
 
 

Visma Contracting versjon 16.00 – fix 22.11.2021 
(Versjonsnummer 16.00.02)  

 

Diverse 
93,00 - feilmelding 

Ved søk og overføringer flere steder i systemet fikk man opptatt-feil på arbeidsregister (93-feil), filnavnet var feil. 

Både opptatt-feil og filnavnet er rettet. 

Eksempel på feilmelding som kunne komme: 

 
 

Ordre 
Budsjett  

Budsjett på punktordre ble ikke summert til anlegget, dette er rettet. 

 

Sammendragsrapport 

Ved sortering på anlegg, ble anleggets dato og status skrevet ut på ordrene, dette er rettet. 

 

Flytt pakkseddel 

Ved store datamengder kunne man oppleve at saldo hovedbok ikke ble dannet på nytt, men ble liggende med 0 i alle 

perioder. Dette er rettet. 

 

Ordrebehandlig – sortering 

Utvalg på bl.a. kunde i grid fungerte ikke når man allerede hadde sortert ordrene i nummerrekkefølge. Dette er 

rettet. 

 
Regnskap 
Ny MVA-melding 2022 

Når man går fra detaljer på MVA-meldingen og videre til «Spørring poseringer», kommer man nå rett til riktig konto, 

periode og bilagsnummer. 

Flere rettelser og endringer vedr. ny MVA-melding. 

 

Oppdater regnskap 

Forbedringer og endringer i oppdater regnskap. 

 



Kopier/tilbakefør bunter 

Bunt av type «MVA meldingen» kan nå tilbakeføres. Det gis varsel om dette når man setter tilbake en avsluttet  

mva- eller regnskapsperiode. 

 
 

Spørring – Posteringer 

Spørreoppsettet endret seg til standard hovedbok når man endret år, dette er rettet. 

 
SAF-T – eksport 

Korrigerer i forhold til dokumentasjon fra Skatteetaten. Korrigert for midlertidig endring i lav sats for merverdiavgift 

som følge av koronapandemien. 

 
Fakturering 
AutoInvoice 

Flyttet plasseringen av GLN (Global Location Number) i e2b feltet «PartyID» for at feltet skal overføres til riktig felt i 

EHF 3.0 AutoInvoice. 

 
Lønn 
Adresseliste lønnstaker 

Ved overføring til Excel tas nå e-postadresse med 

 

 
 

Handyman 
Overføring 

Start- og stoppdato overføres nå frem og tilbake mellom Handyman og Visma Contracting ved eksport/import. 

Disse feltene fra Ordrebehandling - Hoved: 

 
 



SpeedyCraft 
Overføring 

Utvidet felt for varenummer til 13 tegn. 

 
 

Oppdatering fra SpeedyCraft 

Lønnsarter som ikke skulle oppdateres til ordre ble ført mot ordre, dette er rettet. 

 

Linjer med 0 (null) i antall ble tillatt importert uten varsel, men ble ikke oppdatert og liggende synlig på ordre. Nå 

stoppes de i brannmuren med varsel. Man må enten slette de eller legge inn et antall før oppdatering. 

 

AutoPay 
OCR-Innbetalinger 

Korrigert feil ved henting av innbetalinger Visma Incoming Payment (VIP) fra AutoPay. 

 

Remittering 

Lagt inn en egen knapp for å vise overføringsloggen i «Notepad». Feilmeldingen ved overføring er endret. 

 

 
 

 

System 
Adgangskontroll 

Når man ikke kjører Regnskap fikk man kun spørremuligheter i Kundebehandlingen. Må også ha full tilgang til 

Fakturering, dette er rettet. 

 



Visma Contracting versjon 16.00 – fix 19.10.2021 
(Versjonsnummer 16.00.01)  

 

Diverse 
Komponenter 

Enkelte kunder fikk problem med versjonen på Newtonsoft.Json.dll etter installasjon av Document Center (VDC) 

16.01. Komponenten som ligger i denne fix-versjonen er oppgradert og løser problemet. 

 

Gyldig lisens 

Hvis dere får denne meldingen når dere logger på Visma Contracting ta kontakt med support så dere får hjelp til å få 

inn gyldig lisens. 

 
 

Ordre 
Handyman/SpeedyCraft 

Ved feil i tastekontroll ble timer vist som feil i hovedbildet, men uten feil i detaljbildet. Dette er forbedret og gir nå 

melding om feil i tastekontroll på lønnsarten. 

 
 

Kalkyle 
Tilbud 

Feilmelding vedr. offentlig sats ved utskrift er rettet. 

 
 

AutoPay 
Remittering 

Korrigert for mottak av ukjente transer i remitteringen som førte til feilmelding. 

 
           



Lønn 
A06/A07 Avstemming A-melding 

Nytt format for Excel-filen som kommer i retur ved spørring på Avstemming A-melding (A06/A07). Her kommer nå 

pensjonstilbyder på opplysningspliktig, ansettelsesform og sluttårsak på arbeidsforholdet. 

 

 
 

Lønnsregistrering/timeregistrering 

Dersom man har en konto med MVA-kode på lønnsarten og man fører timer på arten mot ordre, ble ikke mva 

trukket ut. Kosten ble da feil, dette er rettet. 

 

System 
Vedlikehold-Brukere 

Kopier brukere kopierer nå ikke blanketter, gir i stedet informasjon om å bruke kopier blankett-rutinen.  

 
 

Visma.net Instillinger 

Endret programmet slik at man får en feilmelding hvis «Visma.Net CompanyID» mangler. 

 


