
 
 

Visma Contracting versjon 14.10 – fix 2 (© Visma 2002-2020) 17. april 2020 
(Versjonsnummer 14.10.02)  

 

Lønn 
 

Liste daglønn  

 Det er nå innført en tredje variant til «Liste daglønn», for 3/22. Der det blir brukt 3 dager dersom man har 

angitt 22 dager i firmaopplysningene. Det vises 3 dager på lista, og utregnet blir 3 dager som brukes videre. 

 

   
 

Årsoppgave til e-post 

 Tidligere ble årsoppgaver slettet etter sending. Heretter blir de liggende (som PDF-fil) i aktuell mappe slik at 

de kan åpnes i ettertid. 

 

Timesummering - Lønnstaker 

   Når man valgte overføring til Excel av kun lønnstakere, ble kun siste lønnstaker overført. Dette er korrigert. 
 

Vedlikehold - Lønnstaker 

 Sjekk på at startdato på arbeidsforholdet ikke er tidligere enn fødselsdato ble feil når fødselsdato var før 1990. 

Dette er korrigert. 

 

Regnskap 
  Midlertidig endring av lav sats mva 

  Tekst hentet fra skatteetaten: 
Lav sats reduseres midlertidig fra 12 prosent til 6 prosent 
Endringen gjelder fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020 
Lav sats gjelder blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, 
idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. 
Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. 

  
 Se beskrivelse på Community:  
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/Midlertidig-endring-av-lav-sats-mva/ba-p/288591 
 
 

 Posteringslister 

  Det ble for mange kolonner i posteringsliste så noen av kolonnene er nå gjort smalere for å få plass til alt. 

 
 «Transaksjonslister» og «Åpne poster aldersfordelt» for både kunde og leverandør 

  Spørring tilbake i tid fungerer nå for begge listene. 

 
 Transaksjonsliste - Leverandør 

  I enkelte tilfeller kom en feilmelding selv om det virket som listen ble komplett. Dette er korrigert. 

 

  

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#merverdiavgift
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/Midlertidig-endring-av-lav-sats-mva/ba-p/288591


Kundebehandling 

Oppretter man en kunde eller går inn på en kunde og ikke har registrert postnummer/poststed får man nå 

advarsel om at postnummer må legges inn.  Dette skyldes at SAF-T ikke vil ta imot kunder uten adresse. 

(Men det er mulig å gå ut av kunden uten registrering postnummer i tilfelle man må opprette en kunde uten å 

ha alle detaljer.) 

 

Når man skulle velge «Faktura til lokal e-Post» ble ikke haken alltid lagret på kunden. Dette er korrigert. 

 

  Ved «Hent kundeinfo» fra AutoInvoice var det en feil i et link-felt. Dette er korrigert. 
 

   
 

 SAFT-T 

  SAF-T kontoplan er oppdatert med nye kontoer.  

 

Ordre 
 

 Resultatrapport 

  Når det kun var inntekter på en ordre kom den ikke med i rapporten. Dette er korrigert. 

 

 Pakkseddel 

Data fra kolonne Enhetspris i Visma Dokumentsenter vil ikke lenger bli brukt når det dannes pakksedler i 

Contracting.  Bruk av dette kunne gi avvik når pakkseddel ble rekalkulert. 

  Kostpris som grunnlag for påslag på kostpris fra VDC vil kun benytte linjebeløp (ex. MVA) delt på antall. 

  (Registreres det i VDC viderefakturering med beløp eller %-sats, vil dette fortsatt bli brukt.) 

 

  Pakksedler som kom fra periodisert faktura fra Dokumentsenter kunne mangle anleggsart. Dette er korrigert. 

 

 Spørring timer på ordre 

  Ikon for ikke godkjente timer var i noen spesielle tilfeller feil. Dette er korrigert. 

  

Fakturering 
  
 Faktura på ePost 

Faktura til e-post på kunden der e-post adresse ikke fantes. Det ble dannet PDF, men ikke e-post til 

repeterende e-post bilde. PDF ble liggende og ga feilmelding ved neste fakturering. Dette er korrigert slik at e-

post uten adresse kommer i skjermbilde for repeterende e-post, men med rød skrift om at e-post adresse må 

legges inn. Vil ikke bli sendt dersom den ikke endres/fylles inn.  
 

 



Utskrift faktura 

Ved reprint av faktura når det det er like fakturanummer på forskjellige år er det gjort forbedringer i systemet.  

 
 Registrering av faktura 

  Avdeling hentes nå fra ordren når man samlefakturerer fastjobber, enten med akontobeløp eller fastpris. 

 

Varelager 
 Varetelling 

Etter fix 1 ble det slik at når man hentet inn lagervarer til telleliste, måtte man velge grossist/vare for hvert 

varenummer som eksisterte på flere grossister. Dette er korrigert. 

 

Dokumentsenter 
 Enhetspris 

  Data fra kolonne Enhetspris i Visma Dokumentsenter vil ikke lenger bli brukt på pakksedler i Contracting. 

  Bruk av dette kunne gi avvik når pakkseddel ble rekalkulert. 

  Kostpris som grunnlag for påslag på kostpris fra VDC vil kun benytte linjebeløp (ex. MVA) delt på antall. 

  (Registreres det i VDC viderefakturering med beløp eller %-sats, vil dette fortsatt bli brukt.) 

 

POS 
 

Kasseoppgjør ERP POS   

Innbetalinger ble oppdatert på innbetalingsfil med feil fortegn. Dette er korrigert. (Posteringer på kunde i 

hovedbok var riktig.) 

 

  Øreavrunding skal kun utføres når det er kontant betaling. Øreavrunding er nå fjernet på andre betalingsmåter. 

 

Når et salg kanselleres i ERP POS ble det "hull" i nummerserien i Contracting uten at man så hva som skjedde. 

Nå er det gjort endring slik at salget vises som "kansellert" på kasseoppgjøret og med 0 i beløp. 

 

System 
  

 Menyregister 

Program for utskrift av driftsmidler lå ikke i menyen og da fikk man ikke satt på rettigheter til programmet når 

man skulle ha begrensede rettigheter til Regnskap. 

 

 Slette en linje fra HPC 

I brannmur for Speedycraft / Handyaman, kan bruker SYSTEM benytte tastekombinasjonen «Shift+F3»  til å 

slette en linje. 

Dette fungerer ikke ved kjøring via på Citrix da Shift+F3 betyr noe annet. 

Vi har derfor laget «Shift+F8» som har samme funksjon. 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

 

Visma Contracting versjon 14.10 – fix 1 (© Visma 2002-2020) 20. januar 2020 
(Versjonsnummer 14.10.01)  

 

Lønn 
 

 Innlesing skattekort  

Når man leste inn skattekort på et helt nytt firma i 2020, ble ikke skattekortdata oppdatert på lønnstaker.  Dette 

er korrigert. 

 

 Fraværsregistrering  

Når man stod i tabell med lønnstakere var det ikke mulig å taste inn mer enn 3 siffer i lønnstakernummer. Dette 

er nå utvidet til max – 7 siffer. 
 

 
 

Hjelpefunksjonen var ikke tilgjengelig når man stod modt i en registrerngslinje i fraværsregistrering, dette er 

korrigert. 

 

 A-melding  

I spesielle tilfeller ved nye arbeidsforhold kom inntektsmottaker med to ganger på samme virksomhet, dette er 

korrigert. 
 

Endring av postnummer på ordre ga ingen endring i A-melding for 2019, dette er korrigert. 

 

 Fagforeningsliste  

Lønn - Periodiske lister – Fagforeningsliste, Listen viste inneværende år selv om det ble valgt et annet år, dette 

er korrigert. 
 

 Skatt- og avgiftbetaling 

 Forskuddsliste 

 Avslutt lønnskjøring 

Hvis bilagsnummerserien på bilagsarten som ble brukt var angitt med mer to siffer, ble bilgsnummer hentet fra 

serien for siste siffer (altså fra feil serie). Var bilagsnummerserien f.eks. 20 eller 30 ble bilagsnummeret null. 

  Dette er korrigert. 

 

Tidregistrering 
 

 Timeregistrering 

Når man gikk fra Timegodkjenning til Timeregistrering på en lønnskjøring i fjor, kom årets lønnskjøring opp i 

Timeregistrering.  Dette er korrigert 

 

Ordre 
 

 Registering pakkseddel 

  Enkelte brukere har opplevd at systemet «hang» litt ved registrering av første linje. 

  Det skal nå være løst. 

 

 Kreditnota fra Dokumentsenter 

Kreditnotaer på ei linje fra Visma Dokumentsenter og hvor antall ikke var fylt ut dannet pakksedler med feil 

fortegn. Dette er korrigert slik at det settes -1 (minus en) på varelinje om antall ikke er fylt ut slik at pakkseddel 

bli negativ. (Dette gjelder kun når det er ført på ei linje.) 

 



Autofakt 

Hvis det på grossist er angitt at kostpris skal hentes fra annen grossist vises på materiell i importbildet 

(«brannmuren») denne kostprisen for «Kostgrossist».  
 

 
 

 Handyman 

Ved automatisk oppdatering etter autoimport gikk ikke oppdateringen automatisk videre til neste ordre hvis en 

ordre var opptatt.  Dette medvirket til at «ehmVCrun.exe» ikke ble avsluttet. Dette er korrigert. 
 

 

Fakturering 
 

 AutoInvoice 

  Nå kan man på kunden styre AutoInvoice (AI) til å sende «Papirfaktura». 

Det har vært et stort ønske når man benytter «Alle til AI» at man kan velge at AI sender papirfaktura til kunder 

som ikke ønsker ePost eller nettbank.  

Ny kode/avhuking på kunden: 
 

 
 

 Spørring faktura 

  Spørring faktura viser nå som standard kun 500 fakturaer for å øke hastigheten. 
  Antallet kan endres i Vedlikehold - Systemkoder / Faktura: 
 

   
 

 Bildet er også korrigert slik at alle valg på høyre side vises for skjermer med oppløsning 1680x1050. 
 
 Fakturering til Autoinvoice 

Enkelte kunder har fått melding «Webservice utilgjengelig». Det er gjort endringer for å bøte på dette. 

 

 Direkte salg 

Ved oppretting av ny kunde i direkte salg, vil nå navn og adresse bli delt ihht. Koder satt i systemopplysninger. 

 

Regnskap 
 

 Kunde-/leverandørbehandling 

  Ved kobling til BizWeb kommer nå bedre informasjon om det er feil. 

  (F.eks. om man har gått tom for klipp.) 

 

 SAF-T 

Eksport – Det er nå laget muligheten for blankt postnummer på f.eks. utenlandske kunder/leverandører.  Feltet 

tas med, men vil inneholde «N/A» (NotAvailiable).  Dette er tillatt uten søknad og godkjenning fra Skatteetaten. 

 

  



AutoCollect – Importer innbetaling 

  Pga. fremtidig rapportering til SAF-T format måtte vi gjøre noen endringer i bokføringen. 

  Endret grunnlaget for bokføringen når det gjelder mellomværende, omkostninger og mva. 

 

Bruttobeløpet inklusive MVA bokføres nå til debet (med høyeste mva sats) på den konto som er oppgitt i feltet 

«Omkostninger» i Firmaopplysninger – Faste konti. 

Deretter krediteres samme konto med beløp eksklusiv MVA og avgiftskode 0. 

Netto forskjell på disse to posteringene blir da selve MVA-beløpet og gir samme resultat som tidligere. 

Nå vises imidlertid grunnlag og avgift på forskriftsmessig måte. 

Se eksempel på føringer i eget dokument. 

«System-Firmaopplysninger-Faste konti» - Her må det legges inn en konto: 
 

 
 

Se eksempel under..\contracting\dok – eller på Visma Community 

 

 Transaksjonslister 

  På liste for transaksjoner kom også konti med saldo, men uten at det var bevegelse. Dette er korrigert. 

 

Varelager 
 

 Varetelling 

Når man legger inn en vare som ikke finnes på standardgrossist, vises nå alternative varer på andre grossister 

og for andre varetyper. 

  Det samme skjer når man leser inn tellelister fra SpeedyCraft. 

Er det registrert varer som ikke finnes på standardgrossist, leses varen fra første grossist hvor varen finnes, 

uavhengig av varetype. 

 

  

Utskrift varebeholdning 

Ved overføring til Excel ble ikke alle 4 sifre i lagernummer skrevet ut, dette er korrigert. 

 

Prisbehandling 
 

 Spørring priser 

  På utsalgspris eller kundepris inkl. MVA ble det ikke tatt hensyn til MVA-% på varen (det ble brukt 25%). 

  Det er nå korrigert så det beregnes riktig pris med MVA.  

 

  Det er nå mulighet til å spørre på 13 siffer i søken i «Spørring-Priser». 

 

Diverse 
 

 Diverse lister 

  Flere program med hastighetsforbedringer i eksport til Excel. 


