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VISMA Contracting © Visma 2002-2019 

NYHETER OG FORBEDRINGER – VERSJON 14.10 

 

         Oslo, desember 2019. 

 
Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting®. 
 
Denne versjonen inneholder en flere nye funksjoner, ønskede utvidelser samt korreksjoner 
av innmeldte feil. 
Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt 
komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir. 
 
Det er også skrevet en del ekstra dokumentasjon som finnes på deres server under 
\Contracting\Dok\ etter at versjon 14.10 er installert. 

Før installasjon:  

Vær klar over følgende: 
På grunn av omlegging av kommunestrukturen vil Contracting ved oppgradering,  
legge om til nye kommuner i henhold til postnummer på kunder og 
arbeidssteder/leveringsadresser  
Hvis det etter oppgradering hentes informasjon om kunde/leveringsadresse fra Boligmappa i 
2019, bør det samtidig foretas kobling til Boligmappa, 
Hvis disse kobles til Boligmappa i 2020, vil kommunenummeret være feil og man får ikke 
koblet til. Da må man hente info på nytt slik at kommunenummer er korrekt før man kobler til. 
 
 
Se dokumentet Installasjonsveiledning_14.10 
Det beskriver forberedelser til installasjonen, selve installasjonene og oppgraderingen og hva 
som må gjøres etterpå. 
 (Dokumentet lastes ned fra nettet i format Word eller PDF.) 
 
Kontakt Visma Contracting hvis dere ønsker å bestille konsulentbistand. 
 

Etter installasjon:  

Konvertering må kjøres. 
Den som først logger seg på etter oppgradering vil få spørsmål om å kjøre konvertering. 
Det er derfor en fordel om bruker SYSTEM logger seg på først og kjører konverteringen. 
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Nyheter og forbedringer Visma Contracting 14.10 
 
 

Generelt 
 
Om firmaet havner i en «ny» kommune fra 1.1.2020 må kommunenummer endres til ny 
kommune i firmaopplysninger. (Det må gjøres for hver enkelt klient for de som har flere) 
Her er det også et felt for sone som hentes inn, men bør kontrolleres. 
Se videre under Lønn, for nærmere forklaring om kommune sammenslåing og lønn. 
 

Lønn 
 
Lønnsslipper 
Ved overføring av lønnslipper til Excel ble lønnskjøringens tekst feil. Dette er rettet. 
 
Sykefraværsstatistikk 
Nytt valg: Detaljert statistikk (kun ved overføring til Excel).  
 

 
 
For hvert kvartal vises lønnstakerne med registrert fravær. 
 
For å finne hvilken kolonne sykefraværet skal akkumuleres til, benyttes nå antall 
kalenderdager registrert på fraværet. Dager som akkumuleres er fremdeles antall virkedager. 
 
Fraværsregistrering 
Ved registrering egenmeldinger er det nå sperret for registrering av flere dager enn antall 
dager angitt i firmaopplysninger. Feltet ”max antall dager” blir nå benyttet for alle type 
bedrifter, ikke bare IA-bedrifter. 
Hvis det ikke er angitt et antall i firmaopplysninger, brukes 3 dager. 
 

  
 
  
Timesummering lønnstakere 
Dato ble ikke vist korrekt ved overføring til Excel. Dette er rettet. 
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Sone for arbeidsgiveravgift i A-melding 
Når man i A-meldingen har virksomhet med lønn og godtgjørelse i avvikende sone, kan man 
få en oversikt over alle ordrene i egen rutine via detaljknapp <F7> når man står på den 
enkelte avgiftslinje i «trestrukturen» på venstre side. 
 

 
 
 
Kommunesammenslåing 1.1.2020 
Fra 1.1.2020 vil mange kommuner og fylker slås sammen. Dette gir endringer også for vårt 
system og spesielt rundt lønn og arbeidsgiveravgift. Avtalen med ESA angående geografiske 
soner for differensiert arbeidsgiveravgift kan imidlertid ikke fravikes før avtalen går ut i 2020. 
Det vil si at eksisterende geografiske soner for arbeidsgiveravgift opprettholdes. Dette i sin 
tur betyr at den sonen den gamle kommune hadde også skal gjelde for dette geografiske 
området i den nye kommunen etter sammenslåing. En ny kommune kan derfor ha flere 
arbeidsgiveravgift soner, det finnes sågar eksempel på at en kommune har tre soner. Dette 
gir utfordringer for beregning av arbeidsgiveravgift.  
 
Om firmaet havner i en «ny» kommune fra 1.1.2020 må kommunenummer endres til ny 
kommune i firmaopplysninger. (Det må gjøres for hver enkelt klient for de som har flere) 
Her er det også et felt for sone som hentes inn, men bør kontrolleres. 
 
Dette gir også utfordringer vedrørende avvikende sone (ambulerende virksomhet). Her er 
som kjent postnummer på ordren (arbeidsstedet) som angir hvor arbeidet utføres, da 
postnummer er koblet til en kommune. Men etter 1.1.2020 vil postnummeret har fått ny 
kommune. Systemet takler dette ved at arbeidsgiveravgift-sonen legges på postnummer fra 
gammel kommune, og dette brukes i 2020. For å sikre at A-meldinger tilbake i tid (2019 eller 
tidligere) ikke skal få noen endringer ved sending tilbake i tid, vil gamle kommuner fortsatt 
ligge på kommuneregisteret og brukes. Disse kommunene har i sitt navn blitt merket med 
«Utgår 1.1.2020». 
 

  
 
Når man kommer inn i vedlikehold-kommuner står den på «Kun aktive», velger man «Alle» 
ser man kommunene som utgår. 
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Ordre/Anlegg    
 
Behandling anlegg, spørring faktura  
Ved overføring til Excel kommer nå også forfallsdato med. 
(Men ikke til papir for der er det ikke plass.) 
 
Leveringsadresser kunde 
Kolonnene for leveringsadresser ved overføring til Excel, samsvarer nå med kolonnene som 
benyttes ved import av leveringsadresser slik at man kan benytte Excel-filen uten for store 
endringer. (Se mer under Ordre/Anlegg) 
Se også dokument «Eksportere og importere arbeidssteder leveringsadresser». 

 
Fakturering 

 
Spørring faktura  
For å øke hastigheten, men beholde søke- og sorteringsmulighetene som kom i versjon 
14.00 er spørringen endret slik at bare fakturaer i inneværende år kommer opp ved oppstart. 
Det er lagt inn flere knapper for spørring på «i år», «forrige år», «valgfritt år» og «alle». 
Ved spørring på «Alle» kommer det en advarsel hvis fakturahistorikken er større enn 4 Mb 
og spørringen dermed vil ta lang tid. 
Forfalte, ubetalte fakturaer vises nå i rødt.   
Utskrift til Excel er forbedret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Direkte salg  
Det er gjort forbedringer slik at man lettere kan avslutte rutinen hvis man skal avbryte salget. 
 
Man kan nå skrive ut FDV-dokumentasjon for den enkelte vare som føres i Dirkete salg. 
 
Materialavtaler 
Feltet for varetype på materialavtale er utvidet til 2 siffer. 
 
 

Regnskap 
 

Konti som ikke er i bruk  

For lettere å kunne slette konti som ikke har vært brukt på lenge og slippe å koble de til SAF-

T, er det laget ei liste som gir oversikt over alle konti som ikke har vært i bruk den tida som 

regnskapsdata er tatt vare på. 
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Boligmappa og nye kommunenumre    
Etter konvertering til 14.10 mens vi fremdeles er i 2019, vil det som et eksempel være slik: 
Oppretter en kunde med disse opplysningene: 
 

  
 
Gammelt kommunenummer er 136 og det nye fra 01.01 er 3002. 
Både arkfane "Boligmappa" og knappen <Hent kundeinfo> vil vise nytt kommunenummer 
siden man har konvertert. 

 

  
 
Når man heter boliginfo vil Boligmappa sende det kommunenummeret som gjelder og i dette 
tilfellet får vi det gamle kommunenummeret. 
 

  
 
Man kan nå koble til og alt er i orden. 
At det ligger et gammelt kommunenummer på kunden, har ingen betydning så lenge 
adressen er koblet til. 
Utfordringen er hvis man har hentet boliginfo i 2019 og får gammelt kommunenummer, og 
ikke kobler til før i 2020, løsningen er da å hente inn boliginfo på nytt. 
 
Sammenslåtte kommuner 
Har dere kommuner som slås sammen og dere må opprette den nye kommunen (nytt 
org.nr.) mens arbeidssteder / leveringsadresser ofte blir de eksisterende, så kan dere 
eksportere de gamle arbeidsstedene til Excel-filer fra de «gamle» kommunekundene og så 
importere i til den nye kommunekunder. 
Dette kan selvfølgelig gjøres for alle kunder, men det er vel mest aktuelt for kommuner som 
slås sammen og bl.a. får nye org.nr. 
Se dokument «Eksportere og importere arbeidssteder leveringsadresser». 
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Leverandører lister 
Det er gjort justeringer i Åpne poster aldersfordelt og i Tansaksjonsliste. 
Det gjelder både korrigering av resultatet og layout i utskriften. 
 
Hovedbok lister/rapporter 
Tidligere valg med årstall er fjernet og heter nå kun Skattemelding og Avgiftsspesifikasjon. 
 
Driftsmidler – avskrivning 
I hovedbildet for avskrivninger er det lagt til en kolonne som viser månedlig 
avskrivningsbeløp angitt på driftsmiddelet. 
Hvis et driftsmiddel blir helt avskrevet (ny saldo = 0) vises et rødt utropstegn på linjen. 
Disse linjene må sjekkes før oppdatering slik at man ikke avskriver for mye. 
 

 
 
 
Autoinvoice 
Ved sending til Autoinvoice blir Org.nr. brukt som referanse for bedriftskunder og 
kundenummer (fra Contracting) brukt for privatkunder. 
På Kunderbehandling i arkfane Tillegg er det lagt inn et felt "E-faktura referanse". 
Om mottaker av faktura har en referanse i Autoinvoice fra tidligere kan dette feltet fylles ut og 
vil da bli sendt til Autoinvoice som referanse. 
Ønskes GLN-nummer brukt kan dette kopieres inn fra GLN-nummeret nedenfor. 
 
Privatkunde:   
 
 
 
Firmakunde:   
 
 
 
 
 

Varelager  
 
Varenummer – søk 
Fjernet konvertering fra små til store bokstaver i varenavn for søkefelt ved nye varer. 
 

Tidregistrering 
 
Timesummering lønnstakere 
Ved utskrift til Excel ble ikke datoer vist i normalt datoformat. Det er korrigert. 
 

System 
 
SYSCAT  
For firmaer som tar ut rapporter via Acu XDBC, så bør «Standard_Syscat.zip» som blir 
liggende under \Contracting\Tillegg\ pakkes ut. 
(Den påvirker ikke SuperOffice)  
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Visma Dokumentsenter 
 
Kreditnota 
For klienter som mottar fakturaer fra Autoinvoice må man i Visma Dokumentsenter legge inn 
dokumentprofil for både faktura og kreditnota. 
Det gjøres fra meny System – Visma Autoinvoice ved å redigere «Autoinvoice selskap»: 
 

 
 
 
Her skal man velge dokumentprofiler for både 
faktura og kreditnota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse er satt opp under Verktøy – 
Dokumentprofil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter mottak av kreditnota, sjekk at kontiene er plassert i korrekt kolonne. 
Leverandørkonto skal stå I debetkolonne og kjøpskonti skal stå i kreditkolonne. 
Hvis det er feil så trykk på «Tolk» og det skal rette seg. 
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    VDC Versjon 14.10 
Fakturaer Autoinvoice. 
Etter oppdatering Visma Dokumentsenter til versjon 14.10 vil ikke leverandører automatisk 
komme inn på konteringslinje i Dok.senter om det er avvik mellom data på faktura og på 
leverandør i Contracting. 
Om f.eks. leverandørens kontonummer i Contracting mangler eller er ulik det kontonummer 
som følger med fakturaen vil ikke leverandøren komme på fakturalinja i konteringsbildet. 
Da må du trykke TOLK for å avgjøre om kontonummer skal oppdateres. 
 
Det vil derfor være en fordel i det minste å sjekke leverandører som ikke har kontonummer 
og legge inn kontonummer på de som dere mottar fakturaer fra i Dokumentsenter. 
 
Det kan du gjøre ved å stå i oversikten i Leverandørbehandling og velge Nytt utvalg nederst: 
 

  
 
Da får du opp valg av felter og kan søke med [Søk] / F6 eller taste inn feltnummer dirkete: 
 

  
 
Legg f.eks. inn leverandørnavn og selvfølgelig giro: 
 

  
 
Når du lukker det vinduet får du opp liste som denne: 
 

  
 
Klikker du på «Gironummer før du den sortert i stigende rekkefølge og får de som mangler 
gironummer øverst: 
 

 
 
Denne listen kan igjen skrives ut til papir eller til Excel. 
 


