
 
 

Visma Contracting versjon 16.10 – fix 13.05.2022 
(Versjonsnummer 16.10.02)  

 

Diverse 
Visma.Net innstillinger 

Dersom man ikke har kontakt med VCG når rutinen åpnes, og VCG er installert, skyldes det at servernavn og / eller 

portnummer er feil eller mangler. 

Da åpnes et nytt skjermbilde for kun disse opplysningene.  

Dersom VCG ikke er installert, vil man ikke få kontakt med VCG når man tester selv om servernavn og portnummer er 

korrekte.  

Eksempel: 

 
Endrer og sjekker Visma Cloud Gateway (VCG) 

 
Ordre 
Leveringsadresse/arbeidssted 

Lagt inn mulighet for at det er obligatorisk å taste postnummer ved opplegg/endring av leveringsadresse på kunde og 

arbeidssted på ordre. 

Da må man velge det med en systemkode under System-Vedlikehold-Systemkoder-Ordre: 

 
 

 

 



Spørring – Seddel 

Lagt inn feltene «Kostverdi» og «Kundeverdi» i tabellen: 

 

 
Handyman 

Man fikk ikke lagt til flere deltakere når tabellen var full, dette er rettet. 

 

SpeedyCraft 

Man fikk ikke lagt til flere deltakere når tabellen var full, dette er rettet. 

 
Flytting av pakkseddel 

Ved flytting av pakkseddel til en ordre med materialavtale med priskode = kostpris fra innkjøpsavtale, ble kundepris 

feil. Dette er rettet. 

 

Ordrerapport – Initiering 

Budsjettrapport: Ved sortering anlegg kan man nå taste inn sluttdato anlegg for å avgrense utvalget. 

 
Ordrerapport – Arbeid til fakturering 

Lagt inn utskrift av navn i tillegg til nummer på fase/punkt/kb – kun til Excel 

Eksempel – punkt: 

 

 



Regnskap 
MVA-meldingen 

Ved generering av xml-fil stoppet programmet med en feilmelding hvis dataområdet under fanen «MVA-

melding/MVA-betaling» ikke var fylt ut, dette er rettet. 

 

Ved oppdatering til regnskap hentes bilagsnummer fra regnskapsåret ikke neste år når oppdateringen gjelder neste 

år. Dette er rettet. 

 

Når MVA-meldingen hadde status «Sendt» og AutoReport var deaktivert fikk man ikke avsluttet meldingsperioden. 

Dette er rettet. 

 

Man kan nå avslutte meldingsperioden selv om ikke MVA-meldingen har fått status godkjent i VC. Man må selv sørge 

for at alle tall er innrapportert og godkjent av Skatteetaten. Dette gis det melding om. 

 

Ved danning av ny MVA-melding, dannes nå detaljene i en ny fil (MPOS). Ny knapp i bildet for å kunne skrive ut 

detaljene – «Detaljer mva-melding»: 

 
 

Ny avkryssing «Manuell overføring til Altinn». Dersom du normalt har satt opp overføring til AutoReport, men har 

rapportert manuelt, kan du deaktivere denne koden. Du får da avsluttet en meldingsperiode og oppdatert 

regnskapet. 

«Avslutt meldingsperiode» henter status automatisk hvis status ikke = godkjent og avslutning kan gjennomføres hvis 

status ok. Det gis melding hvis statusen ikke er «Godkjent». 

Knappen «Vis status MVA-meldingen» er flyttet til under «Avslutt meldingsperiode». Kan benyttes dersom du ønsker 

å sjekke statuskoder og statusmeldinger. 

 
 

 



 
 

Nedlasting av kvitteringsfil feilet, dette er rettet 

 
 

Kvittering kommer frem: 

 
 

XML-feilmelding ved validering ble ikke hentet ned og ble ikke vist i VC, dette er rettet. 

 



MVA-betaling 

Benytter nå samme dataområde i MVA-betaling som i remittering leverandør både når man benytter AutoPay og 

Telepay. 

Feltet for KID er utvidet slik at alle siffer synes i bildet uten å måtte utvide feltet. 

 
 

Avgiftsspesifikasjonen 

Poster med mva-kode på konti uten mva-kode ble ikke tatt med i «vanlig» avgiftsspesifikasjon. Dette er rettet. 

 
Oppdatering fra Autofakt 

Poster lagerbevegelse fikk mva-kode, men ikke sats. Skal ikke ha mva-kode heller, dette er rettet. 

 

SAF-T 

Rapporten feilet i valideringen hos Altinn. Årsaken var at et tag «TaxTable» ikke inneholdt elementer og på grunn av 

landkode. Dette er rettet. 

 

Bilagsføring 

Når man bilagsfører på ordre/anlegg gis det nå varsel hvis det mangeler fase eller kostnadsbærer (kb) på en eller 

flere linjer. 

 

Ved føring av bilag med mva-kode 87 (tjenester kjøp utland uten fradragsrett mva) ble ikke mva oppdatert i 

saldoregister og ga diff. i regnskapet, dette er rettet. 

 

Spørring - Posteringer 

Knappen «Vis x-ref» fungerte kun når man stod på en faktura. Nå fungerer den også på betaling/kr.nota slik at man 

får en liste over kryss-referansene. 

 

Lønn 
Timegodkjenning 

Flyttet knappen «Godkjenn alle» ved siden av knappen «Flytt»: 

 
 

Vedlikehold - Lønnstaker 

Fikk ikke slettet/endret negativ lønn på en lønnstaker langt nede i tabellen, dette er rettet. 

 

 



Vedlikehold virksomheter 

Innført kontroll og sperre ved sletting av virksomheter som har tilknyttet arbeidsforhold: 

 
 

Fakturering 
Fakturering – Utskrift – Registrert materiell 

Lagt inn utskrift av fase/punkt/kb – kun til Excel 

Eksempel punkt: 

 

 

AutoInvoice 
Registrering 

Innført tvungen autentisering før man kan registrere et firma i AutoInvoice. 

 

Kalkyle 
Utskrift kalkyle 

Behandlingsnummer med type «Behandle tekst» ble skrevet ut med tekst fra vareregister/behandlingsnummer, 

overskrevet tekst ble ikke tatt hensyn til. Dette er rettet. 

 

AutoPay 
Leverandør - Remittering 

Endret løsningen for oppdatering av remittering fra AutoPay slik at det nå hentes inn som xml-filer i 

VismaStatusReport-format. Valget for å hente inn enkelttransaksjoner i «Visma.net innstillinger» utgår. 

 

OBS! Det som er viktig å sjekke er: 

Når man går over til å hente inn Xml-filer så må man passe på at man første gangen ikke får hentet inn eldre 

utbetalinger som allerede er ført manuelt. 

Dvs. at man første gangen kan få dannet en bunt som inneholder både aktuelle transaksjoner og "gamle" allerede 

oppdaterte transaksjoner. I bunten må man da fjerne de "gamle" transaksjonene før oppdatering. 

 

Utlønning - AutoPay 

Rettet feil i lønnskjøring til AutoPay hvis kjøringen ikke inneholdt skattetrekk eller utleggstrekk.  

 

AutoCollect 
Vedlikehold poster 

Det er nå mulighet for å sette på haken for «Overfør til AutoCollect». 



ERP POS 
Kasseoversikt 

Totaler pr. betalingsform ble utelatt på utskriften. Dette er rettet. 

 

 

 

Visma Contracting versjon 16.10 – fix 09.03.2022 

(Versjonsnummer 16.10.01)  

 

Diverse 
Menyprogram 

Når en bruker ikke har tilgang til delsystemet, skal det ikke vises i menyen. Dette er rettet. 

 

Ordre 
Bredden på ordretabellen 

Vi har utvidet bredden på ordretabellen med ca. 34%, samt tilpasset alle tilhørende rutiner. Hvis dere vil sette inn 

flere kolonner eller tilpasse størrelsen «høyreklikker» dere i tabellen og velger ønsket felt og størrelse (Lengde). 

Eksempel: 

 
 

Kopiering ordre 

Feltet «Siste dato for faktura» ble overført til ny ordre, denne må nullstilles. Dette er rettet. 

 

Endre ordrestatus 

Endret slik at rutinen henter inn siste fakturadato hvis ordren endres fra «Avsluttet» til en annen status, hvis det er 

fakturert på ordren. Hvis det ikke er fakturert på ordren blir siste fakturadato satt til «Avsluttet/ferdigdato» når 

ordren avsluttes manuelt. 

 



Lister 

Lagt inn mulighet for å ta ut Ordreoversikt, Jobboversikt og kodeliste til Excel.  

Eksempel: 

 
 

Spørring - Materiell 

Ved visning av materiell detaljert pr vare vises nå også Varetypen. 

 
Ved visning pakkseddel ble ikke varetypen vist korrekt når denne var forskjellig fra varetype på første grossist (første 

linje). Dette er rettet. 

 

Regnskap 
Bilagsregistrering 

Lagt inn en sjekk på at MVA-avsetningskonto er lagt inn i firmaopplysninger på benyttet MVA-kode. Hvis 

avsetningskonto mangler får man ikke startet oppdateringen og får denne meldingen: 

 



MVA-meldingen 

Nye knapper for å komme rett til Avgiftsspesifikasjonen. 

Avgiftsspesifikasjonen er gjort om slik at den er mye enklere å lese i Excel. 

 
 

Lister/Rapporter 

Bilagsjournal – Skriver nå ut postens avgiftskode eller MVA-kode ut fra regnskapsår. 

Transaksjonsliste hovedbok – Ved overføring til Excel er det kolonne både for avg.kode og MVA-kode. Utfra postens 

år er det kun en av kolonnene som fylles ut. (Fra 2022 benyttes MVA-kode). Ved utskrift vises kolonne for «AVG» 

eller «MVA» hvis det er valgt ett år. Hvis det er valgt flere år vises kolonne «MVA», men kolonnen fylles ut med 

avg.kode eller MVA-kode ut fra postens år. 

 

Direkte salg 

Salgsoppjør – MVA-sats manglet på salgs- og MVA-poster. Dette er rettet. 

 

MVA-betaling 

Lagt inn postens opprinnelse samt korrekt bunt-tekst ved oppdatering til regnskap. 

Oppdatering til regnskap ga differanse i bunten, dette er rettet. 

Bildet viser nå kun info som gjelder overføringen, øvrige felter er deaktivert. Viser ikke innhold i feltene som gjelder 

lønn og motsatt. Når betalingsopplysninger mva ikke er lagt inn, gis det melding om det og man kan gå rett til 

«Vedlikehold-Firmaopplysninger». 

 
 

Når MVA-perioden ikke er avsluttet, vises ikke betalingslinjene som aktive.  

Når en MVA-melding er betalt eller at bankfil er dannet, gis det nå melding når betalingsinfo lastes ned om at denne 

betalingen må tas manuelt. 

 



«Produksjonsnummer» som vist i bildet over er nå fjernet da det ikke benyttes lenger: 

 
 

 

Oppdatering Autofakt 

Hvis motpost for fakturaen var en balansekonto, ble ikke mva-satsen lagt inn på posteringen. Dette er rettet 

 

AutoCollect 
Oppgjør - import 

Ved import ble ikke MVA-beløpet i filen bokført med MVA-kode, dette er rettet. 

Ved import ble ikke avdeling ført, dette er rettet. 

 

Fakturering 
Autokredit 

Man fikk ikke autokreditert flere kreditnotaer etter hverandre, det er rettet. 

Lagt inn en ekstra melding/advarsel hvis man prøver å kreditere samme faktura flere ganger. 

Hvis man likevel sier «Ja» 

 
Så kommer denne meldingen, da er man advart dobbelt og tar et bevisst valg: 

 
 



Nytt felt lagt inn på kunde/ordre for «Avtalenummer»: 

Lagt inn felt for Avtalenummer (30 tegn) på kunde - tillegg, som overføres til nye ordre eller kan registreres direkte 

på ordre - tillegg. Avtalenummer overføres til "<ContractNumber>" i e2b Xml-fil til AutoInvoice og evt. videre til 

"<ContractDocumentReference> <ID>" i  EHF/PeppolBis 2.0/3.0 for aktuelle kunder. 

 
Ordrebehandling – Tillegg: 

 
 

 

Endrert slik at forfallsdato på kreditnota blir korrekt (samme dato som original faktura), i kundereskontro og ved 

utskrift. Krever feltnummer 26 og 25 i deres fakturablankett: 

 
 

 



Kunde uten KID 

Lagt inn en mulighet for at en kunde kan faktureres uten KID, det velges i kundebildet. 

Hvis man velger dette vil KID-feltet fylles ut med bare nuller fordi dette er et numerisk felt. 

Viser her også et annet alternativ som er å legge en egen blankett på den spesielle kunden som ikke inneholder KID. 

 

 
Vedlikehold – Time- og Materialavtale 

Lagt inn notatfelt på time- og materialavtaler som gir mulighet for beskrivelse av avtalen, feltet angis som 

«Beskrivelse». Notatfeltet kommer ut på utskrift av avtale til skriver og Excel. 

 

Eksempel på Timeavtale: 

 
 

Eksempel på Materialavtale: 

 
 

Eksport til AutoInvoice 

I e-faktura loggen ble vedleggene i visningsboksen hengende igjen fra forrige faktura, dette er rettet. 

 
Import fra eksternt fakturasystem 

Importerte poster manglet MVA-sats på salgskonti i 2022. Dette er rettet. 

 

Faktura på e-post 

Ved kundenummer i emne-feltet, ble det feil kundenummer dersom likt fakturanummer på flere fakturaer. Dette er 

rettet. 

 

POS 

Kassevoversikt 

Gjort om test på dato ved utskrift slik at man ikke trenger å ta hensyn til ukenr. 

 



Lønn 
Vedlikehold - Lønnstaker 

Lagt inn sperre på inntasting av stillings% større enn 100. Taster man høyere tall kommer man ikke videre, taster 

man minus blir det automatisk omgjort til pluss. 

 
 

Oppdatering av skatt- og avgiftsbetaling 

Ved oppdatering til regnskap ble det differanse i bunten, informert om på våre sider på Community. 

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/Oppdatering-av-skatt-og-aga-betaling-i-versjon-16-

10-00/ba-p/431803 

 

 

AutoPay 
Skatt og Avgiftsbetaling til AutoPay 

Lagt inn nye verdier (TAXS/VATX) etter kodeliste fra AutoPay. Noen banker avviste betalingen uten dette feltet. 

 

OCR-innbetaling uten KID 

Eventuelle opplysninger knyttet til innbetalinger uten KID, lagres på transaksjonen i feltet "Notat". 

 

System 
Firmaopplysninger 

Under “MVA Avsetningskonto” og endringer. 

 

Hvis en konto endres fra null til en konto, gis ikke melding. 

Hvis det endres fra et kontonummer og denne kontoen har posteringer i2022 (f.o.m), gis det melding om at dette 

ikke tillates: 

 
Hvis konto som tastes finnes på en annen MVA-kode gis det melding: 

 

 



Overføring til Visma Business (VB) 

Ved overføring av inng. faktura til VB ble ikke MVA-satsene lest inn og kjøpstallene ble netto. Dette er rettet. 

 

Import fra ekstert fakturasystem 

Importerte poster manglet MVA-kode på salgskonti 2022. Dette er rettet. 

 

Offentlige satser 

Endret overgangs-sats for Svalbard skatt-gruppene. 

Trygdeavgift er redusert fra 8,2 til 8,0%. Dette reflekteres også i sats for Svalbard skatt. 

 

Visma.net instillinger 

Ny knapp under "Oppsett meldingskø" for å sjekke om ActiveMQ er installert 

 


