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Lønn 
 

 Rekalkulering av akkumulatorer 

Rekalkuler akkumulator tok ikke hensyn til nye skattekort-akkumulatorer, og oppdaterte ikke «Sum 

forskuddstrekk» korrekt. Dette er korrigert. 

 

 Folketrygdens Grunnbeløp 

  Grunnbeløpet er oppdatert i Offentlig Satsregister til 99858,00 kroner (gjeldene fra 01.05.19). 

   

Ordre 
 

 Ordrebehandling 

  Ved bruk av «Ordreutvalg»  og valg Jobbansvarlig kunne man ikke taste inn mer enn 3 siffer. 

  Det er nå utvidet til 7 siffer som er det maksimale antall siffer for lønnstakernummer. 

 

 Objekter 

  Utskrift og liste til Excel fungerte ikke, dette er korrigert. 

 

 Boligmappa 

  Ved henting av info på fellesareal fikk man melding om at man måtte benytte linje med boenhet. 

  Det er korrigert. 

 

Fakturering 
 

 Punktordre 

Ved registering av faktura på punktordre vil det nå komme en advarsel om det finnes materiell eller timer som 

ikke er ført på punkt. 

Skal disse med på faktura må du avbryte og endre pakkseddel og/eller timer for å legge inn korrekt punkt før du 

danner nytt fakturaforslag.  

 

 Reprint faktura 

Ved omsending (reprint) av en faktura til e-post for ordre/kunder uten e-postadresse hvor man tastet man inn e-

postadresse manuelt, kom ikke alltid fakturaene med i e-posten. Det er korrigert. 
 

Regnskap 
 

 Bilagsregistrering 

Ved kjøring av regnskap på 1 år og noen perioder var avsluttet, hoppet periodisering som gikk over til neste år 

over disse periodene for neste år. Dette er korrigert.  

 

 Purring  

Det er nå mulig å purre avdelingsvis.  
"Purring per avdeling" slås på i Firmaopplysninger - Purre/rentopplysninger.  

For dette kan gjøres må det ikke ligge aktivt purregrunnlag i systemet. 

(Ligger det noe der kan det slettes, for den vil jo bygges opp igjen (per avdeling). 

Valg av avdeling gjøres i arkfane «Purre / Rentegrunnlag». 
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Lønn 
 

 Utskrift lønnsslipper 

Etter versjon 13.11.01 kunne det bli forskyvninger på lønnsslipper eller timespesifikasjoner om man skrev ut 

slipper til e-post og papir. Dessuten kom ikke slippene til papir ut. Det er korrigert. 

  (Korrigert program ble lagt ut på Visma Community 28.03.19.) 

 

  Etter versjon 13.11.01 ble ikke lønnstakernummer skrevet ut på lønnsslipp og timeliste. Det er korrigert. 

 

 A-melding 

  Ved sending tilbake i tid kunne lønnstakere med avsluttede arbeidsforhold ikke komme med. Dette er korrigert. 

  Ved sending tilbake i tid og i spesielle kombinasjoner kunne det bli doble linjer, det er korrigert. 

 

Varsel til kunder som fremdeles rapporterer A-melding på organisasjonsnummer vil dukke opp. 

I versjon 14.00.00 blir det sperret og man MÅ opprette Virksomhet.  

Se beskrivelse i Community.  

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-melding-Rapportere-pa-Virksomhet/ba-

p/196317 

 

 
 Skatt- og avgiftsbetaling 

Ved noen tilfeller har vi opplevd at linjer som er behandlet (betalte) ikke har fått korrekte koder og dermed 

skaper problemer ved neste danning av betaling på skatt og avgift. Programmet er rettet slik at linjer med påført 

bunt- og bilagsnummer ikke behandles på nytt. 

  

Regnskap 
 

 Remittering 

  Det er arbeidet mye for å hindre at avviste transaksjoner blir liggende igjen med feil kode og vises som «rest». 

 Om en enkelt transaksjon blir avvist eller om en hel bunt blir avvist fordi en transaksjon er feil, skal nå postene 

for alle de avviste settes tilbake til status som ubehandlet. 

Dette gjelder både om avvisningene kommer i en mottaksretur eller en avregningsretur. 

(Feilpostene skrives som tidligere ut på egen liste.) 

 

 Åpne/Merke poster 

Når man var i gang med merke åpne poster, og «Rest å henføre» var blitt 0 eller rest på linja var null var det 

umulig å fjerne merkingen hvis man hadde merket feil. 

  Dette er nå korrigert slik at man kan fjerne beløp på merkede linjer. 

 

 OCR-mottak 

Nå en kunde står til inkasso (kode på kunde) og man leser inn OCR-innbetalinger på utestående denne kunden, 

blir inkassokoden endret. Melding om endring av kode gis og korrekt kunde oppdateres, men det ble delvis vist 

feil kundenummer i meldingen på skjermen. Dette er korrigert. 

 

 Transaksjonsliste åpne poster 

  Ved ikke forfalte poster uten enkeltposter til Excel-fil kom kolonneoverskrift «Ikke forfalt» i stedet for «Forfalt». 

  Det er korrigert.  

  I versjon 13.11.00 kom det med for mange (gamle) transaksjoner i lista. Det er korrigert. 

  Lista var tom når man gikk på spørring på totaler på en konto, det er korrigert. 

 

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-melding-Rapportere-pa-Virksomhet/ba-p/196317
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-melding-Rapportere-pa-Virksomhet/ba-p/196317


 Kundebehandling 

Når «Send alle faktura til Autoinvoice» er slått på og man oppretter en privatkunde, vil «Meldingsformidler» alltid 

bli satt for sending til nettbank «B2CNO». 

Når «Send alle faktura til Autoinvoice» ikke er slått på og man oppretter en privatkunde, vil «Meldingsformidler» 

alltid bli satt for sending til nettbank «B2CNO» hvis man velger at e-faktura skal sendes til Autoinvoice. 

 

 Purring/rentenota 

Antall purret ble oppdatert også ved reprint, dette er korrigert. 

 

  

 Factoring 

  Ved eksport av factoringdata til Nordea Finans, kom kun siste siffer i postnummer med på kunder. 

  Dette er nå korrigert så alle 4 siffer i postnummer kommer med. 

 

Ordre 

 
 Speedycraft 

  I Ordre – Speedycraft – Varer kunne man krysse av for å slette varer i Speedycraft. 

  Dette fungerte ikke og er fjernet inntil det er gjort endringer i SpeedyCraft. 

 

 Ordrebehandling 

  Spørring – Faktura. Utskrift til Excel tar nå også med siste kolonne: «Forfallsdato». 

 

  Ved kopiering av ordre fikk man kun tastet 3 siffer for Arbeidssted. Det er nå korrigert til 4 siffer. 

 

Flytte en seddel med koden «Vent å fakturere» på – Hvis seddelen var satt til «Vent å fakturere» og ble flyttet til 

en annen ordre ble ikke koden nullet ut, det er korrigert. 

 

Objekter - Søk objekter kan nå overføres til Excel. 

 

 Sammendragsrapport ordre 

  Anleggsart «Korreksjon fakturareserve» ble tatt med i akkumelert inntekt. Det skal den ikke og er nå utelatt. 

 

 Handyman 

  Problemet med kjøring av Handyman via Citrix skal være løst. 

  Forutsetter ny versjon av Handyman. 

 

  

Fakturering 
 

 Reprint faktura 

Nå man etter ver. 13.11.01, forsøkte å omsende (reprinte) en faktura til e-post så skjedde det ikke noe med 

disse hvis det ikke fantes e-postadresse (eller e-post fakturaadresse) på kunde. 

Det er korrigert så nå stopper programmet for registrering av e-postadresse. 

  (Korrigert program ble lagt ut på Visma Community 28.03.19.) 

 

 Fakturering «Alle til AI» 

  Hvis man hadde slått på «Send alle fakturer til Autoinvoice», men overstyrte en eller flere fakturaer til skriver 

og denne var satt til BillZip eller BioPDF, så har det hendt at en faktura gikk feil. 

  En vil heretter ikke kunne velge skriver BullZip / BioPDF som «papirskriver» ved fakturering. 

  (Når «… alle til AI» var slått fikk man også tidligere beskjed om at det ikke var mulig.) 

  

 Spørring 

  Gikk man inn på Spørring – Faktura viste kolonnen for «Beløp inkl. mva» feil beløp, dette er korriger. 

 

 Direkte salg 

  Hvis man trykket «Avbryt» på et salg og gikk inn igjen ble utregningen feil, det er korrigert. 

 



Prisbehandling 
 

 Innlesing nye priser 

Når en ny vare ble lest inn ble EAN-koden kun lagt på varen, men ikke i søkeregisteret. Det skjedde først ved ny 

innlesing. Dette er nå korrigert så EAN-koden legges i søkeregisteret ved første innlesing. 

 

Varelager 
 

 Oppdatering av pakkseddel fra håndterminal 

Rabatt på pakkseddel fra håndterminal ble fjernet når pakkseddel var hentet til fakturaforslag og ble slettet.  

Dette er korrigert. 

 

Når grossist ble overstyrt ved import og den valgte grossisten har en annen varetype en for standardgrossist, 

ble ikke dette tatt hensyn til ved oppslag på varens dokumentasjon på ordre. 

  Dette er korrigert. 

 

 

ERP POS 
 

 Endring varer/priser 

Synkronisering av varer fungerte ikke når varen fantes på en høyere prioritert grossist, selv om varen hadde en 

annen varetype. Det er korrigert. 

 

System 
 

 Firmaopplysninger lønn 

  «Dataområde for remittering lønn» ble tidligere utvidet, men hos enkelte ble det liggende igjen noe fra tidligere: 

 

    
 

  Det er nå korrigert så et ikke skal skje igjen, men om dere finner noe slikt, må det slettes manuelt. 
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Fakturering 
 

 Fakturautskrift 

   En del fakturaer fikk ikke med fakturabilag og timeliste, dette er korrigert. 

 

Lønn 
 

 A-melding 

  Hadde man både avvikende sone og differensiert arbeidsgiveravgift beregnet systemet fortsatt 10,6% på sone 

2 etter at fribeløpet var brukt opp, det er korrigert. 

 

Anlegg 

 

 Rapporter – Initiering sammendragsrapport anlegg 

  Ved utvalg avsluttede anlegg på utvalg sluttdato, ble ikke sluttdato hensyntatt. Det er korrigert. 

 

Regnskap 
 

 Overføring eksternt regnskap 

  Overfører dere data til eksternt regnskap kan dere etter å ha installer versjon 13.11 få feilmelding SJKU 47,02 

ved eksport. 

  Etter å ha lagt inn fix’en må dere da kjøre manuell rutine «FIXSJKU», så kan der eksportere på nytt. 

 

 Åpne/merke poster 

  Restbeløp skal nå bli riktig når man merker en åpen post hvor betalingen er større enn fakturaen. 

 

 Kundebehandling 

  Ved oppsett «Alle fakturaer til AI» skal man kunne overstyre enkeltkunder til faktura på ePost eller skriver. Det 

gjelder nå ikke bare privatkunder, men alle kunder. 

   
 

 

Direkte salg 
 

 Utskrfit tidligere salg 

  Tidligere salg (Contracting Kontantsalg) som ikke var koblet til en kunde kan nå søkes, hentes opp og skrives 

ut. 

 

System 
 

 Felles utskriftsprogrammer med blanketter 

  Hvis blankettdefinisjonen ikke inneholdt et feltnummer i første linje, fikk man ikke utskrift første gang, men på 

andre forsøk kom utskriften.  Dette er korrigert. 


