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Lønn 
 

 Spørring LT-totaler transer 

Detaljer ble ikke vist på alle utvalg, detalj-knappen var ikke aktiv ved første spørring. Det er korrigert. 

 

 Akkumulator utvalg 

  Hvis en linje gikk i null ble ikke linjen synlig i spørringen. Det er korrigert. 

 

 Vedlikehold lønnstakere 

  Ved flere «Opphold på Svalbard» under A-melding, ble ikke høyeste ID vist automatisk.  Det er korrigert. 

 

Hvis et arbeidsforhold registreres tilbake i tid, må «Registrert dato» bli satt lik startdato og ikke dagens dato pga. 

A-meldingen, dette er korrigert. 

 

 Feriepengeliste 

 Når man kjører ut feriepengeliste og velger «Kun for sluttede» og «Med oppdatering», blir ikke lenger datoen 

for «Feriepengeliste sist oppdatert» oppdatert.  Denne vises under Lønn-Vedlikehold-Lønnstaker-Feriepenger. 

  

 Fraværsregistrering 

Når fraværsregistreringen ble kalt automatisk fra tidregistrering/lønnsregistrering, ble ikke dato og type fravær 

tatt med. Det er korrigert 

 

Når et fravær var registrert over flere år, ble datoene for beregning feil.  Det er korrigert og det er satt en grense 

på max 3 år, dvs. 2 årsskifter. 

 

 A-melding 

Det er lagt inn kontroller på permisjon/permittering og arbeidsforhold.  En permisjon/permittering må være 

innenfor fra-til dato på arbeidsforholdet.  Når den faller utenfor, blir A-meldingen merket med feil og man må 

dele opp permisjonen/permitteringen. 

 
 

Det ble konflikt ved avslutning og oppretting av nytt arbeidsforhold ved sending på samme periode, Det er 

korrigert. 

 
 Inntektsmelding 

  Det var ikke mulig å endre fra-dato i arbeidsgiverperioden til før første fraværsdag. Det er korrigert. 

 

  Feil valg av arbeidsforhold ved overgang til ny virksomhet. Det er korrigert. 

 

 Altinn kommunikasjon 

  Arkivreferanse for skattekort er åpnet. 

 

Ordre 

 

 Autofakt 

  Feltet «Kostpris fra grossist» på grossisten (arkfanen autofakt) ble feilaktig utfylt med 1. Det er korrigert. 

 



 Spørring – Inngående faktura 

  Ikke alle som var lastet ned fra VDC ble merket med grønne piler. Det er korrigert. 

 

 SpeedyCraft 

Import fra Speedycraft uten ordrenummer og saksbehandler vil nå hente saksbehandler fra ordre når ordre 

registreres eller opprettes med saksbehandler. 
 

Importliste skrives nå ut om den er krysset av på innstillinger på grossist i «brannmuren». 
 

«Oppdater en» fungerte ikke når ordrenummer i Contracting ikke var synkronisert med SpeedyCraft. 

Det er korrigert. 

 

 Handyman 

Lagerbevegelser som kom rett fra Visma Dokumentsenter gikk ikke direkte ut til Handyman. Det er korrigert. 

 

  

 Serviceordre 

  Neste fakturadato ble ikke satt når fakturadato på servicejobben var blank, dette er korrigert. 

 

Fakturering 
 

 Vedlegg faktura 

Vedlegg faktura kan nå angis både hvis det er merket for ePost/eFaktura på kunden eller på angitt 

betalingskunde (Betalingsdebitor). 

 

 Registrering pakkseddel / faktura 

På varer hvor dert var haket av for «Utsalgspris inkl. mva», kunne det bli feil kundepris om man hadde vert 

innom vindu «Behandling kostpris». Det er korrigert. 

 

 Utskrift faktura       

  Ved reprint av faktura kan man nå velge aktuell faktura når det er flere faktura med samme nummer. 

 

Regnskap 
 

 Lister 

  Versjon 14.00.0 låste transaksjonsliste og åpne poster aldersfordelt for kunder og leverandører til liggende A4. 

Flere kunder mislikte det så det er nå omgjort og de skrives nå til stående A4. 

(Buntnummer er fjernet fra transaksjonsliste leverandører da det ikke er plass på stående A4.) 
 

  I liste Åpne poster aldersfordelt for leverandører forsvant opplysninger om leverandørene. Det er korrigert.  
 

  I Kundelister etter 14.00.0 kom ikke utvalg og sorteringer opp. Det er korrigert. 

 

 Differanse i bunter 

Rettet avrunding med flere enn 2 desimaler. 

 

 Oppdatering regnskap 

Når man kun kjører kundereskontro og ikke regnskap ble det forsøkt oppdatert til regnskap og man fikk 

feilmelding, Det er korrigert. 

 

 Vedlikehold hovedbok 

Det ble gitt feilmelding på fil SAFTKTO når man ikke har menypunktet ordre. Det er korrigert. 

 

 Regnskapsbunter 

   Spørringen var treg når man hadde mange bunter på året man spurte på, Det er korrigert. 

 

Leverandørbehandling 

   Korrigert feltlengde på IBAN til maks 30 tegn for utenlandske leverandører. 
   

  Korrigert sjekk av feltet SWIFT / BIC ved inntasting så man ikke får unødig feilmelding. 

 



 Kundebehandling 

Visning av «Meldingsformidler» når «Send alle fakturaer til AutoInvoice» er slått på er korrigert. 
 

Det kreves ikke lenger e-postadresse/telfonnr for privatkunder selv om fakturaer går til Autoinvoice. 

(Da vil Autoinvoice skrive ut og sende faktura i posten.) 

 

 Arbeidssted 

Sone for arbeidsgiveravgift på arbeidssted/leveringsadresse som ble lagt inn i versjon 14.00 skal ikke kunne 

endre manuelt og vises nå kun som en informasjon. 

 

Prisbehandling 
 

 Innlesing priser 

  Etter versjon 14.00 ble ikke koblingen til grossistens FTP-server endret når man valgte en ny grossist. 

  Om man ikke var oppmerksom kunne det resultere i at man leste inn priser for den forrige grossisten en gang til. 

  Det er korrigert.  (Programmet ble også lagt ut på Visma Community til nedlasting 31. oktober.) 

 

 Prislister 

Skjulte påslag kom ikke med i beregningen til priser på prislister som ble skrevet ut. Det er korrigeret. 

 

Kalkyle 
 

 Tilbud  

Tilbud med etapper ble ikke rekalkulert fullstendig på tilbuds-beløp og kost. Det er korrigert. 

 

Dokumentsenter 

 

 Kreditnota 

Påslag lagt inn i Dokumentsenter ble ikke tatt med på pakkseddel til Contracting. Det er korrigert. 
 

 Avsluttede ordre 

  Tastes det inn nummer på ordre som er avsluttet kommer det nå alltid spørsmål om den skal åpnes. 

 

       Svar alltid Nei om den ikke skal gjenåpnes. 

 

 
 Kreditnota 

  Som vi skrev i versjonsbrevet for versjon 14.00 så er det veldig viktig å føre kreditnotaene korrekt: 

 

 
 

 

For detaljer, se dokument «Viktig Oppsett i Visma Dokumentsenter» som ligger i mappe \Contracting\Dok 


