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Regnskap 
SAF-T rapport 

Korrigert beregningen av mva-beløp og fjernet behandlingen av fjorårsbunter og grunnlagskonti.  

Endret filnavn på SAF-Tfil i henhold til «Norwegian SAF-T Financial data Documentation». 

 

Det er nå endret slik at rutinen tar hensyn til eventuelle posteringer mot interimskonto. 

Justert bruk av øredifferansekonto. 

 

Merking av åpne poster 

Merking innbetaling mot kreditnota på leverandør og merking utbetaling mot utbetaling er rettet. 

 

Bilagsregistrering 

Enkelte føringer førte til lagring av siste brukte bilagsnummer uten at dette ble brukt, det er rettet. 

 

Ved periodisering fra Visma Documentsenter (VDC) ble ikke anleggsarten tatt med på periodiseringspostene i 

hovedbok. Dette er rettet. 

 

Når regnskapsår øverst i bildet endres så endres nå føringsdato og periode automatisk. 

Når man endrer år hentes nå ledig buntnummer og bilagsnummer fra året man endrer til. 

 

Skattemelding 

Endret slik at lav mva-sats er 6% første halvår 2021 etter myndighetenes regler. 

 

Endringer på avgiftsregler i systemet. For avgiftsregel 7 (Innførsel av varer) er det kun lov til å bruke sats 1 (høy 

sats) og sats 2 (middels sats). 

  For avgiftsregel 9 (kjøp tjenester utland) er det kun lov til å bruke sats 3 (kjøp tjenester utland). 

 

Transaksjonsliste, Aldersfordelt liste kunder og leverandører 

I de tilfeller hvor det skrives ut en forfallsliste pr. uke faller transaksjoner med forfall uke 0 bort. F.eks. 1.-3. 

januar 2021, dette er rettet. 

 

Ved spørring på aldersfordelt liste kunder og leverandører, med kjøredato tilbake i tid, kom det flere linjer 

med 0,- (null) i alle beløpsfeltene, disse skulle ikke ha kommet ut og er rettet. 

 

Ved spørring på aldersfordelt liste kunder og leverandører, med kjøredato tilbake i tid, ble det feil når det var 

en kreditnota med dato etter spørreperioden, dette er rettet.  

 

Leveringsadresser kunder 

Når man skulle importere flere adresser fra Boligmappa til leveringsadresser på kunde, ble det en forskyvelse i 

kolonnene slik at leveringsadressenummeret ble feil. Dette er rettet. 

 

 

 

 

 



 

Kundebehandling 

Ny knapp i «knapperad» for å finne første ledige kundenummer. 

 
 

På arkfanen «Ordre» ble arbeidssted adresse vist når man valgte felt for arbeidssted navn. Dette er rettet. 

 

Lønn 
  Offentlig satsregister 

  Økning av sats for fast månedsbeløp arbeidsgiveravgift (AGA) for utenlandske arbeidere (Tidligere UTL2). 

   

  Vedlikehold lønnstakere – A-melding 

  Sperret feltet «Ansettelsesform» for endring når arbeidsforholdet er rapportert. 

 

  Sykefraværsstatistikk 

  Antall dagsverk i kvartalet ble beregnet utfra inneværende år uansett hvilket år som ble valgt. Dette er rettet. 

 

  Fraværslister 

  Rettet feil ved utregning av antall dager fravær ved valg fra-til dato. 

   

  Fraværsregistrering 

  Det ble ikke tatt hensyn til stilling% ved utregning av totalt fravær, dette er rettet. 

 

  Avstemmingsliste feriepenger 

  Sum utbetalt tok ikke med seg trekk for daglønn, dette er rettet. 

 

Fakturering 
Spørring faktura 

  Manglet fakturaer i utskrift og til Excel fra spørring, dette er rettet. 

  Korrigert spørringen ved overgang til nytt år. 

  

  Registrering faktura 

  Noen kunder har opplevd å få feil på en tempfil under danning av fakturaforslag, dette er rettet. 

 

På fakturaforslag registrert etter denne versjonen er lagt inn kan man endre på diversevarelinjer selv om det 

finnes flere linjer med samme varenummer og tekst. 

 

  Fakturautskrift 

  Når man velger å sende kopi av faktura til kontaktpersoner dannes egen utskrift merket «KOPI». 

   



Ordre 
Import fra SpeedyCraft 

Vi oppdaget at knapp for fravær ikke var aktiv på arter med kode for fravær, dette er rettet. 

 

Registrering inngående faktura på ordre 

Endres føringsdato skal dette være grunnlaget for fakturadato slik at man kan skrive kun dag i dette feltet og 

automatisk få samme mnd. og år som føringsdato.  

 

Beregning akkumulert på ordre/anlegg 

Ved innestående på to ordre når kode anleggsart ar «Anleggsvurdring» eller «Sum til kontraktsordre», blir nå 

totalt innestående trukket fra ved beregning av fakturareserve. (Mot tidligere hvor kun innestående på 

kontraktsordre ble hensyntatt). 

 

  Boligmappa 

Når man koblet til en adresse på en privatkunde og svarte «Ja» på at matrikkelinformasjon skulle legges på 

kunden, ble organisasjonsnummeret lagret som «0» (null). Dette er rettet slik at organisasjonsnummeret 

forblir blankt på privatkunde. Hvis det derimot finnes et organisasjonsnummer, lagres dette på kunden og 

merket for privatperson fjernes. 

 

Tidregistrering 
Timeregistrering 

Registreringer med uke = 0 (f.eks. 1.-3. januar) ble tildelt uke = 1.  

Dette er rettet slik at posten beholder uke = 0. 

 

Timegodkjenning 

Når man sorterer på uke, vises nå poster med ukenummer = 0 som uke 53. 

 

Hvis dere skulle oppdage at diverse timerapporter viser feil ukenummer gå til «Manuelle rutiner» og kjør 

rutinen TRLOUKE som vil rette dette. 

 
 

System 
Import 

Innlesing av faktura fra standard fakturasystem ga feilmelding om at «Standard» må benyttes selv om 

«Standard» var valgt, dette er rettet. 

 

Diverse 
Datoprogrammer 

Kalenderen viste feil ukenummer for 2021, dette er rettet. 

 

 

 

 

 


