway (OPG). 

3. Kontroller at du har gyldig bruker og lisens til Visma.net 

4. Installer OPG. Angi administrators brukernavn og passord til Visma.net under 
installasjonen 

5. Åpne loggfilen til OPG for noter ned "host name" og "port"  

6. Installer Huldt & Lillevik Message Controller 

7. Start opp Huldt & Lillevik Lønn og gå til menyvalg Verktøy | Visma.net integrasjon | 
Oppsett integrasjon. 

8. Registrer inn Vertsnavn, Port og andre nødvendige data for å aktivere lisensen. 

9. Kontroller at personer er satt opp med korrekt e-postadresse 

10. Klargjør ansatte som brukere i Visma.net, og eksporter brukerne 

 

Hvis du skal starte med Visma.net Expense må du i tillegg gjøre følgende: 

1. Synkronisere data mellom Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net. 

2. Koble utleggstyper i Visma.net Expense mot riktige lønnsarter  

3. Sett opp arbeidsflyt for godkjenning av reiseregninger og utlegg i Visma.net Approval  

4. Etter at reiseregninger er ført og godkjent i Expense, overfører du transaksjonene til 
Huldt & Lillevik Lønn 

 

Hvis du skal starte med Visma.net Payslip må du i tillegg gjøre følgende: 

1. Kode alle lønnsarter som er i bruk slik at disse vises korrekt på lønnslippen på 
web/mobil. 
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2. Sette opp integrasjon med Visma.net  
Integrasjonen mellom Visma.net og Huldt & Lillevik Lønn benytter OPG som ivaretar 
kommunikasjon via en Gateway. Dette er et eget program som ligger imellom de to 
systemene og håndterer dataflyten. 

I 2018 ble integrasjonen mellom Visma.net og Huldt & Lillevik Lønn utvidet med Huldt & 
Lillevik Message Controller. Alle kunder som skal benytte Visma.net Calendar må installere 
Message Controller i tillegg til OPG.  

Denne dokumentasjon tar utgangspunkt i at integrasjonen er satt opp med Message 
Controller.  

Når integrasjonen settes opp må kunden identifiseres for å sikre rett kobling mellom Huldt & 
Lillevik Lønn og Visma.net. Før du setter i gang med oppsettet må du ha tilgang til Visma.net 
og påloggingsinformasjonen til administratorbruker (e-post adresse og passord). 

2.1. Forberedelser/Sjekkliste 

 Kontroller at du har oppdatert med nyeste versjon av Huldt & Lillevik Lønn, versjon 
5.19.1 eller nyere. 

 Dersom kunden benytter Visma Business eller Visma Global må denne være på 
versjon 11 eller nyere. 

 Dersom kunden har Visma Document Center, og startet med dette på en tidligere 
versjon enn 11 på Visma Global / Visma Business, må du gå gjennom sjekklisten for 
integrasjon med Visma Business og Global. 

 Dersom brukere allerede finnes i Visma.net, noter hvilke roller disse brukerne har, da 
disse må legges inn i Huldt & Lillevik Lønn som står som eier av brukerne, se mer 
informasjon på side 7. 

 Har kunden Visma.net Financial, kan de ikke benytte OPG integrasjon. 

 Siste versjon av Huldt & Lillevik Lønn og Message Controller kan du laste ned her: 
https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=57 

 Last ned Visma On Premise Gateway (OPG). Installasjonspakken kan lastes ned her: 
http://static.visma.net/ipp/current/opg_installer/opg_installer.zip 

 Kontroller at du har gyldig bruker og lisens i Visma.net. Brukernavn er  
e-postadressen din. Som kunde trenger du lisens for Huldt & Lillevik Lønn og aktuell 
Visma.net tjeneste for å kunne sette opp integrasjonen. Har du glemt passordet på 
Visma.net kan du bestille nytt her: 
https://signin.visma.net/loginwebapp/forgotPassword.xhtml  

2.2. Installere OPG 

 Du starter installasjonen ved å pakke ut den nedlastede opg_installer.zip. Klikk 
deretter «setup.exe»-filen, som ligger inne i mappen du pakket ut til. 

 Her finner du også brukerdokumentasjonen for On Premises Gateway, denne heter 
On_Premises_Gateway_Guide.pdf.  

 Angi administrators brukernavn og passord til Visma.net under installasjonen. 

 VismaUpdate starter automatisk etter installasjonen og må fullføre. 

https://www.visma.com/software/support/portal/forum/showthread.php?11559-NB!-Integrasjon-til-Visma-net-n%E5r-kunden-har-Visma-Business-eller-Visma-Global
https://www.visma.com/software/support/portal/forum/showthread.php?11559-NB!-Integrasjon-til-Visma-net-n%E5r-kunden-har-Visma-Business-eller-Visma-Global
https://signin.visma.net/loginwebapp/forgotPassword.xhtml
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 Åpne loggfilen for å finne info om «host name» og «port».  

 Loggfilen finner du vanligvis under 
C:\programdata\visma\opgatewayservice\x.x\Logging\log\ hvor x.x = 
versjonsnummer av OPG)). 

 

Finn "host name" og "port" i filen 

--Info - OPGSettings.LoadConfigSettings:0 HostName: NO-HUL-WS-0038 

--Info - OPGSettings.LoadConfigSettings:0 OPGPort: 55555 

2.3. Installere Huldt & Lillevik Message Controller 

Når du skal benytte Visma.net Calendar kreves Huldt & Lillevik Message Controller i tillegg til 
OPG.  Siste versjon av Huldt & Lillevik Lønn Message Controller kan du laste ned her: 
https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=57 (under Integrasjon mellom Huldt & 
Lillevik Lønn 5.0 og Visma.net). 

NB! Husk at ved oppgradering til nye versjoner av Huldt & Lillevik Lønn må du også 
kontrollere om det er ny versjon av Message Controller. 

2.4. Koble OPG mot Huldt & Lillevik Lønn 

Start Huldt & Lillevik Lønn og velg menyvalg Verktøy | Visma.net Integrasjon | Oppsett 
Integrasjon og fyll ut Lisensinformasjon: 

 

 Installasjonsnavn: Oppgi et valgfritt navn på integrasjonen. 

 Aktiveringsnøkkel: Denne finner du i Visma.net under Settings | Lisenser og ved å 
vise lisensen for Huldt & Lillevik Lønn. Denne starter alltid med «H&L». I dette 
eksemplet «H&L Lønn». 

 Kunde-ID for ERP: Denne finner du i også Visma.net. 

https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=57
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 Klikk deretter Aktiver lisens. 

Deretter angir du informasjon fra OPG installasjonen: 

 Vertsnavn: Her angir du HostName fra loggen til OPG 

 Port: Her angir du OPGPort fra loggfilen til OPG 

 Navn på kundeinstans: Feltet skal kun brukes ved oppsett mot ulike kunder i samme 
miljø (f.eks. driftspartnere/ASP-leverandører). 

 Klikk deretter Aktiver tilkobling. 

 

Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon. Velg Visma.net og 
klikk Aktiver Klient. 

 

2.5. Klargjøre personer og brukere 

Velg oppgaven Kartotek | Personer og mappen 3-Telefon/E-post. Kontroller at alle ansatte 
som skal være brukere i Visma.net har registrert e-postadresse i feltet E-post Arbeid. Denne 
e-post adressen blir brukernavnet til den ansatte i Visma.net. 

Dersom E-post arbeid er valgt som standard e-post adresse for arbeidsflyt på klienten, og en 
ansatt ønsker å bruke Privat eller Privat 2, kan du velge dette nederst i skjermbildet. 
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2.6. Overføre brukere til Visma.net 

Velg menyvalg Verktøy | Visma.net Integrasjon | Velge personer. Flytt alle personer som 
skal være brukere i Visma.net til høyre under Valgt personer. Klikk deretter Ferdig. 

 

 

Velg deretter menyvalg Verktøy | Visma.net Integrasjon | Visma.net bruker. Her knytter du 
ansatte til Visma.net, tildeler brukerrettigheter og synkroniserer data. 

1. Gjør følgende for hver bruker som skal kobles til Visma.net: 

a) Velg person du skal koble i listen til venstre. 

b) Merk feltet Tilknyttede brukere. 

c) Kontrollere e-post adressen. Hvis denne er feil retter du dette i oppgaven 
Kartotek | Personer.  

d) Merk av hvilke roller personen skal ha i Visma.net, se nedenfor. 

e) Klikk Lagre. 

2. Gjenta punkt a – e for hver bruker du skal koble til Visma.net 

3. Klikk Utfør for å synkronisere med Visma.net 

4. Når brukeren aksepterer rollen i Visma.net vises en grønn hake utenfor feltet Status 
brukertilkobling. 
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NB! Når du klikker Utfør overføres alle koblede brukere til Visma.net og derfra sendes en e-
post til alle nye brukere. Du bør derfor vente med å overføre brukere til tjenesten, f.eks. 
Expense er ferdig satt opp i Visma.net. 

NB! Vær oppmerksom på at Huldt & Lillevik Lønn står som eier av brukerne i Visma.net. 
Dette betyr at alle endringer på roller må gjøres i Huldt & Lillevik Lønn. Dersom du gjør en 
endring direkte i Visma.net og deretter kjører en synkronisering fra Huldt & Lillevik Lønn, vil 
endringene bli overskrevet. 

 

2.7. Roller i Visma.net 

Ved tildeling anbefales følgende roller for ulike brukertyper i Visma.net. 

Vanlig (alle) ansatte Expense Regular User 
Mobile Payslip User 
Web Payslip User 
Absence User 
Time User 

Attestant / Leder Absence Approver  
Absence Manager 
Expense Approver 
Time Approver 
Time Manager 

Administrator/lønnsansvarlig  Approval Administrator 
Expense Company Administrator 
Absence Administrator 
Time Administrator 
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2.8. For eksisterende kunder av Visma.net Expense 

Dersom du allerede benytter Visma.net Expense må alle reiser på flyt overføres til Huldt & 
Lillevik Lønn før du setter opp integrasjonen mot Visma.net. 

I tillegg må du sette status til Betalt på alle reiser som er overført til Huldt & Lillevik Lønn. 
Velg Expense | Rapporter | Lønnsfil.  

 

På toppen av skjermbildet angir du Fra dato som tilsvarer datoen firmaet startet med 
Visma.net Expense (sett gjerne 01.01 det aktuelle året). Alle overføringer kommer da opp. 
Gå gjennom hver enkelt overføring, og påse at disse står med Betalt i kolonnen Status. 
Dersom overføringen står med Overført til lønn i feltet Status, klikker du Marker som betalt 
til høyre (øverste linje). Overføringer som står som Avbrutt kan du se bort ifra. 

 

 

 

 

Husk at konti og kostnadsbærere nå synkroniseres fra Huldt & Lillevik Lønn eller Visma 
Global/Business. Vi anbefaler derfor at du kontroller oppsettet i Visma.net Expense og 
Approval etter synkronisering. 

2.9. Synkronisere grunndata 

Velg menyvalg Verktøy | Visma.net Integrasjon | Synkronisere grunndata.  

Systemet sjekker kundes lisens i Visma.net for å se om andre tjenester er i bruk. Hvis en 
kunden benytter f.eks. Visma Global som sitt ERP system og dette er koblet til Visma.net via 
Dokumentsenter, vil Visma Global bli stående som dataeier på kostnadsbærere og konti i 
MDM (Master Data Management).  

 

NB! Dersom du ikke benytter Huldt & Lillevik Message Controller velger du Aktiver 
synkronisering første gang du starter dette menyvalget. 

 

Du har følgende valg for synkronisering. 

NB! Det er svært VIKTIG at dette gjøres, hvis ikke blir alle 
reiseregninger overført til Huldt & Lillevik Lønn når du 

setter på integrasjonen mot Visma.net Calendar! 
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Start synkronisering 
Dette valget MÅ kjøres første gang kunden settes i gang. 

Denne rutinen henter informasjon fra Visma.net og sender til Huldt & Lillevik Lønn der hvor 
Huldt & Lillevik Lønn ikke er eier (konti og kostnadsbærere). Rutinen setter utløpsdato på 
kostnadsbærere i lønn som ikke eksisterer i Global/Business. I tillegg sendes informasjon der 
Huldt & Lillevik Lønn står som eier. Dersom det finnes lønnsarter og personer i Visma.net 
som ikke finnes i Huldt & Lillevik Lønn vil disse bli flagget som slettet. 

Rutinen tar ofte lang tid da den verifiserer og mottar bekreftelse for hver post som 
synkroniseres. Dette for å sikre konsistente data. 

Synkroniser endringer 
Denne rutinen sender endringer der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter endringer 
fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke data. 

Synkroniser alle data 
Denne rutinen sender alle data på nytt der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter alle 
data på nytt fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke 
data. Denne rutinen kan benyttes dersom en forventet endring ikke blir synkronisert. 

NB! Du må kjøre Synkroniser endringer hver gang du har nye data i Huldt & Lillevik Lønn 
som skal overføres til Visma.net. Ved pålogging til Huldt & Lillevik Lønn vil du få en melding 
om at data må synkroniseres dersom det er gjort endring i noen av registrene som er 
synkronisert med Visma.net. 

 

3. Klargjøre Visma.net Expense 
Her er en kort oversikt over er nødvendige steg for å komme i gang med å føre utlegg og 
reiseregninger for overføring til lønn. 

 Visma.net Expense må settes opp slik at typer for reisegodtgjørelse og 
utleggsrefusjon kobles mot riktige lønnsarter og eventuelt også konti. Les mer her. 

 Visma.net Approval må settes opp med godkjenningsflyt av reiseregninger og utlegg. 

 

3.1. Overføre reiser og utlegg til Lønn 5.0 

Etter at reiseregninger og utlegg er godkjent av siste godkjenner i Expense, ligger 

transaksjonen klare for innlesing til Huldt & Lillevik Lønn.  

Du henter inn transaksjoner i oppgaven Periodens lønn | Importere Visma.net Expense. 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Knytte-typer-i-Visma-net-Expense-mot-Huldt-Lillevik-Lonn/ta-p/30460/jump-to/first-unread-message
https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expence/Oppsett-av-Approval/ta-p/30658
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 Klikk  for å lese inn reiseregning og utlegg fra Visma.net Expense 

 Når du klikker på en reiseregning vises transaksjonene for denne nederst i skjermbilde. 

 Klikk Godkjenn eller Godkjenn alle for å godkjenne reiseregninger 

 Klikk Avslå for å avslå en reiseregning. 

 Klikk  for å overføre transaksjoner fra godkjente reiseregninger til Periodens lønn | 

Registrere pr person. 

 

4. Klargjøre Visma.net Payslip 
Før du kan ta i bruk Visma.net Payslip må du kode alle lønnsarter som er i bruk slik at disse 

vises korrekt i Mobile og Web Payslip. 

Vi anbefaler at du skriver ut en Generell statistikk i oppgaven Rapporter | Lønnsstatistikker 

med alle personer og lønnsarter. Totalsammendraget på siste side viser hvilke lønnsarter 

som er i bruk. 

Velg deretter oppgaven Kartotek | Lønnsarter og angi gruppering på alle aktuelle lønnsarter. 

Dette gjør du i feltet Gruppering under Mobil lønnsslipp. 

 

4.1. Sende lønnsslipper til mobil (web) 

Du sender lønnsslipper til mobil (web) i oppgaven Periodens lønn | Lønnsrapporter | 

Elektroniske lønnsslipper. Klikk  for å generere lønnsslipper. Dersom noen av lønnsarten 

ikke er gruppert vil du få en melding som vist under. Du må da rette lønnsartene i oppgaven 

Kartotek | Lønnsarter og deretter generere på nytt. 
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Klikk deretter . Ansatte som har en bruker i Visma.net og har tildelt rollen Mobile Payslip 

User og/eller Mobile Payslip Web vil få sin lønnsslipp på mobil/web. 

NB! Ved bruk av Mobil Payslip er det mulig å vente med utsending av lønnsslipp. Merk da 

feltet Vent med sending av Mobile Employee Payslip før du klikker . Lønnsslippen kan da 

sende senere fra oppgaven Meldinger. 

4.2. Skru av elektronisk lønnsslipp 

Dersom du tidligere har sendt lønnsslipp på e-post og ikke ønsker å gjøre det lenger, fjern 
haken i feltet Elektronisk lønnslipp og personoppsummering på de ansatte under Kartotek | 
Personer | Telefon/E-post. 

 


