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Regnskap 
Bilagsregistrering 

Når man fører mot ordre /anlegg på ordrer som har punkt, kommer man ikke videre uten å registrere punkt. 

   

  Remittering 

Telepay – mottak fra bank. Programmet leste ikke med riktig klientnummer på en hjelpefil, da kom ikke filen 

med på «Oppdatering-Regnskaps» fanen.  Dette er rettet. 

 

SAF-T rapport 

Korrigert behandling av øredifferanser ved danning av SAF-T rapporter. 

SAF-T eksport 

Korrigert beregning av debet/kredit beløp for leverandører og kunder, behandler også fjorårsbunter. 

 

AutoPay 

Diverse korrigeringer. 

 

Lønn 
  Vedlikehold Lønnstakere 

Når man hadde mer enn 999 lønnstakere ble det feil når man skulle bla i tabellen, dette er rettet. 

 

Vedlikehold lønns- og trekkarter. 

Ved eksport av lønnsarter til Handyman og SpeedyCraft manglet knappen på lønnsarter «i bruk», dette er 

rettet. 

 

Skatt- og avgiftsbetaling 

Gir mulighet til å endre mottakers kontonummer på betaling hvis dette er endret i firmaopplysningene. 

 

Skattekort 

Tilleggsopplysninger på skattekort ble ikke vist, dette er rettet. 

 

  Fraværsregistrering 

  Antall virkedager (VDager) og kalenderdager (Kdager) ble feil når fraværet gikk over månedsskifte 

  og man skulle ta ut liste for kun en av månedene.  Dette er rettet. 

   

  Inntektsmelding 

  Begrunnelse på inntektsmeldingen ble ikke sendt inn, dette er rettet. 

 

Fakturering 
Registrering faktura 

Gir nå melding hvis det endres på en linje med diversevare, og det finnes flere linjer med samme varenummer 

og varetekst. 

 

  Fakturering til AutoInvoice 

  Korrigert behandlingen av mva på linjenivå slik at totalen mva ikke lenger gir differanse. 



 

Ordre 
Boligmappa 

Utvidet antall bygninger under samme matrikkel. 

Visning av resultat fra Boligmappa viser nå også bygningsnummer. 

Ved overføring av dokumenter til Boligmappa vises det nå om adressen er tilknyttet et fellesareal. 

 

Handyman 

Fjernet foranliggende 0’er (nuller) i postnummer. 

 

SpeedyCraft 

Når aktive arter og/eller påkrevde felt endres i SpeedyCraft ble det feil i Contracting, dette er rettet. 

 

Tidregistrering 
Timesummering lønnstaker 

Overfører nå Fase/Punkt, KB1 og KB2 til Excel-rapporten. 

 

Varelager 
Spørring lager 

Sortering i tabellen fungerte ikke, dette er rettet. Det er også lagt til en søkelinje på toppen i grid slik at man 

kan «fritekstsøke» i tabellen. 

 

 


