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NYHETER OG FORBEDRINGER – VERSJON 15.00 

 

        Oslo, oktober 2020. 
 
 
 
Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting®. 
 
 
Denne versjonen inneholder en del 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.  
 
 

Før installasjon:  

Se dokumentet Installasjonsveiledning_15.00 
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 15.00 
 
 

Generelt 
 
AutoPay  
Integrasjon mot Visma AutoPay er laget for betalinger og mottak AutoPay, mer beskrivelse i 
hjelpefil. 
Hva er AutoPay – se vedlagte link: 
https://integrasjoner.visma.no/detaljer/visma-net-autopay/ 
    
 

Lønn 
 
A-melding 
Det blir sperret for å rapportere på organisasjonsnummer fra versjon 15.00 
Virksomhet må opprettes. Se artikkel på Community: 
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-melding-Rapportere-pa-
Virksomhet/ba-p/196317 
 
Lønnsarter som ikke er i bruk 
Nå har man mulighet til å sette en lønnsart til «Ikke bruk». Dette gjør at man får en bedre oversikt 
over sine lønnsarter. 

 
 
Arbeidsforhold - endringer    
Lønnstakers stilling% er flyttet fra arkfane «Personalia» til arkfane «A-melding». 
På denne måten vil stilling% vises korrekt når man må sende inn eldre A-meldinger. 
Nye felter er «Ansettelsesform» og «Årsak til sluttdato». Feltene tas i bruk fra 01.01.21. 
 

 
 
Lønnstaker - Feriepenger    
Det er nå kun lønnsansvarlig som kan endre i rutine for feriepenger på lønnstaker. 
 

https://integrasjoner.visma.no/detaljer/visma-net-autopay/
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Lønnstaker – Firmabil  
Når man registrerer på en art med artstype «Firmabil» må arten være opprettet på lønnstaker. 
Hvis den ikke finnes kommer man ikke videre. Hvis arten finnes, men det ikke er knyttet til et 
bilnummer får man varsel om dette. 
  
Når man skal legge inn bilnummer på en lønnsart for firmabil, vil man i søk firmabiler se om bilen 
er koblet til andre lønnstakere. Hvis flere lønnstakere er koblet til bilen, vises et +-tegn foran 
lønnstakernummer. Ved å klikke på +-tegnet får man en oversikt over alle aktive koblinger på 
bilen. 
Når man velger en bil som har en aktiv kobling mot andre lønnstakere gis det et varsel om dette. 
 
Ved rutinens oppstart er det kun biler med bilkode "Aktiv" som vises. 
Velg "Alle" for å se alle biler. Lagt inn nye kolonner for listepris, årsmodell og alder på bil i 
tabellen over firmabiler. 
 

 
 
Rekkefølge på skattekort    
Eldre skattekort på lønnstakere vises nå i omvendt rekkefølge med det nyeste skattekortet 
øverst, når man åpner trekontrollen. 
 
Lønnsslipper     
Ny avkrysning for om timelister skal skrives ut. Avkrysningen er initielt PÅ. 
Timelister kan kun velges bort ved utskrift. Hvis man velger «Overføring på e-post» blir 
avkrysningen automatisk satt PÅ. 
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Vedlikehold lønnsarter     
Det er innført kontroll og varsling ved endring av trekk kode bryter som skaper konflikt med 
inntektskombinasjon på lønnsarten.  
 

 
 
Inntektsmelding – spørring på beregnet inntekt     
Det er laget mulighet for å spørre på grunnlag for beregnet inntekt på allerede innsendte 
inntektsmeldinger. Dette kan spørres både fra selve inntektsmeldingen og fra oversikt 
inntektsmeldinger. Ved sistnevnte kan ikke inntekt gjøres endring på selv om inntektsmeldingen 
ikke er innsendt. 
 
Inntektsmelding: 

 
 
Oversikt fravær/inntektsmelding: 

 
 
Inntektsmelding – Beregning inntekt     
Beregnet inntekt er inntekt innmeldt på A-melding de 3 mnd forut for startmåned for fraværet. 
Når inntektsmelding må sendes for et fravær fremover i tid, kan man nå endre hvilken måned 
man skal benytte for beregning. 
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Fraværsliste         
Fraværsliste kan nå tas ut på dato med valg fra dato – til dato. 
 

 
 
Timesummering lønnstaker    
Ny avkrysning for Sum pr lønnsart. Summerer timer pr lønnsart og viser sumlinje ved brudd. 
 

 
 
Ved overføring til Excel fra tabell med lønnstakere, tas saksbehandler og timekommentaren med 
på linjen. 
 

 
 
Offentlig satser/grenser 
Folketrygdens grunnbeløp endret til versjon 15.00 da det ble utsatt i år pga.Covid 19, men 
allikevel gjeldene fra 01.05.20 

 
 

Ordre/Anlegg  
 
Sammendragsrapport ordre    
Ved overføring til Excel dannes tre nye kolonner: Ordrestatus, DG forrige måned og kode for 
anleggsvurdering / sum fakturareserve til kontraktsordre.  
DG fra forrige måned vil kun fremkomme hvis man benytter rutine for fakturareserve med 
oppdatering til regnskap. 
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Dekningsrapport og Sammendragsrapport ordre 
Nå er «Jobbansvarlig» lagt inn som et mulig søk i rapportene. 
Jobbansvarlig kommer i egen kolonne på samme måte som saksbehandler. 

 
 
Fakturareserve Ordrebehandling    
Nye kolonner i spørrebildet: Fakurareserve, DB og DG fra forrige måned. Endring i DB fra forrige 
måned til denne.  
Tallene fra forrige måned vil kun fremkomme hvis man benytter rapporten fakturareserve med 
avslutning av ordreperiode. 
 
Anleggsvurdering – detaljert    
Tekst på ordre blir nå hentet utfra valgt systemkode: Arbeidssteds navn, arbeidssteds adresse 
eller ordrereferanse. 
 
Arbeidssted/leveringsadresse    
Lagt inn telefonnummer på arbeidssted og leveringsadresse 
Det ofte egne telefonnr. på arbeidsstedet, ønske om et eget felt på arbeidsstedet er gjennomført. 
Dersom dette er lagt inn overføres det til ordrefeltet "Tlf. mobil " som ligger under tillegg. 
 
Oppretting av kundekontakter fra ordrebehandling  
Nå kan man trykke F2/ny i kontaktperson på ordre og opprette kontaktperson på kunde. Ved Esc 
kommer listen over kontaktpersoner tilbake og man kan velge hvilken man vil legge på ordren 
ved å trykke enter/dobbeltklikke. 
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Boligmappa Ordrebehandling    
Ved henting av dokumenter på et prosjekt i Boligmappa, vises det nå hvilket firma som har lastet 
opp dokumentet ved hjelp av organisasjonsnummer. 
Når organisasjonsnummer er det samme som firmaets organisasjonsnummer, vises firmanavn i 
kolonnen «Firma». For andre vises kun organisasjonsnummeret. 
Hvis man har tilgang til Bizweb, kan man benytte knappen for Bizweb for å hente firmanavn 
herfra. 
Ny avkrysning for å vise kun «våre» dokumenter. 
Sortering på flere kolonner i tabellen. 
 

 
 

Autofakt 
 
Oppdatering alle grossister    
Hvis man velger «Alle grossister» på toppen av nedtrekksboksen i hovedbildet, kan man nå starte 
oppdatering og få oppdatert alle godkjente fakturaer på alle grossister. 
Det er også lagt inn en avkryssingsboks «Godkjente fakturaer» slik at man først kan få en 
oversikt over de fakturaene som er godkjente. 
I oppdateringsbildet er det lagt inn en ny knapp <Vis grossister> som gir oversikt over hvilke 
grossister som er klare for oppdatering og hvor mange fakturaer den enkelte grossist har. 
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Oppdatering: 

 
 
 
Kunderef-feltet til angivelse av både fase/punkt/kb og tekst    
Dette gjelder feltet «Kjøpers-ref» som ligger i autofaktfil som Feltnummer 24 i Posttype FF - 
Faktura Hodepost. 
Her har man kunnet angi Fase/punkt/kb kun med teksten "Fase" "Punkt" eller "Kb" først og 
deretter nummeret, eller kun nummeret (da leses ordren for å finne om det skal være fase, punkt 
eller kb). 
Nå kan man i tillegg legge inn en fri tekst etter nummeret, og denne vises i importbildet for 
Autofakt. 
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Fakturering 
 
Masseendring av timeavtaler 
Nå er det laget mulighet for å masseendre timeavtaler, nytt valg under menyen «Fakturering-
Vedlikehold» 

 
Kommer også inn til masseendringen når man står på timeavtalen: 

 
 
Spørring / oppslag faktura     
Fra versjon 15.00 lagres sendemåte når faktura sendes ut. 
Ved spørring/åpning av faktura vil man da få den reelle måten fakturaen ble sendt på. 
(Fakturaer sendt før installasjon av versjon 15.00 vil fremdeles vise det som til enhver tid er valgt 
på kunde.) 
 
Vedlikehold - Materialavtale 
Nå vises kodene på materialavtalens linjer i klartekst og skjult påslag har endret navn til «Påslag 
på kost». 
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Regnskap 
 
Remittering  
Ved integrasjon mot AutoPay kan man nå sende betalinger til AutoPay og hente mottak. 

 
 
Spørring – postering  
Nå er det mulig å tilknytte et dokument til en postering, les evnt. mer i hjelperutinen. 
 

 
 
Saldoliste hovedbok     
Det har kommet ønsker om å få med kolonne for «Inngående saldo per 1/1» 
I utvalgsvinduet kan en nå hake av for «Vis 'Inng.saldo 1/1' i stedet for kontonavn». 
(Utskrift til Excel kommer alle kolonner med.) 
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Hvis man ønsker å få ut saldoliste som viser hvordan det ser ut med SAF-T-konti så kan man 
hake av dette øverst i utvalget:     

 
 
Purre/rente 
 
Nye felt lagt inn i Purreforslag og Aktive purringer. Følger med til Excel og utskrift. 

 
 
Diverse rutiner med avdeling           
Lagt inn behandling av "Avdeling utgått" slik at rutinene ikke tar med slike avdelinger i søk, 
registrering o.l. 
System-Firmaopplysninger-Avdeling 

 
 
Dokumenter Kundebehandling    
Når et dokument markeres for overføring til Boligmappa, er man nå tvunget til å velge hvilket 
kapittel i dokumentasjon i Boligmappa dokumentet tilhører. 
 

 
 
Vedlikehold driftsmidler    
Det er lagt inn radio-knapper i bildet slik at man kan velge ut driftsmidler på status. 
Initielt er status Under avskrivning valgt. 
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Vis ordredetaljer 
Når man nå kommer til dette bildet fra menyen «Regnskap-Hovedbok-Spørring-Vis ordre 
detaljert» får man et nytt valg «Vis kun føring mot ordre». 
Hvis det er lønnstransaksjon med opprinnelse lønn kommer man over til «List lønnsdetaljer» med 
F7/detaljknapp. 

 
 
Spørring Posteringer (m.m.) 
Siden man fra Contracting ikke kan bedrive vanlig kontantsalg er betegnelsen "Kontantfaktura" 
som opprinnelse endret til "Direktesalg". 
(Ved salg via Visma ERP POS vil betegnelsen fortsatt være «ERP POS».) 
 
Overføring til eksternt regnskap (Visma Business). 
Sender nå ikke med kunder/leverandører som er utgått. 

 
Prisbehandling 

 
Sletting av innlest prisfil ved egendefinerte formater     
For egendefinerte prisfiler kan man i Vedlikehold – Egendefinerte filformater angi for det enkelte 
prisformat at prisfilen IKKE skal slettes etter innlesningen. 
En må da fjerne haken «Slett fil etter innlesing»: 
 

 
 
Det kan også overstyres (begge veier) i innlesningsbildet før innlesning startes: 
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Varelager 

 
Kunde- / Varestatistikk     
Ny avkrysning for kun å vise butikkvarer. Når dette velges blir kun varer som er solgt i Visma ERP 
POS eller Contractings Direkte salg vist. 
 

 
 

Diverse 
 
Hjelp – Om Visma Contracting 
Viser nå «Versjonsdato» (Datoen for når versjonen er bygget) i Om-skjermbildet for Visma 
Contracting 

 
 
Nytt navn på tmp-mappe for epost vedlegg 
Ved danning av pdf til e-post vedlegg, legges pdf i første omgang på en tmp-mappa. Senere flytte de til ett 
nivå over og slettes. For å begynne med «blanke ark», er denne nå døpt til «Tmp1500» fra og med versjon 
15.00 
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Størrelser på skjermbilder 
Noen rutiner viser skjermbildet maksimert, d.v.s. bildet dekker hele skjermen. 
Hvis man endrer på størrelsen på skjermbildet og flytter det til ønsket sted på skjermen, blir 
endringene lagret og benyttet neste gang rutinen startes. 

  
Dette gjelder: 
- Ordrebehandling 
- Kundebehandling 
- Leverandørbehandling 
- Bilagsregistrering  
- Autofakt 
 
Vedlikehold hurtigmeny pålogget bruker 
Brukere kan nå selv sette opp egne hurtigmenyer. 
Denne vil fremkomme som egne knapper i hovedbildet. 

 

 
 
Man kan fritt definere inntil 10 forskjellige programoppkall. 
 
Rutine 
Begynn å skrive i feltet eller bruk søk - <F6> - for å komme til oversikten over hvilke programmer som kan 
benyttes. 
Bruker får kun tilgang til de delsystem som er aktivert og de programmer man har tilgang til i menyen. Se 
nedenfor. 
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Tekst på knapp 
Velg selv hvilken tekst som skal vises på knappen. Tilsvarende knapp i bildet fylles med teksten og man kan 
sjekke oppkallet herfra. 

  
  "Pil-knappene" over tabellen benyttes til å gjøre om rekkefølgen på knappene. 
  
  For at knappene skal vises i menyen må man starte Visma Contracting på nytt. 

 

 
 
Søkerutine for programmer til hurtigmeny. 
Bruker har kun tilgang til de delsystem og programmer som er tilgjengelige i hovedmenyen. 

  
Bruk knappene for å få tilgang til de enkelte delsystemene.  
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Visma Document Center 
 
Krever ny versjon (15.01) av dokumentsenter som kommer: 
Fast motkonto til VDC for leverandør    
Kontonummer for «Standard konto for innkjøp i VDC» som ligger på leverandør sendes med til 
VDC (overstyrer standard konto). 
 

 


