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Lønn 
 

 A-melding 

  Det kunne komme mange feil om Arbeidsforhold (på sluttede lønnstakere) ved danning av A-melding. 

  Det er korrigert. 

 

  En nylig endring hos Altinn bevirket A-meldinger ble avvist med «Feil lønnstakertype». Det er korrigert. 

 

  Sumliste 

  Grunnlag tabell og prosent brukes ikke lenger, er fjernet fra sumlisten i stedet for å ha blanke kolonner. 

 

 Arbeidsenhet – nå Virksomhet 

  «Arbeidsenhet» bytter navn til «Virksomhet» i systemet så begrepet blir likt som i Altinn. 
 

   
   

  I løpet av 2019 må alle våre kunder rapportere på virksomhet.  

  Mange kunder av Visma Contracting rapporterer allerede på Virksomhet og da er alt i orden, dette gjelder de 

som i dag rapporterer på organisasjonsnummer. 

 

  I den forbindelse må man først opprette Virksomheten som dere finner i Brønnøysund, avslutte eksisterende 

arbeidsforhold og opprette nye.   

  På skjermbildet Lønn – Vedlikehold – Virksomhet kommer man rett inn i Brønnøysund-registeret via knappen 

«Brønnøysund. 

  Det er i denne versjonen (13.10.01) laget en ny knapp for å opprette «Nye arbeidsforhold».  Her avslutter man 

alle arbeidsforhold på en ønsket dato og nye opprettes dagen etter. 

  Eksisterende arbeidsforhold må avsluttes siste dato i en måned og nye opprettes første dato i ny 

måned – se eksempel under. 
 

   
 

  Nåværende virksomhet er i dette tilfellet «0» og ny virksomhet er det nr. dere har registrert. 
 

   
 



 Lønnsberegning 

  Ved bruk av trekk kode «Biarbeidsgiver» ble det beregnet skatt på denne koden og fra «Pensjon fra andre enn 

NAV» Det er korrigert. 

 

 Lønnsslipper 

  Tidligere benyttede lønnsarter ble ikke skrevet ut på lønnslippen hvis satsen hadde endret seg i løpet av året.  

Det oppstod kun i de tilfeller hvor arten ikke var benyttet på denne lønnskjøring. Det er korrigert. 

 

 Avstemmingsliste feriepenger 

  Kolonne «AGA feriepenger» viste ett siffer for lite, dette er korrigert. 
 
 Timesummering lønnstaker 

  Sorteringen i dato-kolonnen ble ikke korrekt, dette er korrigert. 

 

 L/T-totaler transaksjonsbasert og saldo 

  Det ble foretatt avstemming mot hovedbok på alle valgte sorteringer. Nå avstemmes det kun når man har valgt 

selektering på regnskapsperiode, sortering på hovedbok og kun totaler. 

 

Ordre 

 

 Spørring 

  Hvis man, på ordre som var koblet til SpeedyCraft, i spørring timer åpnet «Beskrivelse» / «Timeinformasjon» 

med F7 eller Detalj-knapp fikk man en feilmelding om at Temp-fil til SpeedyCraft ikke var i henhold til 

definisjon. Det er korrigert. 

 

 Rekalkulering 

 Symbol for fakturering m. flere ble ikke aktive igjen etter reklakulering før man gikk ut av rutinen, det er 

korrigert. 

 

 Flytte pakkseddel 

  Materiellet kunne bli liggende igjen til fakturering hvis opprinnelsen var Autofakt, dette er korrigert. 

 

 Rapporter – Statistikk arbeider 

  Ved valg «Skriv kun totaler» og overføring til Excel ble ingen linjer dannet, dette er korrigert. 

 

 Rapporter – Resultatrapport 

 Det ble ikke tatt hensyn til valgt år ved visning av lønn, materiell og andre kostnader i rapporten. Det er 

korrigert 

 

 Danning ny saldo 

 Ved danning av ny saldo på ordre når man ikke hadde egen kostnadsart for påslag, ble ikke kosten dannet, 

dette er korrigert. 

 

 Autofakt 

 Nye varer fra grossist – Knappen «Grossistvarer» er endret til «Diversevarer fra grossist». 

 

 

Fakturering 
 

 Fakturaoppsett 

  Ved bruk av behandligsnummer for «Man.tekst» stoppet det opp, det er korrigert 

  

 Direkte salg 

  På fakturautskrift ble feltene for beløp eks. MVA og MVA-beløp feil. Det er nå korrigert. 

  (Totalbeløp etc. ble riktig.) 

  

  Det ble en feil på postering til regnskap. Det er korrigert. 

 

  Det er gjort flere forbedringer i «Direkte salg» rutinen som var ny/omgjort til versjon 13.10.00 

 



Varelager 

 

 Spørring lager 

 På detaljer på vare finnes ikke pakkseddel på varer solgt ved «Direkte salg». Referanse til pakkseddel ble 

derfor feil og er fjernet fra oversikt. 

 

 Registrering Varelager 

  Fikk feilmelding ved registering av varer med 13 siffer inn på varelager, det er korrigert. 

 

 

Regnskap 
 

 Bilagsregistrering 

  Fordeling av en faktura på flere ordre fungerer nå bedre. 

 

 Transaksjonsliste kunder 

  Når man valgte åpne poster ble merknadsfeltet blankt på liste og ved overføring til Excel, dette er korrigert. 

 

 

Håndterminal 
 

 Feilmelding 

  Etter versjon 13.10 fikk man «Overføringsfil mangler» ved import dirkete til pakkseddel eller kasse. 

  Det er korrigert. 

 

 

ERP POS 
 

 Posteringsliste 

  For lettere å kunne avstemme, viser igjen posteringsliste summen av hvert betalingstype (hvert 

betalingskortselskap) i stedet for å vise det for hver enkelt transaksjon. 

 

 Materialavtale 

  Ved salg til kunder som har materialavtale med skjulte påslag ble ikke kundeprisen beregnet riktig. 

  Det er korrigert. 

 

 

Direkte salg 
 

 Forbedringer 

  Det er gjort forbedringer i rutinen «Direkte salg». 
 

System 
 

 Offentlige satser 

  Det er endringer i offentlige satser på Kilometer pliktig pr. 01.01.19, dette er korrigert i det offentlige 

satsregisteret. 

 

 

 


