
 

 

 
 
 

Visma Business AutoCollect 3.3.6 
Nyheter fra 3.3.5 til 3.3.6 
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Støtte for nyere kryptering protokoller TLS 1.2 
 
Tidligere versjoner av AutoCollect benyttet en database driver som kun støttet TLS 1.0 kryptering 
protokoll. Denne protokoll er nå utdatert i Windows og vil snart slutte å fungere.  
AutoCollect er oppgradert  til å benytte en database driver som støtter nyere kryptering protokoller 
som TLS 1.1 og TLS 1.2. 
 
Visma Business vil fra versjon 15.00 benytte en ny database driver som støtter 
nyere kryptering protokoller i Windows.  
 
Visma Business AutoCollect 3.3.6 er derfor klargjort for ny database driver, og vil derfor benytte 
denne - hvis den er installert. 
Er den nye database driveren derimot ikke installert, kan det i enkelte tilfeller medføre treghet i 
Visma Business AutoCollect. Dette fordi prosessen med å detektere ny driver, kan være treg. 
 
Vi anbefaler at ny database driver installeres for alle Visma Business brukere / klienter. 
 
Hvor finner du ny database driver? 
Ny database driver finner du i Visma Business AutoCollects installasjonssett med navn 
"msoledbsql.msi”. Installer deretter denne på alle maskiner som kjører Visma Business. 
 
 

AutoCollect logging i buntoppdatering 
 
Forbedret logging i Visma Business buntoppdatering når et bilag inneholder betaling på en 
AutoCollect sak. 
 

Feilmelding i logg “VBus.exe krasj” 
 
I AutoCollect logg og Windows Event Logg så kunne det komme feilmelding om krasj i “VBus.exe” når 
AutoCollect er installert. 
Dette skyldes endringer i BIG grensesnittet ved lukking av dokumenter via BIG som AutoCollect 
benytter i sin integrasjon mot Visma Business. 
Tilpasset AutoCollect programkode så dette ikke skjer. 
 

Inkassooppgjørsfilene kommer uten KID/motref inn i Visma 
Business 
 
Inkassooppgjør fungerer ikke hvis bilagsnummer er forskjellig fra fakturanr i åpen post. 
Resultat vil være at oppgjøret blir stående som en overbetaling. 
Korrigert slik at hvis det ikke finnes treff med å bruke bilagsnummer i åpen post mot AutoCollect så 
forsøkes fakturanummer. Dette er tilsvarende logikk vi har andre steder i AutoCollect. 
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Kundesupport 
Ved spørsmål, ta kontakt på 
815 51 845 
support.vfs.no@visma.com 

 


