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Merknad
Oslo, 10.12.2021
Visma Document Center 16.10.0
Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra
produsenten.
Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett
og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold. Alle rettigheter til materialet tilfaller Visma
Software AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst,
vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt.
Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan Visma Software AS komme til å endre
sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen
om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for
er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. Det vil også bli stilt krav om erstatning.

©
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Innledning
Dette Nyheter og forbedringer-dokumentet inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner,
problemer som er utbedret, og kjente problemer og begrensninger i den nyeste versjonen av Visma
Document Center.
Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne
versjonen, før du tar den i bruk.
Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet.

Visma-programmers kompatibilitet
Når du installerer flere Visma produkter, må du sørge for at de er kompatible.
Visma Business produktlinjekompatibilitet
Versjonsnumre for produkter i Visma Business produktlinje følger en felles standard.
Merk: AA.BC.D
1. AA: representerer hovedversjonen
2. BC: representerer mellomversjon
3. D: representerer en patch
Hovedversjoner distribueres vanligvis til markedet en gang i året, i juni. De to første siffer i versjonsnummeret (AA) vil
da endres . Eksempel:
•
•

15.00.0
16.00.0

Mellomversjoner eller patcher distribueres mellom to hovedversjoner. Mellomversjoner inneholder i tillegg til mindre
forbedringer, også ny funksjonalitet. Det fjerde sifferet (C) i versjonsnummeret vil da endres. Eksempel:
•
•

16.01.0
16.02.0

I enkelte tilfeller (pga. endringer i lovverk, eller andre krev) kan det være nødvendig å bryte bakoverkompatibiliteten
innenfor underversjoner. Det tredje sifferet (B) i versjonsnummeret vil da økes for å indikere dette. Eksempel:
•
•

16.10.0
16.20.0

Patcher inkluderer bare feilrettinger. Databasemodellen og grensesnittene forblir uendret. Det femte sifferet i
versjonsnummeret (D) vil da endres. Eksempel:
•
•

16.00.1
16.00.2

Visma Business, Visma Document Center og Visma User Directory er alle en del av Visma Business produktlinje.
Når det installeres mer enn ett av produktene i Visma Business produktlinje, må hovedversjonen av produktene være det
samme. Underversjon og patch kan imidlertid være forskjellig.
Andre Visma-programmers kompatibilitet
Når du installerer Visma Document Center versjon 16.10.0 må du oppgradere dine andre Visma-programmer til
følgende versjoner eller senere:
Program

Versjon

Visma Global

16.01

Kommentar
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Program

Versjon

Visma Nova

9.7

Visma User Directory

16.10

AccountView

Not supported

Visma Contracting

16.00

Kommentar

Plattformkompatibilitet
Program

Versjon

Kommentar

Windows Server

2012R2, 2016, 2019, 2022

MS SQL Server

2016, 2017, 2019

Windows

10, 11

•

For øyeblikket er SQL Server
det eneste databasesystemet
som støttes av Visma Document
Center.

Merk: Se også programmers kompatibilitet som er dokumentert for det integrerte ERP. Dette kan variere
mellom Visma Business, Visma Global, Visma Contracting og Visma Nova.
.NET
Nødvendige versjoner av .NET vises i tabellen nedenfor.
Komponent

.NET krav

Visma Document Center

Nødvendig versjon: 4.8

Nettverk
Visma Document Center krever et TCP/IP-nettverk.
Port: Du kan kjøre Visma Document Center og ERP-systemet på separate datamaskiner. Dette krever at portene åpnes i
brannmuren (viderekobling av port). Standard port for Visma Document Center er 2001.
Nettverksdomener
Datamaskiner som bruker Visma Document Center server og -klienter, må registreres i samme domene.
Resource Access Control (RAC)
•

RAC støttes bare når Visma Document Center er integrert med Visma Global versjon 7.80.1 og nyere.
Merk:
Hvis du aktiverer RAC etter at du har begynt å bruke Visma Global og Visma Document Center , kan det
oppstå problemer med synkronisering av brukere mellom brukertabellene for Visma Global og Visma
Document Center . Dette er fordi bruker-ID-en er endret i RAC.. Du må tilordne brukeren og brukerrollen i
Visma Document Center etter at du har aktivert RAC. All brukerhistorikk vil være feil.
Firmaer som opprettes etter at RAC er aktivert, blir ikke berørt.

©
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Kapittel

1

Visma Document Center 16.10.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 16.10.0
Forbedringer 16.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 16.10.0

I versjon 16.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 16.10.0
Felles Visma Document Center
Vis leverandørinformasjon på hovedsiden
For å få bedre oversikt over leverandøren i tillegg til å gjøre det lettere å oppdatere leverandøren, vil det fra
og med denne versjonen bli mulig å se/redigere informasjon om leverandøren i hovedvinduet til Document
Center.
Dette er en brukerinnstilling som kan aktiveres/deaktiveres ved å vise/skjule vinduet med
leverandørinformasjon.
I den øverste delen av dette vinduet kan brukeren se informasjon om leverandøren hentet fra ERP:
•
•
•
•
•

leverandørnummer
leverandørnavn
organisasjonsnummer
land
bankkonto

Ved å trykke på knappen Rediger, kan man oppdatere leverandørinformasjonen i ERP-systemet (gjelder kun
ved integrasjon med Visma Business og Visma Global).
I nederste del av dette vinduet kan du se/endre følgende verdier knyttet til leverandøren:
•
•
•

Hovedbokskonto/innkjøpskonto/motkonto
Flytgruppe
Skru på/av linjeimport

Trykk Lagre etter endring.
Merk: Leverandørdataene som vises i dette vinduet, hentes fra ERP og er ikke de som
tolkes fra fakturaen.
Merk: Kun brukere som har rollen administrator/regnskapsfører kan redigere leverandøren,
endre motkonto-feltet og aktivere/deaktivere linjeimport.
Identifiser OCR-språk ved bruk av AutoImport
For denne versjonen ble funksjonaliteten for identifisering også introdusert for automatisk tolkning.
Brukeren har mulighet til å bestemme om Identifiser OCR-språk skal brukes, ved å angi det i Autoimportkonfigurasjonen under tolkespråk "Detect".
Mekanismen ligner/tilsvarer den som brukes ved manuell tolkning:
•
•
•

Tolkningen prøver å identifisere språket i dokumentet basert på den ekstraherte OCR-teksten.
Når tolkningsordlisten åpnes, vises nøkkelord for det gjeldende dokumentets språk eller OCR:
Internasjonal hvis det ikke finnes noe dokumentspråk,
alle andre situasjoner som krever et OCR-språk, bruker som standard OCR: Internasjonal hvis det ikke
finnes noen annen måte å fastsette et språk på.

Tolkningsordlisten viser OCR-språket som har nøkkelordene som blir vist. Brukeren kan bytte mellom ulike
språk for å vise / legge til / redigere nøkkelord, uten å lukke visningen.
"AccountingCost"
I elektroniske fakturaer med formatet Peppol BIS 2 eller 3, så finnes det et felt som heter "AccountingCost".
Dette feltet kan brukes av avsender for å legge inn informasjon om hvordan fakturaen skal bokføres hos
mottaker, da etter avtale med mottaker.
Eksempel:
<cbc:AccountingCost>Konto=4010;Avd=25;Prosj=4098<cbc:AccountingCost>

©
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Fra og med versjon 16.10 støtter Document Center tolkning og bruk av "AccountingCost" når den finnes i
XML-fakturaen.
"AccountingCost" presenteres som en ny målverdi i XML-ordlisten.
Hvis verdien i "AccountingCost" er på formen i eksemplet: navn=verdi adskilt med semikolon, vil
hvert navn bli noder i XML-trestrukturen, ved opprettelse av brukerspesifikke alias. Navnet "konto" er
lagt til som systemspesifikk alias til målverdien "kostnadskonto". Ønsker man også å tildele verdier til
kostnadsenheter, så må de lgges inn som brukerspesifikke eller leverandørspesifikke alias.
Kostnadskontoen som tolkes fra "AccountingCost", har høyeste prioritet (sammenlignet med leverandørs
motkonto eller interimskonto), og skal brukes som kostnadskonto på bilagslinjene.
"AccountingCost" kan også finnes på linjenivå i XML-filen, og kan håndteres av Document Center på
samme måte.
Når linjeimport er aktivert, blir den tolkede kostnadskontoen kopiert på alle tolkede linjer fra dokumentet
hvis det ikke finnes noen bokføringsinformasjon for linjen.
Merk: Ved pre-registrering blir den tolkede kostnadskontoen angitt på den foreslåtte siste
bestillingslinjen når linjeimporten ikke tolkes.
Rapportere om svindel til AutoInvoice (Detect Service)
Vi vil bidra til AutoInvoice-registeret over svindeloppdagelser og gi brukerne mulighet til å rapportere om
falske leverandører.
Dette blir mulig ved å bruke AutoInvoice-systemet for svindelrapportering som er tilgjengelig som
alternativet Rapporter mistanke om svindel på høyreklikkmenyen i dokumentlisten eller på verktøymenyen.
Alternativet Rapporter mistanke om svindel er bare tilgjengelig for fakturaene som importeres fra
AutoInvoice
•
•

I forbindelse med rapporteringen blir brukeren bedt om å velge en årsakskategori og oppgi en kontakt-epostadresse
Brukere kan i tillegg beskrive svindelsaken nærmere (valgfritt)

Rapporten kan vises eller slettes i det innebygde AutoInvoice-grensesnittet (du finner det i ERP-systemet).
Støtte for "Allowance" i PeppolBis3
"Allowance" angir en verdi som enten legger til et beløp (frakt etc) eller trekker fra et beløp (rabatt) på
hodenivåpå fakturaen. Inntil nå har vi bare støttet negative beløp, nå støtter vi begge deler.
Ved linjetolkning blir denne verdien lagt til som en egen linje, enten på kredit eller debet.
Støtte for "Utility statement"
Document Center støtter nå visualisering og tolkning av XML-typen "Utility Statement".
Visma Business produktlinje
Forbedret bruk av VB-behandlingsregler
Ved hjelp av Visma Business behandlingsregler kan regnskapsføreren jobbe for å legge til
konteringsinformasjonen automatisk basert på forhåndsdefinerte regler.
Fra og med denne versjonen av Document Center støttes også behandling av kreditnotaer med Visma
Business-behandlingsregler. Dokumenter med kreditnotaer vil bare matches med behandlingsregler som er
merket som kreditnota-behandlingsregler.
I Document Center har vi også aktivert behandling av leverandørlinjen i Visma Business-behandlingsregler.
Behandlingsregler vil bare brukes på leverandørlinjen når linjeimport ikke er aktivert, eller når den
foreslåtte kostnadslinjen ikke er aktivert.
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Forbedringer 16.10.0
Generelt
Document Center-tjenester får startmodusen <Forsinket start>
Denne endringen gjelder for Document Center-tjenester som installeres via det frittstående
installasjonsprogrammet. Etter oppgraderingen får alle tjenestene startmodusen <Forsinket start>.
Legge til kommentarer ved sending på flyt
I noen tilfeller oppstod det problemer når man la inn kommentarer i "Send dokument på flyt"-vinduet.
Det tok lang tid før teksten brukeren la til, ble vist. Problemet skyldtes flere leverandørvalideringer i
bakgrunnen. Dette har nå blitt forbedret slik at innlegging av kommentarer fungerer som de skal.
VDC krasjer når fakturaer skrives ut som PDF-fil
Visma Document Center krasjet når fakturaer ble skrevet ut til fil i PDF-format eller til skriveren. Nå er
utskrift fra dokumentviseren for pdf-fakturaer rettet opp.
Legg til feltet VWDocument.Description i dokumentlisten
"Beskrivelse"-feltet ble lagt til i dokumentlisten. Dette feltet kan inneholde meldingen som ble lagt til for
typen Andre dokumenter, blant annet fra appen Visma Scanner.
AutoFlow fungerer ikke når man bruker kostnadssted og pre-registrering
AutoFlow-regel basert på kostnadssted fungerte ikke som den skulle for pre-registrering kombinert med
forslag til siste bestillingslinje. Den foreslåtte kostnadslinjen manglet kostnadsbærere. Nå blir de kopiert fra
bilagshodet.
Tolkning av fakturanummer mislyktes på spesifikk PDF-faktura
For noen PDF-filer ble ikke fakturanummeret tolket som det skulle eller ble bare delvis tolket. I denne
versjonen forbedrer vi tolkningen når definerte nøkkelord legges til samt når masker/maler brukes.
Farget tekst vises i visningsprogrammet
På PDF-fakturaer vil nå tekst som er farget med en merkepenn på skannede fakturaer, være synlig i
dokumentviseren.
Visma Business
Periodiseringsnøkkel blir ikke kopiert når man bruker behandlingsregel
Periodiseringsnøkkel som var definert i behandlingsregelhandlingen, ble ikke kopiert til Document Centerbilagslinjene når forslaget fra regelbehandingen kjørte. Dette stanset periodiseringsprosessen.
Dette er nå rettet opp, og periodiseringsnøkkelen brukes på bilagslinjene som opprettes av Visma Businessbehandlingsregler.
Automatisk forslag til kostnadslinje og motkonto
Motkonto på den første linjen fjernes fra bilagshodet hvis det finnes en foreslått kostnadslinje. Motkontoen
legges til på den første linjen.
Visma Contracting
"Diverse bilag" med ordre eller lager i VDC, bør ikke tillates
Det er tillatt å sende "diverse bilag" med ordrer eller lagre på én linje til Contracting. Dette har ført til
noen problemer i Visma Contracting. Nå har vi løst dette slik at hvis et dokument har en konteringstype
som inneholder "Diverse" og det kun er én linje i regnskapsrutenettet med ordre eller lager, returneres en
advarsel slik at brukeren får mulighet til å kansellere eller sende den til Contracting.
Feil avrunding i kreditnota med både positive og negative linjer
Vi fikk et problem med avrunding i kreditnotaer med en blanding av kredit- og fakturalinjer. Dette er nå
fikset.
Velge feil mva-kode
Vi valgte feil mva-kode for fakturaer i 2022. Dette er nå rettet opp.
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Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 16.10.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, får du en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, viser feilloggene en feilkode med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Omstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av de
tilordnede verdiene kan gå tapt i forbindelse med databasesvikt eller omstart av server. Dette kan føre til
brudd i identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks.
fra 26 til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke funksjonaliteten i Visma
Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, foreslås kun den
eksakte matchen.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen og bilagsart 42 finnes, angis den. Hvis
bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, angis ikke denne verdien.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for 64-biters versjon av Visma Global
I 64-bitersversjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
sider som tilføyes til eksisterende bilag gi en feilmelding: "ingen kontakt med Visma Document Centerserveren".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive bedrifter vises ikke i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering med mindre du legger til
bedriftene manuelt i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte bedrifter.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
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Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis du opplever at PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan det
bety at plugin-modulen for Adobe Reader i Internet Explorer har krasjet. Prøv å starte datamaskinen på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å installere Adobe Reader på nytt.
Merk: Dette problemet gjelder bare den gamle Dokumentviseren.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis vinduet for filnedlasting åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er angitt som standardprogram for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig har blitt installert
på nytt, må brukeren enten starte datamaskinen på nytt, eller åpne Kontrollpanel i Windows og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og rulle ned til PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
Merk: Dette problemet gjelder bare den gamle Dokumentviseren.
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Nye funksjoner 16.01.0
Felles Visma Document Center
Innstilling for identifikasjon av OCR-språk
OCR-språkfunksjonen brukes for øyeblikket for manuelt behandlede fakturaer. Fra og med denne versjonen
har brukeren mulighet til å bestemme om Identifikasjon av OCR-språk skal brukes eller ikke. OCR:Detectspråk vil bli et alternativ i skjemaet for valg av OCR-språk.
Når OCR:Detect velges, skjer følgende:
•
•
•

Tolkningen prøver å identifisere språket i dokumentet basert på den ekstraherte OCR-teksten.
Når tolkningsordlisten åpnes, vises nøkkelordene for språket til det gjeldende dokumentet mens
OCR:International vises hvis det ikke finnes noe dokumentspråk.
Alle andre situasjoner som krever et tolkningsspråk, vil som standard bruke OCR:International hvis det
ikke er mulig å identifisere språket på andre måter.

Tolkningsordlisten viser nøkkelordene til det aktuelle OCR-språket. Brukeren kan bytte mellom språk for å
vise / legge til / redigere nøkkelord uten å lukke visningen.
Brukeren kan når som helst deaktivere OCR:Detect ved å velge andre OCR-språk i skjemaet for valg av
OCR-språk.

Forbedringer 16.01.0
Generelt
Ved automatisk overføring til ERP skal ikke dokumenter som er AutoApproved overføres
AutoApproved-dokumenter skal bare overføres automatisk til ERP når alternativet Automatisk overfør
AutoApproved konteringslinjer til ERP er valgt.
Etter endringene i denne versjonen vil den automatiske overføringen av dokumenter droppes uten
feilmelding hvis arbeidsflytstatusen til dokumentet er AutoApproved.
Dokumenter sendt på flyt selv om flyten er slått av i AutoInvoice-innstillingene
Fordi det ikke ble tatt hensyn til innstillingen for aktivering av arbeidsflyt i skjemaet for konfigurasjon
av AutoInvoice, ble det umulig å deaktivere arbeidsflyt automatisk for dokumenter som ble importert fra
AutoInvoice. Dette er nå rettet opp slik at den systemdefinerte innstillingen AutoinvoiceWorkflowEnabled
brukes som den skal når en dokumentprofil angis under AutoInvoice-import.
Søk i dokumentlisten på originalfelt
Nå kan den blå søkelinjen i dokumentlisten brukes til å søke i Opprinnelse-kolonnen. Verdiene det kan
søkes etter er språkspesifikke.
Importer dokumenter ved å bruke importskjemaet
Alternativet for å velge leverandør i skjemaet for manuell import, angav ved en feil valutanummeret i
dokumentet.
Dette er nå rettet opp slik at leverandøren via skjemaet for manuell import vil angi leverandørens
valutanummer i dokumentet.
Sammenslåing av JPG-filer
Når JPG-filer ble slått sammen i Document Center, ble orienteringen endret for de resulterende
sammenslåtte filene. Dette er nå rettet opp slik at JPG-filene kan slåes sammen som de skal.
Bankkonto- og organisasjonsnumre med tankestreker
Når tolkede bankkonto- og organisasjonsnummerverdier skal matches med ERP-verdiene, vil nå
tankestreker ignoreres.
Fakturanummer blir ikke tolket
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I noen spesifikke fakturaer hvor fakturanummeret inneholdt bokstaver, ble ikke fakturaen ansett som en
gyldig kandidat for fakturanummer. I stedet ble postnummeret tolket som fakturanummer. Dette er nå rettet
opp ved at bokstaver godtas i fakturanumre.
PEPPOL BIS 3.0-faktura med navneområde
Noen spesifikke XML-fakturaer i PEPPOL BIS 3.0-format inneholder navneområde (namespace).
Document Center tolket ikke linjene i denne typen fakturaer. Dette kan rettes opp ved å legge til følgende
systemdefinerte nøkkelord: Invoice:Invoice\cac:InvoiceLine.
Vanskelig å se fakturaen i VDC
PDF-dokumenter som bruker et PDF-mønster til å vise teksten, ble ikke støttet av PDFvisningsprogrammet. Noen ganger ble PDF-filen helt usynlig og noen ganger manglet bare overskriften i
PDF-filen. PDF-visningsprogrammet er nå oppgradert til den nyeste versjonen som bidrar til å støtte visning
av denne typen PDF-dokumenter.
Merking av tekst som skal kopieres i PDF-filer i nytt visningsprogram
Det har blitt lettere å merke tekst som skal kopieres i PDF-filer med den nyeste versjonen av PDFvisningsprogrammet.
Kopiere fra side to i et PDF-dokument
Det var umulig å merke tekst for kopiering fra side 2 i et PDF-dokument. Dette har blitt korrigert ved å
oppgradere PDF-visningsprogrammet.
Visma Contracting
Støtte for nye avgiftskoder
Vi har implementert bruk av nye SAF-T-koder fra Visma Contracting. Basert på bokføringsdatoen på
regnskapslinjen blir gamle avgiftskoder returnert når året er 2021, mens nye SAF-T-koder brukes for 2022
og senere. Hvis vi ikke har noen tolket dato, bruker vi dagens dato.
Merk: VDC 16.01 krever Visma Contracting versjon 16.00 eller senere.
Avrunding av beløp
Det er nå mulig å angi at XML-ordlisten skal tolke eventuelle avrundingbeløp og automatisk opprette en
avrundingslinje basert på avrundingskonto fra Visma Contracting.
Merk: VDC 16.01 krever Visma Contracting 16.00 eller senere. Hvis Visma Contractingversjonen er feil, vises en feilmelding.
Leverandørsøk fra Autoflow-konfigurering
Ved oppslag av leverandører fra Autoflow-konfigurering ble kun de første 499 resultatene vist. Dette er nå
rettet opp slik at alle søkeresultater vises.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 16.01.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i fremtidige versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, får du en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
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Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, viser feilloggene en feilkode med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Omstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av de
tilordnede verdiene kan gå tapt i forbindelse med databasesvikt eller omstart av server. Dette kan føre til
brudd i identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks.
fra 26 til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke funksjonaliteten i Visma
Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, foreslås kun den
eksakte matchen.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen og bilagsart 42 finnes, angis den. Hvis
bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, angis ikke denne verdien.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for 64-biters versjon av Visma Global
I 64-bitersversjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
sider som tilføyes til eksisterende bilag gi en feilmelding: "ingen kontakt med Visma Document Centerserveren".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive bedrifter vises ikke i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering med mindre du legger til
bedriftene manuelt i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte bedrifter.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
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Hvis du opplever at PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan det
bety at plugin-modulen for Adobe Reader i Internet Explorer har krasjet. Prøv å starte datamaskinen på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis vinduet for filnedlasting åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er angitt som standardprogram for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig har blitt installert
på nytt, må brukeren enten starte datamaskinen på nytt, eller åpne Kontrollpanel i Windows og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og rulle ned til PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Nye funksjoner 16.00.0
Felles Visma Document Center
AutoApprove basert på avtaler
AutoApprove er en automatisk godkjenningsflyt som skal eliminere de manuelle godkjenningstrinnene for
regelmessige fakturaer.
Automatisk godkjenning kjøres ut fra forhåndsdefinerte avtaler. Når vilkårene oppfylles, godkjennes
fakturaen automatisk uten menneskelig involvering. Avtalene som brukes i rutingen, opprettes av en
regnskapsfører eller administrator i Document Center.
Aktivere automatisk godkjenning
Funksjonaliteten for automatisk godkjenning (AutoApprove) kan aktiveres ved at en administrator angir en
navngitt «Aktiver AutoApprove» i fanen Verktøy/Systeminnstillinger/Workflow.
Opprette og bruke AutoApprove-avtaler
Hvis du vil bruke denne funksjonen, oppretter du AutoApprove-avtaler i skjemaet Verktøy/AutoApproveavtaler ved å trykke på alternativet Ny.
En avtale har følgende egenskaper som kan fylles ut når du oppretter avtalen:
•
•
•
•
•

•
•
•

Navn – obligatorisk felt, brukes til å identifisere avtalene
Leverandør – obligatorisk felt, brukes som vilkår som skal sjekkes mot fakturaen
Referanse – ikke obligatorisk, eventuell verdi brukes som vilkår som skal kontrolleres mot fakturaen
Beløpsgrense – ikke obligatorisk, eventuell verdi brukes som vilkår for å kontrollere totalbeløpet i
fakturaen. Hvis totalbeløpet i fakturaen ikke ligger mellom eller på disse grensene, blir ikke fakturaen
autogodkjent.
Frekvens – ikke obligatorisk, eventuell verdi brukes som vilkår for å sjekke fakturaen. Hvis for
eksempel frekvensen er 1 hver måned, kan bare 1 faktura fra denne leverandøren godkjennes automatisk
i løpet av samme måned. Hvis det kommer mer enn 1 faktura fra den samme leverandøren, mislykkes
automatisk godkjenning. Vi sjekker måneden i fakturadatoen mot måneden i LastAutoApproved.
LastAutoApproved-verdien vises i tabellen med AutoApprove-avtaler, men kan ikke redigeres.
Fra og til dato – obligatoriske felter, fakturadatoen kontrolleres mot denne datoen. Hvis fakturadatoen
ikke ligger i intervallet, blir ikke fakturaen automatisk godkjent.
Dokument-ID – brukes ikke som kriterium for å kontrollere avtalen. Den brukes kun informativt og kan
brukes til å vise dokument-ID-en som kommer fra avtalen.
Status – kun aktive avtaler brukes til validering

Når fakturaen rutes til AutoApprove, verifiseres alle disse vilkårene. Hvis alle bestås, blir fakturaen
automatisk godkjent. Tomme avtalefelter kontrolleres ikke mot fakturaen.
Andre egenskaper i avtalene som ikke kan redigeres, men som vises i tabellen AutoApprove-avtaler:
•
•

Siste auto-godkjenning – kan ikke redigeres, men oppdateres automatisk hver gang en AutoApprovehandling utføres basert på avtalen.
Ansvarlig – navnet på den ansatte som opprettet avtalen.

En avtale kan redigeres med Rediger-knappen i tabellen AutoApprove-avtaler. I redigeringsskjemaet kan
du redigere alle verdier, men ikke slette avtalen hvis den allerede har blitt brukt (datofeltet Siste autogodkjenning er ikke tomt).
Generell rutingsinformasjon
Dokumentet som automatisk importeres og tolkes, vil rutes i den automatiske flyten og først valideres
mot Autoflow-regler og deretter mot AutoApprove-avtaler. Hvis det matcher en av avtalene, godkjennes
dokumentet automatisk, får den nye statusen AutoApprove (40) og flyttes til Dokumenter.
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Det er en ny innstilling i Verktøy/Systeminnstillinger/Generelt som heter “Automatisk overfør
AutoApproved konteringlinjer til ERP”. Hvis dette alternativet er valgt, overføres bokføringen til ERP
mens dokumentet flyttes rett til arkivet.
Merk: Autoflow-valideringskriteriene kan ikke endres av brukeren, og de består som
tidligere av følgende:
•
•
•
•
•

Bankkonto er den samme som i ERP
Fakturanummer finnes ikke i ERP
Mva-beløp er ikke høyere enn Beløp
Forfallsdato kommer ikke før fakturadato
En leverandør identifiseres basert på bankkonto og organisasjonsnummer

Send manuelt ved AutoApprove
Et dokument kan også sendes manuelt til AutoApprove via hurtigmenyen. Snarveien til dette alternativet er
CTRL+J.
Autoinvoice Detect tjenester
Tjenesten Autoinvoice Detect gir nyttig informasjon for fakturabehandling og svindelgjenkjenning. Detect
(søk) kontrollerer automatisk innkommende fakturaer, og varsler hvis det er behov for tiltak.
Det er tre typer kontroller som kan brukes i Document Center ved AutoInvoice-import:
•

•
•

BID-/konkursstatus – Kontrollerer fakturaavsenderen mot det nasjonale selskapsregisteret for å se
om firmaets forretnings-ID er registrert og aktiv. Kontrollen returnerer også informasjon om eventuell
insolvens- eller konkursbehandling for bedriften. Denne kontrollen er nå tilgjengelig for Finland og
Norge.
Advarsel-liste – Kontrollerer avsenderen av fakturaen mot en liste over mistenkelige/falske bedrifter.
MVA – Hvis fakturaen er pålagt merverdiavgift, kontrolleres det at avsenderen av fakturaen er MVAregistrert.
Merk: Denne kontrollen fantes også i tidligere versjoner av Document Center.

Disse tjenestene er Autoinvoice-tjenester som må aktiveres for Autoinvoice-kontoen. Dette kan gjøres ved å
bruke Document Center Autoinvoice-konfigurasjonsskjemaet under alternativet Rediger kobling.
Document Center-konfigurasjonsskjemaet for Autoinvoice vil alltid vise gjeldende status for innstillingene,
og disse kan endres ved å velge alternativet Rediger kobling.
Resultatet av kontrollen av alle fakturaene som importeres fra Autoinvoice, vises som et dokumentnotat i
området for dokumentnotater. Negative kontrollresultater sendes også til godkjenning som kommentarer
med høy viktighet.
Merk: Disse kontrollene utføres bare på fakturaer som importeres fra Autoinvoice, bortsett
fra MVA-kontrollen som utføres på alle fakturaer hvis du har aktivert det via Verktøy/
Systeminnstillinger/Generelt.
I de tilfellene hvor man før en advarsel fra AutoInvoice Detect Service, kan man velge å stoppe AutoFlow
og AutoApprove.
Dette gjøres ved en innstilling som finnes i AutoInvoice konfigurasjon “Legg til” og Rediger kobling
(System/Visma AutoInvoice).
Innstillingen heter “Stopp dokumentflyt for dokumenter med advarsler”. Denne innstillingen gjelder per
selskap og er som standard skrudd av.
Merk: Du kan lese mer om AutoInvoice Detect Service her: https://
documentation.autoinvoice.visma.com/detect/guide/
Opprett konsollmodus for alle tjenester
Den nye servicekonsollen gir mulighet til å visualisere konsollutdataene for de følgende 5 tjenestene:
- Visma.Workflow.Server.exe
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- Visma.Workflow.Server.DocumentCountService.exe
- Visma.Workflow.Server.AutoimportService.exe
- Visma.Workflow.Server.AutoinvoiceService.exe
- Visma.Workflow.Server.ODBridgeService.exe
Hver tjeneste har en egen fane i hovedvinduet hvor logging av disse tjenestene kan følges i sanntid.
De samme kommandoene som man kunne bruke tidligere, kan nå brukes hvis du skriver dem i tekstboksen
nederst på siden, og kjøres hvis du trykker på Utfør-knappen. Høyreklikkmenyen er også tilgjengelig i
loggvinduet med disse alternativene:
•
•
•

kopier
velg alle
juster venstre høyre

Du finner verktøyet Servicekonsoll ved å velge Verktøy/Servicekonsoll.
64-biters Document Center
Nå kan du bruke 64-biters versjon av Document Center for øke utnyttelsen av systemminnet og bedre
ytelsen.
I Build-mappen for Document Center finner du både 64 biters og 32 biters installasjonsfiler slik at brukerne
selv kan velge hva de vil installere.
Det er ikke alle ERP-systemer som støtter 64-biters versjoner av Document Center. Derfor anbefaler vi
at du ser etter de siste oppdateringene på kompatibilitetssidene våre før du oppgraderer eller kjører en ny
installasjon.
Identifiser OCR-språk
Tidligere brukte man brukerens angitte OCR-språk til OCR og tolkning av alle fakturaer, og det førte til en
dårlig tolkning av fakturaer på andre språk enn det som var angitt av brukeren.
Document Center vil løse dette problemet ved å bruke et system for språkgjenkjenning basert på et
prioriteringssystem som kjører OCR og tolker hva som gir best resultat. OCR og tolkningen bruker følgende
prioriteringsrekkefølge:
1. Kjør OCR-språket brukeren har valgt. Hvis det ikke er tilfredsstillende,
2. Identifiser fakturaspråket og bruk dette til OCR og tolkning. Hvis det fremdeles ikke er tilfredsstillende
3. Prøv de tilgjengelige OCR- og tolkningsspråkene, og bruk det som gir best resultat.
OCR-maler på dokumenter med flere sider
Svært ofte har fakturaene flere sider, og da kan det være nyttig å bruke en mal for å styrke tolkningen.
For å bedre tolkningsresultatene kan brukerne i denne versjonen definere tolkningsmaler for alle sidene i et
dokument, og disse malene vil da brukes til både manuell og automatisk tolkning.
Definisjon av malen på andre sider enn den første siden, gjøres på samme måte ved å tegne en firkant på
fakturabildet i skjemaet for tolkningsresultatet.
Redigerbar forfallsdato i Godkjenning
Svært ofte vil dokumentgodkjenneren angi betalingsdato for en faktura, og vil så oppdatere denne i feltet
Forfallsdato mens dokumentet godkjennes i godkjenning.
Denne prosedyren er nå forenklet ved at det er mulig å redigere forfallsdato i godkjenning for dokumenter
som sendes til godkjenning.
Standardverdien for denne funksjonaliteten er Av etter oppgraderingen. Kunder som ønsker å bruke denne
innstillingen må derfor sette den til På.
Leverandørnr. legges til på hver konteringslinje
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For hver konteringslinje som opprettes etter linjetolkning, kopieres leverandørnummeret fra den første
linjen. Dette gjør det lettere å identifisere transaksjonene når de opprettes, og bidrar også i bruken av Visma
Business-bokføringsbehandling.
Eksternt arkiv viser MVA-kode
Rapporten ExternalArchive.xlsx som genereres fra Verktøy - Eksternarkiv, manglet informasjon om
avgiftskode. Dette er nå lagt til, og Avg. kode er en ny kolonne i eksternarkivrapporten.
Ny menyplassering for Autoflow og AutoApprove
Siden funksjonene Autoflow og AutoApprove er bedriftsbaserte funksjoner, var det forvirrende at de lå på
System-menyen.
Vi har flyttet dem til Verktøy-menyen for å bedre brukeropplevelsen og øke forståelsen for disse
funksjonene.
Nye ikoner i Visma Document Center-klienten
Noen ikoner i Visma Document Center-klienten er erstattet med nyere ikoner designet av Visma UX-teamet.
Disse er beskrevet i denne tabellen:
Knapp før
versjon 16.00

Knapp fra og Beskrivelse
med versjon
16.00
Legg til dokument. Importer en eksisterende bildefil.
Klikk ned-pilen, så vises en liste med kommandoer.
Skann dokument.
Klikk ned-pilen, så vises en liste med kommandoer.
Slett de merkede dokumentene.

Del opp dokument. Oppretter flere bildefiler av alle sidene i det merkede
dokumentet.
Flett dokumenter. Kombinerer flere dokumentbilder i ett bilde med flere
sider.
Når et miniatyrbilde av en side velges i dokumentbilderuten, velges den
første siden i dokumentet.
Angi dokumentprofil. Åpner vinduet Velg behandlingsprofil for å
velge dokumentprofilen.
Utfører OCR-tolkning av dokumentet som er merket i dokumentlisten.
Klikk ned-pilen, så vises en liste med kommandoer.
Den brukes til å utføre OCR-tolkning av et dokument etter at du har lagt
til skannemasker i et dokument eller trefford i skanneordlisten.
Den brukes til å vise de tolkede dataene fra det merkede dokumentet.
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Knapp før
versjon 16.00

Knapp fra og Beskrivelse
med versjon
16.00
Starter en arbeidsflyt for de merkede dokumentene. Du kan velge ett
eller flere dokumenter.
Oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt ved å legge til én eller flere
brukere som mottakere av arbeidsflytoppgavene.
Legger til en merknad i det merkede dokumentet.
Sender en e-postpåminnelse til den gjeldende arbeidsflytdeltakeren om å
fullføre behandlingen av dokumentet.
Klikk ned-pilen, så vises en liste med kommandoer.
Overfør til ERP. Sender de merkede dokumentene til ERP.

Nytt design for filtreringsvinduet
Filteret for dokumentlistene har fått nytt design, nye farger og knapper. Funksjonaliteten skal være den
samme som før.
PDF-dokumenter med kommentarer
PDF-viseren har nå mulighet til å vise kommentarer som er lagt på elve PDF’en. Enkelte PDF-programmer
gir brukeren mulighet for dette, men da har ikke PDF-viseren i Document Center vist denne kommentaren.
Visma Business produktlinje
Bruke Visma Business bokføringsbehandling
Bokføringsbehandlinger i Visma Business brukes til automatisk generering av bokføringsdata for bokføring
av innkommende fakturaer.
I vilkårstabellen for Visma Business bokføringsbehandling kan brukeren definere hvilke vilkår som utløser
bruk av bokføringsbehandling-handlingen.
Behandlingen som utløser bokføringsbehandlingene, heter: Forslag fra bokføringsregler.
I Document Center kan en administrator aktivere eller deaktivere funksjonaliteten Foreslå bokføring fra
regler, ved å velge Verktøy - Systeminnstillinger - Generelt - Firmainstillinger.
Når denne innstillingen er på, vil alle dokumenter som importeres og tolkes automatisk, kjøre denne
behandlingen og få forslag til bokføring hvis kriteriene for bokføringsbehandling oppfylles. Behandlingen
gjennomgår hver konteringslinje bortsett fra leverandørlinjen (den første linjen).
For hver konteringslinje som opprettes basert på denne behandlingen, vises nummeret til den brukte
behandlingsregelen i feltet Bokføringsregelnr.
Merk: Leverandørnummer er hovedkriteriet som må finnes på hver konteringslinje. Dette
kopieres nå automatisk til alle linjene ved linjeimport.
Merk: Feltet Bokføringsregelnr. har ingen oppslagsfunksjon og gir ingen effekt hvis den
fylles ut manuelt i Document Center.
For fakturaer som behandles manuelt kan brukeren velge alternativet Forslag fra bokføringsregler på
høyreklikkmenyen i Dokumentliste eller på Prosessering-menyen. Hurtigtastkombinasjonen er CTRL+Skift
+J.
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Merk: Les mer om vilkårene for bokføringsbehandlinger i Visma Business-hjelpefilen.
Splitt kostnad og leverandør på hver sin linje
Med denne innstillingen satt, vil føring av leverandør komme på første linje og kostnad komme på linje 2.
Dette gjelder der det ikke er tolket noen linjer (da vil de komme på forskjellige linjer uansett).
Linje 2 vil bli automatisk laget basert på følgende verdier i linje 1:
•
•
•
•
•
•

Bilagsdato
Valuteringsdato
Debet vil være i henhold til logikken fra ERP-systemet, f.eks fra “Motkonto leverandør” (Business) eller
“Foreslått hovedbokskonto” (Global).
Beløp
Leverandørnr.
Fakturanummer

Innstillingen finner du i Verktøy/Systeminnstillinger/Splitt kostnad og leverandør på hver sin linje.
For Visma Business: Ved å sette denne innstillingen, vil bokføringsreglene i Business også kunne bli kjørt
på fakturaer uten linjetolkning.
Merk: Når Forhåndsregistrering er brukt, anbefaler vi å skru på denne innstillingen, slik at
kostnadsføringen automatisk får en egen linje. Da vil det også være beløp uten MVA som
blir kopiert til linje 2.
Siden kreditnota ikke enda støttes av bokføringsreglene i Business, vil bokføringsreglene ikke kjøres på
kreditnotaer.

Forbedringer 16.00.0
Generelt
AutoInvoice-oppfølging laster ned vedlegg
Tidligere ville ikke den manuelle AutoInvoice-oppfølgingen laste ned vedleggene i en faktura. Dette er nå
rettet opp slik at både AI-oppfølging og manuell nedlasting laster ned:
•
•
•

XML-faktura
fakturabilde
vedlegg

Tolke bankkonto
Document Center regnet det som forskjeller når den tolkede bankkontoen inneholdt "," , ".", og mellomrom.
Dette er nå forbedret slik at Document Center-tolkningen fjerner "," , ".", og mellomrom når tolkede
bankkontoer sammenlignes med bankkontoer lagret i ERP. Dermed vises det ikke lenger en liste med
advarsler om forskjeller i dokumentlisten for slike tilfeller.
Dokumentvisning og skriverformat
Tidligere tok ikke alternativet for utskrift hensyn til skriverinnstillingene. Vi har lagt til en løsning for å la
innstillingene for skriverformat bli slik brukeren angir.
Roter dokument i dokumentvisning for vedlegg
Dokumentrotering for vedlegg ble ikke lagret når man byttet til og fra et annet dokument. Dette er nå rettet
opp slik at roteringen lagres for alle visninger.
Forbedringer i PDF-visningsprogram
Det finnes situasjoner hvor PDF-filen ikke vises som den skal i PDF-komponenten. Derfor oppgraderer vi
alltid PDF-visningsprogramkomponenten i hver Document Center-versjon for å forbedre visningskvaliteten
og behandlingen av PDF-dokumenter.
Tolkning av fakturanummer
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I noen tilfeller fant det automatiske tolkningsprogrammet en kandidat til fakturanummeret som ikke ble
godkjent, og da ble ikke dokumentet lagret. Dette er nå rettet opp slik at automatisk tolkning finner det
riktige fakturanummeret.
KID-tolkning
KID-tolkningen krevde at det var minst 7 sifre, noe som førte til at KID-nummeret ikke ble tolket for
svenske fakturaer.
Siden dette vilkåret ikke er påkrevd i Sverige, har vi fjernet det og tillatt KID-numre med mer enn 7 sifre for
den svenske tolkningen.
Forskjell mellom manuell og automatisk tolkning av leverandøren
Det hendte at leverandøren ikke ble identifisert av den automatiske tolkningen, mens den manuelle
tolkningen av identiteten fungerte som den skulle.
Vi har rettet opp dette slik at både automatisk og manuell tolkning identifiserer leverandøren på samme
måte når det er treff på både bankkonto og organisasjonsnummer.
Sende flere dokumenter samtidig med Autoflow
Hvis man tidligere sendte mer enn ett dokument med Autoflow, ble bare det første sendt. Dette er nå rettet
opp slik at man kan sende mer enn ett dokument med Autoflow.
Inaktive leverandører skulle ikke vises i Konfigurer mottakere på leverandør
Tidligere ville Document Center Verktøy / Systeminnstillinger / Arbeidsflyt / Administrer mottakere på
leverandør vise en liste over alle leverandører. Dette er nå rettet opp slik at inaktive leverandører ikke lenger
blir vist i listen.
Siste oppdateringsdato for arbeidsflyttrinn 0
Den siste oppdateringsdatoen i Document Center-arbeidsflyt for trinn 0 ble oppdatert feil når man jobbet
med godkjenning. Dette er nå rettet opp slik at trinn 0 viser riktig oppdateringsdato.
Mangelnde bankkontonummer
XML-filer med feilaktig bruk av XML-tagger kunne føre til at bankkontonumre (BBAN) ble tolket som
IBAN. Dette er nå rettet.
Tolkning av bankkontonummer
Tolkning av bankkontonummer i PEPPOL BIS 3 formatet, vil alltid prøve å finne BBAN-nummeret og
ikke IBAN. Bankkontonummer med mellomrom eller andre tegn som ikke er tall, ble tidligere tolket som et
IBAN-nummer. Dette er nå rettet.
Visma Business
Autoflow og ordrematch
Dokumenter med ordrematchprofiler ble stoppet i autoflyt fordi ordredokumentprofil ikke bruker
behandlingsregler.
Dette er nå løst slik at dokumenter med manuell ordreprofil kan sendes med Autoflow.
Automatisk overføring til ERP feilet
I sjeldne tilfeller kunne automatisk overføring til ERP feile pga feil balansering av dokumentet godkjent i
Visma.net Approval. Feilen førte også til stopp i kommunikasjonen mellom Approval og Document Center.
Dette er nå rettet, og automatisk overføring til ERP er korrekt.
Visma Global
Se etter leverandørbehandlingsprofil når leverandør opprettes
Tidligere har ikke leverandørbehandlingsprofilen i Global blitt brukt når leverandører opprettes automatisk.
Dette førte til at man opprettet en leverandør som ikke var aktiv og fullt ut brukbar. Det var for eksempel
ikke mulig å oppdatere en slik leverandør fra Document Center.
Dette er nå endret slik at Document Center ser etter standard behandlingsprofil når en leverandør opprettes i
Global.
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Hvis en standardprofil blir funnet, brukes den når leverandøren opprettes. Hvis det ikke finnes noen
standardprofil, blir ikke leverandøren opprettet. Ved manuell oppretting vises en advarsel, og ved
automatisk oppretting legges det inn en advarsel i loggen.
Hvis en leverandør som mangler behandlingsprofil, oppdateres, og behandlingsprofilen kan identifiseres i
de globale innstillingene, vil Document Center legge til behandlingsprofilen til leverandøren.
Send avviste dokumenter på flyt igjen
I tilfeller hvor det er en utenlandsk leverandør og fakturaen ble avvist av godkjenner, men sendt ut igjen
på nytt fra regnskapsfører, så kunne oppdatering av valutabeløp generere en feilmelding som stopper
dokumenter fra å bli sendt til Approval. Dette er nå rettet, slik at det fungerer slik det skal.
Inaktive leverandører vises i leverandørlisten
Inaktive leverandører var synlige i “Administrer mottakere på leverandør”-vinduet (Verktøy/
Systeminnstillinger/Flyt). Dette er nå endret slik at de ikke vises der lengre.
Visma Nova
Automatisk overføring til ERP
Automatisk overføring til ERP er nå fikset, og virker som forventet.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 16.00.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i fremtidige versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, får du en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Vilkår for bruk" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke blir godkjent, viser feilloggene en feilkode med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Omstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av de
tilordnede verdiene kan gå tapt i forbindelse med databasesvikt eller omstart av server. Dette kan føre til
brudd i identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks.
fra 26 til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke funksjonaliteten i Visma
Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, foreslås kun den
eksakte matchen.
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Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen og bilagsart 42 finnes, angis den. Hvis
bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, angis ikke denne verdien.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for 64-biters versjon av Visma Global
I 64-biters-versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
sider som tilføyes til eksisterende bilag gi en feilmelding: "ingen kontakt med Visma Document Centerserveren".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive bedrifter vises ikke i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering med mindre du legger til
bedriftene manuelt i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte bedrifter.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis du opplever at PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan det
bety at plugin-modulen for Adobe Reader i Internet Explorer har krasjet. Prøv å starte datamaskinen på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis vinduet for filnedlasting åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er angitt som standardprogram for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig har blitt installert
på nytt, må brukeren enten starte datamaskinen på nytt, eller åpne Kontrollpanel i Windows og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og rulle ned til PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 15.10.4
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 15.10.4
Forbedringer 15.10.4
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.10.4

I versjon 15.10.4 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.10.4
Felles Visma Document Center
Always use ERP Bank Account when Bank account mismatch
Very often it happens that the Bank account on the invoice is different from the bank account on the supplier
stored in the ERP system.
Document Center uses the interpreted bank account and warns the user about the mismatch, the user then
manually needs to solve the warning in the Interpret Result form, by choosing the preferred bank account in
the Bank account choice popup message.
When handling several invoices at once giving a choice for each one by one was annoying for the users,
therefore the existing setting “Always use ERP Bank Account when Bank account mismatch” was meant
as default choice for the Bank account choice popup message and applied only for manual handling of the
warning.
There are customers who were unhappy with this solution and they prefer to have a general choice applied
for manual and automatic interpretation that would use ERP Bank Account when Bank account mismatch.
Starting with this version we support this scenario as well and there will be a new setting that will allow
“Use the suppliers bank account from the ERP” for automatic import methods and automatic interpretation.
The default value for this setting is off.
The existing setting will be moved to the Interpret Results view and will be renamed to give a better
understanding of its action.
“Always use the supplier's bank account from the ERP” in the Interpretation Results view will apply as a
default choice for the manual interpretation.This will remove the bank account choice popup message.
Merk: This improvement is not in version 16.00, but will be in later versions 16.xx.

Forbedringer 15.10.4
Generelt
PostGiro field is mapped as Bankgiro for Swedish supplier
Priority of bank account interpretation changed so that BankGiro and PostGiro are also supported.
Interpreted bank account priority will be: BANKGIRO > PLUSGIRO > BBAN > LOCAL > IBAN.
For identify the BANKGIRO the following XML tags are used:
•

•

•

•

<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cbc:ID>BG*****</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cbc:ID>BG*****</cbc:ID>
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</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
For identify the PLUSGIRO the following XML tags are used:
•

•

•

•

<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cbc:ID>SE:PLUSGIRO</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cbc:ID>PG*****</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cbc:ID>SE:PLUSGIRO</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cbc:ID>PG******</cbc:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>

Interpret KID/CID from Danish suppliers
We have added a new search pattern to improve identification of the KID value on Danish interpretation.
Comments in the pdf view
External pdf viewers can support adding comments on the documents. When importing a document with
comment on it in Document Center the comment text was not visible.
This is now fixed and comments added on the document externally are visible in Document Center when
the document is imported.
Priority on the voucher line
Priority is a field on the voucher line that can be set by the voucher type used.
When pre registration was used and a final booking line was manually created then the voucher type was
not updating the priority field.
This is now fixed and adding voucher type manually on the final booking line will also update priority..
Visma Business
Automatic transfer to ERP fails
In some cases automatic transfer to ERP was failing due to incorrect balancing on documents completed
in Visma.Net Approval. The failure also stopped the download from Visma.net Approval causing blocked
documents.
This is now corrected and automatic transfer to ERP works correctly.
Visma Global
Reactivate workflow
In the case when foreign supplier is on the invoice, and the invoice was rejected in approval at reactivate,
updating the currency amount field was generating an error, which stopped all the following documents to
be transferred to Approval.
This is now corrected, and reactivate flow combined with foreign suppliers is working as expected,
documents can be transferred to Approval correctly.
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Visma Nova
DC picks up BBAN account from finvoice not IBAN
For Nova integration we have changed the priority of bank account interpretation so that interpreted bank
account priority for Visma Nova: IBAN > LOCAL > BBAN.
This will apply to Nova integration customers and all other ERPs will use previous priority.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.10.4
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
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Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 15.10.2
Forbedringer 15.10.2
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begrensninger og
restriksjoner 15.10.2

I versjon 15.10.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.10.2
Felles Visma Document Center
Display old workflow
Starting with version 15.00 Document Center does not support the old workflow. In order to help the
customers who have recently upgraded form versions older than 11.10 we have made available the old
graphical flow viewer. This can be reached like before in the workflow tab for each document. The old
workflow viewer is activated by a feature toggle in the Visma.Workflow.Client.Windows.exe.config
configuration file.
key="FeatureToggle.ShowDocumentWorkflowV1" value="true"
Default value for this setting is true and could be turned to false in case of any trouble.
Merk: When planning an upgrade from Document Center versions older than 11.10 to
15.xx make sure all the documents have workflow status completed.
ON HOLD status for new documents
There are certain situations when the documents arrive in DocumentCenter New Documents list and they
should not be processed immediately. The user will now have a possibility to mark these documents to be
processed later with a new workflow status called: ON HOLD. The new status should be manually applied
to a document from the right click menu. The documents with workflow status 1 - On Hold can be treated
just like the ones with workflow status 0:
•
•

possible to send on flow
possible to disable flow
Merk: The documents with workflow status 1 - On Hold will not be visible in the Visma
Business Task Overview.

Send to Archive Document
Previously, documents could be sent to the Archive if Workflow was completed or disabled and Accounting
status transferred. Send to Archive Document is a new option available in the Processing menu or in the
right click menu that helps the user sending the document to the Archive by overriding the workflow status
or the accounting status. This will ease up the Archive of documents that are not meant for accounting or
the transfer to ERP. The documents can now be moved directly to Archive from the New Documents list.
The shortcut for this functionality is CTRL-SHIFT-A.
"Save as" functionality in the PDF-viewer
In the Document viewer we have added a Save as functionality. It can be accessed as a button located near
the Save button.
Copy CostCenter/Project/Dimension from XML header to all lines
When a cost unit is interpreted from the invoice header, if there is no other cost unit on the line, the value
will be copied to all the lines.If interpretation does not find a cost unit but cost unit is suggested based on
supplier on the accounting header, this will also be copied to all lines.

Forbedringer 15.10.2
Generelt
Document Viewer Improvement for PDF invoices
The Document Viewer component is upgraded to the latest version and this solves several situations where
pdfs were not displayed correctly.
Display first page of the PDF-document

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 15.10.2 | 39

Document viewer incorrectly remembered the last page number the user saw. This is now corrected and the
last selected page from a multiple page document will not be remember when moving between documents..
When a user selects a document the first page will be in focus.
Import file larger than 40 million bytes
We have changed the max size of a document supported by Document Center from 40 000 000 bytes to 70
000 000 bytes. This is a setting in the config-files that can change.
Autoinvoice configuration form failures when add new mapping
Retrieving the Autoinvoice Setting sometimes fails when opening the Autoinvoice Setting form and this
could cause error messages. This is now fixed by having an unknown state of the setting when reading it
from Autoinvoice fails. This will prevent errors or not responding states in the Autoinvoice Setting form.
Add new AI user require User API key
Add a new user or edit an existing one in the VDC AI settings require the User API key instead of
password.
Attachments are not downloaded from Autoinvoice when running AI FollowUp
When running Autoinvoice Follow up processing for an invoice the Attachments were not downloaded. We
have corrected this and attachments are now downloaded together with the invoice for Autoinvoice Follow
up processing.
BBAN account should have higher priority than IBAN
For accounts that cannot be identified using attributes, the interpretation logic is:
•
•

identified accounts that have only numbers are considered to be bban accounts
identified accounts that have both letters and numbers are considered to be iban accounts

The priority for the bank account candidates remains bban-local-iban.
Approval token should not be deleted after edit document
In case of Approval and pay accounting automation functionality VDC will get the approval token when
the document is approved and paid. When the approved document was edited, the token from the document
property was deleted and the automated payment could not be triggered. This is now corrected and editing
the document will not delete the Approve and Pay token.
Resending rejected documents to Approval will send refreshed values
Resending a rejected document to Approval was failing to send the values in some fields on the document.
This is corrected now and after reactivate flow to Approval of a rejected document, the following fields will
be refreshed and the new values are sent to Approval in case their were edited:
-description
-invoiceNumber
-supplierName
-supplierNumber
-amount
-currency code - isoCode
-creditBankAccount
Preregistration and Discount
When using preregistration the discount line got the preregistration voucher type and preregistration
account. This is now corrected so that the discount line will get the final booking voucher type and the
suggested account should be a cross account on supplier or empty. VAT handling is also fixed for the
discount line in the preregistration context.
Rounding calculation issues
In case of automatic interpretation for suppliers with line import active when the invoice does not have lines
the rounding amount was sometimes incorrectly calculated as the total amount of the invoice and resulted
in incorrect rounding line. This is now corrected and the rounding row is only created as needed with the
correct rounding amount.
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Visma Business
User role Administrator able to change user rights
Previously a user role Administrator could not change user rights if he was not a system supervisor in
Visma Business. This is now corrected and a user with a DocumentCenter Administrator role can change
user rights.
Support for Currency Type 1
When using currency type 1 in Visma Business, the conversion from Amount to Currency Amount in VDC
was calculated wrong. This is now fixed and calculations for currency type 1 works in the same way like in
Visma Business.
Merk: As a result of this change, the currency rate added manually in the Document Center
accounting line will not be supported. Document Center will always use the currency rate set
up in Visma Business.
Visma Global
Create supplier without default handling
When a default handling profile was missing the created supplier was not updatable. Now the supplier is no
longer created if a default handling profile does not exist. If a supplier without a handling profile is updated
in Visma Document Center and a default handling profile is set in Visma Global then that profile is set on
the updated supplier.
Update supplier with Visma Global
Update supplier information had no effect for Visma Global integration, this is now fixed and is possible to
update all the details of the supplier when you start updating supplier in the Interpret Result form .
Visma Nova
New Projects were missing in Visma.Net Approval
Cost units sent to MDM Document Center to MDM were all retrieved as disabled and therefore they were
not visible in Approval. This is now fixed cost units are visible in Approval for Nova customers.
Setting for "EnableMasterDataIntegration"for NOVA is default true
"EnableMasterDataIntegration" setting in the ODBridge Config will always be turned on by default after
upgrading to a new version.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.10.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
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SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 15.10.1
Forbedringer 15.10.1
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I versjon 15.10.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.10.1
Felles Visma Document Center
Visma Business produktlinje

Forbedringer 15.10.1
Generelt
Rejected documents transferred automatically to ERP
Documents with workflow status rejected were incorrectly automatically transferred to the ERP system.
This is now corrected and rejected documents are stopped from automatic ERP transfer.
Approval download stops when Automatic transfer to ERP fails
In certain situations Automatic transfer to ERP fails due to invalid accounting data and this generates a long
error message, impossible to be saved in the Document Center event table. This was also causing Approval
integration stopped and documents were not downloaded anymore. This situation is now treated and long
error messages are trimmed so saving them should not cause any crashes.
Accounting grid improvements
Editing values in the accounting grid was slow in some situations. This has now been improved and waiting
time has been decreased.
IBAN number used instead of Bank Account number
When using PeppolBis3.0 XML format for downloading from Autoinvoice on some invoices Document
Center incorrectly picks up the IBAN instead of bank account number. This is now corrected and Bank
Account number is used instead of IBAN.
Line approver not visible on the accounting line
When selecting a document with line approvers, line approvers were not visible in the accounting grid due
to a refresh problem. This is now corrected and line approvers are displayed correctly.
Document Center services pointing to localhost instead of server machine
Since document Center is running as multiple service applications each Document Center Service will point
to the server machine when trying to connect to the ERP instead of localhost.
Dictionary keys for Product and Quantity not visible
Dictionary keys for Product and Quantity both System and User defined are now visible for all ERP-s.
Visma Business
Visma Global

Visma Nova

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.10.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
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Generelt
Manglende visning av flyt for gamle dokumenter
Fra versjon 15 vises ikke lengre flyt som er laget i versjoner før versjon 11.10 av Visma Document Center.
Dataene om flyten er likevel lagret i databasen, og kan nåes derfra hvis behov.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
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Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 15.10.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 15.10.0
Forbedringer 15.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.10.0

I versjon 15.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.10.0
Felles Visma Document Center
Ny konfigurasjon for linjeimport
Konfigurasjon av linjeimport er nå flyttet til leverandørnivå. Nå er det mulig å slå av linjeimport for
leverandører ved å bruke leverandører med konfigurasjonsformularet for linjeimport under Verktøy/
Systeminnstillinger/Generelt/Linjeimport. Det nye konfigurasjonsverktøyet gir mulighet til å velge alle
eller ingen leverandører, søke i leverandørlisten eller aktivere automatisk opprettelse av linjeimport for
leverandører.
Merk: Innstillingene som ble brukt tidligere basert på system- eller bedriftsnivå, blir nå
konvertert til leverandørnivå.
Eksempel: Tidligere var linjeimport aktivert på bedriftsnivå, etter oppgraderingen vil linjeimport være
aktivert for alle leverandører.
Opprette Autoflow-regel fra den manuelle arbeidsflytprosessen
Det er lagt til et nytt alternativ i Send på flyt-formularet som regnskapsføreren kan bruke til å opprette
Autoflow-regler for nye leverandører. Dette nye alternativet: “Opprett Autoflow-regel for denne
leverandøren” lar deg legge til en leverandørspesifikk AutoFlow-regel når et dokument sendes på flyt
manuelt.
Hvis dette alternativet aktiveres, vil flyten du konfigurerer være knyttet til en leverandør som en Autoflowregel, og neste gang en faktura kommer fra denne leverandøren sendes den automatisk på flyt hvis den
oppfyller Autoflow-valideringen. Alternativet skal være tilgjengelig når ingen Autoflow-regel er knyttet til
leverandøren i dokumentet.
Behandling av "Andre dokumenter" i Document Center
Document Center kan laste ned "Andre dokumenter" fra AutoInvoice.
"Andre dokumenter" som behandles for øyeblikket, er:
•
•
•
•

Receipt
Remainder
Payment
Other

Etter nedlasting blir disse dokumentene behandlet som andre inngående dokumenter. Basert på den
tilknyttede dokumentprofilen kan de havne i mappen for nye dokumenter, sendes på flyt, opprette
bestilling og overføres til ERP eller arkiveres direkte i arkivmappen uten bestilling. Aktivering av
importbilag fra AutoInvoice-funksjonen kan gjøres med alternativene Add eller Edit på AutoInvoicekonfigurasjonsskjermen. Behandle andre dokumenter i Document Center må også aktiveres i Verktøy/
Systeminnstillinger/Generelt for Visma Business-integrasjon.
Standard kreditnotaprofiler
Det finnes nå standard kreditnotaprofiler basert på ERP-behandlingsregler for å gjøre det enkelt å
konfigurere dokumentimporten.
Dette kan fremdeles redigeres i Verktøy/Dokumentprofiler for å få den beste konfigurasjonen for kunden.
Kreditnota-dokumentprofiler kan også brukes til å konfigurere AutoInvoice-import eller Autoimport.
Når en oppføring redigeres i konfigurasjonsformularet for Autoinvoice og Autoimport, foreslås den mest
brukte dokumentprofilen. Brukeren kan beholde forslaget eller endre profilen.
Rabatt-linje
Document Center 15.10 vil støtte rabatthåndtering på dokumentnivå når XML-fakturaen tolkes.
Når rabatten i fakturaen skal tolkes, legges det nye ordet Rabatt inn i ordlisten. Denne ordlisten vil ha
systemdefinerte nøkkelord for PEPPOL BIS XML-formatet, mens andre formater kan konfigureres ved at
brukeren legger til brukerdefinerte nøkkelord.
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For PEPPOL BIS XML-formatet inneholder XML-filen verdien Allowance Charge Indicator (indikator for
fradragsposter og gebyrer). Når denne har verdien usann, tolker Document Center beløpet som en rabatt.
Basert på den tolkede verdien opprettes en ny konteringslinje, og den foreslåtte kontoen på denne linjen vil
være motkontoen som er angitt for leverandøren.

Forbedringer 15.10.0
Generelt
Oppdater en leverandør manuelt fra vinduet med tolkningsresultater
Hvis VDC oppretter en leverandør med et generisk navn (kan ikke tolke et navn), kan regnskapsføreren nå
oppdatere dette fra Document Center-formularet for tolkningsresultater. Hvis denne leverandøren kobles til
fakturaen, bør endringer oppdatere den gjeldende leverandøren.
Forfallsdato på avviste dokumenter
Endret forfallsdato for et dokument i "Til godkjenning"-listen med arbeidsflytstatusen Avvist, ble ikke vist i
Visma.net Approval etter at knappen "Godkjenn" ble trykket for å sende det på nytt til Approval. Dette er nå
rettet opp slik at forfallsdatoen oppdateres i Approval når dokumentet sendes på nytt på flyt.
E-post for leverandøraktivering
Når e-post for leverandøraktivering ble sendt, hendte det at Document Center ikke brukte riktig epostadresse (fra Aktør-tabellen). Hvis e-postadressen til en leverandør ble endret i Visma Business, ble den
ikke synkronisert i formularet SupplierActivation. Dette er nå forbedret slik at riktig e-postadresse brukes
når e-posten for leverandøraktivering sendes.
Grense på 500 for enheter i oppslagsformular
Document Center brukte å ha en grense på 500 enheter i oppslagsformularer for å unngå ytelsesproblemer.
Denne grensen er nå fjernet slik at brukeren kan bruke alternativet Vis mer til å vise de neste 500 enhetene.
Legg til vedlegg som godkjenner
Godkjenneren kan nå legge til vedlegg ved å bla gjennom, dra og slippe eller høyreklikke og velge Legg til /
Legg til vedlegg på Rediger-menyen. Godkjenner kan ikke slette vedlegg.
Brukerbasert kolonneoppsett
Det oppstod et problem med store/små bokstaver når innstillingene for kolonneoppsett ble lest, ved at
brukerinnstillingene for kolonneoppsett ikke alltid ble hentet. Dette er nå rettet opp, innstillingene for
kolonneoppsett fungerer nå som de skal.
AutoInvoice bruker API-nøkkel skjult av sikkerhetsgrunner
Nå blir brukeridentifikasjonsnøkkelen skjult i AutoInvoice-konfigureringen og Manuell nedlastning fra
AutoInvoice for å unngå sikkerhetsproblemer eller svindelforsøk.
Visma Business
Arbeidsflytmaler genereres basert på en Authorization Responsible (tilordnet ansvarlig) angitt i
Visma Business
Hvis Authorization Responsible ble angitt i Visma Business for leverandøren, ble det automatisk opprettet
en mal i Document Center-flytgruppen som ble koblet til leverandøren når dialogen for sending i flyt ble
åpnet. Denne virkemåten var feil, og malen som ble opprettet var unyttig.
Dette er nå rettet opp. Nå blir det ikke lenger opprettet unyttige maler. Den ansvarlige personen blir
fremdeles foreslått på flyt basert på Authorization Responsible i tabellen Leverandør i Visma Business.
Valutakurs overskrevet med ERP-verdi
Når du endret valutakursen manuelt og la til et nytt valutabeløp, ble vekslingskursen overskrevet med den
som var angitt i ERP.
Dette er nå endret slik at vekslingskursen som legges inn manuelt av brukeren, beholdes når beløpet
beregnes.

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 15.10.0 | 49

Visma Global
Kryssreferanse bruker feil beløp
Når du brukte en kryssreferanse i VDC, ble beløpet fra CrossRef-bilaget brukt feil. Dette er nå rettet opp.
Restbeløpet brukes nå til å følge Global-funksjonaliteten.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.10.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Manglende visning av flyt for gamle dokumenter
Fra versjon 15 vises ikke lengre flyt som er laget i versjoner før versjon 11.10 av Visma Document Center.
Dataene om flyten er likevel lagret i databasen, og kan nåes derfra hvis behov.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
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Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 15.01.2
Emner:
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Nye funksjoner 15.01.2
Forbedringer 15.01.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.01.2

I versjon 15.01.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.01.2
Felles Visma Document Center
Visma Business produktlinje

Forbedringer 15.01.2
Generelt
Rejected documents transferred automatically to ERP
Documents with workflow status rejected were incorrectly automatically transferred to the ERP system.
This is now corrected and rejected documents are stopped from automatic ERP transfer.
Approval download stops when Automatic transfer to ERP fails
In certain situations Automatic transfer to ERP fails due to invalid accounting data and this generates a long
error message, impossible to be saved in the Document Center event table. This was also causing Approval
integration stopped and documents were not downloaded anymore. This situation is now treated and long
error messages are trimmed so saving them should not cause any crashes.
Accounting grid improvements
Editing values in the accounting grid was slow in some situations. This has now been improved and waiting
time has been decreased.
IBAN number used instead of Bank Account number
When using PeppolBis3.0 XML format for downloading from Autoinvoice on some invoices Document
Center incorrectly picks up the IBAN instead of bank account number. This is now corrected and Bank
Account number is used instead of IBAN.
Line approver not visible on the accounting line
When selecting a document with line approvers, line approvers were not visible in the accounting grid due
to a refresh problem. This is now corrected and line approvers are displayed correctly.
Document Center services pointing to localhost instead of server machine
Since document Center is running as multiple service applications each Document Center Service will point
to the server machine when trying to connect to the ERP instead of localhost.
Visma Business
Visma Global

Visma Nova

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.01.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Manglende visning av flyt for gamle dokumenter
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Fra versjon 15 vises ikke lengre flyt som er laget i versjoner før versjon 11.10 avVisma Document Center.
Dataene om flyten er likevel lagret i databasen, og kan nåes derfra hvis behov.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
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Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram

©

Visma Software International AS |

Kapittel

9

Visma Document Center 15.01.1
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Nye funksjoner 15.01.1
Forbedringer 15.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.01.0

I versjon 15.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.01.1
Felles Visma Document Center
Memory usage improvements
VDC server is now splitted on five separate services and each needs database connections. In smaller
server installations this could increase the memory needed for VDC to run. To avoid this we have added the
following improvements:
•
•
•

Autoimport service: if the autoimport folder is not set the service will not log on to ERP companies and
will not use cached database connections.
Autoinvoice service: if a company does not have a mapping to an Autoinoice company the Autoinvoice
service will not log on to ERP companies and will not use cached database connections.
Configurable number for the cached database connections for the following services:
•
•
•

Autoimport
Autoinvoice
DocumentCount

These services configuration file has a setting called MaxCachedDatabaseConnections with a default
value of 100 (i.e. the current hard-coded value); By adjusting these value, one can control how many
database connections are cached in memory thus controlling some of the memory consumed by each
service;
Visma.net AutoInvoice
AutomaticFollowUp for missing Autoinvoice invoices
Sometimes users' experiences invoices are not downloaded from Autoinvoice, they show up in the
Autoinvoice Followup window. These can be manually re-downloaded and the most often invoice
is successfully downloaded with all related files. The AutomaticFollowUp will automatically retry
downloading the invoices marked as not downloaded.

Forbedringer 15.01.1
Generelt
Net Amount posted in the TotalAmount field for invoices downloaded from Autoinvoice
Invoices downloaded from Autoinvoice had an incorrect behavior to save the Invoice Net Amount in the
Amount field. This was a mapping issue between the information coming from Autoinvoice and Document
Center fields. This is now corrected and all Amount values are saved in the correct Document Center fields.
Total Amount posted in the VAT Amount field for invoices downloaded from Autoinvoice
Invoices downloaded from Autoinvoice had an incorrect behavior to save the Invoice Total Amount in
the VAT Amount field. This was a mapping issue between the information coming from Autoinvoice and
Document Center fields. This is now corrected and all Amount values are saved in the correct Document
Center fields.
Reminder emails sent more often that it should
In certain situations reminder emails were sent more often than it was set up for the same documents, in this
case sending on flow was also causing a crash of Document Center Client. This is now solved and reminder
emails are sent correctly based on email settings also any crash due to email sending is avoided.
Sending documents as email
Send document as email and Send reminder for the document returned an error and the messages were not
sent. This is now solved.
Sent on flow date
The date when the document was sent on flow was updated with the last update on document date. This is
now corrected for documents sent on internal document center flow.
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Autoflow and Per rule option
In case of Autoflow rules where "Per rule" combined with both options xml and pdf stopped Autoflow was
not working when using it. This is now solved and if the document passes the validation, autoflow works as
expected.
Loading Archive document list
Using grouping functionality in the document. was causing slowness on loading documents. This is now
improved and loading grouped document list should work without any slowness.
Missing printer menu in pdf viewer
The PDF viewer is missing the printer options . This is now fixed and when Print is chosen you can also
choose which page of the document or which printer you can print to.
Visma.net AutoInvoice
Overlapping download intervals with Autoinvoice
Visma.net Autoinvoice recommends that successive download intervals should have an overlapping period
to avoid any time gaps that would cause invoices to be missed; The overlapping period will be the default
10 minutes.
Interpreted value stops next invoices to be downloaded Autoinvoice
In some cases the invoice downloaded from Autoinvoice contains values that are not valid for Document
Center to be saved. In such cases Document Center did not save the invoice and also stopped downloading
next invoices. This is now fixed and validation failing of interpreted values will not stop invoices to be
downloaded.
Visma Business
Slowness when transfer to ERP
In some cases on very large environments transferring more than one document to ERP might be slow,
seems like pressing the transfer to ERP button does not have any reaction. To avoid confusing situations
there will be a progress bar that shows progress for the transfer to ERP action.
Visma Global
Workflow initiator name was not displayed
There were situations when workflow initiator name on workflow step 0 was missing and displayed as
unknown (-1). This is now solved and the workflow initiator name (employee name and no) are displayed
correctly.
Visma Contracting
Warning about closed order number
When the Invoice is downloaded from AutoInvoice order number is interpreted automatically. In case the
order status is closed in contracting, the user does not get any warnings about the closed status. This is now
fixed. Warning is presented in the note field.
Negative lines on zero amount invoices is interpreted incorrectly
Invoices having zero as total amount and credit lines, the negative line was not interpreted as a credit line.
This is now improved, negative lines are correctly interpreted as credit lines.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Manglende visning av flyt for gamle dokumenter
Fra versjon 15 vises ikke lengre flyt som er laget i versjoner før versjon 11.10 avVisma Document Center.
Dataene om flyten er likevel lagret i databasen, og kan nåes derfra hvis behov.
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Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
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Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Kapittel

10

Visma Document Center 15.01.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 15.01.0
Forbedringer 15.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.01.0

I versjon 15.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.01.0
Felles Visma Document Center
Vise PDF-fakturaer i Document Center uavhengig av PDF-lesere
Document Viewer har blitt forbedret, og bruker nå en intern komponent som er uavhengig av Adobe til å
vise PDF-fakturaer.
Dette gjelder for:
•
•
•

Visningsprogrammet i VDC-klienten
Visningsprogrammet for Tolk resultatskjema
Visningsprogrammet for ERP-dokument

Visningsprogrammet vil fremdeles tillate følgende funksjoner i PDF-dokumentet fra høyreklikkmenyen:
•
•
•
•
•
•

Merk og kopier tekst
Roter
Skriv ut
Søk
Sett valgte side som første side
Slett side
Merk: Ved rediger dokument-operasjoner som Slå sammen og Splitt, blir PDF-filene
fremdeles konvertert til TIFF-format.
Merk: Det er mulig å gå tilbake til det gamle PDF-visningsprogrammet fra Adobe
DC ved å redigere konfigurasjonsfilen på klienten, i delen AppSettings med nøkkelen
FeatureToggle.UseBrowserPluginPdfViewer.

Verktøy for Autoinvoice-import for testing/støtte
Autoinvoice-importverktøyet kan brukes til å støtte manuell nedlasting av fakturaer fra Autoinvoice hvis
automatisk nedlasting feiler. Det manuelle Autoinvoice-nedlastingsalternativet er lagt til under Toolsmenyen og vises bare for Administrator-roller. Konfigurasjonsdetaljer må legges til under user APInøkkelen og CompanyUUID. Faktura kan hentes basert på faktura-ID eller perioden. Mekanismen for å
unngå duplikater er lik den som brukes ved automatisk nedlasting.
Tolking av Enhet
Tolkning av "Enhet" fra en XML-faktura blir nå validert mot ERP. Dette håndteres nå bedre siden både
XML-elementene og -attributtene vurderes når denne informasjonen angis på bilagslinjen.
Sortering/søk i Autoimport-konfigureringen
Sortering og søk gjennomføres når for Firmanavn-kolonnen i Autoimport konfigurasjon-vinduet.
E-post med varsling for avviste dokumenter
Nå sendes en e-postmelding med varsel om avviste dokumenter.
Tilbakestill alt-knapp for leverandøraktivering for elektroniske fakturaer
Vinduet Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer har nå knappen Tilbakestill alt som utfører en
samtidig Siste varsling for alle oppføringer i tabellen.
Merk / opphev merking av alle oppføringer i Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer
Nå kan du merke eller oppheve merkingen av alle oppføringene i skjemaet Leverandøraktivering for
elektroniske fakturaer, slik at flere oppføringer kan behandles samtidig.
Dato for siste manuelt importerte faktura lagt til i Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer
Nå er det lagt til en kolonne med datoen en manuelt importert faktura sist ble importert, i vinduet
Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer.
Nye systemdefinerte nøkkelord for kreditnotaer
Følgende systemnøkkelord er lagt til for å styrke gjenkjenningen av bankkonto i kreditnotaer: CreditNote
\cac:PaymentMeans\cac:PayeeFinancialAccount\cbc:ID
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Autoimport-innstilling for å bruke OCR på alle sider
I tidligere versjoner var det umulig å bruke OCR på alle sidene når dokumentet ble importert ved hjelp av
Autoimport. Dette er nå løst. I skjemaet Autoimport konfigurasjon \ Rediger profiler det nå mulig å velge
dette ved å merke av for alternativet OCR alle sider.

Visma Business
Kopier innstillinger fra malselskapet til målselskapet
Nå kan VDC kopiere innstillinger fra et malselskap til et nyopprettet selskap i Visma Business. Dette kjøres
når veiviseren Opprett selskap kjøres i Visma Business og et malselskap brukes.
Merk: Forutsetningen er at innstillingene må legges til på forhånd i malselskapet.
Deaktiver popup-melding med bankkontovarsel
I den tidligere versjonen var det umulig å deaktivere popup-meldingen som ble returnert når den tolkede
bankkontoen var forskjellig fra den i ERP-systemet. Dette er nå endret ved at en ny innstilling er lagt til
i Verktøy -> Systeminnstillinger -menyen: Bruk alltid ERP-verdi ved manglende samsvar mellom
bankkontoer.
•
•

Når det er merket av for dette alternativet, vil bankkontoen som brukes ved betalingen, alltid være den
fra ERP-systemet.
Når dette alternativet ikke er avmerket og det oppstår et manglende samsvar mellom bankkontoer,
vises en popup-melding hvor brukeren får mulighet til å velge hvilken bankkonto som skal brukes ved
betalingen.

Hvis Gjør dette for alle velges, brukes den valgte bankkontoen på alle dokumenter i Tolk resultatskjema.
Nytt felt i Visma Business-skjemaet for ordreoppslag
Feltet Fakt. beløp i fremt. (innenlands) er lagt til i skjemaet for ordreoppslag for Visma Businessinstallasjoner.

Visma Global
Søk i kredit- og debetkontoer
Hvis du skriver ett siffer i debet-kredittkontoen, vises alle kontoer som starter med det sifferet. Hvis du
skriver to sifre, vises alle kontoer som starter med disse sifrene.
Hvis du vil søke etter noe som inneholder et siffer / en siffersekvens, skriver du inn % etterfulgt av sifferet/
sekvensen i oppslagsskjemaet til kontoene du trenger.
Visma Nova
Finvoice 3.0 standard finvoice-stilark
Standard formatversjonen ved nedlasting av Finvoice er nå Finvoice 3.0
Kostnadskonto basert på MVA%
Nova har en innstilling i leverandørregisteret hvor de kan angi kostnadskontoer per MVA%. Denne
innstillingen brukes nå i VDC. Hvis en leverandørspesifikk kostnadskonto per MVA% er angitt, vil den
brukes først når kostnadskontoen angis.
Visma Contracting
Standard hovedbokskonto for innkjøp fra leverandører i Contracting
VDC leser nå leverandørenes standard hovedbokskonto fra Visma Contracting. Hvis det er tilgjengelig,
brukes det i stedet for kontoen som er angitt i bilagstypen.
Autoflow for Autoinvoice-import.
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Fakturaer som mottas fra AutoInvoice, ble ikke automatisk sendt på flyt basert på saksbehandleren. Dette er
nå fikset. Det er nå lagt til en ny kolonne i AutoInvoice-tilordningstabellen for å støtte dette.

Forbedringer 15.01.0
Generelt
Windows-meny vises når XML-dokumentvisning klikkes
Når man høyreklikket XML-dokumentvisning, ble feil Windows-meny vist. Dette er nå løst.
DocCenter tolker feil beløp i stedet for beløpet
det var umulig å tolke beløpet hvis beløpet = 0 på PDF-fakturaen. Dette er nå løst. Null-beløp blir nå riktig
tolket.
Fakturaref. feil tolket
Det var et problem med den danske OCR-tolkningen hvor feil verdier ble valgt for fakturareferansen. Dette
er nå løst.
Bedre kvalitet på TIFF-bilder
Kvaliteten på TIFF-bilder er forbedret til en konsekvent standard. Dette inkluderer TIFF-bilder opprettet
fra:
•
•
•

Konverterte PDF-filer
Oppdelte PDF-filer
PDF-filer som har blitt redigerbare

Bedre ytelse ved behandling av store dokumenter
Ytelsen har blitt bedre på følgende områder:
•
•
•

Import og tolking
Visning av fakturaen i skjemaet for tolkningsresultater
Oppdeling av dokumenter

Rullende TIFF-bilder
Rullende TIFF-bilder er nå rettet opp.
IRF-skjema åpnet i bakgrunnen
Hvis du gjorde noe i fullskjermmodus mens tolkningen kjørte, ble IRF-skjemaet åpnet i bakgrunnen slik at
man fikk inntrykk av at VDC hadde stanset. IRF-skjemaet skal alltid åpnes foran VDC-hovedskjemaet, på
den samme skjermen. Dette er nå løst.
Dokumentopplasting fra godkjenning
PDF-fakturaer som ble lastet opp i godkjenning, kom som et vedlegg til Document Center. Dette er nå rettet
opp.
Kundenummer i det eksterne arkivet
En kundekolonne har blitt lagt til i Kunde-fanen i det eksterne arkivet.
Feil datoformat i OCR
Når datoen tolkes i internasjonal OCR, bruker vi nå EU-standarden (dd-mm-åååå) i stedet for USAstandarden (mm-dd-ååå). Svensk OCR hadde et tilsvarende problem. Dette er nå rettet opp.
Kopier / lim inn
Hvis du kopierte feltet fra leverandøren og limte det inn i tekstfeltet ved å bruke CTRL+C og CTRL+V, var
det bare tallet som ble limt inn. Dette er nå rettet opp. Nå blir også navnet limt inn.
Eksterne arkivproblemer
Flere problemer ble rettet opp i det eksterne arkivet:
•

JPG-filer lagret i TIFF-format som ikke kunne åpnes
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•

Nå inneholder kolonnen Dokumentfil fakturaen (XML-fil eller bilde), og den andre kolonnen har ZIPfilen med vedlegget (TIFF-fil) i tillegg til fakturaen (hvis den er en XML-fil, vil den også inneholde
HTM-filen).

Leverandøraktiveringsrapport mangler e-postadresse
Leverandørens e-postadresse mangler fra leverandøraktiveringsrapporten. Dette er nå rettet opp.
Riktig visning av enhetsnavn
Det var et problem i regnskapsrutenettet hvis man merket en enhet og deretter forlot cellen, for da ble bare
enhets-ID vist, ikke navnet. Dette er nå rettet opp. Nå vises enhets-ID med NAVNET i parentes.
Bankkonto ble bare matchet hvis den inneholdt en tankestrek
Svenske bankgiro- og bankkontonumre vises nå korrekt enten de inneholder en tankestrek eller ikke.
Ved tolkning av XML PEPPOL BIS-3 ble IBAN hentet ut i stedet for BBAN
IBAN-nummeret ble feilaktig valgt fra PEPPOL BIS-3-fakturaer. Dette er rettet opp. BBAN blir nå valgt
når det passer.
Logging av Autoinvoice – FEIL – uten at noe var galt
Når det ikke var flere fakturaer som kunne importeres fra Autoinvoice, ble det logget som en feil. Dette er
rettet opp. Nå blir dette logget som informasjon i konsollen.
OCR finner feil firmanummer
Det var vanskelig å finne selskapet når man brukte dansk for OCR og la til CVR som et brukerdefinert
nøkkelord. Dette er rettet opp.
Overordnede avbrytes ved bruk av videresending
For å styrke sikkerheten ved godkjenning av fakturaer, vil ikke en godkjenner lenger kunne videresende
dokumentet til en mottaker som han/hun er overordnet til.
Leverandøraktiveringsrapport
Vinduet Leverandøraktivering og Excel-rapporten Leverandøraktivering inneholdt ikke de samme
kolonnene. Kolonnen Ikke send varsling er nå lagt til i Excel-rapporten.
Når man velger Endre dokumentinfo, vises popup-vinduet på primærskjermen
Når man velger Endre dokumentinfo, ble popup-vinduet åpnet på primærskjermen hvis man brukte
flere skjermer og VDC-klienten var åpnet på den andre skjermen. Nå plasseres popup-vinduet midt på
hovedvinduet.
Slå sammen dokumenter
Det fungerte ikke å slå sammen flere dokumenter med høy oppløsning. Dette er nå rettet opp ved å minske
fargedybden i utdataene, noe som gir litt redusert visuell kvalitet på resultatdokumentet.
Viser forrige XML-dokument
Dokumentlisten blir nå riktig oppdatert etter påføring av filtere.
Feilmelding når man opprettet ny autoflow-regel
Det ble vist en feilmelding når man opprettet en ny autoflow-regel basert på eksisterende flytgrupper. Dette
er nå fikset.
XML-dokumenter fra det eksterne arkivet blir ikke vist som de skal
Noen XML-dokumenter fra det eksterne arkivet hadde ikke riktig genererte HTML-filer. Dette skyldtes et
manglende stilark. Dette er nå rettet opp ved at det brukes et standard stilark hvis den relaterte stilarkfilen
mangler når XML-filen ekstraheres i arkivet.
Legg til "today()" som standardverdi for "Sist hentet"
Når en ny tilordning legges til i "AutoInvoice konfigurasjon", vil standardverdien for "Sist hentet" være
dagens dato.
Faktura fra AI til VDC feiler
BOM-koding fjernet hvis dette stanser generering av visning av den nedlastede fakturaen.
Manglende vedlegg fra Autoinvoice
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Standard MaxReceivedMessageSize og maxReceivedMessageSize er nå økt for å tillate mottak av fakturaer
med større vedlegg.
Visma Business
Send på flyt-problem med gammel ordrematch
Det oppstod et problem når et dokument hadde deaktivert flyt etter at dokumentprofilen ble endret fra
automatisk ordrematch til gammel ordrematch. Dette er nå rettet opp.
Tolkningsordliste – Leverandørspesifikt alias fungerer ikke
Det leverandørspesifikke aliaset i tolkningsordlisten fungerte ikke som det skulle. Hvis en leverandør som
var riktig definert i Visma Business (med organisasjonsnummer og bankkonto), ble funnet i VDC i tolkning,
ble likevel ikke ordlisten til det leverandørspesifikke aliaset brukt. Dette er nå rettet opp.
Tolkning av "Linjeavdeling" fra XML-faktura
Kostnadssteder som er tolket fra fakturalinjer, lagres i regnskapsrutenettet og blir ikke overskrevet av
forslag fra hovedbokskontoen.
Fakturaer med 0-beløp til ERP
Document Center vil nå tillate at fakturaer med 0-beløp, overføres til Visma Business
Støtte for sperrede alfanumeriske organisasjonsenheter
Det var mulig å angi deaktiverte alfanumeriske organisasjonsenheter R7-R12 direkte på bilagslinjen selv om
disse kostnadsstedene ikke ble vist i oppslagsskjemaer. Dette er nå fikset.
Visma Global
Mistet tilkobling når Global server startes på nytt
Hvis Global-serveren (rg_srv.exe) stanser, kan ikke VDC-klienten hente informasjon, noe som fører til at
regnskapsrutenettet deaktiveres og dokumentlisten tømmes. Dette er nå rettet opp.
VDC/VG-problem ved ordrematch
Antall elementer er nå tilgjengelig i ordreskjemaet for Visma Global. I tillegg vil det nå tas hensyn til antall
enheter ved beregning av Linjesum og Linjesum i valuta.
Tar bare hensyn til Rabatt 1
Rabatt I, II eller III blir nå brukt når Sum ordre beregnes i VDC-ordreskjemaet.
Versjon 15. Linjeimport tolker ikke leverandør på 2. linje
For Visma Global ble ikke leverandørens mothovedbokskonto brukt under linjeimport. Dette er nå fikset.
Visma Nova

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
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Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 15.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 15.00.0
Forbedringer 15.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 15.00.0

I versjon 15.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 15.00.0
Felles Visma Document Center
Forbedret serverytelse for store installasjoner
Kjøring av enkelttjeneste (Visma.Workflow.Server.exe) for Visma Document Center førte ofte
til flaskehalser for de største installasjonene våre. Disse flaskehalsene førte til forsinkelser ved
dokumentimporter, visning av feil dokumentantall og ved samhandlinger med ERP.
Dette er tatt hånd om ved at oppgavene som kjøres i Visma.Workflow.Server.exe, deles opp i flere atskilte
tjenester. Blant disse nye tjenestene finner vi:
•
•
•
•

Autoinvoice-tjenester (import av inngående fakturaer og andre dokumenttyper)
Autoimport
OnDemand-integrering (godkjenning, MDM)
Dokumenttelling;

Resten av oppgavene kjøres fortsatt i Visma.Workflow.Server. Den nye ODBridge-tjenesten har samme
funksjonalitet som den gamle bortsett fra at den ikke vil koble til serveren.
Både det frittstående VDC-installasjonsprogrammet og installasjonsprogrammet for Visma Business
produktlinje vil installere, konfigurere og starte disse nye tjenestene automatisk.
Ny AutoFlow-innstilling for XML-fakturaer
AutoFlow-funksjonen aktiverer automatisk sending av fakturaer i godkjenningsarbeidsflyten. Denne
funksjonen kunne bare aktiveres/deaktiveres på bedriftsnivå. Dette ville sende dokumentene på flyt som
først skulle gjennomgås fordi datakvaliteten på de tolkede dokumentene kunne variere mye avhengig av
utgangspunktet for tolkningen. Man kan for eksempel stole mer på XML-dokumenter fra leverandøren.
Tilsvarende vil fakturaer som tolkes fra bildefiler, inneholde flere feil slik at de bør gjennomgås av
regnskapsføreren før de sendes på flyt. Nå kan du også konfigurere om et dokument skal sendes på
AutoFlow basert på "utgangspunktet" for tolkningen (XML eller bilde).
I konfigurasjonsvinduet for AutoFlow kan du velge at AutoFlow skal brukes for:
•
•
•

Dokumenter som opprinnelig er i XML-format
Dokumenter som opprinnelig er PDF/bilde-format
Per regel
•

Hvis per regel er angitt, vil de to første alternativene vises i AutoFlow-redigeringsvinduet.
Merk: Alle dokumenter kan, uansett opprinnelig konfigurasjon, fremdeles sendes med
Autoflow hvis man velger alternativet Send dokumentet på Autoflow på hurtigmenyen.

Varsel om manglende samsvar i leverandørens bankkontonumre
En melding vises hvis den tolkede bankkontoen avviker fra bankkontoen til den leverandøren i ERP.
Meldingen vises fra vinduet med tolkningsresultater.
Visma Business produktlinje
Bruk maler til å opprette leverandører
Når du oppretter en leverandør manuelt, kan du velge en mal for en Visma Business-leverandør. Bedriften
kan få tildelt en standardmal i Visma Business som brukes til automatisk opprettelse av nye leverandører.
Visma Global
Godkjenne Visma Global-betalinger i Visma.net Approval
Visma.net Approval har en funksjon hvor godkjenneren også kan godkjenne at fakturaen betales via Visma
AutoPay. Denne funksjonen vil bli tilgjengelig for Visma Global-kunder.
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Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du bruker Visma.net Approval, ikke via
arbeidsflyten i Visma Document Center.
Merk: For å kunne bruke denne funksjonen i Visma.net Approval, må du bruke Visma
Document Center versjon 15.00 eller senere og Visma Global versjon 15 eller senere.
Driftsmidler
En Driftsmidler-kolonne er lagt til i regnskapsrutenettet. Driftsmidler kan angis eller velges fra en liste ved
å trykke på F12. Driftsmidler konfigureres i Visma Global.

Forbedringer 15.00.0
Generelt
Ingen reaktivert godkjenningsflyt for tekstfelt
Når man tidligere brukte linjeattestanter for et dokument, ble flyten reaktivert hvis det ble gjort endringer
på konteringslinjen når dokumentet hadde statusen 30 (fullført). Hvis noen nå gjør endringer i tekstfeltet,
siden tekstfeltet er det som brukes mest til interne kommentarer, blir ikke dokumentet sendt på nytt til flyten
(dette gjelder bare ved endringer i tekstfeltet, for endringer i andre felt vil flyten reaktiveres).
Avvis-knappen forsvant
I noen scenarioer ble ikke Avvis-knappen vist for dokumenter i flyten. Dette er løst.
Velg ERP-dokumentantall inkluderte avviste dokumenter
I formularet Velg ERP vil kolonnen Til godkjenning nå også omfatte dokumenter med statusen avvist.
Eksternt arkiv mangler hovedbokstransaksjoner
Hovedbokstransaksjoner ble ikke vist når bilagsdatoen var tom. Dette er nå løst.
Oppdater til-feltet hadde alltid "Ingen" som standardverdi
I formularet for tolkningsresultater kan man oppdatere det tolkede organisasjonsnummeret til ERPsystemets organisasjonsnummer. Som standard skal denne innstillingen alltid bruke Ingen som
standardverdi, men dette skjedde ikke alltid. Dette er løst.
Fargeformat i Avanserte innstillinger førte til VDC-krasj
VDC ville krasje når man klikket på innstillingen "Color format" (fargeformat) som ble funnet i formularet
for rutenettinnstillinger i enten vinduet AutoInvoice konfigurasjon eller Autoimport konfigurasjon. Dette er
nå fikset.
Vedlegg forsvant når to dokumenter ble slått sammen
Vedleggene fra kildedokumentet forsvant når to dokumenter som begge inneholdt vedlegg, ble slått
sammen. Dette er nå fikset.
Markørposisjon når dokumenter slettes
Når et dokument i dokumentlisten ble slettet, ble markøren plassert øverst i listen igjen. Dette er løst.
Markøren blir nå stående i riktig listeposisjon.
Dårlig bildekvalitet når JPG-bilder roteres
Bildekvaliteten til roterte JPG-bilder har blitt forbedret. Bildet blir ikke lenger konvertert til svart-hvitt.
Dette bør styrke detaljrikdommen, spesielt ved skanninger med dårlig kvalitet.
Menyalternativet Oppfølging AutoInvoice fungerer ikke
Når Oppfølging AutoInvoice ble valgt fra Prosessering-menyen, ble Oppfølging AutoInvoice-formularet
bare åpnet hvis det var problemer med én eller flere fakturaer. På hurtigmenyen ser du informasjon om det
valgte dokumentet og får mulighet til å laste ned dokumentet på nytt.
Problem når dokument må sendes på nytt til mottaker
Hvis et dokument ble sendt for andre gang til samme mottaker, ble det liggende i listen med statusen 20.
Dette er løst. Dokumentet vil nå returneres til avsenderbrukeren.
Manglende oversettelse i Autoimport konfigurasjon
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Nå vises de riktige oversettelsene i formularet Autoimport konfigurasjon.
Kopier og lim inn i tekstfelt
Når man limte inn noe i tekstfelt i rutenettet, ble hele celleinnholdet overskrevet selv om celleinnholdet ikke
var merket. Dette er løst. De innlimte verdiene plasseres nå der markøren befinner seg.
IBAN- og BBAN-tolkning i PeppolBis2.0
Det fantes et scenario hvor IBAN og BBAN ikke ble riktig tolket fra fakturaer i PEPPOL BIS 2.0-formatet.
Dette skyldtes at de samme taggene ble brukt for begge verdiene. Dette er nå rettet opp.
Feil avrunding ved manuell XML-import
Når man importerte en XML-faktura manuelt med automatisk tolkning, ble det opprettet en ekstra
avrundingslinje. Dette skjedde når linjeimport var aktivert. Dette er nå fikset.
Flytgrupper hvor kun én trenger å godkjenne
Det var et problem hvor maler med godkjenning i flere trinn, ikke beholdt avmerkingen ved innstillingen
Kun en av dem må godkjenne for trinn 2 når dokumentet var sendt på flyt. Dette er nå fikset.
Eksternt arkiv med flere TIFF-/JPG-filer viser kun den første siden
Dokumenter med flere sider i TIFF- eller JPG-formater, inneholdt bare den første siden i det eksterne
arkivet. Dette skjedde ofte for sammenslåtte dokumenter. Dette er nå rettet opp slik at alle dokumentsidene
er tilgjengelige i det eksterne arkivet.
Manglende felt i XML-ordbok
Du kan nå legge til brukerdefinerte nøkkelord for å tolke disse verdiene: Produktnummer, Enhet og
Mengde.
Merk: Enheten fungerer bare for E2B og Visma XML-formater.

Visma Business
Innstilling for betalingsfrie dager i Visma Business
I Visma Business er det mulig å definere betalingsfrie dager for å få betalingsdagen (forfallsdatoen) flyttet
til før eller etter helgen. Dette er konfigurert i feltet Bet.frie dager i tabellen Bedriftsopplysninger, og
i feltet Bilagsart beh. (Flytt planl.bet dato til arb.dag) i tabellen Bilagsart. VDC tar nå hensyn til disse
innstillingene når fakturaens forfallsdato beregnes.
Visning av vedlegg i dokumentvisningsprogrammet fra Visma Business
Når dokumentvisningsprogrammet ble brukt fra Visma Business, ble ikke vedlagte dokumenter vist med
mindre du klikket på dem. Dette er nå løst. Nå vises vedlegget umiddelbart.
Valutaproblem ved linjeimport
Det fantes et scenario med behandling av linjeimport av faktura med fremmed valuta. Valutaen på den første
linjen ble riktig, men de påfølgende linjene fikk lokal valuta. Dette er nå løst.
Avvikende perioder i Document Center
Ved postering av kontolinjer som brøt regler i Visma Business knyttet til ulike perioder, var det mulig å
overføre bilaget til ERP. Dette er nå fikset.
Visma Global
Kan ikke legge til et forhåndsskannet dokument
Det fantes et scenario med VG hvor du ikke kunne legge til et forhåndsskannet dokument i en transaksjon
fordi Dokument-ID-en ikke kunne legges inn.
Visma Contracting
Ekstra informasjon sendt til Visma Contracting
Områdetype, fase, KB1, KB2 og avdelingsverdier blir nå sendt til Visma Contracting fra fakturalinjen.
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Visma Nova
Nova VDC-bildeviseren er på engelsk
VDC-dokumentviseren var på engelsk når den ble kalt fra Nova. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 15.00.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
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AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 14.10.3
Emner:
•
•

Forbedringer 14.10.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.10.3

In version 14.10.3 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes and made some other improvements which
are described in this section.
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Forbedringer 14.10.3
General
Improved updates on the Document Count table
Updates to the Document Count table have been optimized so that the large quantity of SQL log entries are
reduced and to improve performance.
VUD Active: Send on Flow takes 30-40 sec
Some large customers with VUD enabled have experienced performance issues when sending documents on
flow. This has now been corrected.
Failed invoice import prevents import of subsequent invoices
When an invoice import failed due to corrupt content then the process would not import subsequent
invoices waiting in the queue. This occurred from both AutoInvoice and AutoImport. This has now been
corrected.
AutoImport crashes when importing problem PDF
A specific invoice PDF continually crashed AutoImport. This has now been corrected.
Scandinavian characters not recognized
Scandinavian characters were not recognized during interpretation. This has now been corrected.
Visma Business
Automatic ordermatch
In VDC version 14.10, we discovered an issue regarding Automatic order match. Documents with the
profile Automatic order match were not automatically transferred to Visma Business and document notes
about the reason were not added. This is now fixed. If there are errors in the automatic order match then
the document type should be kept as an automatic order match and notes shall be added about the messages
received from Visma Business.
Disable order match on supplier archives the document without order matching
When "Do not run automatic order match" in supplier options (Visma Business) is on, the document’s
document type will change from Automatic Order data to Order data and the workflow will be enabled.
(Before this change the workflow was left disabled.)
Supplier activation missing information in the e-mail
When creating supplier activation e-mails the following details were sometimes omitted:
•
•
•

Company organization number
Company name
Supplier name

This has now been corrected.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.10.3
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
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Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
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Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 14.10.2
Emner:
•
•

Forbedringer 14.10.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.10.2

I versjon 14.10.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 14.10.2
Generelt
Ikke alle leverandørene vises ved opprettelse av AutoFlow-regel.
Leverandørsøk var opprinnelig begrenset til å vise de første 500 resultatene når man opprettet en AutoFlowregel. Dette er nå fikset, og alle søkeresultatene vises nå fullt ut.
Visma Business
Feil dokumentområde
Fra tid til annen klarer ikke Document Center å få tak i filområdet som er satt i Visma Business. I de
tilfellene hvor feilen inntreffer er dokumentet blitt lagret på standardområdet som er satt i Document Center.
Dette er nå blitt rettet.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.10.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
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Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 14.10.1
Emner:
•
•

Forbedringer 14.10.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.10.1

I versjon 14.10.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.

Visma Software International AS | Visma Document Center 14.10.1 | 82

Forbedringer 14.10.1
General
Failing upgrades
For some customers the upgrade to version 14.10 of VDC would fail when updating the database due to a
null value issue. This has been fixed.
Invoices not downloaded from Visma AutoInvoice
There was a scenerio where exceptions encountered during interpretation would stop subsequent downloads
from Visma AutoInvoice. This has now been fixed. Downloads will proceede regardless of exceptions
encountered.
Installation log created in wrong folder
When installing a patch release the installation log was written in a folder from the previous main release.
This has now been fixed. The file location now includes the patch number.
Workflow preferences misreading country code
The country code setting under the workflow prefernces was not properly referenced causing an error when
sending documents to Visma.net Approval. This has now been fixed.
Downloads from Visma AutoInvoice not working
Failing invoices would cause the invoice download from Visma AutoInvoice to stop. This is now fixed. The
download process will continue after encountering a failed invoice.
Visma Business
Performance issues
VDC implementations with very large number of users were experiencing degraded performance when
handling documents. The filtering of users was improved eliminating this performance bottleneck.
Visma Global
Not able to open the Order Form
There was an issue when trying to open the order form the accountant would instead get the error Object
reference not set to an instance of an object. This has been fixed.
Unable to open external archive
When selecting the External Archive option the user would receive an exception instead of the External
Archive form. This has been fixed.
Visma Contracting
Credit notes with accounts in the incorrect columns
The cost account would appear in the debit account and supplier account in the credit account for credit
notes. This has been fixed with the accounts appearing in the correct columns.
Credit VAT code not sent to Contracting
On lines where the credit account is a general ledger account, the credit VAT code is not sent to Contracting.
This has been fixed.
Visma Nova
Incorrect cost center interpretation
During interpretation some cost centers where incorrectly selected based on a partial match. This has been
fixed. Cost center codes will be selected based on exact matches.
Currency amounts incorrectly interpreted
Currency amounts were sometimes incorrectly interpreted with the automatic interpret function. This is now
fixed.
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Accounts not appearing without interpretation
Double-clicking on an invoice opens a window where you can edit the invoice details. Previously, selecting
a vendor in this window would set the general ledger accounts for the invoice. This has been fixed and the
general ledger account is again set correctly.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.10.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
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AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Nye funksjoner 14.10.0
Forbedringer 14.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.10.0

I versjon 14.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 14.10.0
Felles Visma Document Center
Støtte for PEPPOL BIS 3
Det er nå implementert full støtte for mottak, tolkning og visning av XML-fakturaer under PEPPOL BIS 3formatet. Som standard brukes et PEPPOL BIS 3-stilark.
Merk: PEPPOL BIS 3-formatet eliminerer MVA-beløpet fra fakturalinjen. VDC vil beregne
MVA-beløpet på linjenivå.
Sjekk leverandør mot MVA-register
Hvis en fakturautsteder ikke er registrert i MVA-registeret, har ikke utstederen lov til å ta MVA, og
mottakeren har ikke lov til å trekke MVA. Denne funksjonen gjør deg oppmerksom på fakturaer der
leverandøren har tatt MVA uten å ha lov til det.
Kontrollen foretas under tolkningen for fakturaer som inneholder MVA. Kontrollen er ikke begrenset til
fakturaer som mottas via Visma AutoInvoice, den omfatter også fakturaer som mottas manuelt og via
automatisk import. Resultatene av MVA-kontrollen registreres som en kommentar i fakturaen. For Visma
Approval-brukere vil denne kommentaren vises som et varsel/en kommentar.
Denne funksjonen er gyldig for Norge, Sverige, Finland og Danmark. Funksjonen er bare tilgjengelig hvis
VDC er integrert med Visma AutoInvoice. Denne funksjonen er ikke aktivert som standard. Hvis du vil
aktivere funksjonen, velger du avmerkingsboksen Enable VAT registry check of supplier i fanen Generelt
i skjemaet Verktøy/Systeminnstillinger/Innstillinger.
Vis dokumentets opprinnelse i dokumentlisten
Ofte gir VDC både tilgang til en XML-gjengitt faktura og et bilde av fakturaen. (Eksempler på bildefiler er
PDF, JPEG og TIFF.) Det var ikke klart hvilket dokument som var det “opprinnelige” som ble leverandøren
hadde sendt. En Opprinnelig-kolonne er lagt til i dokumentlisten for å angi hvilket fakturadokument som er
originalen fra leverandøren. Verdien vil enten være XML eller Bilde. Merk: Fakturaer som ble mottatt før
denne funksjonen ble implementert, viser verdien Ikke satt.
Varsel hvis leverandørens bankkonto ikke samsvarer med fakturaen
Når en inngående faktura/kreditnota tolkes, blir leverandøren bankkontonummer fra dokumentet
sammenlignet med bankkontonummeret som er knyttet til leverandøren i ERP-systemet. Hvis det er
manglende samsvar mellom dokumentet og ERP-systemet, blir det flagget.
Tidligere så regnskapsføreren kun dette varselet på skjemaet med tolkningsresultater. Dette var svært
arbeidskrevende fordi regnskapsføreren måtte rulle gjennom dokumentlisten og åpne skjemaet med
tolkningsresultater for hvert dokument for å se om det var problemer med bankkontoene. Denne prosessen
har blitt forbedret ved å gjøre det mulig å se mismatch-årsaken til bankkontoen, i dokumentlisten. Nå vises
en oransje varseltrekant i dokumentlisten ved fakturaer der bankkontoen ikke matcher. Varseltrekanten
forsvinner når mismatchen korrigeres.
Merk: Det må utføres en tolkning før mismatcher i bankkontoer kan fastsettes. Hvis
bankkontoen eller leverandøren mangler, vises ikke mismatch-indikatoren ved bankkontoen.
Visma Business produktlinje
Bruk den nye behandlingen Oppdater leverandørtransaksjoner hvis bilaget bruker interimskonto
Hvis en batch inneholder et foreløpig (interim) hovedbokskontonummer, bør ikke bunten oppdateres med
standardprosessen for buntoppdatering i Visma Business. Bunten bør i stedet oppdateres med prosessen
update Supplier Transaction processing i Visma Business.
Denne vil kontrolleres med en ny innstilling kalt Enable update Supplier Transaction processing i fanen
Generelt i skjemaet Verktøy/Innstillinger. Denne nye innstillingen brukes i kombinasjon med
den eksisterende innstillingen Automatisk oppdatering av bunt.
Følgende tabell beskriver hvilke prosesser som kjøres i Visma Business basert på de konfigurerte
innstillingene. (I Visma Business-dokumentasjonen finner du mer informasjon om de ulike prosessene.)
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Tabell 1: Innstillinger for automatisk oppdatering
Automatisk Aktiver
Brukt behandling
oppdatering automatisk
av bunt
oppdatering
av
leverandørtransaksjoner
J

J

Behandlingen deles basert på en kontroll for interimskontoer for alle
fakturalinjer.
•
•

J

N

•
•

Fakturaer med avsluttende bokføring (ingen bruk av interimskontoer)
overføres med standardprosessen for oppdatering av bunt.
Fakturaer som inneholder en interimskonto på en linje, vil bruke
prosessen for leverandørtransaksjoner
Fakturaer med avsluttende bokføring (ingen bruk av interimskontoer),
overføres med oppdatering av bunt.
Fakturaer som inneholder en interimskonto, overføres uten oppdatering
(overført men ikke oppdatert).

N

J

Alle fakturaer bruker prosessen for leverandørtransaksjon. Det utføres ingen
kontroll for interimskontoer.

N

N

Det utføres ingen automatiske oppdateringer

Ordrematch basert på leverandørinnstilling i Visma Business
Enkeltleverandører kan utelates fra den automatiske ordrematchen ved å konfigurere en ny
ordrematchinnstilling som ble funnet på skjemaet Leverandøralternativer i Visma Business. Det angis
ved å velge avkrysningsboksen Ikke kjør automatisk ordrematch. Automatisk ordrematch aktiveres i
VDC ved å velge avkrysningsboksen Utfør automatisk ordrematching for støttede dokumenter som ble
funnet på Ordrematch-fanen i skjemaet Verktøy/Innstillinger.
Støtte for Visma.net AutoPay-visning av dokumentfunksjon
Visma.net AutoPay vil tilby mulighet til å vise fakturabildet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis
Visma Document Center versjon 14.10 eller høyere brukes sammen med Visma.net Approval og Visma
Business.
Visma Nova
Opprett leverandører fra Visma Document Center
VDC vil nå automatisk opprette leverandører i Visma Nova hvis man ikke finner noen leverandør for
en inngående faktura. VDC må kunne tolke både organisasjonsnummeret og bankkontonummeret før
leverandøren opprettes. Hvis leverandørnavnet ikke kan tolkes, tilordnes et generelt navn som angir om
leverandøren ble opprettet automatisk.
Kommentaren “Merk! Ny leverandør.” legges til i fakturaen som utløste opprettelsen av leverandøren.
Denne kommentaren vil være synlig i Visma Approval.
Den automatiske opprettelsen av leverandører aktiveres på bedriftsnivå ved å velge avkrysningsboksen
Automatisk opprettelse av nye leverandører (Verktøy > Systeminnstillinger > fanen
Generelt).
En leverandør kan også opprettes manuelt ved å klikke på knappen Ny leverandør nederst på skjermen med
tolkningsresultater.
Leverandører kan bare opprettes via det nye leverandørvinduet. Enhver redigering av eksisterende
leverandører må skje via Visma Nova. En leverandør kan opprettes selv om det finnes en eksisterende
leverandør med samme organisasjonsnummer eller bankkonto, men ikke hvis det finnes en med begge deler.
Visma Global
Opprett leverandører fra Visma Document Center
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VDC vil nå automatisk opprette leverandører i Visma Global hvis det ikke blir funnet en leverandør for
en inngående faktura. VDC må kunne tolke både organisasjonsnummeret og bankkontonummeret før
leverandøren opprettes. Hvis leverandørnavnet ikke kan tolkes, tilordnes et generelt navn som angir om
leverandøren ble opprettet automatisk.
Kommentaren “Merk! Ny leverandør.” legges til i fakturaen som utløste opprettelsen av leverandøren.
Denne kommentaren vil være synlig i Visma Approval.
Den automatiske opprettelsen av leverandører aktiveres på bedriftsnivå ved å velge avkrysningsboksen
Automatisk opprettelse av nye leverandører (Verktøy > Systeminnstillinger > fanen
Generelt).
En leverandør kan også opprettes manuelt ved å klikke på knappen Ny leverandør nederst på skjermen med
tolkningsresultater.
Merk: Leverandører kan bare opprettes via det nye leverandørvinduet. Enhver redigering av eksisterende
leverandører må skje via Visma Global.

Forbedringer 14.10.0
Generelt
Regnskapsrutenett - markøren hopper til neste linje ved innskriving av bilagsdato
Det oppstod en feil i forbindelse med regnskapsrutenettet hvor markøren hoppet til neste rad i stedet for
neste kolonne. Dette er nå fikset.
Kun en av disse trenger å godkjenne
Innstillingen One Of The Group Approves fungerte ikke som den skulle slik at flyten måtte vente på flere
godkjennere. Dette er nå fikset.
Endringer i VDC-godkjenningsskjema
Skjemaet Godkjenn dokument har blitt forenklet for de som bruker godkjenningsflyten i VDC. Tabellen
Rolle/Henvisende har blitt fjernet.
Problem ved import av XML- og PDF-dokumenter
Den manuelle importprosessen linket ikke til XML- og PDF-filer som var koblet til samme dokument. Dette
skal skje når XML- og PDF-filer har samme filnavn. Dette er nå fikset.
Skannervalg fungerer ikke
Følgende tilgjengelige skannervalg i “Dokumenter”-mappen er nå fikset:
•
•
•

Legg til
Sett inn
Erstatt

Ctrl+Enter angir ikke den riktige godkjenneren
Det var et scenario hvor et kostnadssted ble endret med en tilordnet ansvarlig, og når man så klikket Ctrl
+Enter for å sende til flyten, førte det til at den opprinnelige godkjenneren fikk dokumentet. Dette er nå
fikset.
Feil valutakode
Det var et scenario hvor feil valutakode ble vist i nedre høyre hjørne av skjermen. Problemet oppstod hvis
serveren og klientene var installert i ulike land med ulik valuta. Dette er nå fikset.
Hurtigtasten Alt+S for fletting av dokumenter aktivert
Nå fungerer Alt+S-kombinasjonen for alle språk.
OCR-mal med OCR.English gir feil datoformat
Når OCR.English og maler brukes til å tolke datoen, formateres datoen med amerikansk engelsk format
med mm.dd.yyyy i stedet for dd.mm.yyyy. Dette skjedde bare når man brukte en mal. Dette er nå fikset.
Umulig å tolke fakturanumre med 2 sifre
Det var ikke mulig å tolke fakturanumre som bare inneholdt 2 sifre. Dette gjaldt bare når man brukte svensk
som OCR-språk. Dette er nå fikset.
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Landskode i Opprett leverandør-vinduet
Landsbeskrivelsen er nå lagt til i rullegardinlisten over landskoder i skjemaet opprett leverandør.
Postnummeret har også blitt flyttet slik at det kommer før byen.
Beløp uten MVA lagt til i rapport
Rapporten Dokumenter på flyt per person viser nå også beløpet uten MVA.
Kan legge til filer i dokumenter fra ERP-systemet
Fra ERP-systemet (Visma Business, Visma Global, Visma Nova) kan du enten importere et nytt dokument
til VDC eller legge ved en fil i et eksisterende dokument.
Problem med store vedlegg
Det fantes et scenario hvor systemet ville henge når man valgte et dokument i dokumentlisten med mange
store vedlegg. Dette er nå fikset.
Oppgradert TLS-støtte
I tråd med Microsofts beste praksis for TLS (Transport Layer Security) med .NET Framework, kan
Document Center nå kjøre i og samhandle med miljøer hvor TLS 1.0 er deaktivert.
Visma Business
Feilmelding når dokumentviser åpnes fra Visma Business
Det fantes et scenario hvor det oppstod en feil hvis ERP-klienten ble endret mens dokumentviseren var åpen
og frakoblet ERP-systemet. Dette er nå løst.
Språk i dokumentviser
Når dokumentvisningsprogrammet startes fra Visma Business, vil det nå vises på samme språk som det som
er angitt i Visma Business.
Visma Global
Beløp uten MVA som ikke ble oppdatert
Beløp uten MVA ble ikke oppdatert når man åpnet en hovedbokskonto med en MVA-kode. Dette er nå
fikset.
Lese klientnavnet fra Global
Klientnavnet som vises i VDC, har blitt endret til å vise visningsnavnet som er angitt i Visma Global.
Visma Contracting
Import og tolkning av Autofakt-fakturaer
Det var et problem hvor Autofakt-fakturaer som ble importert fra Visma Contracting, ikke fikk tilordnet en
debet hovedbokskonto fra ERP-systemets bilagsart. Dette er nå fikset.
Bruke fase/punkt sendt fra Visma Contracting på konteringslinjen
Det var et scenario hvor Autofakt-fakturaer som ble mottatt fra Visma Contracting, ikke fikk oppdatert fase/
punkt på konteringslinjen. Dette er nå fikset.
Sjekk av viderefakturering under tolkning
Mens en faktura tolkes vil sjekk av viderefakturering stå på, uavhengig av ordrestatusen.
Visma Nova
Fakturareferanse og Nova AP (SDK)
Nå angir fakturareferansen feltet Purchase Note i Nova purchasing.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.10.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
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Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
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Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 14.01.1
Emner:
•
•

Forbedringer 14.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.01.1

I versjon 14.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 14.01.1
General
Forbedringer av OCR / tolkning
Flere forbedringer i OCR / tolkningsprosessen er løst. Disse inkluderer å få fakturadatoer og
organisasjonsnummer fra PDF-dokumenter og tolking av bankkontonummer fra nederlandske /
internasjonale fakturaer.
Dokumentviser relaterte feil når du bytter selskap
VDC klient ville gi en feilmelding når du bytter selskaper og samtidig ha en frakoblede dokumentviser
åpen. Dette vil også forhindre at flytmottakerlisten oppdateres korrekt. Dette er løst.
VDC-klienten slutter å virke, verdien kan ikke være null
Det oppstod et scenario der regnskapsfører ville få en feil på grunn av nullverdi. Dette er løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.01.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
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Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Nye funksjoner 14.01.0
Forbedringer 14.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.01.0

I versjon 14.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 14.01.0
Felles Visma Document Center
Advarsel under oppgradering av VDC-server hvis SQL-godkjenning ikke er standardinnstilling
For å oppmuntre til beste praksis med bruk av SQL-passordgodkjenning med et kryptert passord, vises en
advarsel hvis Windows-godkjenning er angitt som standard i server-installasjonsprogrammet.
Hvis det er merket av for alternativet Bruk Windows autentisering, vil følgende dialogboks vises når det
klikkes på “Neste” på konfigurasjonssiden for Database-innstillinger.
Anbefalt databaseautentisering er passordgodkjenning med kryptert passord. Dette er ikke aktivert
for øyeblikket. Vil du fortsette? Ja/Nei
•
•

Hvis du klikker på Ja, går du videre til den neste installasjonssiden
Hvis du klikker på nei, blir du på denne siden og kan gjøre endringer i konfigurasjonen

Visma Business produktlinje
AutoFlow-behandling av nye bankkontonumre fra leverandørfakturaer
Tidligere ble fakturaer som kom fra bankkontonumre som avvek fra det som ble funnet om leverandøren,
hindret i å sendes automatisk til godkjenning ved hjelp av AutoFlow-regler.
Hvis denne nye funksjonen aktiveres, kan en faktura som har et avvikende bankkontonummer, sendes via
AutoFlow slik at godkjenneren kan kontrollere den nye bankkontoen (i Visma Approval).
Når fakturaens bankkonto ikke samsvarer med leverandørens bankkonto (Visma Business), skjer dette:
•
•
•

En kommentar opprettes som angir: “Ny bankkonto” (denne vil gjennomgås ved godkjenning)
Fakturaen sendes til godkjenning (via AutoFlow-regler)
Leverandørens bankkonto oppdateres KUN hvis fakturaen mottas med godkjenning fra Visma.net
Approval. Hvis fakturaen avvises, blir ikke leverandøren oppdatert.

Denne funksjonen kontrolleres av en ny innstilling i AutoFlow-konfigurasjonsvinduet.
Godkjenne betalinger i Visma.net Approval
Visma.net Approval vil gi mulighet til å godkjenne betalinger mens fakturaen godkjennes. Hvis man skal
bruke denne funksjonen, må versjon 14.01 eller senere av Visma Business produktlinje være installert. Dette
inkluderer Visma Document Center versjon 14.01 eller senere.

Visma Contracting
Overføre fakturalinjer med null-beløp i produktlinjer til Visma Contracting
Nå er det mulig å sende linjer med null-beløp i XML-tolkede linjer, til Visma Contracting. Funksjonen
aktiveres når avmerkingsboksen Allow zero amount invoice (tillat faktura med null-beløp) er angitt i fanen
Systeminnstillinger > Generelt.

Forbedringer 14.01.0
Generelt
Tolking av bedriftens registreringsnummer
For noen fakturaer var det ikke mulig å tolke bedriftens registreringsnummer som organisasjonsnummeret.
Dette er nå løst.
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OmniPage oppdatert
OmniPage OCR-komponenten har blitt oppgradert for å løse noen PDF-importproblemer, inkludert
problemer med tolkning og visning av verdier.
Begrenset arkivtilgang for godkjennere
I enkelte situasjoner kunne en godkjenner vise dokumenter i arkivet uten å være en del av arbeidsflyten.
Dette er nå løst.
Fakturadato ble feil tolket
Vi kontrollerer nå at den tolkede fakturadatoen ikke kommer etter gjeldende datoen.
Manglende regel om navn på hovedbokskonto i Autoflow-regelkonfigurasjon
I tabellen til Autoflow-regelkonfigurasjon vises ikke leverandørens navn og navnet til kostnadsstedet,
man ser bare hovedbokskontonummeret. Dette er nå løst. Nå vises hovedbokskontoens nummer og navn i
klammeparenteser [ ].
Dialogboksoverskrift mangler når man oppretter en flytgruppe
Når man opprettet en ny flytgruppe, manglet overskriften i dialogboksen. Dette er nå løst.
Standardplasseringen for markøren har også blitt forbedret.
Alternativ for pålogging fjernet
Logg på-kommandoen på Fil-menyen har blitt fjernet. Snarveien Ctrl-L har også blitt deaktivert.
Funksjonen brukes svært sjelden, gir få fordeler og kan noen ganger skape problemer. (Den tilsvarende
kommandoen har blitt fjernet fra Visma Business og VUD).
Fil-> Skriv ut fungerer ikke
Kommandoen Skriv ut på Fil-menyen sluttet å fungere. Dette er nå rettet opp.
Automatisk OCR og tolkning etter dokumentimport fungerte ikke for XML-filer
Automatisk OCR og tolkning etter dokumentimport ville ikke kjøre etter manuell dokumentimport, selv om
standardinnstillingen var angitt til automatisk tolkning. Dette er nå fikset.
DoAction-kommando på dokument-menyen
Mottakeren har mulighet til å godkjenne eller gjennomgå et dokument ved hjelp av kommandoen på
Prosessering-menyen. Navnet på dette alternativet har blitt endret fra DoAction til Håndter dokument for å
bli mer intuitivt.
Deling av dokumenter i VDC
I enkelte situasjoner ville deling av dokumenter som hadde mange sider, resultere i større TIFF-filer som
kunne påvirke ytelsen. Dette er nå løst.
Dokumenter med mange vedlegg ble ikke overført til Visma.net Approval
Dokumenter med mange eller store vedlegg kom ikke alltid til Visma.net Approval. Dette er nå løst.
Dokumenter kom fra Visma.net Approval med 0-beløp
Noen ordrematch-dokumenter ble returnert fra Visma.net Approval med 0-beløp eller manglende linjer.
Dette er nå løst.
Installasjonsprogram for klient krasjer ved verifisering
Hvis Verifiser-knappen ble klikket under klientinstallasjonen, førte det til at installasjonen krasjet. Dette er
nå løst.
Send på flytfeil
Noen ganger vil det oppstå en feil når du sender et dokument på flyt (ofte ved å bruke snarveien Ctrl-Enter).
En melding som indikerer at det ikke ble lagret raden, vises sammen med et unntak som stenger klienten.
Dette er løst.
Visma Business
Sletting av dokumenter i Visma Business-dokumentviseren
Hvis flere dokumenter ble importert til visningsprogrammet for dokumenter, og brukeren deretter prøvde å
slette det andre dokumentet, var det det første programmet som faktisk ble slettet. Dette er nå løst.
Endring av bilagsdato førte ikke til at valutakursen ble endret
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I enkelte situasjoner hvor bilagsdatoen ble endret, ble ikke valutakursen endret til valutakursen som gjaldt
på den datoen. Dette er nå løst.
Valg av land når man oppretter en leverandør
Man kan nå velge landet fra en rullegardinmeny.
Feilmelding ved endring av ERP-klient
Det fantes et scenario hvor det en feil oppstod hvis ERP-klienten ble endret mens dokumentviseren var åpen
og frakoblet skjermen med tolkningsresultater. Dette er nå løst.
VDC-vindu fikk Visma Business til å krasje
Hvis VDC ble åpnet fra Visma Business og e-postklienten ble startet deretter, kunne Visma Business krasje
hvis VDC-vinduet ble lukket før e-postklienten ble lukket. Dette er nå løst.
Visma Global
Feil ved oppgradering av sysdb
Skript sysdb0186 og sysdb0191 mislykkes med en syntaksfeil på databasenavn som starter med et nummer.
Dette er løst.
Visma Contracting
Tilordning av kontoer med linjeimport
Det fantes en situasjon hvor kontonumre ble feil tilordnet med linjeimport. Dette er nå løst.
Tilordning av kontoer til linjer med negative verdier
Det fantes en situasjon hvor kontonumre ble feil tilordnet når linjebeløpet var negativt. Dette er nå løst.
Beregn MVA-beløp på nytt når avgiftskoden endres.
Du har lov til å endre avgiftskoden på en konteringslinje. Hvis du imidlertid endret avgiftskoden til en som
har en annen MVA-%, ble ikke MVA-beløpet beregnet på nytt. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
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SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
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Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Nye funksjoner 14.00.0
Forbedringer 14.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 14.00.0

I versjon 14.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 14.00.0
Denne delen gir en oversikt over nye funksjoner i den siste versjonen av Visma Document Center. Les delen
nøye siden kjernefunksjonalitet er forbedret med nye funksjoner.
Felles Visma Document Center
Det er nå mulig å konfigurere prioritet for AutoFlow-regeltyper
AutoFlow er en automatisk flytfunksjonalitet som gjør det mulig å opprette en arbeidsflyt automatisk,
basert på regler som konfigureres av en bruker. Disse reglene kan knyttes til leverandør, kostnadssted eller
fakturareferanse.
Prioriteringen av disse reglene var tidligere hardkodet og kunne ikke endres av brukere. Denne manglende
fleksibiliteten kan føre til en mindre optimal prioritering. Et annet problem var at individuelle typer
kostnadssted ikke kunne prioriteres. En type kostnadssted som for eksempel avdeling eller prosjekt, bør ofte
evalueres før leverandører.
Regnskapsføreren kan nå angi prioriteten for evaluering av AutoFlow-regler, og kan prioritere individuelle
typer kostnadssteder.
Du angir prioritetene ved å velge AutoFlow og deretter Prioriteter på System-menyen. Vinduet for
prioriteringer av regeltype åpnes med en linje for hver AutoFlow-regeltype (leverandør, fakturareferanse og
hver type kostnadssted). Du kan velge en prioritet fra rullegardinlisten ved å klikke på den. Prioritet 1 har
høyest prioritet, mens 14 har lavest. AutoFlow-regeltyper med verdien 0 er inaktive.
Unike roller i VUD
Det er gjort endringer i Visma User Directory der alle roller får navn som er unike for hvert program. Visma
Document Center får rollenavn med Visma Document Center som prefiks.
Fremdriftsindikator er lagt til i eksport/import av VUD-data
Når du aktiverer eller deaktiverer Visma User Directory fra Visma Document Center, importeres eller
eksporteres data. For store installasjoner kan dette ta flere timer. Den tillagte fremdriftsindikatoren viser
fremdriften i prosessen.
Implementert forbedret dokumentmal for OIOUBL
En forbedret dokumentmal er implementert for OIOUBL XML-baserte fakturaer.
Kreditnotaer sendt til Visma Approval, må identifiseres som kreditnotaer
Visma Document Center sender kreditnotaer til Visma Approval med negative verdier. På den måten kan
Visma Approval bedre skille mellom kreditnotaer og fakturaer.
Eksterne arkivvedlegg
Alle vedlegg eksporteres nå også til det eksterne arkivet.
Snarvei for å flytte mellom dokumenter mens du redigerer regnskapsrutenett
Du kan nå holde fokus på regnskapsrutenettet mens du flytter gjennom dokumentlisten. Gjør følgende mens
du beholder fokuser på regnskapsrutenettet:
•

Trykk på CTRL+4 for å flytte nedover i dokumentlisten, og last inn regnskapsrutenettet for det neste
dokumentet.

•

Trykk på CTRL+5 for å flytte oppover i dokumentlisten, og last inn regnskapsrutenettet for det neste
dokumentet.

•

Visningen i dokumentviseren forblir den siste brukervalgte visningen

Kopiering av elementer (regnskapstall) til flere bilagslinjer
Det er nå mulig å kopiere en verdi fra én linje til mange linjer i regnskapsrutenettet.
Bruke flere skjermer
Når brukere begynte å bruke færre skjermer, var noen popup-vinduer ikke lenger synlige. Dette er nå løst.
Visma Business produktlinje
Godkjenne betalinger i Visma.net Approval
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Visma.net Approval legger til en funksjon der godkjenneren også kan godkjenne betaling av fakturaen via
Visma AutoPay. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du bruker Visma.net Approval, ikke gjennom
arbeidsflyten i Visma Document Center.
Merk: For å kunne bruke denne funksjonen i Visma.net Approval må du bruke Visma Document Center
versjon 14.00 eller senere.
Opprette leverandører fra Visma Document Center
VDC oppretter nå automatisk leverandører i Visma Business hvis det ikke blir funnet en for en
innkommende faktura. VDC må kunne tolke både organisasjonsnummeret og bankkontonummeret før
leverandøren opprettes. Hvis leverandørnavnet ikke kan tolkes, tilordnes det et generelt navn som angir at
leverandøren ble opprettet automatisk.
En ny kommentar, «New supplier - please review!» (Ny leverandør – gjennomgå den), er lagt til i fakturaen
som utløste opprettingen av leverandøren. Denne kommentaren vises i Visma Approval.
Den automatiske opprettelsen av leverandører aktiveres på bedriftsnivå ved å merke av i avkrysningsboksen
Automatiske leverandører (fanen Verktøy > Systeminnstillinger > Generelt).
En leverandør kan også opprettes manuelt ved å klikke på knappen «Ny leverandør» nederst i skjermbildet
Tolkningsresultat.
Merk: Leverandører kan bare opprettes gjennom det nye leverandørvinduet. Eventuell redigering av
eksisterende leverandører må gjøres gjennom Visma Business.
Bruke midlertidig hovedbokskonto fra Visma Business
Visma Business har lagt til et felt for midlertidig kostnadskonto i firmadataene. Hvis en standard
kostnadskonto ikke blir funnet i bilagstypen eller leverandørens motkonto, brukes bedriftens midlertidige
kostnadskonto hvis feltet er fylt ut. Ved å bruke en midlertidig kostnadskonto kan du overføre bilag
til Visma Business uten at du trenger å bestemme de endelige posteringskontoene. Det anbefales at
automatiske buntoppdateringer er deaktivert.
Håndtering av andre dokumenttyper fra Visma Scanner-appen
Visma Scanner tilbyr muligheten til å ta et bilde av alle typer dokumenter og sende det til Visma Business
via AutoInvoice og Document Center. Dette gjør det mulig for regnskapskontorklienter å samarbeide
med regnskapsførerne om andre dokumenter enn fakturaer og kreditnotaer. Disse dokumentene overføres
automatisk til Visma Business uten at noe trenger å gjøres i Document Center.
Merk: For å kunne bruke denne funksjonen i Visma Scanner må du bruke Visma Document Center versjon
14.00 eller senere.

Forbedringer 14.00.0
Generelt
Kan ikke tilbakestille antall varslinger for flere leverandører
Du kan nå velge flere leverandører og tilbakestille antall varslinger samtidig i vinduet Leverandøraktivering
for elektroniske fakturaer.
Veksleknappen for kommentarer er løst
Når du klikker på veksleknappen for kommentarer, vises/skjules systemgenererte kommentarer.
Brukeropprettede kommentarer vises alltid.
Sortering i dialogvinduet Velg ERP-klient
Det oppstod et problem der du ikke kunne sortere i kolonnen Til Visma Approval i dialogboksen Velg ERPklient. Dette er nå løst.
Stopp konvertering av filer fra opplasting av Approval-klient
Vedlegg lastet opp fra Visma.net Approval, konverteres ikke lenger til TIFF-format.
Kolonner i regnskapsrammen vises ikke på nytt
Det oppsto et problem hvor kolonnen for kostnadsenhet ikke var korrekt vist når du gikk fra ett selskap til et
annet. Dette er nå løst.
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Visma Global
Databaseoppgradering mislykkes
Databaser med tegnene () i navnet kunne ikke oppgraderes. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 14.00.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net- kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Servicevilkår» må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: «unmatching ODP
value» (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli
angitt. Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: «No contact with the Visma Document Center
Server».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
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AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan det angi at Adobe
Reader-plugin-modulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt. Hvis
det ikke løser problemet, bør det løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpnes utenfor nedlastingsvinduet
Hvis vinduet for nedlasting av filer åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe
Reader ikke er angitt som standardprogram for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig har blitt
installert på nytt, bør datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan eventuelt gå til Windows Kontrollpanel
og velge Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll
til et program og rulle ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Forbedringer 13.10.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.10.3

I versjon 13.10.3 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 13.10.3
Generelt
VBPL-logging aktivert som standard
VBPL-sporingsloggen er nå aktivert som standard. Den er basert på en innstilling lagt til i
serverkonfigurasjonsfilen.
Feilmelding når du sender på flyt
Brukeren vil noen ganger få en feil som sier at raden ble oppdatert eller slettet av en annen transaksjon.
Dette er nå løst.
Bla mellom dokumenter var tregt når formatet var TIFF
Bla mellom dokumenter gikk tregt når det var TIFF-dokument. Dette er nå løst.
Advarsler og feilmeldinger på norsk
Advarsler og feilmeldinger ble vist på norsk, uavhengig av hvilket språk som brukes på skjermbildene.
Dette er nå løst.
Autoflow-vinduet tok lang tid å åpne
Noen har opplevd en forsinkelse når de prøver å åpne autoflow-vinduet. Dette har blitt løst.
Ny bunt validering feilmelding
Forbedret feilmeldinger når VDC får tom respons fra Visma Business-buntvalidering.
Konfigurere AutoFlow treg
Konfigurering av AutoFlow-regler utføres veldig sakte hvis mange kostnadsenheter ble konfigurert. Dette er
nå løst.
Eksterne arkivvedlegg
Alle vedlegg eksporteres nå også til det eksterne arkivet.
Visma Global
Databaseoppgradering mislykkes
Databaser med tegnene () i navnet kunne ikke oppgraderes. Dette er nå løst.
Visma Nova
VDC husker ikke fakturavisningen valgt i bestillingsskjermvinduet.
Når en bruker åpnet vinduet Ordreformular, husket programmet ikke fakturavisningen som ble valgt av
brukeren, men åpnet alltid xml-filvisningen. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.10.3
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
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Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
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Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 13.10.2
Emner:
•
•

Forbedringer 13.10.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.10.2

I versjon 13.10.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 13.10.2
Generelt
Server Manager viser DB-passordet og system-passordet i klartekst
Server Manager tool (\Server\Visma.Workflow.ServerManager.exe) kan brukes til å endre passordet og også
vise passordet i klartekst. Passordfeltet har et «øye» som man kan klikke på for å se passordet. En bruker
med tilgang \Server-mappa, kan dermed se passordet både til database-brukeren og til Visma Business
system-brukeren. Dette er nå endret slik at brukeren ikke lengre kan se passordet.
Gjør SQL-autentisering som standard
For nye installasjoner vil standard database-autentisering endres fra Windows-autentisering til SQL Serverautentisering. Ved oppgradering vil den beholde samme innstillinger som i dag.
Masker virker ikke for automatisk tolkning
Det finnes scenarioer hvor tolkning av PDF-fakturaer ikke tok hensyn til opprettede masker ved automatisk
tolkning. Den feilen er nå rettet.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.10.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
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Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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I versjon 13.10.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 13.10.1
Document Viewer
Ability to merge PDF files
Previously only image documents could be merged. Now PDF files can be merged with other PDF's or
image files. The steps to merge documents have not changed.
Merk: Merging files will result in a TIFF file format. XML files cannot be merged.
Make attachments from documents in the document list
Often times many different documents are imported from the autoimport folder or dropped in the manual
import. These include both invoices and supporting documents which should be attached to the invoice.
However they all appear as individual documents in the document list. Now you are able to make selected
documents attachments to an invoice document.
To make a document in the document list an attachment:
1. Select one or more documents from the document list
2. Right-click the document and from the menu choose: Edit document\Make attachment (You
can also click Edit from the menu bar and select Make attachment)
3. A new Attach documents window is displayed which contains the selected documents (similar to the
Document merge window)
4. The first document in the list is the target document and will remain as an invoice in the document list.
Subsequent documents in the list will be moved as attachments to the target document and be removed
from the VDC document list.
5. Click the "Attach" button to execute the operation
Other options available in the Make attachment window include:
•
•
•
•
•

View a document in the viewer by selecting a document in the left panel
Change the order of the documents and target using the up and down buttons
Add documents by clicking the "+" button
Remove documents by clicking the "-" button
Close the window without making any changes by clicking the "Cancel" button

Improvements with attaching documents
A button has been added to the attachment viewer which will open the file browse window allowing you to
select a file to attach.
If the document has existing attachments then you can drag-n-drop the file to the attachment list panel or
right-click on the panel which will display a context menu with an Add option. Clicking Add will open the
file browse window.
Indicate the existence of attachments on a document
Previously you would need to click the attachment button to check if any attachments existed for a
document. This was too inefficient when many invoices are being processed in the document list. Now the
number of attachments will appear on the attachment button.
Drag & drop attachment directly from MS-Outlook
There was an issue where you could not drag an attachment from an MS-Outlook e-mail and drop it on the
attachment panel. This has now been corrected.
Convert a document to a modifiable format (TIFF)
The accountant may find themselves in a situation where they need to manipulate a document in the
document list which can only done with files in a TIFF format (set first page, delete page, etc...). Giving the
accountant the ability to convert a document to TIFF will allow better handling of the process.
How to change a document into a TIFF file
1. Select one or more documents from the document list
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2. Right-click the document and from the menu choose: Edit document\Make modifiable (You can also
click Edit from the menu bar and select Make modifiable)
3. A warning is displayed: This operation will convert all documents to an image format (TIFF)
4. Click the "OK" button to complete the conversion operation or click the "Cancel" button to cancel the
conversion operation
General
Issue with splitting TIFF documents
There was a scenario where splitting a multi-page TIFF document resulted in some pages duplicated and
other pages missing. This has now been corrected.
Select ERP client performance issue
There was a performance issue where it was taking too long to display the Select ERP client window. This
has now been corrected.
Error when splitting TIFF's with dividers
There was an issue with splitting TIFF documents with blank pages. A normal split would display an error
and split with divider would not execute. This has now been corrected.
Missing settings after upgrading
After upgrading to 13.10 various settings were missing for the clients. This has now been corrected for
subsequent upgrades.
Errors when scrolling through the document list
Scrolling through the document list would sometimes either freeze or display an error, especially if the
document had many or a large attachment. This has now been corrected.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.10.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
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når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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I versjon 13.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 13.10.0
Denne delen gir en oversikt over nye funksjoner i den siste versjonen av Visma Document Center. Les delen
nøye siden kjernefunksjonalitet er forbedret med nye funksjoner.
Fakturaimport og dokumentviser
Slutt på å konvertere dokumenter som er importert manuelt gjennom AutoImport, til TIFF-filformat
Visma Document Center vil ikke lenger konvertere dokumenter eller vedlegg som er importert manuelt eller
gjennom AutoImport, til TIFF-filformat. Det opprinnelige dokumentet og vedleggene gjøres tilgjengelige
for brukeren gjennom visningsprogrammet.
Forbedret bildevisningsprogram
En ny dokumentviser er implementert for å støtte visningen og nedlastingen av ulike filtyper. Viseren støtter
visning av PDF-, TIFF- og XML-fakturaer og -vedlegg. Andre filtyper kan lastes ned og vises ved hjelp av
programmer som er installert lokalt. Den nye visningsprogrammet er også tilgjengelig fra Visma Business,
Visma Contracting og Visma Global.
Fire nye knapper er plassert i øvre venstre hjørne i visningsprogrammet:
XML-visning av dokumentet
•
•

Knappen er aktivert hvis det finnes et XML-dokument. Klikk på knappen for å vise det XML-baserte
dokumentet.
XML-dokumentet kan zoomes inn og ut ved hjelp av tastene Ctrl + og Ctrl -.
Bildevisning av dokumentet

•
•
•
•

Knappen er aktivert hvis dokumentet inneholder et bilde av fakturaen. Det viste dokumentet kan være
PDF, TIFF, JPG, BMP eller andre bildetyper. Klikk på knappen for å vise fakturaen.
Det nye visningsprogrammet bruker PDF-viseren som er installert på klientdatamaskinen, til å vise
PDF-filer. Det er innebygd i Visma Document Center-klienten. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den
nyeste versjonen av Adobe Reader DC. Last ned den gratis versjonen fra: https://get.adobe.com/reader/
Måten PDF-en vises på, kan konfigureres i Adobe Viewer (miniatyrbilder, lesemodus, navigering osv...)
Hvis du deler et PDF-dokument med flere sider, kan TIFF-bilder manipuleres ytterligere (slå sammen,
angi gjeldende side som første side osv...).
Merk: Det er ikke mulig å flette PDF-dokumenter.

•

Bildedokumentet kan zoomes inn og ut ved hjelp av tastene Ctrl + og Ctrl -.
Merk: Hvis bildedokumentet er en PDF-fil, brukes zoom-kontrollene i PDF-leseren som
er installert. Dette kan være andre taster enn Ctrl + og Ctrl -.
Merk: Adobe PDF-visningsprogrammet gjør egne menyer og verktøylinjer tilgjengelige
i vinduet i visningsprogrammet. Dette er nyttig når du skal vise dokumenter på en
ekstra skjerm, men kan virke rotete når de festes til VDC på en enkelt skjerm. Du
kan veksle mellom Adobe-menyen og -verktøylinjer ved å trykke på Ctrl-H når PDFvisningsprogrammet har fokus. Standarder kan angis i Adobe-appen. Se under menyen
Edit>Preferences>Document>Remember Current state of Tools
Pane.
Vedlegg knyttet til dokumentet

•
•
•

Andre vedlegg enn XML- og PDF-fakturaer vises når regnskapsføreren klikker på denne knappen.
Knappen vil alltid være aktivert.
Filer med støttede filtyper åpnes inne i visningsprogrammet. Filtyper som ikke støttes av VDCvisningsprogrammet, kan åpnes lokalt (utenfor VDC-klienten) så lenge den aktuelle appen er installert.
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•
•
•
•

Støttede filer kan zoomes inn og ut ved hjelp av tastene Ctrl + og Ctrl -.
Last opp vedlegg ved å dra filen og slippe den på vedleggsruten.
Vedlegg kan også fjernes.
Merk: Dokumenter med vedlegg kan ikke flettes.

Sammendrag over alle filer som er lagret for det aktuelle dokumentet.
•

Denne visningen er et sammendrag over dokumenter/vedlegg knyttet til denne fakturaen. Den leveres
som en kontroll av mottatte/vedlagte dokumenter.
Merk: Et PDF-visningsprogram må installeres på brukerens lokale datamaskin eller
terminalserver. Adobe Reader DC er kompatibel med VDC. Bruk av andre lesere kan
redusere ytelsen.

Leverandørtjeneste for AutoInvoice-aktivering
Konfigurer varslingshyppighet
Regnskapsføreren kan nå konfigurere hvor ofte varslingsrutinen skal kjøres.
E-postinnhold for leverandør kan redigeres
Regnskapsføreren kan nå redigere standardinnholdet i e-post (emne og meldingstekst) levert av Visma
Document Center. Regnskapsføreren kan også tilbakestille e-postinnholdet til standarden som leveres av
VDC.
Du kan finne malen ved å velge Systeminnstillinger under Verktøy-menyen. Klikk på fanen E-post , og
velg deretter Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer i velgeren for e-posttype. Standardteksten
viser hvilken som kan endres og lagres. Malen kan tilbakestilles til standardteksten som leveres, ved å
klikke på knappen Tilbakestill.
Innstillingen "Ikke send varsling" for meldinger om leverandøraktivering
Et nytt alternativ er lagt til i feltet for leverandøraktivering. Du kan nå merke en leverandør med "Ikke send
varsling" for å slutte å sende flere e-postmeldinger til denne leverandøren. Hvis dette er angitt, vil ikke
leverandøren motta automatiske meldinger om AutoInvoice-aktivering.
Utløs sendingen av AI-leverandørvarsler manuelt
Regnskapsføreren kan nå velge en eller flere leverandører fra feltet for leverandøraktivering, og sende epostvarslingen via en «høyreklikk»-meny.
Det finnes en ny innstilling på bedriftsnivå for å slå av automatisk sending av e-postvarslinger til leverandør
(e-postvarslinger kan fremdeles sendes ved å sende e-posten manuelt).
Kommentarer er lagt til i feltet for Visma AutoInvoice leverandøraktivering
Regnskapsføreren kan nå skrive inn kommentarer direkte i aktiveringsfeltet.
Felles Visma Document Center
Ba tillat administratorrollen å slette dokumenter i arkivet
For å sikre arkiverte dokumenter bedre er muligheten til å slette arkiverte dokumenter nå begrenset til
brukere med administratorrollen.
Innstilling for alle i en gruppe godkjennere
Du kan nå konfigurere flere godkjennere på et nivå der alle kan godkjenne å sende dokumentet videre i
flyten. Når du oppretter en mal, vil hvert trinn gi deg mulighet til å merke nivået som alle kan godkjenne,
ved å merke av i den nye avkrysningsboksen.
Legg til bedriftsnavn i loggoppføringer
Når du har undersøkt loggene, har det vært vanskelig å se hvilken bedrift feilen eller loggoppføringen kom
fra. Bedriftsnummer og -navn er lagt til i loggoppføringene.
Send flere dokumenter på AutoFlow
Regnskapsføreren har nå mulighet til å velge flere nye dokumenter og sende alle på flyt ved å velge
alternativet Send dokumentet på Autoflow.
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Forbedringer 13.10.0
Generelt
Feil melding vises når et dokument som har arbeidsflyt deaktivert, sendes på autoflow
Når et dokument som har arbeidsflyt deaktivert, ble sendt manuelt på autoflow, ble det vist en advarsel om
at dokumentet allerede er på flyt. Denne meldingen er endret til «Dokumentet <<Dokument-Id>> kan ikke
sendes på autoflow. Flyt er ikke aktiv.»
Feil språk vises
I noen scenarier var systemopprettede kommentarer i notatene på et annet språk enn det angitte språket.
Dette skjedde også i enkelte popup-meldinger. Dette er nå rettet opp.
Problem med å importere veldig store PDF-dokumenter
Det oppstod et problem der veldig store PDF-dokumenter førte til at importprosessen mislyktes. Dette
oppstod gjennom både AutoInvoice- og Autoimport-importmetodene. Dette er nå rettet opp.
Visma XML 6.0-systemdefinerte nøkkelord
Flere nøkkelord er lagt til i Visma XML 6.0. Dette vil forbedre resultatene av linjetolkning.
Popup-vindu ved aktivering av flyt vistes utenfor skjermen
Ved aktivering av en flyt vistes popup-vinduet (der du velger godkjennere og trykker på OK for å sende på
flyt) delvis utenfor skjermen hvis du arbeidet på en bærbar datamaskin. Dette er nå løst.
Forbedret integrasjon
Det er gjort en rekke endringer som vil forbedre ytelsen mellom Visma User Directory og de andre Visma
Business produktlinje-komponentene, inkludert Visma Document Center.
Ytelsesforbedringer
Ulike forbedringer er implementert for å forbedre ytelsen til Visma Document Center. Forbedringene er
rettet mot installasjoner med et stort antall bedrifter.
Tolkningsfeil
Det oppstod et problem der KID-nummeret ble tolket feil. Dette er nå løst.
OCR-forbedringer
OCR-komponenten er oppgradert. Dette forbedrer tolkningen og behandlingen av PDF-dokumenter.
Overordnede legges alltid til ved godkjenning av beløp for linjegodkjennere
Når innstillingen Legg til overordnet basert på beløpsgrense er valgt, og du har en linjegodkjenner i
arbeidsflyten, vil deres overordnede bli lagt til uavhengig av beløpet på linjen. Dette er nå løst. Overordnede
legges bare til hvis beløpsgrensen for attestering er angitt i ERP og det faktiske beløpet på linjen er større.
Problem med sidevisning
Fakturaer med 2 sider fra Autoinvoice viste den samme (første) siden for begge sider i dokumentviseren.
Dette er nå løst slik at de riktige sidene vises.
EHF/PEPPOL-bis-bankkontomerker
Bankkontonummer-merker er lagt til for EHF/PeppolBIS 2.0 XML-formater.
Opprydding av midlertidige filer
Det oppstod et problem der midlertidige filer ikke ble slettet. Dette førte til at den midlertidige mappen ble
for stor. Dette er nå løst.
For mange AutoInvoice-aktiveringspåminnelser
Noen leverandører fortsatte å motta aktiveringspåminnelser etter at de begynte å sende elektroniske
fakturaer via Visma AutoInvoice. Dette er nå løst.
Problem med tidsstempel
Tidsstemplene for kommentarer viste UTC. Dette er nå rettet til lokal tid.
Feil i rapporten Dokument på flyt per person

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 13.10.0 | 121

Dokument på flyt-rapporten genererte noen ganger feil som Objektreferanse er ikke satt til en
objektforekomst ogVerdien kan ikke være null. Dette er nå løst.
AutoInvoice-importfeil
Mislykket import av én Autoinvoice-faktura førte til et unntak som stoppet Autoinvoice-import og satte
Sist hentet til en tom verdi. Dette førte til problemer ved at et stort antall gamle Autoinvoice-fakturaer ble
importert. Dette er nå løst.
Tolkning av fakturareferanse
Et problem med feil tolkning av fakturareferansen er nå løst.
Ikke prøv å sende arbeidsflyter på nytt med ugyldige e-postadresser
Hvis mottakeren har en ugyldig e-postadresse (feil eller tom) når du sender et dokument til Visma.net
Approval, blir ikke dokumentet overført. Visma Document Center må motta en feilkode fra Visma.net
Approval. Dokumentet skal angis til arbeidsflytstatusen AVVIST og statuskode 21, og det skal være synlig i
listen til flyteieren.
Fra denne statusen kan flyteieren se feilen vi fikk fra Visma.net Approval, og kan behandle dokumentet.
Feil avrunding av linje
Det oppstod en situasjon der det ble opprettet en avrundingslinje hvis linjeimporten er av og automatisk
tolkning ble brukt. Dette er nå løst.
Ledeteksten Slett dokument er nå Nei som standard
Når brukeren sletter et arkivert dokument, vises følgende ledetekst:
•

Disse dokumentene er aktivert. Slettingen vil være permanent. Vil du fortsette?

Knappen Ja hadde fokus som standard. Noen regnskapsførere slettet utilsiktet dokumentet ved å trykke to
ganger på Enter-tasten. For å forhindre disse utilsiktede slettingene er standardfokus endret til knappen Nei.

Visma Business
Kreditnotaprofil, saldoinformasjon
Ved bruk av en kreditnotaprofil på et dokument med forhåndsregistrering slått på, var saldofeltet i nedre
høyre hjørne i fanen «Nye dokumenter» feil. Dette er nå løst.
Overføring av dokumenter når det ikke er definert en bilagsserie i Visma Business
Når overføringer av bilag mislyktes fordi det ikke fantes et ledig nummer i bilagsnummerserien Visma
Business, ble en tom bunt igjen i Visma Business. Dette er nå løst slik at ingen tomme bunter er igjen.
Mulig å slette forhåndsregistreringslinje etter overføring til ERP
Det oppstod et problem der regnskapsføreren kunne slette en forhåndsregistreringslinje etter at den var
overført til ERP. Dette er nå rettet opp. Sletting er ikke tillatt hvis overføringen til ERP har funnet sted.
Problem med beregning av valutakurs
Det oppstod et problem der valutakursen ble feilaktig endret i noen scenarier. Dette er nå løst.
Visma Global
Overføring mislykkes når valideringsdato er angitt for et tidligere år
Det fantes et scenario der overføringen til ERP mislyktes når valideringsdatoen var angitt for et tidligere år.
Dette oppstod hovedsakelig når dokumentet ikke hadde en fordelingsformel. Dette er nå løst.
Treg sending på flyt for nye leverandører
Systemet kunne være tregt første gang et dokument ble sendt på flyt for en ny leverandør. I noen tilfeller ble
operasjonen tidsavbrutt. Dette er nå rettet opp.
Visma Nova
Problem med bestillingsskjema
Det oppstod et problem der mottatt antall ikke samsvarte med Nova-innkjøpsordren. Dette skjedde bare hvis
en ny rad ble satt inn mellom eksisterende rader, ikke på slutten. Dette er nå rettet opp.
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Visma Contracting
Overføring av bilagsdokumenter uten bilagsdato
I noen tilfeller var det mulig å overføre et bilagsdokument til regnskapssystemet uten en bilagsdato. Dette er
nå løst.
Funksjon for festing/løsning av dokumentviser er forbedret
Bruken av knappen for festing/løsning for dokumentviseren når den startes fra Visma Contracting, er
forbedret. Det er lettere å finne visningsvinduet når det er skjult av andre vinduer.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.10.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil være løst i fremtidige
versjoner.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert
for kunden, vises en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
«Company_NOT_Found_Below_Customer»
Hvis du får denne feilen, kontakter du Visma-partneren.
Aktivering av en ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det finnes en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: «Vilkår for bruk»
må godtas før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis vilkårene for bruk ikke godtas, vises en feilkode i loggene med teksten: «unmatching ODP value».
Omstart av Visma Document Center- serveren
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte serveren på nytt,
anbefales det at du stopper den og deretter starter den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – Etterfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan bufre identitetsverdier av ytelsesårsaker, og noen av de tilordnede verdiene
kan gå tapt under en databasefeil eller serveromstart. Dette kan føre til mellomrom i identitetsverdien ved
innsetting. Du vil kanskje legge merke til at dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. Fra 26 til 1027)
når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette har ingen påvirkning på bruken av Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det utføres et oppslag etter en bilagstype eller et organisasjonsnummer ved hjelp av en numerisk verdi,
foreslås bare det nøyaktige treffet som et resultat.
Hvis du for eksempel skriver inn 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen, og bilagstype 42 finnes, blir den
angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, blir ikke denne verdien angitt.
Visma Global
Visma Global kompatibilitetsproblemer med 64-biters versjon
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I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det er
ikke mulig å åpne bilag direkte i Visma Global. Hvis du prøver å åpne dokumentviseren eller tilføye sider i
eksisterende bilag, vises følgende feilmelding: «Ingen kontakt med Visma Document Center-serveren».
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter er ikke synlige i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du manuelt
legger til bedriftene i VUD-administrasjonskonsollen > Applikasjonsinstanser > Registrerte firmaer.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode mislykkes når det er integrert med
AccountView
Standard reservasjonsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller senere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt siden den bare angis ved bruk av dokumentprofilen.
Manglende reservasjonsperiode for dokumenter fører til en feil når du prøver å sende dokumenter til ERP.
Dette problemet kan løses ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden for
dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Adobe PDF Reader
PDF-faktura åpnes utenfor Visma Document Center
Hvis PDF-dokumentet åpnes utenfor Visma Document Center når du klikker på det, kan dette indikere at
Adobe Reader-pluginmodulen for Internet Explorer har krasjet. En løsning er å starte datamaskinen på nytt.
Hvis det ikke løser problemet, bør det kunne løses ved å installere Adobe Reader på nytt.
PDF-faktura åpner nedlastingsvindu
Hvis filnedlastingsvinduet åpnes når du klikker på et PDF-dokument, kan det hende at Adobe Reader
ikke er valgt som standardprogrammet for åpning av PDF-filer. Hvis Adobe Reader nylig er installert
på nytt, må datamaskinen startes på nytt. Brukeren kan også gå til Windows Kontrollpanel og velge
Programmer>Standardprogrammer>Tilknytt en filtype eller protokoll til et
program og bla ned til .PDF. Velg Adobe Reader som standardprogram
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Visma Document Center 13.01.1
Emner:
•
•

Forbedringer 13.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.01.1

I versjon 13.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 13.01.1
Visma Contracting
Failure in Contracting Caused by VDC Client
Fixed application crash upon opening VDC Document Viewer from Contracting.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.01.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
din kunde, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value".
Omstart av Visma Document Center-server
Det er ikke anbefalt å omstarte Visma Document Center-serveren. Hvis du må omstarte, anbefales det å
stoppe og deretter starte den igjen.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det gjøres et søk etter en bilagstype eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en tallverdi, vil resultatet
bare angi nøyaktig samsvar.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen og bilagstype 42 finnes, vil dette
deretter bli angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, vil ikke denne verdien
bli angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 13.01.1 | 126

Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter vil ikke være synlige i skjemaet Select ERP client etter oppgradering, med mindre du
manuelt legger til bedriftene i VUD administrasjonskonsoll > Programinstanser > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller nyere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 13.01.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 13.01.0
Forbedringer 13.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.01.0

I versjon 13.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 13.01.0
Felles Visma Document Center
Stopp konvertering av dokumenter mottatt fra Visma.net AutoInvoice til TIFF-filformat
Konvertering av dokumenter til TIFF-filformatet førte til et svarthvitbilde av tidvis dårlig kvalitet.
Konverteringsprosessen genererte også tidvis feil ved mottak fra AutoInvoice. Med denne versjonen
vil ikke Visma Document Center lenger konvertere eventuelle dokumenter eller vedlegg mottatt fra
AutoInvoice til en TIFF-formatert fil. Det opprinnelige dokumentet og vedlegget vil bli gjort tilgjengelige
for brukeren gjennom visningsprogrammet.
Merk: Eliminering av TIFF-konverteringen gjennom automatisk import og manuell import
vil bli gjennomgått i en fremtidig utgivelse. Du vil fortsatt få TIFF-bilder gjennom disse
metodene.
Nytt bildevisningsprogram
Et nytt dokumentvisningsprogram er implementert for å støtte visning og nedlasting av forskjellige filtyper.
Visningsprogrammet støtter visning av PDF-, TIFF- og XML-fakturaer og vedlegg. Andre filtyper kan
lastes ned og vises ved hjelp av lokalt installerte programmer. Det nye visningsprogrammet er også
tilgjengelig fra Visma Business, Visma Contracting og Visma Global.
Det er 5 nye knapper plassert øverst i venstre hjørne på visningsprogrammet:
•
XML-visning av dokumentet
•

Knappen er aktivert hvis det finnes et XML-dokument. Klikk på knappen for å vise det XML-baserte
dokumentet.

•
PDF-visning av dokumentet
•
•
•

Knappen er aktivert hvis dokumentet inneholder en PDF-faktura. Klikk på knappen for å vise
fakturaen.
Det nye visningsprogrammet bruker PDF-visningsprogrammet som er installert på
klientdatamaskinen. Det er integrert i Visma Document Center-klient. Vi anbefaler på det sterkeste
bruk av Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader.
Hvordan PDF-en vises, kan konfigureres i Adobe- og Foxit-visningsprogrammet (miniatyrbilder,
lesemoduser, navigasjon, osv.)

•
TIFF-visning av dokumentet
•

Denne knappen vil bli aktivert hvis dokumentet inneholder TIFF (dokumenter importert fra
automatisk import, manuell import eller dokument importert før nye funksjoner ble slått på.)

•
Vedlegg til dokumentet
•
•
•

Andre vedlegg enn XML-en og PDF-fakturaer vises når regnskapsføreren klikker på denne knappen.
Knappen vil bli aktivert bare hvis det finnes vedlegg.
Filer med støttede filendelser vil bli åpnet i visningsprogrammet. Filtyper som ikke støttes av VDCvisningsprogrammet, kan åpnes lokalt (utenfor VDC-klienten) så lenge egnet app er installert

•
Sammendrag av alle filer lagret for det dokumentet.
•

Denne visningen er en sammendragsliste over dokumenter/vedlegg knyttet til denne fakturaen. Det
er levert som en revisjon av mottatte/vedlagte dokumenter.
Merk: Det må være installert et PDF-visningsprogram på brukerens lokale datamaskin eller
terminalserver. Adobe Acrobat Reader- og Foxit-lesere er kompatible med VDC.
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Visma Business produktlinje
Forbedret ytelse ved bruk av Visma User Directory
Det er fullført arbeid på Visma Business produktlinje for å forbedre ytelse for flerbedriftsimplementeringer.
Spesielt miljøer med mange bedrifter (100+) vil se en forbedring. Visma Document Center-brukeren vil
oppleve raskere svar når Visma Document Center startes enten fra skrivebordsnarveien eller fra inne i
Visma Business. Bytte mellom bedrifter vil også gå raskere.
Konfigurere innstilling for automatisk import ved hjelp av installasjonsprogrammet for Visma
Business produktlinje
Oppsett av automatisk import er nå mulig via installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje
installer

Forbedringer 13.01.0
Generelt
Feilpopupvindu har ingen rullefelt
Hvis det ble vist mange dokumenter i vinduet Errors when sending to ERP, kunne ikke brukeren rulle for
å se hele listen. Dette er fikset med tilføyelsen av et rullefelt i vinduet.
For stort minneforbruk
Noen kunder har oppdaget en økning i minneforbruk på VDC-serveren når denne kjører over lengre tid. Vi
har tatt tak i disse problemene og påsett at serverminneforbruk ikke lenger overstiger normale grenser.
Visma Business
Vinduet for å velge klient viser for mange bedrifter
Hvis regnskapsføreren valgte boksen for å vise alle bedrifter i vinduet for å velge ERP-klient, vises alle
bedrifter, herunder dem regnskapsføreren ikke har tilgang til. Dette er nå korrigert, og alle bedriftene
regnskapsføreren har tilgang til, vises.
Visma Contracting
Lagre dokumenter i Visma Contracting
Det oppsto et problem med lagring av PDF-dokumenter i Visma Contracting. PDF-dokumentet kunne ikke
alltid vises i VC, eller bildekvaliteten var dårlig. Dette problemet er nå løst.
Merk: Dette problemet er løst bare for PDF-er mottatt gjennom Visma.net AutoInvoice.
PDF-er som kommer gjennom automatisk import og manuell import, vil bli gjennomgått i en
fremtidig utgivelse.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
din kunde, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
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Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value".
Omstart av Visma Document Center-server
Det er ikke anbefalt å omstarte Visma Document Center-serveren. Hvis du må omstarte, anbefales det å
stoppe og deretter starte den igjen.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i trinn på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagstype og organisasjonsnummer
Når det gjøres et søk etter en bilagstype eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en tallverdi, vil resultatet
bare angi nøyaktig samsvar.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagstypecellen i regnskapslinjen og bilagstype 42 finnes, vil dette
deretter bli angitt. Hvis bilagstype 42 ikke finnes, og bilagstype 420 er tilgjengelig, vil ikke denne verdien
bli angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgradering når VUD er aktiv
Aktive bedrifter vil ikke være synlige i skjemaet Select ERP client etter oppgradering, med mindre du
manuelt legger til bedriftene i VUD administrasjonskonsoll > Programinstanser > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 eller nyere.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi reservasjonsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 13.00.1
Emner:
•
•

Forbedringer 13.00.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.00.1

In version 13.00.1 of Visma Document Center we have focused on small
background technical improvements.
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Forbedringer 13.00.1
Generelt
Excess memory consumption
On some customers we noticed an increase in memory consumption on the VDC Server when running for
extensive periods of time. We addressed these issues and made sure that server memory consumption no
longer exceeded normal limits.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.00.1
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli
angitt. Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
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Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 13.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 13.00.0
Forbedringer 13.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 13.00.0

I versjon 13.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 13.00.0
Felles Visma Document Center
Kopier kontonummer til en annen rad
Brukere kan nå kopiere debet- eller kreditkontonummer og lime dem inn i en ny rad ved å merke det
ønskede feltet, trykke CTRL+C, flytte til et nytt felt og trykke CTRL+V. Hvis kontonummeret er gyldig
legger denne prosedyren til kontonummeret uten at oppslagsvinduet åpnes. Hvis kontonummeret ikke er
gyldig, åpnes et oppslagsvindu.
Velg dokumenter som skal lastes ned manuelt fra Visma.net Approval
Hvis du havner i en situasjon hvor et dokument har blitt godkjent men forblir i en "I godkjenning"status (110), har du nå mulighet til manuelt å laste ned den riktige statusen fra godkjenning. Høyreklikk
dokumentet (eller dokumentene) i dokumentlisten, og velg alternativet Select for download from
Approval (Velg for nedlasting fra godkjenning). Nedlastingen starter umiddelbart.
Hvis det er mange dokumenter i kø for nedlasting, kan du kontrollere nedlastingsstatusen ved å velge
alternativet View download queue from Approval (Vis nedlastingskø fra godkjenning) på Verktøymenyen.
Bedre OCR-regler for lesing av KID-nummer fra danske fakturaer
Tolkningen av danske KID-numre er nå forbedret. Oppdaterte søkemønstre for å identifisere KID-nummeret
for situasjoner hvor nøkkelordet er +71<(eller tilsvarende variasjoner), eller når nøkkelordet er en tekst
plassert over KID-nummeret på fakturaen.
Legg til fakturanummeret på hver konteringslinje
Tidligere ble fakturanummeret kun angitt på den første konteringslinjen. Nå vil fakturanummeret vises på
hver konteringslinje.
Forbedret dokumentviser
Dokumentviseren kan løsnes ved å bruke et av de to fest-ikonene på skjermen, og kan tilbakekalles med
fest-knappen i dokumentviseren eller på hovedskjermen i VDC.
Bevar det valgte zoomenivået ved veksling mellom dokumenter
Zoomeverdien beholdes og merkes med riktig prosent (som nedtones), og blir husket fra dokument til
dokument selv om zoomingen utføres på et dokument som ikke er festet.
Søk etter tilleggsbedrifter i skjemaet Autoimport konfigurasjon
I innstillingsskjemaet for Autoimport som ligger i System/Autoimport, kan du nå søke etter en bedrift
på samme måte som når vi søker etter en bedrift i skjemaet Velg ERP-klient.
Ny snarvei til redigering av egenskaper
Hvis du trykker tastekombinasjonen CTRL+Z, åpnes vinduet Rediger egenskaper.
Ny snarvei til sending i Autoflow
Hvis du trykker tastekombinasjonen CTRL + B, sendes det merkede dokumentet i Autoflow.
Ny Send på flyt-snarvei
Hvis du velger tastekombinasjonen CTRL + Enter, åpnes vinduet Send på flyt.
Nye faner for På flyt-rapporter
På flyt-rapportene er nå forbedret ved at dataene presenteres i fleksible visninger. Rapporten består nå av 3
faner formatert på følgende måte:
•
•
•

Fanen Bruker: Viser aktive dokumenter sortert og gruppert etter ventende godkjenner. Et dokument kan
vises flere ganger hvis mer enn én aktiv godkjenner er tilordnet til dokumentet. Denne visningen vil vise
deg godkjenningskøen for hver godkjenner.
Fanen Dokument: Viser alle aktive dokumenter sortert etter dokument-ID. Hvert dokument vises bare
én gang.
Fanen Alle data: Viser alle aktive dokumenter med en linje for hver godkjenner (både de som er
godkjent og de som venter på godkjenning).

Finvoice 3.0
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Støtte for Finvoice 3.0 er lagt til for det finske markedet.
Legg alltid til overordnet for det første nivået med godkjennere
For øyeblikket blir den overordnede til en overordnet (på alle nivåer) lagt til i flyten når innstillingen Legg
alltid til overordnet er angitt. Det er laget et nytt alternativ hvor man bare legger til den første overordnede,
ikke de påfølgende overordnede.
Visma Contracting
Ordrenummer på hver konteringslinje
Hvis kjøperens ordrenummer blir funnet i XML-overskriften, vil den bli kopiert til hver bilagslinje. Hvis
ordrenummeret ikke blir funnet men lagernummeret finnes, blir det kopiert til hver linje i stedet.
Visma Global
La til Avg. kode 80
Avg. kode 80 er nå tilgjengelig
GDPR-relaterte funksjoner
Slett arkiverte dokumenter
Regnskapsførere og administratorer kan nå slette arkiverte dokumenter ved å velge de ønskede
dokumentene og trykke på DELETE-tasten på tastaturet. Da vises meldingen: "These documents are
archived. Deleting them is permanent. Continue?" (Disse dokumentene er arkivert. Sletting er en permanent
handling. Fortsette?). Hvis du klikker Ja, slettes dokumentene permanent.
Denne funksjonen kan brukes til å håndtere bedriftens policy for databevaring ved å slette gamle poster som
ikke lenger er nødvendige.
Man kan for eksempel bruke denne fremgangsmåten til å slette dokumenter basert på datoer:
1. Klikk på Arkiv-knappen
2. Opprett et filter ved å klikke på filter-ikonet
3. Nå kan du opprette et filter for et bestemt år (i eksempelet under filtreres alle dokumenter som er
opprettet i 2010):

4.
5.
6.
7.
8.
9.

• Created >= 01-Jan-2010
• Created <= 31-Dec-2010
Klikk på Aktiver (eller Lagre & aktiver (Lagre aktiver) hvis du vil bruke filteret på nytt)
Nå vises det filtrerte resultatet
Velg linjen du vil slette (Ctrl-A merker alle linjene)
Trykk på Slett-tasten.
Du ser teksten: "These documents are archived. Deleting them is permanent. Continue?" (Disse
dokumentene er arkivert. Sletting er en permanent handling. Fortsette?)
Klikk Ja, så slettes de merkede dokumentene.
Merk: Slettingene vil bli registrert i hendelsesloggen. Sletting av store mengder dokumenter
kan ta en stund siden hver sletting registreres i hendelsesloggen.

Logging av endringer i brukernes rolle
Sikkerhetslogging har blitt forbedret innenfor Visma Document Center. Hver gang en rolle endres for en
bruker, blir hendelsen registrert i hendelsesloggen. Dette gjelder bare hvis VUD ikke er implementert. Hvis
VUD er installert, skjer rolleendringer der. Alle rolleendringer logges allerede i VUD.
Logging av brukerendringer til bankkontonummer
Sikkerhetslogging har blitt forbedret innenfor Visma Document Center. Hver gang en bruker endrer en
leverandørs bankkontonummer eller organisasjonsnummer, blir hendelsen registrert i hendelsesloggen.
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Forbedringer 13.00.0
Generelt
På flyt-filter returnerer feil resultater
Det var et problem at "På flyt"-filteret ikke returnerte riktig resultater. Spesielt de med status 110 og 120 ble
utelatt fra resultatene. Dette er nå rettet opp.
Dokumenter med status 110 vises ikke i dokumentflytrapport
Dokumenter med status 110 ble utelatt fra dokumentflytrapporten når Visma.net Approval-integrasjon ble
brukt. Dette er nå løst.
Bedre ytelse
Brukere med godkjennerrolle opplevde svekket ytelse sammenlignet med brukere med roller med høyere
tilgang. Dette har blitt godkjent.
Store dokumenter generer feil når de sendes til Visma.net Approval
Store vedlegg genererer ikke lenger feil, og vil ikke lenger føre til blokkeringer når de sendes til
godkjenning. Både store filer og de som importeres og sendes etter dem, blir nå riktig godkjent med status
110.
Popup-melding om at ODBridge-tjeneste ikke starter
Under installasjonen av Document Center-serveren, vises en popup-melding med et varsel om at ODBridgetjenesten ikke ble startet. Etter at installasjonen er fullført, vil tjenesten se ut til å kjøre som den skal. Popupmeldingen som vises ved en feil, er nå reparert.
Domene kreves for Windows-pålogging
Etter oppgradering til 12.01 ville Windows-pålogging til Document Center kun fungere når brukernavnet
hadde et tilknyttet domene i Visma Business-brukertabellen og VWUser-tabellen (domene\brukernavn).
Dette er nå rettet opp slik at domene ikke lenger er påkrevd.
Godkjent dokumentstatus ikke oppdatert
Fastlåsing hindret statusoppdatering av godkjente dokumenter fra Visma.net Approval. Dette er nå løst.
Vi bruker nå en annen metode for å unngå at det oppstår fastlåsingsfeil når man åpner databasen for
operasjoner knyttet til arbeidsflytoppgaver.
Fakturanumre ble tolket feil i den danske ordlisten
Fakturanumre med bokstaver som AWB123466, blir nå tolket på riktig måte.
VDC sender færre kall til VUD
Større kunder opplevde ytelsesproblemer når Visma User Directory (VUD) ble aktivert sammen med Visma
Document Center. Flere tekniske forbedringer ble innført i integrasjonen med VUD for å øke hastigheten på
ytelsen.
Vinduet "Administrer mottakere på leverandør"
Forbedret innlastingstid og leverandørliste i skjemaet Administrer mottakere på leverandør for å unngå feil
som følge av feil med minne.
Leverandørnummer ikke kopiert
Funksjonen Kopier rad inkluderte ikke leverandør-ID på den kopierte linjen. Dette er nå løst.
Sending av dokumenter på flyt uten en leverandør, går langsomt
Det var et scenario hvor flytvinduet ble vist merkbart forsinket når et dokument ble sendt på en flyt hvor
ingen leverandør var identifisert. Dette er nå løst.
Problem med Autoinvoice-konfigurasjon
Ved søk i Autoinvoice-selskapets ERP-klientfelt kunne brukeren bli kastet ut fra oppsettet. Dette er nå løst.
Autoinvoice-oppfølgingsskjema viser ikke riktig status
Det var et problem at feil status ble vist i Autoinvoice-oppfølgingsskjema. Dette førte til at brukeren ikke
kunne prøve på nytt å laste ned fra AutoInvoice. Dette er nå løst.
Visma User Directory må være aktivert i Visma Business før det kan aktiveres i Document Center
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Fra og med VDC 13.00 kan du ikke aktivere VUD i VDC så lenge det ikke er aktivert i Visma Business. Du
må først aktivere VUD for Visma Business. Dette sikrer riktig eksport av brukere og roller.
Ikke konverter zip-mappemeldinger i OD Bridge
Det var vanskelig å konvertere ZIP-filvedlegg i fakturaer som ble sendt til Visma Approval. Dette er nå løst.
Visma Global
Feil valutaverdi
Når brukeren legger inn valutatallet manuelt i Global Integration, vises ikke riktig valutakurs.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 13.00.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på konteringslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli
angitt. Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
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Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP-klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 12.10.3
Emner:
•
•

Forbedringer 12.10.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.10.3

I versjon 12.10.3 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 12.10.3
Generelt
Always add superior for the first level of approvers
Currently a superior’s superior (to all levels) is added to the flow when the Always Add Superior
configuration is set. A new option has been provided to only add the first superior and not subsequent
superiors.
Don’t convert zip folder messages in OD Bridge
There was an issue with converting zip files as attachment for invoices going to Visma Approval. This has
now been corrected.
Autoinvoice configuration issue
Searching in the Autoinvoice company, ERP client field, the user could be thrown out from the set-up. This
has now been corrected.
Search add on companies in Autoimport configuration form
In the Autoimport settings form located in System/Autoimport you are now able to search on a
company in the same way as we can search on a company in the Select ERP client form.
Large documents generating errors when sent to Visma.net Approval
Large attachments no longer generate errors and no longer cause blockages in the sending to Approval
process. All the large files as well as the ones imported and sent after them reach Approval with status 110
correctly.
On Flow report new tabs
The On Flow report has improved by presenting the data in flexible views. The report now consists of 3 tabs
formatted as follows:
•
•
•

User tab: Shows active documents sorted and grouped by awaiting approver. A document may appear
multiple times if there are more than one active approver assigned to the document. This view will tell
you the approval queue for each approver.
Document tab: Shows all active documents sorted by Document ID. A document will only appear once.
All data tab: Shows all active documents with a line for each approver (both approved and awaiting
approval).

When a completed document returns from Approval Due Date Changes to Last Update Date
There was an issue where the due date for each step was changed to the last update date. The due date
should not change according to the last update date as it should reflect the deadline set in the general
settings. This has now been corrected.
Call back is repeating for the same document
It was observed in the On Demand Bridge console that here were several call back messages logged for the
same OD Handle as there were several call back requests sent for the same OD handle, which should not
happen. This has now been corrected.
Avoid unknown document counts in the Select ERP client start-up window
In order to avoid having "unknown" in the document number columns in the Select ERP client start-up
window the document count from the last run will be stored and used.
The field Due Date was renamed to Deadline
The field Due Date was renamed to Deadline in the workflow task details screen. This better represents the
field value as it contains the deadline for the approver and not the invoice due date.
Visma Business
Supplier org. units on lines
There was as a scenario where organzation units associated with a suppler were not added to the voucher
line. This has been corrected.
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Visma Global
Added VAT code 80
VAT code 80 is now available
Incorrect currency value
In Global integration when the user inputs the currency number manually the correct exchange rate is now
shown.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.10.3
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen, som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
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Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 12.10.2
Emner:
•
•

Forbedringer 12.10.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.10.2

I versjon 12.10.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 12.10.2
Generelt
Number of Calls from VDC towards VUD Needs Reducing
Larger customers were experiencing performance issues when Visma User Directory (VUD) was enabled
with Visma Document Center. Several technical improvements were implemented in the integration with
VUD to speed the performance.
Slowness Impacting the Flow Window
When sending a document on Flow, there is a check performed to verify if there is a supplier on the
document, not in the Supplier Template.
Workflow Status on Document not updated correctly
We now use a different approach to avoid the deadlock errors when accessing the database for Workflow
task related operations.
"Out of Memory" errors in "Manage recipients on supplier" form for large number of suppliers
Improved loading time and of the supplier list in the "Manage recipients on supplier" form to avoid "Out of
Memory" errors.
Autoinvoice follow up form does not show the correct status
There was an issue where the Autoinvoice follow up form did not show the correct status. This was
preventing the user from retrying the download from AutoInvoice. This has now been corrected.
Merk: The documents that have been imported before upgrading to 12.10.2 will still have
the wrong status. The fix will apply for documents imported after upgrade.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.10.2
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen, som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
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Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 12.10.1
Emner:
•
•

Forbedringer 12.10.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.10.1

I versjon 12.10.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 12.10.1
Generelt
High load on Visma.net
Visma Document Center was creating a higher load than necessary when communicating with Visma.net.
This has been improved.
Visma Nova
Nova Server Isolation feature failed
Changes to the On Demand Platform integration rendered the Nova server isolation feature inoperable.
This affected both the site ID method and Instance Management Tool. This has now corrected and working
properly. Company registration and activation will no longer be performed during this process.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.10.1
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen, som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
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Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 12.10.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 12.10.0
Forbedringer 12.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.10.0

I versjon 12.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 12.10.0
.
Felles Visma Document Center
Automatisk leverandørvarsling for electronisk faktura-aktivering
Mottak av leverandørfakturaer elektronisk via Visma Autoinvoice sparer tid og sikrer bedre nøyaktighet
ved oppretting av bilag. Visma Autoinvoice har et stort nettverk med mange tusen registrerte leverandører.
Mange av leverandørene dine er sannsynligvis registrert, men enkelte av disse sender kanskje fremdeles
fakturaene sine manuelt. Dette fører til tapte muligheter for bedre automatisering av arbeidet.
Vi anbefaler bruk av bransjestandarden: EHF-e-fakturaer (Peppol BIS) sendt via PEPPOL-nettverket.
Visma Document Center vil nå automatisk sende en e-post til leverandøren, med anmodning om at
du får tilsendt elektroniske fakturaer via Visma Autoinvoice-nettverket. Du kan overvåke status for
e-postvarslinger fra vinduet Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer. Dette vinduet åpnes fra
Rapportering-menyen og inneholder følgende opplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverandør-ID og Navn
Organisasjonsnummer
E-postadresse (du kan oppdatere e-postadressen)
Telefonnummer
Manuelle fakturaer (antall manuelle fakturaer mottatt fra leverandøren de siste 6 månedene)
Status (Mangler e-postadresse hvis det ikke ble funnet noen e-postadresse for denne leverandøren.
Sendt når en varsling har blitt sendt.)
Varslingsantall (antallet varslinger som har blitt sendt til denne leverandøren)
Siste varslingstidspunkt (du kan høyreklikke en linje og velge å tilbakestille varslingsantallet og
tidspunktet)

Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du først:
•
•
•

Sørge for at Visma Autoinvoice-integrasjonen er aktivert
Konfigurere en e-postserver (fra menyen Tools\System Settings\Configure E-mail
Server)
Konfigurere varslingsinnstillingene (fra menyen System\Auto Supplier Activation)
•
•
•
•

Merk av i avkrysningsboksen Enable automatic notifications
Skriv inn avsenderens e-postadresse (dette er e-postadressen du vil at leverandøren skal bruke når
vedkommende svarer deg)
Skriv inn maksimalt antall varslinger (dette vil begrense antall varslinger en leverandør vil motta.
Standardverdien er 2 varslinger)
Skriv inn antall dagers ventetid mellom varslinger (standardverdien er 14 dager)

Varslingsinnstillingene er på bedriftsnivå
Merk:
EHF: EHF står for “elektronisk handelsformat” som betyr at du kan sende og motta fakturaer
elektronisk og standardisert. EHF er den norske versjonen av Peppol BIS. På denne måten
sparer du mye tid og papirarbeid og får en enklere arbeidsflyt. Du ønsker mer kontroll over
fakturaene dine. Staten krever at alle som leverer varer og tjenester, sender fakturaer i dette
formatet. Vi ser også en klar trend i at flere private selskap begynner å bruke dette formatet.
Les mer her: https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-tildigitalisering/faktura-og-kreditnota
PEPPOL: PEPPOL tilbyr en standardisert meldingsforbindelse for e-bestilling, e-fakturering,
elektroniske kredittnotaer og andre forretningsdokumenter. Disse teknologiene automatiserer
informasjonsutveksling på tvers av distribusjonsnettverket, og reduserer kostnader og mulig
fare for feil som følge av manuelle rutiner. For mange offentlige instanser er innkjøp stort
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sett en manuell prosess, og i den grad den er automatisert, involverer dette vanligvis et
ineffektivt sammensurium av forskjellige systemer og protokoller.
Les mer her: https://peppol.eu
ELMA: ELMA er den norske tjenesten som leverer SMP-tjenestedelen av PEPPOLnettverket for norske organisasjoner.
Les mer her: https://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma
Fastsett leverandør for factoring-fakturaer
Logikken som brukes til å identifisere leverandøren for en faktura, har blitt forbedret for å håndtere
factoring-fakturaer på en bedre måte. Under automatisk tolking vil leverandøren fastsettes på følgende måte:
1. Velg leverandøren ved hjelp av både organisasjonsnummer og bankkonto. Hvis en nøyaktig match blir
funnet, brukes den leverandøren.
2. Hvis ingen nøyaktig match ble funnet basert på organisasjonsnummer og bankkonto, blir leverandøren
valgt basert på organisasjonsnummeret, ikke på bankkontoen.
Under automatisk tolkning vil vi ikke matche kun basert på bankkontoen. Hvis brukeren tolker fakturaen
på nytt manuelt, velges den første leverandøren fra listen, mens resten presenteres som tilgjengelige
alternativer i listen.
Visma Business produktlinje
Støtte for MVA-beløp i valuta
Det er lagt til nye kolonner i regnskapsrutenettet for å kunne støtte forbedret MVA-rapportering i Visma
Business 2: Merverdibeløp i valuta og Beløp uten MVA i valuta. Verdiene i disse feltene vil bli overført til
Visma Business.

Forbedringer 12.10.0
Generelt
Linjegodkjennere som ble lagt inn i regnskapsrutenettet, forblir i arbeidsflyten etter at en ny OCR og
tolkning har blitt utført
Det oppstod et problem hvor en tidligere angitt linjegodkjenner vil forbli på Flyt-siden for det nye
dokumentet, selv om det utføres en andre OCR og tolkning. Når regnskapsrutenettet nå tilbakestilles på
grunn av en ny tolkning, blir også arbeidsflytdataene tilbakestilt.
Kostnadsstedet forsvinner fra konteringslinjen etter å ha blit valgt/kopiert til den nye linjen
Når du bruker funksjonene for å velge linje (Ctrl-2) og kopiere til en ny linje (Ctrl-3), ble de kopierte
kostnadsstedene vist på den nye linjen, men ikke lagret. Dette er nå løst.
Varslings-e-post inkluderer alle statuser
Det var et scenario hvor en ny dokument-e-postarsling ville bli sendt for godkjente dokumenter. Dette er nå
løst.
Desimalfeil i dokument per person på flyt-rapport
Dokumenter per person på flyt-rapporten viste dokumentbeløpet med desimaltegn på feil sted. Dette er nå
løst.
Rapporten Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer
Noen brukere har opplevd en feiltilstand når de prøvde å kjøre rapporten Leverandøraktivering for
elektroniske fakturaer. Dette er nå endret.
Tidsavbrudd ved valg av Administrer mottakere på leverandør
Når man velger alternativet Administrer mottakere på leverandør i fanen, ble det et tidsavbrudd hvis det var
mange leverandører. Dette er nå løst.
OD Bridge behandler ikke alle VDC-selskaper
Dette var et problem som berører store installasjoner (mer enn 100 selskaper) som bruker Visma Approval.
Bro-tjenesten var ikke i stand til å behandle alle bedrifter innen standardfrister for oppdateringsfrekvens (5
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minutter). Dette har blitt korrigert ved at broen fullfører behandlingen for alle selskaper før du starter en ny
tick.
Visma Business produktlinje
Identifiser medarbeider primært på brukernavn
Når du gjør oppslag på ansatte i Visma Business, vil søket først bruke brukernavnet for å finne en match.
Hvis det ikke blir funnet vil søket bruke e-postadressen til å finne den ansatte.
Visma Global
Pålogging uten VUD integrasjon krever ikke oppføring av brukernavn og passord
Når du logger deg på Visma Document Center, må du oppgi brukernavn. Bruk av VUD og single sign-on
ikke påvirket.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.10.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen, som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: “Servicevilkår” må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil feilloggene vise en feilkode med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
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I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 12.01.1
Forbedringer 12.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.01.1

I versjon 12.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 12.01.1
.
Felles
Visma Business produktlinje

Forbedringer 12.01.1
Generelt
Amount not interpreted when importing XML invoices from AutoInvoice
XML invoices received through Visma Autoinvoice were showing 0,00 in the amount fields. Invoices
manually imported or through the Autoimport feature showed the correct amounts. This has now been fixed
and XML invoices from Visma Autoinvoice are shown correctly.
Supplier activation for electronic invoices report
Some users have been experiencing an error condition when trying to run the Supplier activation for
electronic invoices report. This has been corrected.
Downgrade of the NHibernate component
In some cases Autoimport and Workflow was not working properly. This was caused by a new version of a
component called NHibernate. This component has been downgraded to a stable version to eliminate these
issues.
Document per person on flow report decimal error
The Document per person on flow report was displaying the document amount with the decimal in the
wrong position. This has now been corrected.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.01.1
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: Servicevilkår må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallering av Visma Document Center-serveren mislykkes
Under en oppgradering blir både klienten og serveren avinstallert før de installeres på nytt. Noen ganger
mislykkes avinstalleringen av serveren når den prøver å fjerne den delte mappen som klienten bruker til
installering. Dette problemet er løst i versjon 9.00.0. Fordi det er avinstalleringen som mislykkes, kan dette
skje på alle versjoner før versjon 9.00.0.
Ny oppstart av Visma Document Center-server
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Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Nytt firma i Visma Business
Visma Business Services Må startes på nytt når et nytt firma opprettes i Visma Business slik at det blir
mulig å logge på det nye firmaet i Visma Document Center.
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 12.01.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 12.01.0
Forbedringer 12.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.01.0

I versjon 12.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 12.01.0
Felles Visma Document Center
Flytgruppenavn kan nå redigeres
I tidligere versjoner begrenset vi tilgangen til å endre flytgruppenavn. Den eneste måten å endre et
flytgruppenavn på, var å slette flytgruppen og opprette den på nytt med et annet navn. Vi har nå gjort det
mulig å endre navnet på en eksisterende flytgruppe. Hvis det allerede finnes en flytgruppe med det samme
navnet, vil det vises en advarsel om dette.
Leverandøraktiveringsrapport
Mottak av leverandørfakturaer elektronisk via Visma Autoinvoice sparer tid og sikrer bedre nøyaktighet
ved oppretting av bilag. Visma Autoinvoice har et stort nettverk med mange tusen registrerte leverandører.
Mange av leverandørene dine er sannsynligvis registrert, men enkelte av disse sender kanskje fremdeles
fakturaene sine manuelt. Dette fører til tapte muligheter for bedre automatisering av arbeidet.
For å hjelpe deg å identifisere leverandører som kan sende elektroniske fakturaer, men som ikke gjør det,
har vi laget en rapport. Denne rapporten viser leverandørens kontaktinformasjon og hvor mange manuelle
fakturaer du har mottatt fra dem innenfor et angitt tidsrom. Ved hjelp av denne rapporten kan du kontakte
leverandørene dine og be om at fakturaen sendes elektronisk via Vismas Autoinvoice-nettverk. Rapporten
genereres i form av et regneark.
Kjør rapporten ved å velge alternativet Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer på menyen
Rapportering. Du vil få spørsmål om hvor mange måneder bakover du vil at rapporten skal dekke.
Rapporten vil inneholde følgende kolonner:
•
•
•
•
•
•

Leverandørnavn
Organisasjonsnummer
E-postadresse
Navn på kontaktperson
Telefonnummer
Samlet antall fakturaer mottatt fra leverandøren de siste X månedene

Sperring av bedrifter
Funksjonen for sperring av bedrifter har blitt implementert for å forbedre ytelsen i installasjoner konfigurert
med mange bedrifter. Enkelte installasjoner kan ha opp mot 1000 bedrifter.
Mange av disse bedriftene er kanskje ikke lenger i bruk annet enn til fremhenting av tidligere dokumenter.
De lite brukte bedriftene forbruker likevel databehandlingsressurser via aktive bakgrunnsprosesser. Med
denne nye funksjonen kan du sperre en bedrift og dermed stanse alle kjørende prosesser for den valgte
bedriften. Resultatet vil bli bedre ytelse for de aktive bedriftene.
I sperrede bedrifter er funksjonaliteten begrenset til:
•
•

visning av dokumenter
eksport til eksternt arkiv

Slik sperrer du en bedrift:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velg alternativet Klientstatus på menyen Verktøy.
Vinduet Bedrifter vises. Velg en bedrift, og høyreklikk med musen.
Klikk på alternativet Sperr.
Status vil først vises som SperringVenter.
Klikk på knappen Lagre.
Bedriftens status vil nå være Sperret, og alle bakgrunnsprosesser vil bli stanset.

Slik gjenopptar du en sperret bedrift:
1.
2.
3.
4.

Velg alternativet Klientstatus på menyen Verktøy.
Vinduet Bedrifter vises. Velg en sperret bedrift, og høyreklikk med musen.
Klikk på alternativet Gjenoppta.
Status vil først vises som GjenopptaVenter.
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5. Klikk på knappen Lagre.
6. Bedriftens status vil nå være Standby til bedriften åpnes. Status vil da endres til Aktiv, og
bakgrunnsprosessene vil bli gjenopptatt.
Merk: Alternativet Klientstatus er bare tilgjengelig når man er logget på en aktiv bedrift.
Når du skal gjenoppta en sperret bedrift, må du først være logget på en aktiv bedrift.
Tolkning av merverdibeløp i stedet for beregning
Du kan velge å tolke merverdibeløpet fra fakturaen i stedet for å beregne beløpet.
Forbedret feilhåndtering under dokumentimport i Visma Autoinvoice
Det er utviklet en rekke nye funksjoner for bedre håndtering av problemer som kan oppstå når nye
dokumenter importeres fra Visma Autoinvoice.
Her er noen av de viktigste forbedringene:
•
•
•

behandling av alle dokumenter som importeres fra Autoinvoice
varsel til regnskapsfører om dokumenter som mangler XML- eller bildevedlegg
mulighet til å prøve import av manglende XML eller bilder på nytt

Behandling av alle dokumenter som importeres fra Autoinvoice
Noen ganger kan det skje at et fakturadokument ikke blir importert til Visma Document Center fra Visma
Autoinvoice. Dette kan skyldes ulike ting, som XML-filer med datafeil, ødelagte PDF-filer, store bilder osv.
Tidligere ville det da ikke bli opprettet noen dokumentoppføring i dokumentlisten, og dette ville bare kunne
oppdages ved å lese feilloggene. Nå oppretter Visma Document Center en post i dokumentlisten med så
mye informasjon fra fakturaen som systemet kan lese. Regnskapsføreren får da mulighet til å prøve å
laste ned dokumentet på nytt eller legge inn den manglende informasjonen manuelt. Disse oppføringene i
dokumentlisten vil bli merket som feil (rød indikator i første kolonne).
Det er opprettet et nytt filter for dokumentlisten for å bare vise dokumenter med manglende XML og/eller
manglende bilder.
•
•

Klikk på feltet for valg av filter for å åpne nedtrekkslisten med forhåndsdefinerte filtre.
Klikk på filteret Autoinvoice-oppfølging for å bruke filteret.

Varsel om dokumenter som mangler XML- eller bildevedlegg
Når regnskapsføreren velger en ERP-klient, åpnes et nytt vindu hvis det blir oppdaget dokumenter uten
XML- eller bildevedlegg. For hvert dokument som oppdages, vises følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokument-ID
Fakturanummer
Dato
Forfallsdato
Beløp
Merverdibeløp
XML-status (OK eller mangler)
Bildestatus (OK eller mangler)

Hvis du klikker på knappen Importer, vil det bli gjort et nytt forsøk på å importere de valgte dokumentene.
Du kan også prøve importen igjen fra dokumentlisten (se Prøv å importere faktura og
bilder på nytt hvis du vil ha nærmere informasjon.
Merk: Hvis XML-status er Mangler, er det sannsynlig at fakturainformasjonen er tom.
Prøv å importere faktura og bilder på nytt
Du kan prøve å importere dokumenter fra Visma Autoinvoice på nytt ved hjelp av et nytt alternativ i
dokumentlisten. Slik prøver du å importere på nytt:
1. Velg ett eller flere dokumenter på dokumentlisten.
2. Høyreklikk og velg alternativet Autoinvoice-oppfølging.
3. Det vises et nytt vindu med en liste over dokumentene du valgte og XML- og bildestatus for dem.
•

Hvis XML-status er OK, har XML-filen blitt lastet ned riktig.
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• Hvis XML-status er Mangler, har XML-filen ikke blitt lastet ned riktig.
• Hvis bildestatus er OK, har bildevedleggene blitt lastet ned riktig.
• Hvis bildestatus er Mangler, har bildevedleggene ikke blitt lastet ned riktig.
4. Klikk på knappen Importer for å prøve å importere de manglende XML- og/eller bildefilene på nytt.
5. Hvis problemet vedvarer, anbefales det å logge seg på Visma Autoinvoice direkte for å få tilgang til
dokumentet og vedleggene.
Visma Global og Visma Business
Automatisk oppretting av personaloppføringer i ERP
Store regnskapskontorer overfører ofte regnskapsførere til ulike bedrifter. Dette er enkelt å gjøre med Visma
User Directory. Administratoren må imidlertid fremdeles opprette de tilsvarende personaloppføringene i
ERP. For å eliminere dette ekstra trinnet, opprettes nå en brukeroppføring automatisk når regnskapsføreren
logger seg på en bedrift for første gang.
Merk: Godkjennere bør opprettes som ansatte i ERP manuelt for å sikre at
godkjenningsgrensen og overordnede er angitt.
Merk: Denne funksjonen er bare aktivert hvis Visma User Directory er i bruk.
Merk: Hvis du vil slå av denne funksjonen, må du redigere serverkonfigurasjonsfilen.
Nøkkelen FeatureToggle.AutoCreateEmployeeAtLogonWithVUDActive må
settes til value=false

Forbedringer 12.01.0
Generelt
Autoimportfeil
Hvis alternativet Flyt ikke i bruk var valgt på Mine innstillinger-menyen, vil alle dokumenter som er
importert via Autoimport eller Autoinvoice få status 0 – ikke i flyt – i stedet for 100 – deaktiver flyt. Dette
er nå løst.
Forbedret navigering i flytkonfigurasjonsskjemaer
Navigeringen har blitt forbedret ved å endre rekkefølgen på sidemerkene i følgende flytrelaterte skjemaer:
•
•
•
•
•
•

Flytkonfigurasjon
Hent flytgruppe
Godkjenn/Avvis
Videresend/Gjennomgang
Administrer flytgrupper
Administrer mottakere på leverandør

PDF-dokument fører til at VDC-klient og autoimport henger seg opp
Det fantes et scenario der enkelte PDF-dokumenter førte til at både VDC-klienten og autoimportprosessen
hengte seg opp. Dette har blitt løst.
Problem med fakturaer i farger
Det var et problem med behandlingen av enkelte fakturaer med fargeutskrift i versjon 11.11 av
VDC. Noen ganger ble fakturaen tom eller svart. Dette er nå rettet opp med en oppgradering av en
tredjepartskomponent.
Kobling av godkjennere basert på leverandører
Når det sendes mer enn ett dokument fra samme leverandør i en flyt, vil foreslåtte mottakere som er knyttet
til leverandøren, nå bli lagt til i flyten.
Velg ERP-klient skal vise antall dokumenter for godkjenning
En ny kolonne som viser antall dokumenter som venter på godkjenning i Visma.Net Approval, er lagt til i
ERP-klientskjemaet.
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Rullefelt i Autoflow-konfigurasjon
Det vannrette rullefeltet manglet i skjemaet Autoflow-konfigurasjon slik at det ble vanskelig å se en lang
liste. Dette er rettet opp ved at det er lagt til et loddrett rullefelt.
Omnipage-komponent oppgradert
Omnipage-komponenten har blitt oppgradert til den nyeste versjonen (20.20). Dette løser flere problemer
med skanning og tolkning (beskrevet andre steder i Release Notes).
Teksten fra søkeboksen ble ikke slettet, flytgrupper vist to ganger på listen
Det var et problem med sletting av søketeksten ved søk etter flytgrupper som førte til at flytgruppene ble
vist to ganger på listen. Dette er nå løst.
Godkjenningsdato for dokumenter
I versjon 12.00 er datoen på Flyt-siden tidsfristen, ikke datoen da dokumentet ble godkjent.
Det vil si at hvis vi for eksempel sender dokumentet i flyten til en mottaker den 1. mars 2017 og vi har
dokumentfrist om 2 dager, vil datoen på Flyt-siden vise 03.03.2017. Selv om mottakeren godkjenner
dokumentet samme dag (1. mars), vil ikke datoen bli endret, men bli stående som 03.03.2017.
Dato for siste oppdatering er nå lagt til i informasjonen om flytoppgaver i flytoppgavevisning.
Forbedret oversettelse
En rekke oversettelser av feltnavn har blitt forbedret/rettet opp.
Dokument sendt på flyt uten profil
Det fantes en situasjon hvor en kreditnota ble importert og sendt på autoflyt selv om dokumentet ikke hadde
noen tilordnet profil. Dette har blitt løst slik at autoflytregelen ikke lenger utløses hvis dokumentet ikke har
noen profil.
Kan ikke importere filer på Windows Server 2012
Dette problemet skyldtes et manglende sett med DLL-filer. Dette er nå løst. VDC 12.01 inneholder nå
de nødvendige DLL-filene som sikrer at PDF- og TIFF-filer kan importeres riktig både manuelt og via
autoimport.
MVA-koden ble ikke oppdatert når kontonummeret fjernes
Når en konto med en MVA-kode ble fjernet, ble ikke MVA-koden oppdatert. Dette er nå rettet opp. Sletting
eller endring av debetkontoen vil også oppdatere MVA-koden.
Lagre mottakere til leverandør – lagre flytgruppe til leverandør
Samhandlingen mellom arbeidsflytgrupper og flytgrupper knyttet til bestemte leverandører er nå forbedret.
De seneste forbedringene omfatter:
•

•

•
•

Når du sender et dokument på flyt, har du mulighet til å laste inn en flytgruppe. Dette åpner en liste
med flytgrupper hvor man kan velge å forhåndsvise, slette eller oppdatere en flytgruppe. Eventuelle
endringer i en flytgruppe som blir lagret, vil bli oppdatert riktig. Velg en flytgruppe og klikk på knappen
Bruk flytgruppe, så vil flytgruppeinnholdet lastes inn i dokumentflyten.
Flytgrupper kan lastes inn på forhånd basert på leverandør. Hvis du i så fall velger å laste inn en annen
flytgruppe, vil den bare erstatte den forhåndsinnlastede flytgruppen for det ene dokumentet. Den vil
ikke bli lagt til som flytgruppe for den valgte leverandøren. Det er bare mulig å bruke én flytgruppe om
gangen.
Hvis nye godkjennere/trinn legges til og du klikker på knappen Lagre flytgruppe, kan du gi den nye
flytgruppen et navn som så vil bli lagt til på listen.
Klikk på alternativet Lagre mottakere til leverandørflytgruppe for å lagre godkjenningsflyten som er
opprettet for gjeldende dokument, som en flytgruppe for denne leverandøren. Når du klikker på knappen
Send på flyt, opprettes også en ny flytgruppe. Du kan se den nye flytgruppen knyttet til leverandøren
ved å velge alternativet Administrer mottakere på leverandør, som du finner ved å gå til Verktøy
\Systeminnstillinger\Flyt-siden.
Merk: Flytgruppen vil bare bli lagret til leverandøren hvis det ikke var noen flytgruppe
angitt for leverandøren fra før.

•

Når det brukes en forhåndsinnlastet flytgruppe for en leverandør, kan endringer gjøres ved å legge til
eller fjerne godkjennere eller trinn for det ene dokumentets godkjenningsflyt. Når du klikker på knappen
Send på flyt, vil du også få spørsmål om du vil oppdatere leverandørflytgruppen med endringene.
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Merk: Linjegodkjennere lagres IKKE i flytgrupper.
Rapportdokumenter på flyt per person
Det fantes et problem hvor flytstatuser manglet for dokumenter som ventet på Visma.net-godkjenning i
rapporten Dokumenter på flyt per person. Dette problemet har blitt løst. Rapporten viser nå dokumenter
med status 20, 110 og 120.
Unntak returnert ved bruk av ugyldig påloggingsinformasjon
Problemet der bruk av ugyldig påloggingsinformasjon av noen art (tomme felt, feil bruker eller feil passord)
førte til en popup-melding som omtalte et uhåndtert unntak. Dette er nå løst, og meldingen vises ikke lenger.
Større XML-treskjema
Dette skjemaet viser hele XML-treet, og siden skjemaet var veldig lite, ble det vanskelig for brukeren å
legge til nøkkelord for en bestemt tag. Skjemaet har nå blitt større for enklere redigering.
Nøkkelord for factoring-bankkonto
Et nøkkelord er lagt til for å tolke factoring-bankkontonummer.
Visma Business
Ordrematching av kreditnotaer
Kreditnotaer som ikke kunne matches til en ordre, var ikke redigerbare, og OK-knappen ble
deaktivert i tolkningsskjemaet. Disse problemene er løst, og kreditnotaer håndteres nå riktig gjennom
ordrematchingsprosessen.
Tolkning av merverdibeløp i stedet for beregning
Du kan nå tolke i stedet for å beregne merverdibeløpet.
For å tillate tolkning må XML-ordlisten konfigureres ved å legge til et nøkkelord på dokumentnivå for
VATAmount.
AmountExculVAT vil bli oppdatert etter at merverdibeløpet er tolket på bilagshodet (den første
bilagslinjen). Hvis ordlisten ikke konfigureres til å tolke VATAmount, vil beløpet bli beregnet som før.
Visma Contracting
Lagernummer ble ikke overført til Visma Contracting
Det var et problem med ikke-autofakturerte fakturaer hvor lagernummeret ikke ble overført til Visma
Contracting. Dette er nå løst.
Visma Nova
Avvist faktura i godkjenningsstatus
I et scenario var det slik at hvis en faktura ble avvist fra dokumentsenteret før flyten var fullført, og
fakturaen allerede var overført til Nova, mottok Nova feil status. Dette er nå løst.
Problem med avgiftssatser på 100 %
For Nova-kontoer som var angitt med avgiftssatser på 100 %, ble det brukt en sats på 50 %. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.01.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis bedriften allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer" (finner ikke firma under kunde)
Hvis du får denne feilmeldingen, må du ta kontakt med Visma-partneren din.
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Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: Servicevilkår må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallering av Visma Document Center-serveren mislykkes
Under en oppgradering blir både klienten og serveren avinstallert før de installeres på nytt. Noen ganger
mislykkes avinstalleringen av serveren når den prøver å fjerne den delte mappen som klienten bruker til
installering. Dette problemet er løst i versjon 9.00.0. Fordi det er avinstalleringen som mislykkes, kan dette
skje på alle versjoner før versjon 9.00.0.
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID – påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Nytt firma i Visma Business
Visma Business Services Må startes på nytt når et nytt firma opprettes i Visma Business slik at det blir
mulig å logge på det nye firmaet i Visma Document Center.
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
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Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Emner:
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•

Nye funksjoner 12.00.0
Forbedringer 12.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 12.00.0

I versjon 12.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 12.00.0
Felles Visma Document Center
Visma Document Center vil kjøre en automatisk overføring til ERP
Vi har introdusert en ny innstilling i skjemaet Verktøy > Systeminnstillinger som vil aktivere/deaktivere
den automatiske overføringen av bilag til ERP.
Når denne innstillingen aktiveres blir dokumenter som er flytfullført, automatisk overført til ERP.
I denne automatiske overføringen utføres de samme bakgrunnsvalideringene som tidligere ble utført i den
manuelle overføringen.
Når overføringen er fullført, endres regnskapsstatus til 30 (overført)
Hvis overføringen feiler, blir et dokumentnotat med årsaken til feilen, lagt til i dokumentet.
Automatisk overføring til ERP og pre-registrering
Når funksjonen for pre-registrering brukes, kan automatisk overføring gjøres for den endelige bestillingen.
Den automatiske buntoppdateringen må aktiveres for pre-registrering.
Uten automatisk pre-registrering av buntoppdatering må den endelige bestillingen overføres manuelt som
før.
Vis EHF, PEPPOL-BIS og BII XML-dokumenter på norsk, engelsk og svensk
For kommersielle EHF-, PEPPOL-BIS- og BII XML-dokumenter som vises i VDC-klienten med standard
stilark
Når VDC-klientspråket er satt til dansk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli vist
på norsk.
Når VDC-klientspråket er satt til nederlandsk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli
vist på engelsk.
Når VDC-klientspråket er satt til engelsk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli vist
på engelsk.
Når VDC-klientspråket er satt til finsk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli vist på
engelsk.
Når VDC-klientspråket er satt til norsk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli vist på
norsk.
Når VDC-klientspråket er satt til svensk, vil de overnevnte typene kommersielle XML-dokumenter bli vist
på svensk.
Visma Business produktlinje
Autooppdater bunt til Visma Business
En ny innstilling er lagt til i Verktøy > Systeminnstillinger: Autooppdater bunt til Visma Business. Når
denne er slått PÅ, blir buntene som overføres til Visma Business, også oppdatert i Visma Business.
Resultatet er at buntene og bilagene som overføres, blir funnet i de oppdaterte buntene eller bilagene i
Visma Business.
Innstillingen lagres som en firmainnstilling, og når den slås på, vil den gjelde for alle dokumenter som
overføres manuelt eller automatisk til Visma Business.
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Forbedringer 12.00.0
Generelt
OCR av to forskjellige felt med samme brukerdefinerte ordliste, returnerer forskjellige resultater
Mønsteret som ble brukt til fakturareferanse er endret for dansk OCR-språk, og det er lagt til et restriktivt
mønster som også søker etter sifre.
Se etter duplikatfakturaer
Vi har forbedret den eksisterende funksjonen for oppdagelse av duplikatfakturaer.
Duplikatfakturaer blir nå oppdaget like etter import basert på følgende vilkår:
•
•
•

leverandør
regnskapsår
fakturanummer

Advarselen om duplikat bokføres følgende steder:
•
•
•

Dokumentliste
Rediger dokumentets egenskapsskjema
Tolk resultatskjema.

VDC vil ganske enkelt advare brukeren om en duplikat, og vil også blokkere autoflyt for dupliserte
fakturaer. Overføringen til ERP blir ikke blokkert for dupliserte fakturaer.
Antall fakturaer "Til godkjenning" er feil vist som 0
I den valgte ERP-klienten var antallet Til godkjenningsdokument ikke riktig etter de siste endringene
i arbeidsflyten. Dette er nå løst, og kolonnen Til godkjenning viser samme nummer som fanen Til
godkjenning i VDC-klienten.
Arbeidsflyt
Tom flytgruppe etter oppgradering
Etter oppgradering blir alle arbeidsflytgrupper, mottakere på leverandør og mottakere fra autoflytregler,
automatisk konvertert til maler. Problemet var at disse malene ikke ble vist i skjemaet Administrer
flytgrupper og skjemaet administrer mottakere på leverandør, før operasjoner ble utført. Dette er nå rettet
opp, og maler for mottakergrupper/standardmottakere/autoflytregler blir nå opprettet og tilordnet til de
riktige enhetene første gang et skjema som brukes dem, åpnes.
Konverter arbeidsflytgrupper til maler
Alle arbeidsflytgrupper som ble opprettet før oppgradering (også de som ikke ble lagret på en leverandør),
blir nå konvertert til maler og vist i skjemaet Administrer maler.
I tidligere versjoner inneholdt arbeidsflytgrupper bare mottakerne uten noen tilknyttet flyttype. Etter
oppgradering vil alle mottakerne fra en arbeidsflytgruppe legges til på det samme trinnet (parallellflyt).
Tomme flytgrupper
I Visma Business har du lov til å angi en ansatt som en bruker som ikke finnes i tabellen over brukere. Hvis
en mottaker som ikke har en tilknyttet bruker, var angitt som godkj. ansvarlig for en leverandør i Visma
Business etter oppgradering, ble det opprettet en tom mal for leverandøren. Når et dokument fra denne
leverandøren ble sendt i en flyt, ble det opprettet en oppgave uten noen tilordnet bruker, bare en ansatt-ID.
Dette er nå rettet opp, og når en mottaker ikke har en tilordnet bruker, vil den ikke legges til i malen.
Dokumentets forfallsdato beregnes ikke
Når et dokument ble sendt i en flyt, ble det ikke tatt hensyn til den behandlingsfristen for dokumentet som
ble angitt i menyen systeminnstillinger, i stedet ble alltid gjeldende dato angitt som behandlingsfrist. Dette
er nå løst slik at behandlingsfristen beregnes slik den skal.
Datovalidering ved sending i autoflyt
Hvis forfallsdato og fakturadato er lik, ble ikke fakturaen sendt i autoflyt fordi valideringen feilet. Dette er
nå rettet opp ved at vi støtter samme dato for forfallsdato og fakturadato.
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Mottakergruppens navn blir bevart når det konverteres til maler
Når mottakergrupper ble konvertert til nye arbeidsflytmaler, ble de tildelt et generisk sekvensielt navn
(gruppe 1, 2, etc ...). Dette har blitt forbedret. Et generisk navn er ikke lenger tildelt. Navnet på den
opprinnelige mottakergruppen beholdes og brukes til å navngi malingen.
Visma Business
Oppslagsrekkefølge for kreditkonto
Oppslagsrekkefølgen for kreditkontofeltet har nå blitt endret. Dette betyr at i en vanlig faktura vil det først
søkes etter leverandører, deretter hovedbokskontoer, kunder og driftsmiddelkontoer.
Visma.net Approval
Kommentarer om avviste dokumenter
En kommentar ble lagt til om et dokument når behandling av en avvisning ikke ble sendt til Visma.net
Approval. Dette er nå rettet opp slik at kommentaren sendes til Visma.net Approval når dokumentet sendes
på nytt på flyt.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 12.00.0
Denne listen dekker noen kjente problemer i denne versjonen, som vil bli løst i senere utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke finnes
allerede i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede er registrert for
kunden din, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
“Company_NOT_Found_Below_Customer”
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med Visma-partneren din.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene, med teksten: “unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallering av Visma Document Center-serveren mislykkes
Under en oppgradering blir både klienten og serveren avinstallert før de installeres på nytt. Noen ganger
mislykkes avinstallasjonen av serveren når den prøver å fjerne den delte mappen som klienten bruker til
installasjonen. Dette problemet er løst i versjon 9.00.0. Fordi det er avinstallasjonen som mislykkes, kan
dette skje på alle versjoner før versjon 9.00.0.
Ny oppstart av Visma Document Center-server
Det anbefales ikke å starte Visma Document Center-serveren på nytt. Hvis du må starte på nytt, bør du først
stoppe den og så starte den på nytt.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Nytt firma i Visma Business
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Visma Business Services Må startes på nytt når et nytt firma opprettes i Visma Business slik at det blir
mulig å logge på det nye firmaet i Visma Document Center.
Søk etter bilagsart og organisasjonsnummer
Når det søkes etter en bilagsart eller en organisasjonsenhet ved hjelp av en numerisk verdi, blir resultatet at
kun den eksakte matchen blir foreslått.
Hvis du for eksempel skriver 42 i bilagsart-cellen på bilagslinjen, og bilagsart 42 finnes, vil den bli angitt.
Hvis bilagsart 42 ikke finnes og bilagsart 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke angitt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma User Directory
Oppgrader når VUD er aktiv
Aktive firmaer vil ikke vises i skjemaet Velg ERP klient etter oppgradering, med mindre du legger til
firmaene manuelt i VUD management console > Application instances > Registered companies.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter at Visma Document Center har blitt oppgradert til versjon 8.00.0 eller senere.
Regnskapsperioden er ikke angitt fordi regnskapsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende regnskapsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperioden i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 11.11.3
Emner:
•
•

Forbedringer 11.11.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.11.3

I versjon 11.11.3 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 11.11.3
Generelt
Workflow Status on Document not updated correctly
We now use a different approach to avoid the deadlock errors when accessing the database for Workflow
task related operations.
Timeout when selecting "Manage recipients on supplier"
When selecting the "Manage recipients on supplier" option from the Workflow Settings tab would timeout
if there were many suppliers. This has now been corrected. In cases where there is a large number of
suppliers, a waiting time should be expected in order to display the suppliers.
"Out of Memory" errors in "Manage recipients on supplier" form for large number of suppliers
Improved loading time and of the supplier list in the "Manage recipients on supplier" form to avoid "Out of
Memory" errors.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.11.3
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
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Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 11.11.2
Emner:
•
•

Forbedringer 11.11.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.11.2

I versjon 11.11.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 11.11.2
Generelt
Workflow issues
There was an issue with some documents where all the workflow tasks were completed but the status
remained at 20 (workflow is in progress). Occasionally the Document Center client crashed when sending a
document on flow. These issues have been fixed.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.11.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
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Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 11.11.1
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 11.11.1
Forbedringer 11.11.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.11.1

I versjon 11.11.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 11.11.1
Visma Contracting
Prevent edits to approved documents
Restrictions have been implemented regarding who and when a document can be edited. Restrictions have
been applied to the following roles as described:
All Approver roles
•
•

An approver can not edit a document assigned to a different approver.
Once a document has been approved it can not be edited by any approver

Document Administrators
•

Can not edit approved documents

Document Controllers, Accountants, and Administrators
•

Can edit accounting lines of approved documents.
Merk: This feature will not be available in V12.00 of Visma Document Center but will be
available in subsequent versions.

Allow processing of invoices with zero amount totals
Documents with an invoice total of 0 can now be transferred to the Contracting ERP system. This feature is
controlled by a new setting found on the General tab of System Settings under the Tools menu. This option
is available only for Visma Contracting installations.
Merk: This feature will not be available in V12.00 of Visma Document Center but will be
available in subsequent versions.

Forbedringer 11.11.1
Visma Global
Amount is missing when the document returns from Visma.net Approval
For supplier without currency in ERP system Visma Global, the accounting lines created in Visma.net
Approval did not get the Amount updated correctly at workflow completion.
This has been now corrected and when document is downloaded from Visma.net Approval, the amounts on
the accounting grid are updated correctly.
Visma Contracting
Suggested approvers when sending on flow
There was an issue where approvers were not being suggested when placing documents on flow. This has
now been corrected.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.11.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
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er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
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Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 11.11.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 11.11.0
Forbedringer 11.11.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.11.0

I versjon 11.11.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 11.11.0
.
Visma Nova
Isolasjon av tjenermaskin
I forbindelse med evnen til å kjøre Visma Document Center i et vertsmiljø, støtter vi nå flere samtidige og
isolerte serverinstanser på samme fysiske maskin. Samtidig beskyttes instansene mot hverandre ved at én
instans ikke får tilgang til data fra andre instanser. For å tilrettelegge for opprettelsen av flere instanser, har
verktøyet Instance Management Tool blitt utviklet som en del av Visma Document Center.
Ved å bruke Instance Management Tool kan brukeren opprette nye serverinstanser av den gjeldende
installerte VDC-installasjonen, basert på en instans som finnes allerede. Verktøyet oppretter også en liste
over instansene på den lokale maskinen, og viser grunnleggende informasjon om hver instans, sammen med
andre funksjoner for sletting, verifisering og oppgradering av disse instansene.
Kjøre Instance Management Tool
Instance Management Tool vil bli installert i serverinstallasjonsmappen under VDC-serverinstallasjonen.
Verktøyet startes ved å kjøre filen Visma.Workflow.Nova.IMT.exe, eller ved å velge snarveien fra
startmenyen i Windows på installasjonsservermaskinen.
På Start-siden finner du Instance Root og en liste over de eksisterende instansene som er tilgjengelig på
maskinen.
Instance Root er banen alle instansfilene vil bli lagret i. Denne banen kan endres ved hjelp av Endreknappen. Listen over instanser kan brukes til å vise, verifisere, konfigurere, oppgradere, slette og opprette
nye instanser.
Ved å velge en av de eksisterende instansene, vil IMT vise inndataparameterne du har brukt på
instansopprettelse, i skrivebeskyttet modus, i tillegg til informasjon knyttet til Visma.net AutoInvoice og
Visma.net Approval-integrasjon.
Opprette nye instanser
1. Klikk på knappen Opprett ny på Startsiden.
2. Angi et instansnavn i instansfeltet.
3. Klikk på Opprett for å opprette den nye instansen, eller Avbryt hvis du vil avslutte uten å opprette
instansen. Den nye instansen åpnes i redigeringsmodus på en ny side.
4. Følg informasjonen som vises for hvert felt, og oppgi de nødvendige verdiene. Noen felt har allerede
standardverdier som kan endres ut fra dine spesifikke behov.
5. Klikk på knappen Lagre instans etter å ha oppgitt alle opplysninger som trengs for å fullføre
instansopprettelsen på servermaskinen.
6. Hvis du vil installere VDC-klienten på en klientmaskin, går du til den delte mappen
serverinstallasjonsmaskin\VDCSetup og kjører installasjonsprogrammet. Snarveien på klientmaskinen
må ha følgende parametere:/InstanceRoot:"\<instance Root-mappe>" /InstanceName:<instansnavn>
(f.eks.: /InstanceRoot:"\\pc\Visma" /InstanceName:To).
Merk: Når man lager VDC-instanser for et klient-/server-miljø, anbefales det å bruke en
delt bane som Instance Root.
Merk: Etter at den nye instansen har blitt utført, finner du de nye konfigurasjonsfilene
og -loggene under en mappestruktur med følgende struktur: ..\<Instance Root-mappe>
\<Instansnavn>\, der Instance Root-mappen har blitt definert på startsiden.
Oppgradere en instans
Etter at en ny versjon har blitt installert på Visma Document Center, må du oppgradere de eksisterende
instansene.
1. På startsiden velger du instansen du vil oppgradere.
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2. Klikk på knappen Oppgrader. Etter at du har kjørt oppgraderingen, vil konfigurasjonsfilene bli
oppdatert og tjenestene startes.
Verifisere en instans
1. På startsiden velger du instansen du vil verifisere.
2. Klikk på knappen Sjekk instans. Gjeldende status (kjørende/startet/stoppet) for de valgte
instanstjenestene, vil bli vist
Slette en instans
1. På startsiden velger du instansen du vil slette.
2. Klikk på Slett-knappen. Når instansen slettes, blir ikke de tilhørende databasene slettet.

Forbedringer 11.11.0
Generelt
Linjeimport og kreditnotaer
VDC vil nå behandle linjeimport for kreditnotaer på riktig måte.
Automatisk linjeimport vil fylle Kredit-feltet med kontoen som er angitt i feltet for leverandørens motkonto.
Kreditnota med pre-registrering
Når VDC oppdager at den importerte fakturaen er en kreditnota og at pre-registrering også blir brukt, settes
pre-registreringskontoen i kredit i VDC.
Uendelig løkke når den overordnede brukeren har brukeren som reserve eller overordnet
Når en overordnet forårsaket en uendelig løkke i den forrige versjonen, og det oppstod en reserveeller reserve-overordnet-krysning, fikk VDC en svarer ikke-status, og etter en stund ble det returnert en
feilmelding. Dette er nå rettet opp. Hvis det oppstår en uendelig løkke nå, og brukeren som forårsaket den
uendelige løkken allerede har startet en oppgave på den samme linjen, vil den ikke lenger legges til i flyten.
Serverkonsollen har informasjon om mottakeren som forårsaket den uendelige løkken.
Ingen advarsel returneres i klienten.
Save recipient on supplier er alltid aktivert
Hvis “Save recipient on supplier” ble aktivert i en tidligere versjon, var det ikke mulig å deaktivere dette
alternativet siden det ikke lenger er tilgjengelig som en generell innstilling. Dette er nå rettet opp, og etter
oppgradering blir denne innstillingen deaktivert.
Skjemaet Administrer mottaker på leverandør
Av hensyn til brukeropplevelsen har skjemaet Administrer mottaker på leverandør nå blitt delt i to
forskjellige skjemaer:
•
•

Administrer flytgrupper: I dette skjemaet finner du følgende funksjonalitet: opprett mal, rediger mal,
slett mal, forhåndsvis mal og søk etter mal
Administrer mottakere på leverandør: I dette skjemaet finnes følgende funksjonalitet: søk etter
leverandør, oppslag i maler for hver leverandør, forhåndsvisning av utvalgte maler og sletting av
koblingen mellom leverandør og mal.

Nytt navn på skjemaet "Lagre mottakere til leverandør"
Av hensyn til forståelsen i fanen Flytkonfigurasjon har alternativet Lagre mottaker til leverandør blitt
endret til Lag en leverandørspesifikk flytgruppe.
Oppdatert liste over attestanter
Hvis firmaet ble endret fra VDC, ble ikke listen over mottakere oppdatert slik at attestantene fra det
foregående firmaet ble vist. Før du kunne få den oppdaterte listen over mottakere, måtte du logge ut av
Visma Document Center og deretter logge på igjen. Dette er nå rettet opp, og listen over mottakere vil nå bli
oppdatert når man endrer firmaet.
Fakturanummerfeltet støtter 25 tegn
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Hvis fakturaer som hadde over 25 tegn i fakturanummeret, ble importert med autoimport, førte det til feil
under dokumentlagring slik at den automatiske importeringen stoppet. Dette er nå rettet. Fakturanumre med
over 25 tegn vil nå forkortes til 25 tegn.
Automatisk tolkning ved hjelp av maler
Tomme maler eller maler som hadde koordinatene 0,0, førte til at Automatisk tolkning stoppet slik at
filimporten stoppet. Dette er nå løst. Hvis en slik mal opprettes nå, kjører autoimport som forventet.
Forbedringer i dansk CID-tolkning
Vi har utvidet CID-tolkningsmønstrene for å forbedre den danske CID-tolkningen.
Oppdatert Omnipage-komponent
Vi har oppdatert Omnipage-komponenten til nyeste versjon (20.0.16372.1900).
Visma.net Approval
Oppdatert landskode
I skjermbildet for aktivering av Visma.net Approval-integrasjon vil nå hele listen over nasjonale landskoder
vises i VDC i stedet for en hardkodet kort liste. På denne måten vil vi støtte bruk av firmaer med for
eksempel landskoden til Estland. .
Visma Global
Oppdatert bilagslinje i Visma.net Approval
Når en ny linje ble lagt til i Visma.net Approval, der en hovedbokkonto hadde en MVA-kode, var ikke
MVA-beløpet lagt til på linjen når dokumentet kom tilbake til Visma Document Center. Dette er nå løst. Når
et dokument returneres til VDC fra Visma.net Approval, er alle feltene utfylt med riktig verdi: MVA-beløp,
skatteklasse og MVA-kode.
Visma Nova
Faktura overført to ganger til økonomisystemet
Når det oppstod en feil med dokumentet som ble overført til Visma Nova, ble det vist en feilmelding i VDC
og kontostatusen ble ikke oppdatert, men bilaget ble opprettet i Visma Nova. Dette er nå løst. Kontostatusen
blir nå oppdatert når bilaget overføres.
Vis kostnadssted i autoflow
Når kostnadsstedets ID hadde verdien 0, ble dette vist på assistentskjermbildet for opprettelse av autoflowkonfigurasjonsregel. Dette har nå blitt rettet opp slik at kostnadsstedets navn og beskrivelse blir vist.
Visma Contracting
Velg linjeattestant
Når man trykker F12 i feltet linje attestant, hoppet markøren til feltet Bilagsdato slik at det ble umulig å
velge linjeattestant. Dette er nå løst.
Overfør kreditkontoinnhold til Visma Contracting
Når både kredit og debet var hovedbok, ble ikke innholdet i kreditkonto overført til Visma Contracting.
Dette er nå løst slik at alle verdiene blir overført.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.11.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
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er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
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Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 11.10.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 11.10.0
Forbedringer 11.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.10.0

I versjon 11.10.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 11.10.0
.
Felles
Introduksjon av ny arbeidsflyt
Behandle arbeidsflyt
Flyter brukes til å behandle godkjenningsprosessen for regnskapsbilagene.
Når en arbeidsflyt defineres, kan den ha ett eller flere nivåer, kalt trinn. Alle mottakerne på samme trinn vil
få dokumentet samtidig. Det neste trinnet blir bare aktivert når alle mottakerne fra det foregående trinnet
har fullført sine oppgaver. Hvis en mottaker er valgt på flere trinn, vil vedkommende kun få dokumentet én
gang, på sitt høyeste trinn, og alle de andre oppgavene blir da kansellert som duplikater.
Det er ingen begrensninger knyttet til trinnene som kan legges til eller til mottakerne som er på et trinn.
Når en flyt har blitt konfigurert, er det mulig å lagre den som en mal og gjenbruke den når det er nødvendig.
Brukeren har mulighet til å oppdatere/endre en opprettet mal, eller til å slette den. Dette alternativet er
tilgjengelig i Systempreferanser -> Behandle mottaker på leverandør-menyen, eller direkte i skjemaet
Flytkonfigurasjon.
Når et dokument sendes i en flyt, har brukeren mulighet til å laste inn en eksisterende mal eller opprette
en ny flyt. Når et dokument først har blitt sendt i flyten, vil mottakerne motta dokumentet i sin "For
godkjenning"-liste i Document Center.
Mottakerne har følgende muligheter til å bestemme den videre håndteringen av dokumentet:
•
•

•
•

Godkjenne dokumentet Dokumentet sendes til den neste mottakeren.
Avvise dokumentet. Dokumentet returneres til personen som initierte arbeidsflyten. Den som initierer/
starter arbeidsflyten, må bestemme en handling for dokumentet. Arbeidsflyten vil bli startet på nytt, og
den første flyten vil ha statusen Avvist. Flythistorikken vil bli lagret og synlig i Flyt-kategorien, med en
ny grafisk representasjon.
Videresend dokumentet til en annen person. Dette betyr at dokumentoppgaven overføres til noen andre
som blir lagt til på det samme trinnet.
Start en gjennomgang av dokumentet. Dette innebærer å sende dokumentet til en annen person som
bes om å gjennomgå dokumentet. Den som gjennomgår, legges til på samme trinn som den første
godkjenneren. Når den andre personen har gjennomgått dokumentet, returneres det til personen som
startet gjennomgangen.

Når den siste mottakeren har godkjent dokumentet, får dokumentet statusen Fullført, noe som indikeres i
dokumentlisten med tallet 30.
Etter at en arbeidsflyt har blitt fullført og regnskapsinformasjonen overført til ERP-systemet, blir
dokumentet flyttet til Visma Document Center-arkivet.
Linjegodkjennere
Du kan tilordne bestemte konteringslinjer til bestemte godkjennere. Disse godkjennerne har ansvar for å
godkjenne sin konteringslinje. Linjegodkjennerne blir først lagt til i det første trinnet som bare vil inneholde
linjegodkjennere. Dette trinnet kan ikke konfigureres etter at dokumentet har blitt sendt i flyten. Hvis
samme mottaker legges til i flyten som både linjegodkjenner og dokumentgodkjenner, vil vedkommende
bare få dokumentet én gang, som dokumentgodkjenner, og får kansellert jobben som linjegodkjenner.
Hvis en linje som har blitt godkjent av en linjegodkjenner, endres av en annen bruker, vil den linjen gå
tilbake til linjegodkjenneren på det gjeldende, aktive arbeidsflyttrinnet.
Merk: Når en arbeidsflyt som inneholder linjegodkjennere, lagres til en mal, blir ikke
linjegodkjennerne lagt til i malen.
Lagre mottaker til leverandør-funksjonalitet

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 11.10.0 | 189

Hvis brukeren jevnlig mottar fakturaer fra en bestemt leverandør, og fakturaene alltid skal sendes for
godkjenning til en bestemt person eller gruppe personer, kan funksjonen Lagre mottaker til leverandør
brukes, og personen/gruppen av personer vil da automatisk forslås når en arbeidsflyt startes for et dokument
fra denne leverandøren.
Når Lagre mottaker til leverandør aktiveres, opprettes automatisk en ny mal med navnet på leverandøren.
Det er mulig å behandle mottakerne som er koblet til en leverandør, fra det nye alternativet i Verktøy >
Systempreferanser under kategorien Flyt. Et nytt vindu åpnes hvor du kan legge til en eksisterende mal,
opprette en ny eller slette malen som allerede finnes for en bestemt leverandør.
Leverandørens mottakere vil nå bare lagres i Visma Document Center, og de kan ikke lenger defineres i
ERP-systemet ved å oppdatere leverandørinformasjonen.
Mottakere som foreslås via en mal, kan endres før dokumentet sendes i flyten.
Overordnede
Overordnet legges til Ansatt i ERP-systemet. Visma Document Center har to funksjonaliteter knyttet til
overordnede:
•

•

Legg alltid til overordnet: i noen selskap må man alltid legge til den overordnede i flyten. Dette betyr
at hver gang en mottaker legges til i flyten, skal også den overordnede til denne mottakeren legges til.
Før du kan begynne å bruke funksjonaliteten Legg alltid til overordnet, må du velge avkrysningsboksen
Legg alltid til overordnet i kategorien Verktøy > Systempreferanser > Flyt
Legg til overordnet basert på beløpsgrense: En mottakers overordnede kan alltid legges til i flyten hvis
totalbeløpet overskrider beløpsgrensen som er angitt for mottakeren i ERP. Før du kan begynne å bruke
funksjonaliteten Legg til overordnet basert på beløpsgrense, må du velge avkrysningsboksen Legg til
overordnet basert på beløpsgrense i kategorien Verktøy > Systempreferanser > Flyt.

Når overordnede legges til i flyten, blir et nytt nivå (trinn) automatisk opprettet og fylt med overordnede
til de valgte mottakerne. Hvis vi har mer enn én mottaker som har samme overordnede i flyten, vil den
overordnede bare få dokumentet én gang, på det høyeste trinnet. De foreslåtte overordnede kan ikke fjernes
fra flyten, og er ikke synlige i skjemaet for flytkonfigurasjon.
Reserve
En reserve kan brukes når en person er på ferie. Alle dokumenter som sendes til personen som er på ferie,
vil i stedet bli overført til reserven. Reserven vil alltid legges til i samme trinn som den opprinnelige
mottakeren, og flyt-fanen vil også vise at den opprinnelige mottakeren har blitt erstattet med en reserve.
Reserven angis i ERP-systemet.
Ansvarlig for kostnadssted
Mange selskap bruker kostnadssteder som avdeling og prosjekt. Hvert av disse kostnadsstedene kan
også ha en ansvarlig konfigurert i ERP-systemet. I Visma Document Center kan den ansvarlige foreslås i
flyten når en flyt er aktivert. Når flyten er aktivert, vil Visma Document Center analysere kostnadsstedene
på konteringslinjene og legge til brukeren som er angitt som ansvarlig, i flyten for hvert kostnadssted.
Funksjonaliteten for mottaker basert på kostnadssted, konfigureres i systempreferansene sammen med den
prioriterte rekkefølgen for angivelsen av disse mottakerne.
Flythistorikk
Flythistorikken lagres i dokumentet og vises i flyt-kategorien. Du har mulighet til å velge visningstype.
Nederst til høyre er det en knapp hvor du kan velge avansert visning eller standardvisning.
Hvis standardvisningen velges, vil bare de aktive oppgavene fra flyten være synlig. Hvis du vil se alt som
skjedde i flyten, må du velge den avanserte visningen. I denne visningen kan du også se alle oppgavene som
ble kansellert som duplikater.
Ved flytting mellom dokumenter velges som standard standardvisningen.
Autoflow
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Autoflow er en automatisk flytfunksjonalitet. Flyten opprettes automatisk basert på brukerkonfigurerte
regler. Reglene som brukes til å opprette flyten, kan knyttes til leverandør, kostnadssted eller
fakturareferanse.
Du kan behandle Autoflow-regler fra menyen System > Autoflow-konfigurasjon.
Brukeren må velge utløseren for autoflow og vil, på samme måte som med den normale flyten, ha mulighet
til å bruke en eksisterende mal eller opprette en ny. I denne versjonen blir de overordnede som er angitt i
ERP-systemet, også lagt til i flyten. Angivelse av siste godkjenner er nå overflødig siden en mal nå kan ha
det antall nivåer (trinn) man trenger.
En autoflow-regel har følgende detaljer: Type autoflow-utløserverdi, autoflow-utløserverdi, mal-ID og
malnavn. Brukeren kan også forhåndsvise den konfigurerte flyten fra en eksisterende regel, redigere en
regel eller slette den.
Skjemaet Autoflow-konfigurasjon har også et alternativ for å definere en regel som Standard regel.
Standardregelen brukes på alle gyldige dokumenter der det ikke oppdages en Autoflow-regel basert på
tolkede utløserverdier.
Validering av fakturaen skjer på grunnlag av følgende:
•
•
•
•
•

Bankkonto er den samme som i ERP
Fakturanummer finnes ikke i ERP
Mva-beløp er ikke høyere enn Beløp
Forfallsdato kommer ikke før fakturadato
En leverandør identifiseres basert på bankkonto og organisasjonsnummer

Ugyldig faktura vil vises på listen Nye dokumenter, og brukeren kan lese en merknad om hvilke
valideringsregler som mislyktes. Etter at alle nødvendige endringer er gjort, kan brukeren sende dokumentet
til autoflow igjen via menyen Prosessering > Send i Autoflow, eller via hurtigmenyen Send dokumentet
på Autoflow.
Merk: Alle Autoflow-regler som ble opprettet før oppgradering til WorkFlow 2.0, vil
fortsatt være tilgjengelig. Flyten for hver regel vil automatisk konverteres til en mal.
Parallelle flyter vil ha godkjennere på ett enkelt nivå med den siste godkjenneren på neste
nivå, og sekvensielle flyter vil ha hver godkjenner på sitt eget nivå.
Merk: Alle dokumentene som ble sendt i flyt før oppgradering til Workflow 2.0, vil bli
behandlet på samme måte som i Workflow 1.0.
Kjente problemer:
Dokumentene i listen Nye dokumenter der linjeattestanter/linjegodkjennere er angitt. I dette tilfellet må
dokumentet, etter at det er oppgradert, tilbakekalles før det oppfører seg som det skal.
Når godkjenner A har godkjenner B som overordnet mens godkjenner B har godkjenner A som reserve,
oppstår en uendelig løkke i VDC-flyten. Vi kan ikke gjøre noe med dette for øyeblikket.
Visma Business produktlinje
Automatisk ordrematch med Visma Business
Inngående XML-fakturaer kan matches automatisk mot en innkjøpsordre i Visma Business. Hvis et gyldig
ordrenummer ikke blir identifisert i ERP, vil fakturaen behandles som en vanlig inngående faktura.
Generelt oppsett
Før du kan bruke denne funksjonaliteten med Visma Business, må du aktivere alternativet Utfør automatisk
ordrematch for støttede dokumenter i kategorien Verktøy > Systempreferanser> Ordrematch.
Når du oppgraderer til denne versjonen, opprettes en ny dokumentprofil kalt Automatisk ordrematch. Denne
dokumentprofilen kan brukes som en forutsetning for dokumentene som kan håndtere den automatiske
ordrematchen. Den automatiske ordrematchen støtter bare XML-filer med formatet EHF 2.0/ PeppolBis 2.0.
Automatisk ordrematch for manuelt importerte dokumenter
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Hvis du vil bruke automatisk ordrematch på manuelt importerte dokumenter, må du bruke dokumentprofilen
Automatisk ordrematch. Når dokumentet har blitt tolket, må det overføres til ERP-systemet ved å velge
Send ordre til økonomisystemet på dokumentets hurtigmeny. Hvis valideringen feiler, vil dokumentet bli i
listen Nye dokumenter, og du får en feilmelding.
Ytterligere behandling gjøres i Visma Business.
Automatisk importerte dokumenter
For automatisk importerte dokumenter må du konfigurere dokumentprofilen automatisk ordrematch
i autoimport-/autoinvoice-konfigurasjonsskjemaene for det valgte selskapet. Automatisk ordrematch
er tilgjengelig i rullegardinlisten i Ordredokumentprofil-kombinasjonsboksen for valg. Funksjonen for
automatisk tolking må også være aktivert.
Når dokumentene importeres automatisk, utføres tolking, validering og overføring til Visma Business,
automatisk i bakgrunnen. Hvis valideringen feiler, vil dokumentet bli i listen Nye dokumenter, og du får et
varsel om feilen.
Ytterligere behandling gjøres i Visma Business.
Validering av fakturaen skjer på grunnlag av følgende:
•
•

dokumentformatet er EHF 2.0/ PeppolBis 2.0
ordrenummeret tolkes og må bli funnet i Visma Business under den samme leverandøren

Hvis all behandling lykkes, endre regnskapsstatusen for dokumentet til overført (30).

Forbedringer 11.10.0
Generelt
Splitt dokument med skilleark
Når man valgte alternativet Splitt dokument med skilleark på Rediger-menyen, ble ikke dokumentet splittet
og meldingen "Kunne ikke splitte dokument" ble returnert. Dette er nå løst slik at dette alternativet kan
brukes.
Rull i dokumentliste
Det var umulig å rulle opp og ned i Dokumentliste-filtervinduet. Dette er nå løst. GEt panel for rulling ble
lagt til i dokumentliste-filterkontrollen.
Forbedret PDF-støtte
Vi har oppdatert Omnipage-komponenten til nyeste versjon (19.20.16322.1100), noe som gir bedre støtte
for PDF-filformater.
Visma Business
Unntak ved dokumentrotering
Det oppstod ofte et unntak i dokumentvisningsprogrammet når du prøvde å rotere dokumentet. Dette er nå
løst.
Betalingsbetingelser
Hvis Payment terms sup i Visma Business ble satt til 1 for en bestemt leverandør, og bilagsdatoen var angitt
i skjemaet Tolkingsresultat, ble forfallsdatoen feil angitt. Dette er nå løst slik at det tas hensyn til Visma
Business-betalingsbetingelser.
Beløp kom ikke med under automatisk tolkning
Noen fakturaer har en referanse til en ordre (PO-nummer). Hvis den refererte til et ordrenummer som ikke
eksisterte i Visma Business, så ble beløpet borte fra tolkningen av fakturaen når automatisk tolkning ble
kjørt. Denne feilen er nå løst og beløpet blir tolket som forventet.
Visma User Directory
Bedriftstilgang
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Vi hadde et sikkerhetsproblem relatert til tilgang for bedrifter i VDC som var en del av en bedriftsgruppe,
men som ikke hadde angitt programtypen Visma Document Center i VUD. Dette er nå løst, og bedrifter
uten programtypen Visma Document Center blir ikke lenger vist i vinduet Velg ERP-klient.
Visma Nova
Linjeimport og mer enn 2 desimaler
Hvis leverandøren leverer mer enn to desimaler i XML, vil alle desimalene bli lagret i databasen. Hvis
desimaler skrives inn manuelt, ble alle desimalene lagret i databasen, men beløpet ble avrundet til to
desimaler. Dette er nå løst.
Tilbakekall dokument fra Visma.net Approval
Når et dokument ble overført til Visma Nova før det ble avvist i Visma.net Approval, fantes det ingen
funksjonalitet for tilbakekalling og deaktivering av arbeidsflyt. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.10.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
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Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 11.01.3 | 194

Kapittel

39

Visma Document Center 11.01.3
Emner:
•
•

Forbedringer 11.01.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.01.3

I versjon 11.01.3 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 11.01.3
Visma.net Approval
Missing VAT amount
When a new line was added to a voucher in Visma.net Approval, the VAT code and VAT amount were
missing on the accounting grid when the document came back from Visma.net Approval to VDC. This is
now fixed and the information is displayed correct on the accounting grid.
Visma Business
Beløp kom ikke med under automatisk tolkning
Noen fakturaer har en referanse til en ordre (PO-nummer). Hvis den refererte til et ordrenummer som ikke
eksisterte i Visma Business, så ble beløpet borte fra tolkningen av fakturaen når automatisk tolkning ble
kjørt. Denne feilen er nå løst og beløpet blir tolket som forventet.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.01.3
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
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Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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40

Visma Document Center 11.01.2
Emner:
•
•

Forbedringer 11.01.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.01.2

I versjon 11.01.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 11.01.2
Generelt
Støtte for OIOUBL- og EHF-kreditnotaer
OIOUBL- og EHF-XML-filer blir nå identifisert som kreditnota under tolking.
Visma Contracting
Leverandørdata fjernet under redigering av regnskapsrutenett
Hvis regnskapsrutenettet ble endret eller oppdatert etter at et dokument ble tolket, ble leverandørnummeret
og -navnet fjernet fra dokumentlisten. Dette er nå løst slik at leverandørnummeret og -navnet ikke lenger
blir fjernet.
Oppsett av kolonne i regnskapsrutenett
Det oppstod ofte et unntak når kolonneoppsettet ble endret i regnskapsrutenettet, og det nye oppsettet ble da
ikke lagret. Dette problemet er nå rettet opp slik at det nå er mulig å endre kolonnerekkefølgen.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.01.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
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Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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I versjon 11.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 11.01.1
Visma Contracting
Autofakt-innstillingsskjema
Autofakt-innstillinger kan nå konfigureres for hvert selskap ved å velge menyelementet System >
Autofakt.
I dette nye menyelementet får du mulighet til å konfigurere to Autofakt-innstillinger:
1. Aktiver/deaktiver den automatiske tolkningen av fakturaer mottatt via Autofakt. Ved å sette denne
innstillingen til PÅ, vil fakturaene som mottas fra Autofakt, tolkes automatisk. Standardverdien for
denne innstillingen er AV.
2. Send automatisk Autofakt-dokumenter i flyten. Dette betyr at hvis automatisk tolking har blitt utført og
en saksbehandler har blitt identifisert for en ordre eller et lager, vil fakturaen automatisk sendes i flyten
til den identifiserte saksbehandleren. Standardverdien for denne innstillingen er AV.

Forbedringer 11.01.1
Visma Global
Nye avgiftskoder
På grunn av de nye skattereguleringene i Norge, har nye avgiftskoder blitt implementert i tillegg til de
gamle i den norske versjonen.
Visma User Directory
Oppdater lisens når VUD aktiveres
Hvis noen kunder oppgraderer lisensen med nye brukere, er det umulig å oppdatere lisensen gjennom
programmet fordi det alternativet fjernes når VUD er aktivt.
Vi har rettet opp denne situasjonen ved å legge til knappen Oppdater lisens i det nye
lisensvisningsprogrammet, under Hjelp > Lisens....

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.01.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
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Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 11.01.0
Visma.net Approval
Norske firmaer og organisasjonsnumre ved forsendelse til Visma On Demand
Fra og med versjon 11.01 beskjærer VDC fjerne alle bokstaver fra organisasjonsnummer som sendes til
Visma.net for norske firmaer.
Feks. NO123456MVA vill sendes som 123456 til Visma.net.
Vi gjør dette for å standardisere feltet for Visma Business produktlinjen til Visma.net integrasjonen.
Denne endringen vill berøre både aktive firmaer som allerede bruker Visma.net ApprovaVisma.net
Approval, og firmaer som aktiverer Visma.net Approval i fremtiden.
For firmaene som allerede har aktivert Visma.net Approval må organisasjonsnummer sjekkes i Visma.net.
Hvis organisasjonsnummeret ikke er oppdatert må dette gjøres manuelt, og ODBridge må stoppes og startes.
På denne måten er en sikker på at organisasjonsnummeret i Visma.net og i VDC er uten bokstaver.
Vise status for Visma.net Approval-integrasjon
Et nytt statusikon er lagt til statuslinjen for VDC, og dette viser Visma.net Approval-integrasjon/ODBridgestatus.
Når Approval-integrasjonen er oppe og kjører er Approval-ikonet blått, og når den ikke kjører er ikonet
grått.
Ikonet viser statusen som også vises i skjermbildet Visma.net Approval Integration Status. Tilgjengelig
fra Verktøy > Systemstatus > Visma.net Approval Integration Status.
Visma.net AutoInvoice
Sende lisens-ID til Visma.net AutoInvoice
Fra og med versjon 11.01 sender VDC lisens-ID-en til Visma.net AutoInvoice.
Etterspørre Visma XML 6 fra Visma.net AutoInvoice
Fra og med denne versjonen kan Visma Document Center etterspørre fra Visma AutoInvoice-filer i formatet
Visma XML 6.0.
Visma XML 6.0 er lagt til Visma Document Center-formater i VDC.
Hvis du vil laste ned fakturaer i Visma XML 6.0-format, må dette være i XML-format, som brukes i
AutoInvoice-konfigurasjonsskjema.
Visma XML 6.0 stilark
Vi har lagt til standard Visma XML 6.0 stilark på dansk, finsk, norsk og svensk slik at Visma XML 6.0fakturaer fra og med denne versjonen vises i det valgte språket for VDC-klienten.
Visma Global
Slå av MDM-overføring i VDC
Fra og med versjon 11.00 vil Visma Global overføre hovedbok og kostnadssteder til MDM. Derfor
overfører VDC ikke lenger MDM-data til MDM. Dokumenter overføres til Visma.net Approval som
tidligere.
Visma Contracting
Automatisk tolking av AutoInvoice-fakturaer
Fakturaer som mottas via AutoInvoice fra Visma Contracting tolkes fra nå av automatisk. Automatisk
tolkede fakturaer kan nå sendes i autoflyt.
Sende flere fakturadetaljer til Visma Contracting
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Fra og med denne versjonen vises tilleggsinformasjon i regnskapsrutenettet og overføres til Visma
Contracting. Produktnummer, kvantum, pris (per element) og rabatt (%) vises i regnskapsrutenettet, i
tillegg. Produktnummer og kvantum overføres også til Visma Contracting.
Tolke ordrenummer
Ordrenummeret tolkes automatisk i de mottatte fakturaene.
Nettstedstype
En ny innstilling som heter Anleggsart er lagt til i Visma Contracting. Hvis denne innstillingen er aktiv, er
anleggsart nødvendig ved overføring av bilag fra VDC. Hvis denne innstillingen er aktiv og anleggsart ikke
er angitt i bilagslinjen, overføres bilaget ikke til Visma Contracting.

Forbedringer 11.01.0
Generelt
Redigere kategoriegenskap
Fra og med denne versjonen kan alle roller endre kategori, unntatt godkjenningsrollen, som ikke har
tillatelse for redigeringsfunksjoner på servernivå. Følgende roller kan endre kategori:
– Godkjenner, redigere kostnadssted
– Godkjenner, redigere kostnadssted og bankkontoer
– Godkjenner, redigere alle konteringsfelt
– Dokumentoppretter
– Dokumentkontroller
– Regnskapsfører
– Administrator
Gjenkjenne Visma XML-faktura uten stilarkreferanse
Visma XML-format er nå identifisert og standard stilark brukes når fakturaen ikke inneholder
stilarkreferanse. Standard stilark for Visma XML versjon 3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 og 6.0 er lagt til.
Støtte for EHF-kreditnotaer
I forrige versjon viste VDC EHF-kreditnotaene ved å bruke stilark for UBL-faktura. Dette er nå løst og
EHF-kreditnotaer vises og tolkes korrekt.
Koblingen til stilarket brukes ikke fra VDC, men fungerer fra Internet Explorer
Stilarket ble ikke ble funnet når tegnet ' ble brukt, og derfor vistes noen XML-fakturaer feil i VDC. Dette er
nå løst og XML-fakturaer vises slik de skal.
Stor hendelsestabell
Vi hadde problemer i noen miljøer med store hendelsestabeller. Dette er nå løst. Vi har lagt til en knapp som
gjør det mulig for administrator å slette oppføringer mellom datointervaller.
PDF-vedlegg som ikke importeres til VDC på grunn av stor bildestørrelse
PDF-filen fra vedlegget importeres nå uten retur av feilmeldinger, men har ytelsesproblemer som vi
foreløpig ikke kan forbedre.
Den lastbare bildestørrelsen styres av to innstillinger: Kernel.Img.Max.Pix.X og Kernel.Img.Max.Pix.Y
(begge standarder er på 8400 piksler). Det er lagt til et alternativ for å endre innstillingene til
høyere oppløsning (12 600 piksler) når det oppstår feil i bildestørrelsen. Innstillingene kan angis i
konfigurasjonsfilene for klient/server ved å bruke "KernelImgMaxPixX"- og "KernelImgMaxPixY"nøklene i <appSettings>.
Merk: Økning av pikselverdiene krever større minneressurser og bør derfor brukes bare når
det er helt nødvendig.
Pikselverdiene kan økes med til opptil 32 000 piksler i begge retninger (Omnipage-begrensning).

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 11.01.0 | 206

Autoimport stor TIF-fil
Noen store TIF-filer kunne ikke importeres til Visma Document Center, men ble slettet fra Autoimportmappen. Dette er nå løst og fakturaene importeres. Vi har også lagt til en advarsel når bildeoppløsningen
ikke støttes av VDC.
Visma User Directory
Lagre operasjonslogger for import/eksport
Hvis du møter på et problem mens du kjører import/eksport til VUD-operasjoner, finner du informasjon om
dette i loggfilene. Fra og med denne versjonen lagrer vi automatisk loggene på disken som genereres under
eksport/import fra VUD-operasjoner.
Loggene lagres i følgende plassering ..\AppData\Local\Visma\Visma Document Center
\VismaUserDirectory.
Visma Business
Åpning av vinduet for ERP-klientvalg i stedet for pålogging for samme klient som i Business
Ved bruk av Windows-godkjenning og når VDC ble startet fra Visma Business, pleide Velg ERP-skjema å
vises. Dette er nå løst og bruker logges automatisk på samme firma som i Visma Business.
Støtte for Visma Business med /n
Visma Document Center fungerte ikke ved oppstart av Visma Business med /n-parameter og registernøkkel
forskjellig fra gjeldende versjon. Dette er nå løst.
Visma Global
Flytte dokumenter når VDC startes fra Visma Global
Når Visma Document Center ble startet fra Visma Global, kunne ikke brukeren flytte et dokument fra
et firma til et annet. Dette er nå løst. Når bruker skal flytte et dokument til et annet firma, kreves det
påloggingsinformasjon bare for det første dokumentet. De påfølgende dokumentene flyttes uten krav om
brukernavn og passord.
Bilagsnummerserier per år
Når bilagsnummerserier per år ble aktivert i Visma Global og du klikket på knappen Vis ERP, fikk du
tidligere opp alle bilagslinjene for dette bilaget uavhengig av hvilket år det var. Dette er nå løst. Vi bruker
dokument-ID for filtrering av linjene.
AccountView
Filtrere innkjøpsordreliste basert på prosjektkode
Tidligere ble alle innkjøpsordrenumrene tilgjengelige når prosjektkode ble angitt og innkjøpsordrenumre ble
åpnet. Dette er nå løst og bare innkjøpsordrenumre som tilhører den angitte prosjektkoden vises.
Nederlandsk desimalmerke
Når de regionale innstillingene angis for nederlandsk, konverteres desimalskilletegnet "." (prikk) til
desimalskilletegnet "," (komma). Denne konverteringen skjer for både "manuelle" og "automatiske"
oppføringer.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
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Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
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Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 11.00.0

I versjon 11.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 11.00.0
Felles Visma Document Center
Automatisk tildele dokumentprofil til kreditnotaer og ordrematch-dokumenter
I prosessen for å automatisere brukeraktivitet har vi lagt til en ny funksjon som gjør det mulig å bruke
separate dokumentprofiler automatisk for kreditnotaer og ordrematch-dokumenter.
For å kunne bruke denne funksjonaliteten må du konfigurere dokumentprofilen for de innkommende
kreditnotaene og ordrematch-dokumentene som importeres automatisk via Autoimport eller Autoinvoice i
menyelementet System > Autoinvoice konfigurasjon eller System > Autoimport konfigurasjon.
Merk: Ved integrasjon med Visma Business eller Visma Global filtreres dokumentprofilene
for kreditnota og ordrematch etter dokumenttype. Det vises derfor en tom liste hvis det ikke
finnes en slik dokumentprofil.
Etter at dokumentene er importert, vil VDC registrere fakturaen som en kreditnota eller som en ordre, og
dokumentprofilen brukes i henhold til dette.
Aktiver mva-håndtering på linjeimport for EHF-fakturaer
Linjeimportfunksjonen støtter nå mva-håndtering for XML-formater som har nettobeløpet på linjene. VDC
tolker nettobeløp og mva-beløp på linjenivå. Totalbeløp på linjenivå beregnes ved hjelp av de tolkede
verdiene.
Tolkningsordlisten for XML inneholder systemdefinerte nøkkelord for å tolke nettobeløp og mva-beløp for
de vanligste XML-formatene (VismaXML, EHF, Swefakt, Finvoice). For tilpassede XML-formater må du
konfigurere tolkningsordlisten for XML til å tolke nettobeløp og mva-beløp.
VDC vil også støtte forhåndsregistrering og linjeimport .
Når det gjelder forhåndsregistrering, posteres det totale mva-beløpet på forhåndsregistreringslinjen.
Bilagslinjene som opprettes med linjeimport, vises uten mva-beløp.
Merk: Hvis mva-beløpet er tolket, og den tolkede verdien er forskjellig fra den beregnede
verdien basert på mva-koden, overskriver denne verdien den beregnede verdien.
Hvis bilagslinjen ikke inneholder et mva-beløp, er totalbeløpet det samme som nettobeløpet.
Vis lisensinformasjon
Vi har lagt til et nytt menyelement der du kan vise lisensinformasjonen for Visma Document Center.
Du finner denne informasjonen ved å velge menyelementet Hjelp > Lisens....
Ikke bruk flyt forblir aktivt
Hvis en faktura ble sendt til ERP før arbeidsflyten var fullført, ble alternativet Ikke bruk flyt deaktivert.
Dette er nå endret. Hvis arbeidsflyten ikke er fullført, overføres den til ERP, og alternativet Ikke bruk flyt
forblir aktivt. Når flyten avbrytes, overføres derfor dokumentet til arkivet.
Maler for automatisk tolking
Den automatisk tolkingen er forbedret. Maler kan nå brukes når PDF-filer som sendes via Autoimport,
tolkes automatisk.
Visma.net Approval
Send fakturanummer til Visma.net Approval
I de tidligere versjonene kunne ikke brukerne søke etter en faktura i godkjenning ved å bruke
fakturanummeret, fordi dette feltet ikke ble sendt av Visma Document Center til godkjenning. Dette er
nå endret, og fakturanummeret sendes til godkjenning i beskrivelsesfeltet. Dette feltet inneholder bare
fakturanummeret, så leverandørnavn og beløp/valutabeløp er fjernet fra det.
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Visma Business produktlinje
Slå av MDM-overføring i VDC for Visma Business-integrasjon
Fra og med versjon 11.00 vil Visma Businessbegynne å overføre hovedbok og kostnadssteder til MDM.
Dokumenter skal derfor overføres til godkjenning som før, men Visma Document Center vil ikke lenger
overføre MDM-data til MDM.
Visma Nova
Varers mottaksdato på ordrematchskjema
Vi har gjort det mulig å vise varers mottaksdato og også endre fakturadatoen i ordrematchskjemaet i Visma
Nova.
Ny avkrysningsboks på ordrematchskjema
Vi har lagt til avkrysningsboksenVelg alle linjer i ordrematchskjemaet for Visma Nova-integrasjon. Det er
nå mulig å velge alle tilgjengelige ordrelinjer.

Forbedringer 11.00.0
Teknisk
Teknisk rammeverk
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Visma Document Center kan kjøre alle
Microsoft Windows-operativsystemer som støtter .NET Framework 4.6. Du finner ytterligere detaljer på
siden Visma programkompatibilitet.
Oppdater SyncEngine til versjon 2.11.1
SyncEngine, som brukes i Document Center, er oppdatert fra versjon 2.10 til versjon 2.11.1
Ny standardverdi for MSI-egenskap ODBridge_AcknowledgeUnknownWorkflowHandles
Verdien for MSI-egenskapen ODBridge_AcknowledgeUnknownWorkflowHandles er som standard satt til
"sann".
ODBridge skal ikke fjernes ved vedlikehold
I vedlikeholdsmodus ble ODBridge fjernet og ikke installert på nytt selv om serveroppsettet ble kjørt på
nytt. Dette er nå løst, og ODBridge fjernes ikke lenger.
Forbedret ytelse for valg av leverandører
Noen brukere opplevde ytelsesproblemer ved forsøk på å hente leverandørlisten for å konfigurere
leverandører med linjeimport deaktivert.
Dette er nå løst, og ytelsen og anvendeligheten av denne funksjonaliteten er forbedret. En
kombinasjonsboks som gjør det mulig å søke etter en leverandør, er lagt til nederst i vinduet. Når navnet/IDen skrives i kombinasjonsboksen, vises delvise treff. Disse treffene kan velges med musen eller tastaturet,
og de legges til i listen ved å trykke Enter. En leverandør kan fjernes fra listen ved å velge den og trykke
Slett.
Generelt
Ikon for dokumentnotat
Ikonet for dokumentnotat er igjen synlig i dokumentlisten for dokumenter som inneholder notater som er
lagt til manuelt. For notatene som er lagt til automatisk (for eksempel notater som merker dokumenter som
er importert av Autoinvoice, eller som merker mislykkede Autoflow-valideringer), vises ikke notatikonet.
Forbedrede Autoflow-regler
Når en Autoflow-godkjenner i den tidligere versjonen ble erstattet av seg selv, ble godkjenneren slettet fra
regelen. Dette er nå løst, og godkjenneren slettes ikke lenger.
Oppdater mva-kode og mva-beløp
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Hvis en konto med mva-kode ble valgt og deretter endret til en annen konto uten mva-kode, ble verken
mva-beløp eller mva-kode fjernet fra regnskapsrutenettet. Dette er nå løst, og mva-koden og mva-beløpet
fjernes når hovedbokkontoen endres til en hovedbokkonto der mva-koden er 0.
Forbedringer av automatisk tolking av bankkonto og organisasjonsnummer
Når organisasjonsnummeret eller bankkontoen ikke ble tolket, ble verdiene hentet fra ERP og fylt ut i
det tolkede verdifeltet. Dette skjedde bare ved bruk av automatisk tolking. Dette er nå løst, og de tolkede
verdifeltene inneholder bare verdier hvis de faktisk er tolket.
Fakturareferanse overskrider 50 tegn
Det oppstod tidligere et unntak når dokumenter som ble importert via Visma AutoInvoice
Visma Business
Støtter likhetstegn som tegn for databasebrukeren
Likhetstegnet (' =') ble ikke støttet av Visma Document Center som tegn i passordet for databasebruker.
Dette er nå løst, og passord som inneholder likhetstegnet, kan brukes.
Tar hensyn til prefikset "0" ved tolking av bankkontoer
I den forrige versjonen ble prefikset "0" for bankkonto ignorert. Dette er nå løst, og hvis bankkontostrengen
utelukkende består av nuller, blir innholdet returnert.
Konto ble foreslått ved forhåndsregistrering
Ved bruk av forhåndsregistrering ble kontoen på leverandøren som ble angitt i leverandørfeltet for
hovedbokkonto, foreslått på den endelige bokføringen i VDC-linjen i stedet for motkontoleverandøren.
Dette er nå løst, og kontoen fra motkontoleverandør foreslås i den endelige bestillingslinjen.
Linjeimport med dokumentprofil for forhåndsregistrering
Ved bruk av forhåndsregistrering sammen med linjeimport, ble den endelige bestillingsbilagstypen ikke
angitt på de importerte linjene, selv om det var opprettet en behandlingsregel for forhåndsregistrering.
Dette er nå løst, og den endelige bestillingsbilagstypen blir angitt på de importerte linjene. I tillegg blir
mva-beløpet satt til null desimaler på alle de importerte linjene hvis det finnes en behandlingsregel for
forhåndsregistrering.
Visma Global
Bankkontooppdatering
Ved kjøring av Visma Document Center mot Visma Global forble bankkontoen i regnskapsrutenettet tom
når en leverandør ble angitt på dokumentet. Dette er nå løst, og bankkontoen i bilagshodet er den samme
som den fra leverandøren.
Hvis leverandøren oppdateres, oppdateres bankkontofeltet tilsvarende. Når leverandøren slettes fra
skjermbildet dokumentredigering eller regnskapsrutenettet, slettes ikke bankkontoen fra bilagshodet.
Forbedret feilmelding
Når dokumenter ble overført fra VDC til Visma Global og kostnadsstedene var obligatoriske, men ikke
angitt på et dokument, ble det vist en generisk feilmelding uten ID-en til det ugyldige dokumentet. Dette er
nå løst, og ID-en til det ugyldige dokumentet vises også i feilmeldingen for å gi bedre identifisering.
Forbedret oversettelse ved beskrivelse av MVA-kode
Når Document Center mot Visma Global ble brukt på norsk, men deretter endret til engelsk, ble ikke
beskrivelsen av Mva-kode oversatt før serveren ble startet på nytt. Dette er nå løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 11.00.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
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Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 11.00.0 | 214

Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.6
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.6. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 10.11.3
Forbedringer 10.11.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.11.3

I versjon 10.11.3 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 10.11.3
Felles
Show additional invoice status quantities in opening window
To improve accountinting offices user experience, a new column that shows the number of documents ready
for transfer has been added to the Select ERP client form. That means, that the column "Completed" shows
documents that have workflow status "completed" and accounting status different than "transferred".
Sort the Show ERP client form
To give a better support for the accountinting offices users,in Select ERP Client form, the company list
information is now sortable on each column.

Forbedringer 10.11.3
Generelt
VDC client freeze
Some users were experiencing performance issues caused by internal changing the log level for some
important information messages. This caused "Info" messages from other threads to get recorded even
though the log level was set to "Warning". This is now fixed. In the current behavior, when log level is set
to warning then, in the log file will appear warnings and important info. Important info is marked with "off"
instead "info", to avoid confusion.
Improved performance when running Excel report in VDC
Some users were experiencing performance issues when running the Excel report in Visma Document
Center and client went into a not responding state. Now this has been fixed, and the performance when
running the Excel report in Visma Document Center has significantly been improved.
Autoimport improvements
If documents were added in the autoimport folder in the same time when the autoimport task was running,
the new documents were delete by the task. We have fixed this issue and any additional files added during
the task run will be kept in the folder to be picked up by the next run.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.11.3
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
'=' støttes ikke i passord for databasebruker
For øyeblikket støtter ikke Visma Document Center er likhetstegnet ('=') som tegn i passord for
databasebruker.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
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Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
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Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 10.11.2
Emner:
•
•

Forbedringer 10.11.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.11.2

I versjon 10.11.2 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 10.11.2
Generelt
Send start- og sluttdato for kostnadssteder til MDM
Fra og med versjon 10.11.2 vil VDC sende start- og sluttdatoen for kostnadssteder til MDM. Dette hjelper
kunder til å få riktige MDM-data tilgjengelig i programmene. I Visma.net Expense er for eksempel
kostnadsstedene filtrert basert på sluttdato.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.11.2
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
'=' støttes ikke i passord for databasebruker
For øyeblikket støtter ikke Visma Document Center er likhetstegnet ('=') som tegn i passord for
databasebruker.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
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Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 10.11.1
Emner:
•
•

Forbedringer 10.11.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.11.1

I versjon 10.11.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 10.11.1
Visma Contracting
Unntak ved kjøring av automatisk tolking
Ved kjøring mot Visma Contracting oppstod et unntak ved automatisk tolking fordi avrundingsbeløpet ikke
beregnes i dette tilfellet. Kjøring av autoimport og autoinvoice med automatisk tolking utløser ikke lenger et
unntak.
Forbedret tolking av AutoInvoice-kreditnota
Når et AutoInvoice-kreditnotadokument ble tolket, ble bilagstypen endret, og hovedbokskontoen ble
oppdatert i både debetkontoen og kreditkontoen. Dette er nå løst. Når du tolker AutoInvoice-fakturaer, angis
bilagstypen korrekt og kontoen fra bilagstypen angis på debet/kredit i henhold til bilagstypen.
Kreditnota fra Autoinvoice- og Autoimport-håndtering
Når kreditfakturaer ble mottatt fra autoinvoice og autoimport i Visma Document Center, ble ikke
bilagstypen og kredit- og debetkontoene angitt korrekt. Dette er nå løst og kreditnotaene håndteres slik de
skal.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.11.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
'=' not supported in database user password
Currently, Visma Document Center does not support the equal sign ('=') as character in the database user
password.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
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Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
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Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 10.11.0
Emner:
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Nye funksjoner 10.11.0
Forbedringer 10.11.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.11.0

I versjon 10.11.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 10.11.0
.
Felles Visma Document Center
Visma Document Center behandler avrundingsforskjeller mellom fakturalinjer og fakturasum
Når Visma Document Center er integrert med Visma Business produktlinje, Visma Global eller Visma
Nova er det nå mulig å angi XML-datakatalogen til å tolke avrundingsbeløpet (hvis gjeldende), og
automatisk opprette avrundingslinjer basert på avrundingskonto fra integrert ERP. Les brukerveiledning for
begrensninger og detaljer.
Leverandørspesifikk XML-datakatalog
For å kunne forbedre tolkingskvaliteten til XML-dokumenter, har Visma Document Center XMLdatakatalogen blitt utvidet. Den støtter nå leverandørspesifikke nøkkelord, i tillegg til systemspesifikke og
brukerdefinerte nøkkelord.
Leverandørens organisasjonsnummer må angis, før det er mulig å legge til leverandørspesifikke nøkkelord.
Når et dokument fra en leverandør med spesifikke nøkkelord tolkes, må leverandøren først identifiseres.
Når leverandøren blir funnet, søker systemet etter leverandørspesifikke nøkkelord. Hvis systemet finner
dette, blir disse brukt i stedet for de brukerdefinerte eller systemspesifikke nøkkelordene.
Utvidelsen av XML-datakatalogen forbedrer også Autoflyt-funksjonaliteten. Hvis du vil vite mer om
hvordan du angir leverandørspesifikke nøkkelord, kan du lese brukerveiledningen for Visma Document
Center.
Leverandørspesifikk linjeimport
For å forbedre ytelsen og øke fleksibiliteten, er det nå mulig å deaktivere linjeimport for en spesifikk
leverandør. Denne funksjonen gjelder for både manuell og automatisk tolking.
Forbedret styring av Autoflyt-regel
I denne utgaven har vi fortsatt å utvikle og forbedre styringen av Autoflyt-regel. Nye funksjoner, som
masseoppdatering av endringer, legge til en ny tom rad i rutenettet når du legger til en ny regel, duplisere
en regel og muligheten for å slette flere enn én regel om gangen, har blitt lagt til på Autoflytkonfiguratorskjermen.
Autoflyt-referanse og fakturareferanse
Visma Document Center støtter nå tolkingen av en fakturareferanse for både XML-fakturaer og
papirfakturaer. Du må konfigurere datakatalogen med riktige nøkkelord for å tolke fakturareferansen.
Autoflyt-funksjonaliteten har blitt utvidet og det er nå mulig å sende en faktura på flyt automatisk, basert på
tolkede fakturareferanse.

Forbedringer 10.11.0
Generelt
Arbeidsflytforbedringer
Når et dokument ble sendt på flyt til en bruker som hadde en overordnet, eller ble sendt til to brukere:
hvis den første brukeren avviste dokumentet, var ikke den andre brukeren eller overordnede i stand til å
godkjenne dokumentet. Dette er nå løst, og godkjenning er nå mulig der det kreves.
Rettet opp feil med F6-snarvei
F6-tasten lar deg navigere mellom de fire forskjellige listene, dokumentlisten, bildeviser, kommentarer og
bilagslinje, men det var ikke mulig å hoppe til kommentarområdet. Dette er nå rettet opp.
Forbedret leverandøridentifisering
Når det tolkede organisasjonsnummeret stemmer overens med organisasjonsnummeret til flere leverandører
i ERP, men har ulike bankkontoer, ble bare én leverandør identifisert og oppført i IRF. Dette er nå løst, og
alle identifiserte leverandører oppføres i IRF.
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Identifiser leverandør basert på organisasjonsnummer
Når du kjører tolking, hvis den identifiserte bankkontoen er annerledes enn den fra ERP, men
organisasjonsnummeret er det samme, identifiseres ikke leverandøren. Dette er nå løst, og leverandøren
identifiseres basert på organisasjonsnummeret.
Begrenset tilgang for Regnskapsfører-brukere.
Menyelementene Visma AutoInvoice og AutoImport er nå deaktivert for brukere med Regnskapsførerrollen.
Overfør kostnadssenterutvalg til Visma Document Center
Kostnadsenheter med ID 9 overføres nå til Visma Document Center fra Visma Approval.
Visma Global
Rettet opp RCCLib-problemer
Interop.RCCLib.-biblioteket befinner seg nå på riktig plassering i installasjonsmappen til Document Center.
Visma Nova
Hent kostnadssenter fra leverandør
Kostnadssentre tilknyttet en leverandør i Visma Nova befinner seg på på bilagslinjen under tolking.
AccountView
Oppdater beskrivelse for prosjektkode
Når du arbeider i en prosjektorganisasjon, er det en standardoppføring for ordrelinjenummer. Tidligere,
når prosjektkoden ble fylt ut automatisk, var ikke beskrivelsen for prosjektkoden synlig. Det var fremdeles
nødvendig å behandle dette manuelt. Dette er nå løst, og prosjektkode og beskrivelse for prosjektkode
hentes automatisk.
Standardoppføring for ordre
I tidligere versjoner, hvis Document Center brukte en innkjøpsordre som hadde et beløp med desimalmerke,
ble beløpsfeltet i Document Center utfylt med en annerledes verdi enn beløpet fra Kontovisning, fordi "."
ikke ble brukt som desimalmerke. Dette er nå løst, og beløpet som sendes til innkjøpsordren er kulturuavhengig, så beløpet fra Document Center er det samme som i Kontovisning.
Tolke og lagre mva-beløp i OCR-mal
For Kontovisning-integrasjon har vi muligheten til å tolke/gjenkjenne mva-beløpet og opprette en mal for
mva-beløp, men gjenkjennelsen av mva-beløpet ble ikke lagret i malen. Dette er nå rettet opp.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.11.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
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Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
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Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 10.10.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.10.0

I denne versjonen av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 10.10.0
Felles
Integrasjon med Visma User Directory
Integrasjon med Visma User Directory støttes nå når du kjører Visma Document Center med Visma
Business og Visma Global
Visma User Directory gir brukergodkjennings- og autoriseringstjenester for Visma-programmer. Visma
User Directory gir brukerne enkel pålogging, som gjør det mulig for en bruker å bli godkjent én gang og få
tilgang til flere programmer.
Visma User Directory gir også sentral administrasjon av brukere og roller på tvers av Visma-programmer
Du finner mer detaljert informasjon om konfigurasjon av og innstillinger for i hjelpemenyen for VUD.
Når du oppgraderer eller installerer Visma Document Center for første gang med det frittstående
installasjonsprogrammet, kan du velge å aktivere integreringen med Visma User Directory.
Før du aktiverer VUD i Visma Document Center, må du kontrollere at integrasjonen mellom Visma
Business eller Visma Global og VUD er aktiv.
De andre Visma Document Center-integrasjonene støtter ikke integrasjon med VUD.
For øyeblikket kan du aktivere integrasjonen med VUD fra dedikert side i installasjonsprogrammet ved å
klikke på Aktiver Visma User Directory.
For å fullføre integrasjonen med Visma User Directory må du utføre en dataeksport. VudAdmin-brukeren må
utføre denne første gang Visma Document Center startes opp.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.10.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
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Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Bilag type og organisasjonsnummer søk
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 10.01.1
Emner:
•
•

Forbedringer 10.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.01.1

I versjon 10.01.1 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Forbedringer 10.01.1
Generelt
Dokumenter importeres ikke via autoimport
Autoimport-funksjonalitet i VDC støttet ikke tomme firmanavn. Tomme firmanavn forårsaket sletting av
dokumenter fra Autoimport. Dette er nå løst. Firmaer som ikke har navn i ERP, hoppes over av Autoimportoppgaven.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.01.1
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
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Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Nye funksjoner 10.01.0
Forbedringer 10.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.01.0

I versjon 10.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 10.01.0
Felles Visma Document Center
Støtte for standard dokumentmal for OIO UBL-kredittnotaer og EHF-fakturaer
Visma Document Center inneholder nå støtte for standard dokumentmal for OIO UBL-kredittnotaer
og EHF-fakturaer. Du finner ytterligere detaljer knyttet til håndtering av standard dokumentmal i vår
dokumentasjon: Koblinger til annet dokumentasjonskapittel, Previous Release Notes-dokument, side 54.
Linjenumre i VDC
Det kan av og til være vanskelig å behandle dokumenter med mange bilagslinjer. Vi viser derfor nå
dokumentlinjene i regnskapsrutenettet, for å få en bedre oversikt.
Oppdater VismaLicensing med Visma.net AutoInvoice-informasjon
Vi har forbedret samhandlingene mellom Visma Document Center, Visma.net AutoInvoice and Vismas
lisenssystem, for å gi en mer nøyaktig brukerstatistikk.
Vise kostnadsenheter og kostnadsverdier i Eksternt arkiv
Når transaksjonene ble hentes ut via Eksternt arkiv, ble ikke kostnadsenheter og kostnadsenhetsverdier vist.
Dette er nå løst, og kostnadsenheter og kostnadsenhetsverdier vises i html- og Excel-filen.
Visma Business produktlinje
Oppdater brukerlegitimasjon for integrasjon
Visma Workflow Server Manager er et nytt verktøy som er utviklet for å hjelpe administratoren
med å endre brukerpassordet for integrasjonen, når dette har blitt endret i Visma Business. Du finner
Visma Workflow Server Manager i serverinstallasjonsmappen til Visma Document Center. Etter at
brukerpassordet for integrasjon har blitt endret, kjører du Visma Workflow Server Manager, oppdaterer
passordet og starter VDC-serveren på nytt.
Forbedret funksjonalitet for forhåndsregistrering: Foreslå kostnadsenhet på siste bestillingslinje
Vi har nå introdusert en forbedring av den eksisterende funksjonaliteten for forhåndsregistrering med Visma
Business: automatisk forslag om kostnadsenheter på siste bestillingslinje.
Denne nye funksjonaliteten har følgende atferd:
1. Hvis leverandøren som er angitt for dokumentet har tilknyttede kostnadsenheter, hentes disse
kostnadsenhetene fra den siste bestillingslinjen. I Visma Business må kontoen for forhåndsregistrering
blokkeres for kostnadsenheter, hvis du ikke ønsker å vise kostnadsenhetene på raden for
forhåndsregistrering.
2. Hvis både leverandørkonto og siste bestillingskonto har tilknyttede kostnadsenheter, har
kostnadsenhetene tilknyttet leverandøren høyere prioritet.
3. Hvis leverandøren ikke har tilknyttede kostnadsenheter, hentes kostnadsenhetene tilknyttet siste
bestillingskonto for den siste bestillingslinjen.
4. Hvis hovedbokskontoen som brukes på den siste bestillingslinjen, ikke tillater kostnadsenheter, forblir
feltene for kostnadsenheter tomme.
Visma Contracting
Lagre mottaker til leverandør-funksjonalitet for Visma Contracting
Lagre mottaker til leverandør-funksjonalitet støttes nå i Visma Contracting-integrasjonen.
Når brukeren sender et dokument på flyt, har de nå muligheten til å knytte mottakeren til leverandøren på
dokumentet.
Deretter, på neste dokument for samme leverandør, foreslår systemet mottakeren som ble tilknyttet tidligere
i skjemaet for valg av mottaker.
Forbedret Contracting-dokumentmal installert med VDC
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Dokumentmalen E2B som ble brukt i AutoInvoice-import, har blitt forbedret. Lagernummeret og
ordrenummeret vises nå hvis dette leveres med fakturaen.
Visma Nova
Finvoice XML
Visma Document Center versjon 10.01 støtter Finvoice 3.0 XML-versjonen.

Forbedringer 10.01.0
Generelt
Identifisere leverandør på XML-faktura med flere enn én bankkonto
Tidligere, for fakturaer som hadde flere enn én bankkonto, ble leverandørene bare identifisert etter
firmanummer eller første bankkonto, selv om alle bankkontoene ble tolket.
Dette er nå forbedret og alle leverandører identifiseres basert på alle tolkede bankkontoer. Hvis både
firmanummer og bankkonto stemmer overens, lagres den leverandøren imidlertid i dokumentet.
Forbedringer ved autoflyt-validering
For å unngå unyttige dokumentnotater, utføres autoflyt-validering bare for de fakturaene som har en
autoflyt-regel.
Forbedringer under import av ustøttede dokumenttyper
Når en ustøttet fil ble importert eller ble tilføyd i et dokument tidligere, ble det mottatt et unntak. Dette er
nå løst og når en ustøttet fil importeres eller tilføyes i et dokument, vises en advarsel. Brukeren varsles om
ustøttede filtyper.
Problem med standard E2B-dokumentmal er rettet opp
Den interne standard dokumentmalen manglet koden for <ref>. Dette er nå rettet opp og koden <ref> vises i
den interne dokumentmalen.
Forbedringer ved XML-linjeimport
Tidligere ble ikke XML-filer som inneholdt ulike noder med samme navn og ulike delnoder støttet av
Visma Document Center, fordi kodene vi mottok i VDC ikke var unike. Dette er nå løst og fakturaene vises
slik de skal.
Visma Document Center Støtte for import av store PDF-filer
Vi har forbedret dokumentimportfunksjonen og store PDF-filer kan nå importeres uten feil.
Forbedringer ved AutoInvoice-import
Import av store dokumenter fra Visma.net AutoInvoice mislyktes og genererte en feil. Dette er nå rettet opp.
Forbedringer ved bruk av mal
Hvis Lagre og OCR ble brukt i IRF, lukket skjemaet seg. Dette er nå løst, og skjemaet Tolkningsresultat
forbli åpent.
Visma Business
Forbedret ordrematch-funksjonalitet
I eksisterende ordrematch-funksjonalitet mot Visma Business, tolkes ordrenummeret og lagres i
dokumentet. Deretter overføres dokumentet automatisk til ERP. Denne funksjonen førte til masse support,
hvis ordrenummeret ble feiltolket. Vi kunne ikke endre det, da konteringsstatus var angitt til overført.
Ordrematch-funksjonaliteten er nå forbedret, og løser problemet nevnt ovenfor. Dokumenter får
ikke lenger konteringsstatus overført automatisk. Når brukeren ønsker å overføre dokumentet
for ordrematch, må de velge det nye alternativet manuelt: Send ordre(r) til økonomisystem finnes i
Prosessering-menyen.
Send ordre(r) til økonomisystem i høyreklikkmeny
alternativet Send ordre(r) til økonomisystem finnes også i høyreklikkmenyen for Visma Businessintegreringen.
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Oppdatering til ordrestatus i Visma Business ved Send ordre(r) til økonomisystem
Siden det finnes en ny måte å overføre ordrematch-dokumentene til Visma Business, utføres oppdateringene
til ordrestatusen i Visma Business når Send ordre(r) til økonomisystem utføres, basert på arbeidsflytstatus:
1. Mottatte faktura kan gjennomføres (er IKKE ekskludert) i Visma Business, når fakturaen allerede er
overført og arbeidsflyten er fullført eller deaktivert.
2. Mottatte faktura kan ikke gjennomføres (ER ekskludert) i Visma Business, og fakturaen er overført men
arbeidsflyten er ennå ikke fullført eller er deaktivert.
Varsel om blokkerte ordrer
Vi har forbedret overføringen av dokumenter for ordrematch, så når ordren er i redigeringsmodus i Visma
Business tillater ikke VDC overføringen av dokumentet, da ordren er blokkert for oppdatering. I dette
tilfellet mottar brukeren følgende varsel:
Ordren er ikke tilgjengelig på grunn av ulagrede endringer
Oppdater ordrelinje med dokument-ID ved delvis ordrematching
Når delvis ordrematching er fullført, bør ID-feltet VismaID inneholde dokument-IDen til det siste
dokumentet som ble matchet mot ordren. I tidligere versjoner av VismaID var ikke ID-feltet riktig oppdatert
i Ordrelinje-tabellen. VismaID-feltet blir oppdatert på hver ordrelinje i tilfellet der avslutte antall er
annerledes enn fakturert antall på ordrelinjen.
Nytt standardfilter for å behandle fakturaer med innkjøpsordrenummer
Vi har opprettet et nytt standardfilter for å raskt kunne se hvilke dokumenter som skal ordrematches.
Hent GL-konto fra bilagstype
Tidligere, hvis GL-kontoleverandøren ikke var angitt i Visma Business, men vi hadde en debetkonto
angitt til bilagstype, ble ikke denne debetkontoen foreslått ved siste bestillingslinje. Hvis bilagstypen ble
introdusert manuelt, ble debetkontoen utfylt. Dette er nå løst. Hvis ingen GL-kontoleverandør er angitt i
Visma Business, og vi har en debetkonto angitt til bilagstype, blir debetkontoen utfylt med denne verdien.
Hvis en GL-kontoleverandør er angitt i Visma Business, selv om vi har debetkonto angitt til bilagstype i
Visma Business, inneholder debetkontoen verdien for GL-kontoleverandøren på siste bestillingslinje.
Visma Global
Forbedringer under oppdatering av mva-koder og skatteklasse i Visma.net Approval
Tidligere, når en GL-konto hadde skatteklasse og mva-kode angitt i Global, hvis fakturaen ble sendt på
flyt til Visma.net Approval uten at GL-kontoen var angitt og denne GL-kontoen var angitt i Visma.net
Approval, ble ikke mva-kode og skatteklasse oppdatert i Visma Document Center når dokumentet ble sendt
tilbake til Visma Document Center.
Dette er nå løst. Når dokumentet sendes tilbake til VDC fra Visma.net Approval, blir nva-kode og
skatteklasse angitt i Visma Document Center.
Ikke flere unntak ved oppdatering av bilagsdato eller valideringsdato
Tidligere, når man endret perioden etter at bilagsdatoen var endret, returnerte systemet et unntak. Dette er
nå løst ved å la brukeren endre perioden manuelt. Den endres ikke automatisk når bilagsdatoen endres.
Forbedret CID-tolking
CID mer flere enn sju siffer ble ikke tolket av VCD. Tidligere ble det utført en kontroll som ignorerte alle
CID-kandidater med færre enn sju siffer. Dette er nå løst og verdien er tolket.
Visma Contracting
Riktig bilagstype for innkommende fakturaer
Når Visma Document Center kjører med Visma Contracting, ble bilagstypen i regnskapsrutenettet angitt
som innkommende kredittnota, i stedet for innkommende faktura. Dette er nå løst: for innkommende faktura
angis bilagstypen også som innkommende faktura.
Bytte kontoer for AutoInvoice-kredittnotaer
Når tolkingen registrerer den importerte fakturaen som en kredittnota, skal kreditt- og debetkontoene byttes
og bilagstypen og dokumenttypen endres til kredittnota. Dette fungerte ikke tidligere for AutoInvoicefakturaer. Dette er nå løst, og vi har også riktig atferd for AutoInvoice-import.
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Forbedret søkefunksjon for leverandør
Søk på leverandørfelt har blitt forbedret slik at når en bruker søker etter en rekke tegn, blir det søkt på hele
leverandørnavnet i stedet for bare leverandørene som begynner med de angitte tegnene.
Advarsel for duplisert fakturanummer
Advarselen for duplisert fakturanummer i skjemaet Tolkningsresultat manglet fra tidligere versjoner
av Document Center. Dette er nå løst. Brukeren får nå et rødt utropstegn som en advarsel i skjemaet
Tolkningsresultat, hvis det tolkede fakturanummeret allerede finnes i Visma Contracting.
Visma Nova
Unik leverandøridentifisering
Når bankkontoen og firmanummeret identifiseres og stemmer overens i leverandørlisten, lagres denne
leverandøren i det tolkede dokumentet.
Når disse ikke stemmer overens, og bare én verdi har blitt identifisert, lagres den første leverandøren i
dokumentet.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
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til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
Bilag type og organisasjonsnummer søk
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.

©

Visma Software International AS |

Kapittel

51

Visma Document Center 10.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 10.00.0
Forbedringer 10.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 10.00.0

I versjon 10.00.0 av Visma Document Center Center har vårt hovedfokus
vært å implementere funksjonalitet for å redusere tidsbruken for behandling
av innkommende fakturaer.
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Nye funksjoner 10.00.0
Denne versjonen inneholder funksjonalitet som vi kaller Autoflow. Autoflow må aktiveres per klient og
gir muligheten til å lage regler som automatisk sender fakturaen på flyt basert på tolket leverandør eller
kostnadsbærer/ansvarsenhet. Man definerer også om flyten skal gå parallelt eller sekvensielt, og basert på
beløpsgrense kan man definere en «siste godkjenner». Det kan også settes en standardregel som er laget
spesielt for å tilfredsstille kravene for regnskapskontorer.
Felles
Autoflyt – den nye automatiske arbeidsflyten
Autoflow gir en ny og automatisk tilnærming til å sende fakturaer på flyt. Arbeidsflyten blir opprettet
automatisk, basert på brukerkonfigurerte regler. Reglene som brukes til å opprette flyten, kan knyttes
til leverandør eller kostnadsbærer/ansvarsenhet . Når tolken finner leverandøren eller kostnadsbærer/
ansvarsenhet , brukes automatisk Autoflow-regelen. Regelen knyttet til en leverandør har høyest prioritet.
Hvis ingen regler er knyttet til leverandøren som finnes på fakturaen, kontrollerer Visma Document Center
om noen Autoflow-regler er knyttet til kostnadsbærer/ansvarsenhet..
Autoflow vil ikke bruke overordnet og beløpsgrense for godkjenning definert på ansatt/medarbeider i
ERP-systemet. Du kan imidlertid aktivere Autoflow-regelen med det som kalles Siste godkjenner. Siste
godkjenner er den siste personen som er lagt til i flyten, og hans/hennes godkjenningsoppgave aktiveres når
alle de andre godkjennerne allerede har godkjent dokumentet. Siste godkjenner blir aktivert på bakgrunn av
beløpets størrelse
Du kan legge til autoflytregler fra menyen System > Autoflytkonfigurator. Autoflow-regelen inneholder
følgende detaljer:
•
•
•
•
•

Skal regelen basere seg på leverandør, så velg aktuell leverandør fra nedtrekkslista
Skal regelen basere seg på kostnadsbærer/ansvarsenhet, så velg aktuell dimensjon med tilhørende verdi.
Velg deretter hvem som skal godkjenne fakturaen og eventuell rekkefølge. Rekkefølgen er bare relevant
hvis du har sekvensiell flyt. Ved parallell flyt får alle godkjennerne fakturaen samtidig.
Velg en beløpsgrense hvis du vil at en siste godkjenner skal godkjenne en faktura over beløpsgrensen.
Typisk daglig leder av firmaet skal godkjenne fakturaer over 20 000 kr.
Standard regel: Valget brukes dersom alle fakturaer skal sendes til de samme godkjennere uavhengig av
leverandør eller kostnadsbærer/ansvarsenhet. Dette valget er først og fremst laget for regnskapsbyråer,
men kan også brukes av andre.

Hvis Automatisk tolkning finner en utløserverdi (leverandør eller kostnadsbærer/ansvarsenhet ) på
fakturaen, brukes en Autoflow-regel og dokumentet sendes automatisk på flyt.
For at de riktige dataene skal finnes på dokumentet før det sendes på flyt, valideres fakturaer basert på
et sett med forhåndsdefinerte valideringsregler. Brukeren kan ikke endre dette. Validering av fakturaen
utføres på grunnlag av følgende:
•
•
•
•
•

Bankkonto er den samme som i ERP
Fakturanummer finnes ikke ERP
Mva-beløp er ikke høyere enn Beløp
Forfallsdato er ikke tidligere enn fakturadato
En leverandør er identifisert på bankkonto og organisasjonsnummer

Dersom betingelsene ikke er på plass, vil fakturaen vises i listen Nye dokumenter, og brukeren kan lese
en merknad om hvilke valideringsregler som mislyktes. Brukeren kan se hvilke korrigeringer som må
gjøres, og etter dette kan brukeren plassere fakturaen på flyt manuelt. Vi anbefaler imidlertid å heller bruke
menypunktet Behandling>Send til Autoflow. Da får vi også bekreftet at Autoflow-innstillingene vil
fungere ved neste faktura fra denne leverandøren.
Ved godkjenning av fakturaer vil funksjonene for Gjennomgang, Videresend og Stedfortreder fungere på
samme måte som tidligere.
Stedfortredere må defineres i ERP-systemet som tidligere, eventuelt i Visma .net Approval dersom man
bruker dette for godkjenning av fakturaer..

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 10.00.0 | 245

Forbedringer 10.00.0
Generelt
OPG og OD Bridge kan nå installeres på forskjellige maskiner
ODBridge og OnPremissesGateway kan nå kjøres på forskjellige maskiner.
Visning av VismaXML med eksternt stilark
Visma XML fakturaer ble ikke vist riktig i Approval Center, og i Ekstern Arkiv. Dette er nå løst, og Visma
XML fakturaer vises riktig i alle situasjoner.
OCR tolkning på kostnadsbærere
Når en tiff-fil ble importert ved hjelp av Autoimport, var kostnadsbærere på første linje ikke tolket. Nå er
dette løst og kostnadsbærere er tolket når du bruker Autoimport.
Merk: Det er viktig at tolkning på Autoimport er aktivert, og riktig språk er valgt.
Forbedret leverandør identifikasjon
Når du kjører tolkning og har to leverandører med identisk bankkonto, men forskjellig
organisasjonsnummer, når det er en eksakt match på bank konto og organisasjonsnummer lagere
vi den som leverandør på dokumentet. Hvis det ikke er noen eksakt treff for begge, bankkonto og
organisasjonsnummer, vises en listen over delvis mathces i tolke resultatet vinduet, og den første
leverandøren i listen er lagret på dokumentet.
Forbedret tolkning av bankkonto
Når du kjører tolkning på XML-fakturaer som inneholder flere bankkontoer, vil bare den første
bankkontoen funnet vurderes. Dette er nå forbedret og alle bankkontoer tilgjengelige på fakturaen blir
tatt hensyn til. Hvis noen av de tilgjengelige bankkontoer samsvarer med verdien registreres i ERP for
leverandøren bankkonto, så vil det bli lagret på dokumentet.
Rettet F6 og Shift-F6-funksjonalitet
Når dokumentet viseren er frigjort virket ikke F6 hurtigtast. Dette er nå løst og F6 og Shift-F6 tastene
fungerer riktig.
Merk: Bruken av F6 navigasjons bytter fokus i følgende rekkefølge: de fire forskjellige
lister, dokumentlisten, bildeviseren, kommentarer og regnskapslinjen. SHIFT + F6 navigere i
motsatt retning.
Forbedret håndskrevet tekst etter import
Skanning kontrast er økt og nå blir notater skrevet for hånd på en faktura før skanning mer lesbar.
Visma Global
Bilagsnumber
Når du har et bilag med to regnskapslinjer som er registrert på forskjellige datoer, etter overføring til Visma
Global, hadde hver linje forsjellige bilagsnummer. Dette er nå løst, og de to regnskapslinjene har nå samme
bilagsnummer etter overføring.
Stjerne og fordelingsnøkkler
Visma Global støtte innslagsregler i fordelingsnøkler. Denne regler kan bestå av spesialtegn som * (asterix /
Star) eller + (pluss). Når * brukes i fordelingsnøkkelen i Globlal av dette indikerer at brukeren kan angi en
verdi manuelt i det feltet. Den automatiske stop på linjen der den finner en stjerne hvor en verdi må legges
inn manuelt. Visma Document Center hadde et problem angående * i fordelingsnøkkler fra Global, dette er
nå løst, og funksjonaliteten fungerer i Document Center på samme måte som i Global.
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Visma Nova
Side ID og Autoinvoice innstillinger i ASP miljø
I et ASP miljø med AutoInvoice, var en bruker i stand til å se alle selskaper fra alle områder mens han
konfigurerte AutoInvoice. Denne situasjonen er nå løst. Brukeren som konfigurerer AutoInvoice er nå i
stand til å se bare de selskapene fra nettstedet at han har tilgang til.
.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 10.00.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallasjon av Visma Document Center server mislykkes
Når du utfører en oppgradering av både klienten, og serveren er den først avinstallert og deretter installert
på nytt. Noen ganger mislykkes avinstalleringsprogram for serveren når du prøver å fjerne den delte
mappen som klienten bruker for å installere. Dette er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstalleringen som
ikke klarer dette kan situasjonen oppstå på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Business produktlinje
Oppdatering av system bruker passord
Når Visma Business integrasjon med Visma User Directory er aktiv, kan det hende du må endre
systembrukerpassord. Som et resultat, kan din tilgang til Visma Document Center bli blokkert, og du må
endre systemet brukerpassord i Visma Document Center også. Da du i denne situasjonen ikke får tilgang
til Systeminnstillinger og konfigurasjon menypunktet der denne endringen gjøres må dette gjøres av en
systemadministratoren fra serverkonsollen ved hjelp av følgende syntaks:
updatesystempassword <oldpassword> <newpassword>
Merk: Det gjennomføres ingjen validering av passordet. Hvis du ved et uhell har tastet inn
feil passord, så må du kjøre denne kommandoen igjen og bruker den nyeste passord angitt
som <oldpassword>
Merk: For å bevare endringene, er en server omstart nødvendig.
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Bilag type og organisasjonsnummer søk
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
Når et oppslag på en bilag type eller en organisasjonsenhet er gjort ved hjelp av en numerisk verdi,
vil kun det eksakte treff bli foreslått som et resultat. For eksempel, hvis du skriver 42 i bilagstype på
regnskapslinjen og bilagstype 42 eksisterer, så vil det bli satt. Hvis bilaget typen 42 ikke eksisterer, men
bilaget typen 420 er tilgjengelig, blir denne verdien ikke satt.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Ordermatch og mottak av varer i Visma Document Center
Ikke mulig å matche de riktige bestillingsnumrene når "Utfør varemottak ved ordermatch" er aktivert i
Document Center.
Visma Contracting
Kreditnotaproblemer med fakturaer importert fra Autofakt-fakturaer.
Kontoer blir ikke riktig foreslått på kontolinjen når Kreditnotaer importeres fra Autofakt.
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0 or newer.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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In version 9.02.0 of Visma Document Center we have implemented some
new features to improve time when switching between documents and to
reduce time for transferring master data to Visma.net Approval. In this
version we have also implemented a number of important bug fixes.
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Nye funksjoner 9.02.0
This version includes some new features to improve time when switching between documents and to reduce
time for transferring master data to Visma.net Approval. In this version we have also implemented a number
of important bug fixes.
Common Visma Document Center
Enable / disable thumbnails in Document Viewer
Some users were experiencing performance delays switching between documents in the document list. This
occurred when the system rendered a large number of thumbnails containing document images. To alleviate
this problem a button has been added to toggle between thumbnails which display images of the document
pages and thumbnails showing the page number of the document. Selecting the option to display only the
page number on the thumbnail will greatly reduce the time taken to switch between documents. The default
view will display the page number.
Transfer only changed master data to MDM
In this version of Visma Document Center we only transfer changed and new master data entities to Visma
Approval. This will reduce the data load on the On Demand components.
Synchronzation of MDM data is configurable, but by default the following settings apply: (An enabled
MDM Sync will only send changes)
•
•
•
•
•

Visma Business - MDM Sync enabled.
Visma Global - MDM Sync enabled.
Visma Nova - MDM Sync enabled.
Visma AccountView - MDM Sync disabled. Visma Document Center does not send master data to
Visma Account View.
Visma Contracting - MDM Sync disabled. Visma Document Center does not send master data to Visma
Contracting.

All logs from MDM Sync are saved together with the OD-Bridge log files in the following location C:
\ProgramData\Visma\Visma.Workflow.ODBridge.

Forbedringer 9.02.0
General
Supplier specific keywords for Autointerpretation
Autointerpretation is now running the supplier specific keywords in the same way as manual interpretation.
For detecting the supplier the keywords are used with the following priority:
1. User defined keywords
2. System defined keywords.
When the supplier is found for than the priority of the keywords for interpreting all the other target values is
the following:
1. Supplier specific keywords.
2. User defined keywords
3. System defined keywords.
Update supplier for more than one document
In older versions of Visma Document Center it was not possible to perform update supplier on more than
one document. We have fixed this issue and now multiple documents can be selected in the Interpret Result
Form. This form allows to do update of supplier for each document when switching between the documents
without closing the Interpret Result Form.
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Filtering for documents without no cost units has now better support.
Example:
1. Create a filter Project=0
2. Apply filter
Result: Documents without project will be found.
This improvemnt is meant to support the case when the customer want to retrieve all documents which have
not fille din cost units.
Number of decimals not interpreted correctly
The regional setting "Number of digits after decimal" was not taken into account when interpreting numbers
without decimals. This is now corrected and when we interpret a number without decimals we are adding 0
as decimal instead truncating the number.
Rotate document in Document Viewer
In some cases the action "Rotate document" was giving an error message not understandable for the user.
This is now fixed and Rotate document works properly.
Adding superior when forward document
When forwarding a document to a user with superior superior was not added to the flow. This is now fixed
and superiors are added to the flow after forward.
External Archive and number of digits for Supplier/Customer and General Ledger
The External Archive will support Supplier, Customer and General Ledger values without restrictions to the
number of digits.
Visma Business produktlinje
Improved displayed information in the lookup form
When searching some information, the name of the field searched was not displayed on the lookup form
(e.g.. when searching for 'Debit account type' only the ID was displayed in the lookup form). Now this has
been fixed and the ID and searched field name is displayed.
Improved translation in the capital asset proc look up
The lookup elements of capital asset proc were missing the translation. This is now fixed and the searched
information is translated to the Visma Document Center client language.
Please note that because the information is cached, changing the Document Center client language and
pressing F12 within the next 30 seconds, the information might not be updated yet.
Fixed adding superiors
Previously, if Auth. responsible and Attestation amount limit were set to Visma Business and Add
Superior on Amount Limit was not turned on in Visma Document Center, then the superior was always
added when forwarding a document. Now this issue is solved. The superior is added only when Add
superior is turned on Visma Document Center.
Support for negative amounts in Free1 to Free4
In Visma Document Centernegative amounts were not supported in the accounting grid fields Free1 to
Free4. Since this behavior is supported byVisma Business, we have aligned the behavior and now is
possible to input negative amounts in these fields.
Set voucher date in the accounting grid
Setting a voucher date in the Edit Document Properties or in the Interpretation result form, that exceeds
the value set in Visma Business in the No. of days +/- warning/rejection field, was set as voucher date in
the accounting grid . This behavior was not consistent when setting the voucher date in the accounting grid.
This is now fixed and now it is same behavior when trying to set the voucher date in the Edit Document
Properties or in the Interpretation result form.
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Fields on purchase orders are not updated if multiple invoices are connected to one purchase order
The problem occurs when two or more invoices has a reference to one purchase order in Visma Business.
This resulting in the last invoice received not updating all fields on the purchase order, and VismaID history
not been saved correctly. This is now solved.
Visma Global
Look up on Vat Chain Number
The look up for Vat Chain Number shows incorrect columns in Document Center Accounting grid. An
error message occur when the user selected one of the look up form entries. This is now fixed the Vat Chain
number is selectable and the look up for VatChainNumber shows the correct columns:
•
•
•
•
•

Voucher Number
Voucher Date
GLAccount
Amount
VATcode

VAT code reset
The VAT code set on a general ledger account used to be reset when a general ledger account with VAT
code 0 was used in the credit account field. This is now fixed and the VAT code is no longer reset when a
general ledger account is used in the credit account field.
AccountView
Interpretation of international bank account
Bank account that starts with 2 letter country code is now recognized for the dutch and for international
OCR.
Missing warning when supplier on document and supplier on order do not match
When a purchase order line was entered in an accounting line via ‘Purchase orderno’, and the supplier in the
invoice header was changed afterwards, the document could be transferred, but an incorrect booking was
created in the ERP and the warning message did not appear anymore. This is now fixed. A warning message
will appear when the supplier on the document and the supplier on the order do not match.
Visma Nova
Document Viewer not working in Nova integration multitenant environment "ASP"
Viewing documents transfered from Visma Document Center to Visma Nova was not possible in a
multitenant environment "ASP". This is now fixed and the users can view documents using the document
viewer.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 9.02.0
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.
General
Some chapters in the user documentation are not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, since that documentation is being updated independently of the
release.
Automatic creation of Visma.net Approval company from Visma Document Center
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company
has been already registered for your customer you will get an error code in "Visma.net Approval
integrasjonsstatus" window saying: "Company_NOT_Found_Below_Customer"
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In case you encounter this error please contact your Visma partner.
Activation of a new Approval Company in Visma On Demand
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".
Uninstall of Visma Document Center server fails
When performing an upgrade, both the client and the server are first uninstalled and then reinstalled.
Sometimes the uninstaller for the server fails when trying removing the shared folder that the client uses to
install. This is solved for version 9.00.0. Since it is the uninstall that fails this might happen on all versions
before version 9.00.0.
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Business produktlinje
Voucher type and organizational number search
When a lookup for a voucher type or an organizational unit is done using a numerical value, only the exact
match will be suggested as a result.
For example, if you type 42 in the voucher type cell in the accounting line and voucher type 42 exist, then it
will be set. If voucher type 42 does not exist, and voucher type 420 is available, then this value will not be
set.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Visma Global Distribution keys does not support * (Asterisk)
At the moment it is not possible for VDC to follow the behavior in Visma Global when it comes to having
* in a distribution formulas. In Visma Global the creation of the lines stop when finding a *, but at the
moment this feature does not work in Visma Document Center. The workaround is to either not use *, but
a dummy account that can be changed to a commonly used account, or to have two sets of the distribution
formulas; one for Visma Global, and one for Visma Document Center. There is unfortunately not possible to
get a better error message for this issue.
Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
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Warehouse responsible
For invoices with warehouse number imported from Autofakt, the warehouse responsible will not be
suggested in the Visma Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
AccountView
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status "Nytt dokument for godkjenning"
or "Komplett" after an upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the "Endre dokumentinfo" window and set the booking period on the
document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Kapittel

53

Visma Document Center 9.01.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 9.01.0
Forbedringer 9.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 9.01.0

I versjon 9.01.0 av Visma Document Center har vi implementert noen
nye funksjoner som skal redusere behandlingstiden for innkommende
dokumenter. Denne versjonen blir en del av installasjonsprogrammet for
Visma Business produktlinje, og det vil også være mulig for brukerne
å velge en demonstrasjonslisens. I Visma Nova er det nå støtte for
prosjektfasen.
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Nye funksjoner 9.01.0
Denne versjonen inneholder noen nye funksjoner som skal redusere behandlingstiden for innkommende
dokumenter. For alle integrasjoner tillater vi nå uttrekking av data til eksterne medier. Denne versjonen
blir en del av installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje, men utgis også som et frittstående
installasjonsprogram for andre integrasjoner. I Visma Nova er det nå støtte for "Konstruerer site".
Felles Visma Document Center
Eksporter og vis data fra Visma Document Center ved hjelp av funksjonen "Eksternarkiv"
Det er økt behov i markedet for en funksjon som forenkler ekstern revisjon, og arkivering av regnskapsdata.
Regnearket Eksternarkiv som leveres med Visma Document Center, hadde ikke kapasitet til å håndtere
belastningen og mengden regnskapsdata fra større installasjoner.
For å kunne romme ekstern revisjon og arkivering av regnskapsdata for større installasjoner, ble funksjonen
"Eksternarkiv" opprettet i programmet Visma Document Center. Den nye funksjonen "Eksternarkiv"
eksporterer alle regnskapsdata, og dokumentene gis et sett med parametre, og lagrer dem i HTML-filen i en
gitt filbane.
For følgende parametre finnes det en Fra- og Til-verdi som kan angis for å påvirke innholdet i arkivet som
opprettes:
•
•
•
•
•

År
Periode
Hovedbok
Leverandør
Kunde

Funksjonen "Eksternarkiv"i Visma Document Center finner du under menyelementet Verktøy og
"Eksternarkiv" i Visma Document Center klienten.
Merk: "Eksternarkiv" er bare tilgenglig når Visma Document Center er integrert med
Visma Business og Visma Global.
_____________________________________________________________________________________________
Antall fakturaer i listen Nye dokumenter vises nå i vinduet Velg ERP-klient ved pålogging
I store installasjoner og på regnskapskontorer har ofte én person ansvar for mange selskaper. Hvis
regnskapsføreren hadde kjennskap til hvilke selskaper som har dokumenter som må håndteres, ville dette
økt vedkommendes effektivitet.
For å imøtekomme dette behovet er det nå mulig å se hvor mange dokumenter som finnes i listen "Nye
dokument" i vinduet "Velg ERP klient" under kolonnen "Nye dokument". Brukeren kan også velge
å bare se selskaper som har dokumenter i listen "Nye dokument", ved å merke av for alternativet "Vis
klienter med nye dokumenter".
Kolonnen "Nye dokument" og alternativet "Vis klienter med nye dokumenter" er tilgjengelige ved
pålogging og ved å velge Fil og "Velg ERP klient" fra menyen i klienten Visma Document Center.
_____________________________________________________________________________________________
Muligheten til å overføre dokumenter til ERP mens de fremdeles er på flyt, er konfigurerbar
Store organisasjoner og land utenfor Norden kan være pålagt å følge strengere revisjonsspor ved
fakturagodkjenning. Derfor må det settes restriksjoner for når et dokument og regnskapsdata kan sendes til
ERP-systemet.
Når dette alternativet er aktivert, vil brukeren ikke kunne overføre regnskapsdata til ERP-systemet uten at
de først er godkjent. Denne funksjonen kan konfigureres og er som standard deaktivert.
Alternativet er tilgjengelig ved å velge "Verktøy", "Systempreferanser" og velge kategorien "Flyt" i
klienten Visma Document Center.
_____________________________________________________________________________________________
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Ytelsesovervåking i klienten
I støttesituasjoner og under oppsett av installasjon er det ofte behov for å måle ytelse direkte i kundemiljøet.
"Ytelsesmonitor" er en funksjon i klienten Visma Document Center som alltid måler ytelsen til systemet,
og lagrer resultatet i minnet. Følgende områder måles:
•
•
•
•
•
•

Velge dokument
Tolke dokument
Søk
Angi verdi på konteringslinje
Søke på konteringslinje
Overføre dokumentbunt

Det er også mulig å lagre de registrerte svartidene i en kommadelt fil (CSV).
Vinduet "Ytelsesmonitor" er tilgjengelig i klienten Visma Document Center ved å velge "Verktøy" og
"Ytelsesmonitor".
Visma Nova
Support construction place key from electronic invoices for Finnish market
Nye finske bestemmelser krever at kjøpere og leverandører må rapportere fakturerte euro per byggeplass.
Visma Document Center støtter nå innhenting og overføring til Visma Nova av disse nye "Konstruerer
site" fra fakturaen. For å legge til rette for denne nye funksjonen er det lagt til et nytt felt, "Kontering", og
et nøkkelord i ordlisten.
"Konstruerer site" finnes på fire steder på fakturaen:
•
•
•
•

Ordrehode
Ordrelinjer
Kjøpers referanse
Leveringskode

Forbedringer 9.01.0
Generelt
Validering av Autoinvoice-bruker og -passord
Når en bruker angir brukernavn og passord i skjemaet for Autoinvoice-innstillinger, utføres en validering.
Hvis påloggingsinformasjonen er feil, returneres en melding til brukeren.
Feil i klient ved dra og slipp fra Gmail
Document Center viser nå en feilmelding med informasjon om at det ikke er støtte for å dra et dokument fra
Internet Explorer, og at dokumentet må lastes ned før det importeres.
Automatisk tolkning og bankkontonummer
Fakturaer som importeres fra Visma AutoInvoice med automatisk tolkning, fører enkelte ganger til at
bankkontonummeret i det tolkede resultatet kopieres fra ERP-systemet i stedet for å hentes fra XML.
Dette er nå endret.
Automatisk tolkning og datoer
Fakturaer som importeres fra Visma AutoInvoice med automatisk tolkning, kan enkelte ganger føre til at
fakturadato og forfallsdato vises med feil områdeformat. Dette er nå endret.
Kreditkonto kopieres ikke
Problemet med at kreditkonto ikke kopieres ved kopiering av rader, er nå rettet.
Forfallsdato +30 dager
Ved tolkning av en faktura med forfallsdato som er lik tolket fakturadato, ignoreres verdien, og standard
forfallsdato angis. Nå er denne feilen utbedret, og tolket forfallsdato angis.
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Linjeimport henter ikke avdeling
Når nøkkelord for tolkning av kostnadssteder på fakturalinjene konfigureres, hentes nå kostnadsstedene på
de opprettede bilagslinjene.
Oppdatert beløp ved tolkning av valuta og valutabeløp
Når tolkning utføres på en e-faktura med linjer, legges alle linjer i xml-fakturaen til i regnskapsrutenettet, og
beløpet kalkuleres på grunnlag av linjevalutanummer og linjevalutabeløp.
Støtte for Visma XML-kreditnotaer
Visma XML-kreditnotaer angis nå som Type-kreditnotaer under tolkning.
Linjetolkning på klientsiden oppretter ikke linjer med valutabeløp
Når det foretas en tolkning på en e-faktura, skal en linje opprettes i regnskapsrutenettet for hver linje i
XML-fakturaen.
Visma XML-faktura vises ikke på rett måte i ERP-visningsprogrammet
Visma XML vises ikke på rett måte i i dokumentviseren i Visma Global og Visma Business. Dette er nå løst.
Bridge-konfigurasjonsfil skal ikke tilbakestilles ved oppgradering
OD Bridge-konfigurasjonsfilen overskrives ikke lenger ved oppgradering av OD Bridge. Dette løse
problemet med tilbakestilling av konfigurasjonsverdier under oppgradering.
Bekreftelsesdialogboksen for flytting av dokumenter må vise antall dokumenter
Bekreftelsesdialogboksen for Flytt dokument viser nå antall dokumenter som flyttes.
Linjetolkning er ikke aktiv for automatisk tolkning
Det var et problem knyttet til at ikke alle linjer fra en XML-faktura fra mappen Autoimport ble tolket.
Dette er nå løst.
Manglende målverdi for LineVouchertype
Det er ny målverdi for linjeimportfunksjonaliteten som tolker bilagstype på bilagslinjer. Den nye
målverdien heter: LineVoucherType.
Inkluder XML-stilark i Document Center API-svar
Ved nedlasting av filer for et dokument via Document Center API-en, inkluderes også XML-stilark
(standard eller egendefinerte) sammen med bilder og XML-filer.
Forbedringer i ytelsen i versjon 9.01
Ytelsen for store installasjoner er et av hovedområdene for forbedringer i denne utgivelsen. De forbedrede
områdene omfatter følgende:
•
•
•
•
•

Flytte mellom dokumenter i klientenVisma Document Center
Overføre dokument til ERP-system
Sende dokument på flyt
Angi en debetkonto i regnskapsrutenettet
Angi en kreditkonto i regnskapsrutenettet

Automatisk tolking av order nummer
Ved automatisk tolking av fakturaer på serveren manglet det en sjekk på om tolket order nummer finnes fra
før i regnskapssystemet. Dette er nå rettet, og fungerer på samme måte som ved manuell tolking hvor order
nummeret er validert opp mot eksisterende order nummer i regnskapssystemet.
Negative beløp på XML kreditnotaer blir ikke identifisert
Når en XML faktura inneholder et negativt beløp blir fakturaen nå identifisert som kreditnotaer. Når token
identifiserer fakturaen som kreditnota endres dokument typen til kreditnota men dokument profilen forblir
inngående faktura. Når det gjelder TIFF eller PDF fakturaer er funksjonaliteten ikke endret.
OIOUBL kreditnota ble ikke tolket korrekt
Vi støtte nå OIOUBL kreditnota. OIOUBL kreditnotaer blir nå tolket basert på «Invoice Type Code»
nøkkelen på kreditnotaen. Det er også opprettet et system spesifikt nøkkelord. Verdien som definerer
OIOUBL kreditnotaen er verdien «PCM».
Visma Business produktlinje
Kostnadskonto hentes ikke fra Business i linjeimport
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Det var et problem der bare den første linjen mottok kostnadskontoen da den ble hentet fra
leverandørinformasjonen. Dette oppsto da linjeimport ble brukt. Nå mottar alle linjer kostnadskontoen.
Mva-beløp ikke slettet
Det var et problem knyttet til at beløp uten mva ble slettet, men ikke mva-beløpet, ved sletting av
fakturabeløp. Dette er nå løst. Nå slettes også mva-beløpet.
Beløp eks. mva kan ikke slettes
Når en verdi angis i feltet Beløp eks. mva i bilagshodet, oppdateres mva-beløpet og beløpet. Når mvabeløpet slettes, oppdateres Beløp eks. mva. Men hvis Beløp eks. mva slettes, gjenopprettes Beløp eks. mva
og mva-beløpet. Dette er nå løst.
Beregning av forfallsdato for kreditmåned
Håndtering av betalingsbetingelser under tolkning er oppdatert, og ved beregning av forfallsdatoen for
fakturaen vurderes også antall betalingsfrie måneder til forfallsdatoen. Dette betyr at én betalingsfri måned
beregnes som kredit for fakturamåneden. Én betalingsfri måned og 14 dager betyr kredit til den 15. dagen i
måneden etter måneden da fakturaen ble utstedt.
Feil kostnadssted valgt basert på leverandør
Når to leverandører med samme bankkonto ble identifisert under tolkningen, ble kostnadssted fra
leverandøren som ble valgt først, angitt på konteringslinjen. Dette er nå låst, og kostnadssted angis fra
leverandøren som velges i skjermbildet Tolkningsresultat.
Endring av valutakurs ved forhåndsregistrering og integrert mot Visma Business
Normalt hentes valutakurs feltet basert på valuteringsdato på mot-konterings linjen, men hvis valutakursen
er forskjellig på den forhåndsregistrerte og mot-konterings linjen vil nå Visma Document Center bruke
samme kurs som på forhåndsregistrerings linjen.
AccountView
Linjer og hode for nettobeløp
Brukeren mottar en advarsel når nettobeløp fra bilagslinjene og hodet ikke samsvarer. I tillegg oppdateres
bare nettobeløpet på bilagslinjen hvis totalbeløpet eller mva-beløpet endre i hodet.
Ordrelinjenummer for standardoppføring
Når brukeren angir ordrelinjenummer før beskrivelsen, settes feltene automatisk til Nettobeløp og
Prosjektkode som standard.
Account View: Beløp eks. MVA endrer Momsbeløp eller Beløp endret
Beløp eks. MVA beregnes på grunnlag av Beløp og MVA beløp i konteringen. Når det er kun en
konteringslinje, oppdateres alltid Beløp eks. MVA. Når konteringen er på flere linjer vill ikke Beløp eks.
MVA bli oppdatert.
Visma Nova
Automatisk tolkning og linjeimport i Nova-integrasjon
Fakturaer som importeres fra Visma.net AutoInvoice med automatisk tolkning, førte enkelte ganger til at
ekstra linjer ble opprettet, og at kostnadskontoer manglet. Dette er nå endret.
Automatisk tolkning av XML-kreditfaktura i Nova-integrasjon
Når totalbeløpet er negativt i en XML-faktura, anses fakturaen som en kreditfaktura. Automatisk tolkning
håndterte ikke XML-kreditfakturaen i Nova-integrasjonen på rett måte. Dette er nå løst.
Bruk av tastatur i Nova Ordrematch er ikke konsekvent
Flytting fra felt til felt i ordrematchskjemaet med TAB-tasten på tastaturet er forbedret.
Nova order match og faktura med valuta
I tilfeller hvor det var valuta på fakturaer vises total sum og valutasum med to forskjellig beløp. Vi har nå
rettet dette. Nå viser vi samme beløp på valuta sum og total sum.
Visma Nova order matching og overføring av ordrenummer til Nova
Tidligere så var ikke ordrenummer overført til Visma Nova når en salgs order var oppdatert. Dette er nå
rettet og ordrenummer er nå tilgjengelig i Nova sin bilagsregistrering. Hvis kun en salgs ordre er matchet
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sendes kun den valgte ordre nummeret. Hvis mange salgsordre er registrert sendes alle valgte ordrenummer
til Visma Nova.
Nova integrasjonen og skjuling av felter i konteringsfanen
Når Visma Document Center er integrert mot Visma Nova var det mulig å endre feltene Mva beløp, Beløp
ekskl MVA og Beløp ink. MVA selv om disse feltene ikke blir oppdatert når bunt overføres til Visma Nova.
Grunnet at de ikke blir oppdatert i Visma Nova er disse feltene nå ikke mulig å endre i Visma Document
Center.
Visma Global
Mangler felt for svensk for bankgiro i Global
Oppdatering av bankgirofelt er rettet i svensk Visma Global. Under oppdatering av det svenske
Bankgiro-feltet i skjemaet Tolkningsresultat, ble bankkontofeltet oppdatert i den svenske Visma Global
i stedet for bankgirofeltet. Nå har vi rettet denne feilen og lagt til en nytt felt i nedtrekkslisten i feltet
"UpdateValueInto" i skjemaet for tolkningsresultat.
Beregning av forfallsdato ved gratislevering i én måned
Håndtering av betalingsbetingelser under tolkning er oppdatert, og ved beregning av forfallsdatoen for
fakturaen vurderes også valget for gratislevering i én måned. Dette betyr at gratislevering i én måned
beregnes som kredit for fakturamåneden.
Avvising og forhåndsregistrering mot svensk Visma Global
Sletting av flyt virket ikke som ønsket på dokumenter som benyttet seg av forhåndsregistrering. Dette er nå
rettet og sletting av flyt er nå mulig for dokumenter som benytter seg av forhåndsregistrering.
Kostnadskonto blir ikke hentet fra leverandøren ved forhåndsregistrering
Når forhåndsregistrering er aktivert og Visma Document Center er integrert med Visma Global ble ikke
kostnads konto satt basert på leverandøren. Dette er nå rettet.
Visma.net Approval
Riktig tidspunkt vises ikke i godkjenningskommentarer
Arbeidsflytkommentarer fra Visma.net Approval viser nå rett tidspunkt i Visma Document Center.
Data for godkjenningsarbeidsflyt vises flere ganger i dokumentkommentarene i VDC
Dokumentkommentarer om arbeidsflyter som sendes til Visma Approval, vises ikke lenger mange ganger.
Fasekolonnen på feil sted i Approval
Fasekolonnen er flyttet til høyre for prosjektkolonnen. Denne plasseringen er logisk fordi prosjektet velges
før fasen.
OD Bridge bør ikke blokkeres av store dokumenter
Det var et problem med at dokumenter ble blokkert under sending til Visma Approval. Problemet inntraff
ved sending av store dokumenter. Dette er nå endret.
Bare første side i Tiff-dokument fra VA sendes til VDC
Under sending av Tiff-dokument til VDC sendes bare første side i dokumentet ved bruk av
opplastingsklienten i Visma Approval. Dette er nå løst.
Visma.net AutoInvoice Dokumenter med Visma XML-format lagrer ikke xls i dokumentmappe.
Problemet med at Visma XML-filer ikke ble vist på rett måte ved overføring til Approval, er løst.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 9.01.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Noen kapitler i brukerdokumentasjonen blir ikke oversatt til det lokale språket.
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De nylig oppdaterte eller tillagte kapitlene i brukerdokumentasjonen har ikke blitt oversatt på
utgivelsestidspunktet. Sjekk online-serveren, fordi den dokumentasjonen oppdateres uavhengig av
utgivelsen.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke allerede
finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede er registrert for
din kunde, vil du få en feilkode i vinduet "Visma.net Approval integrasjonsstatus" med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Avinstallering av serveren Visma Document Center mislykkes
Når en oppgradering utføres, blir både klienten og serveren avinstallert og deretter installert på nytt. Noen
ganger mislykkes avinstallasjonen av serveren når det gjøres forsøk på å fjerne den delte mappen som
klienten bruker til installasjon. Dette problemet er løst i versjon 9.00.0. Siden det er avinstallasjonen som
mislykkes, kan dette skje på alle versjoner før versjon 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-ID-en hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Visma Global Fordelingsnøkler støtter ikke * (stjerne)
For øyeblikket er det ikke mulig for VDC å følge virkemåten i Visma Global når det brukes * i
fordelingsformler. I Visma Global stopper opprettelsen av linjer når en * oppdages, men for øyeblikket
fungerer ikke denne funksjonen i Visma Document Center. Dette kan omgås ved å unngå å bruke
*, og heller bruke en dummy-konto som kan endres til en ofte brukt konto, eller å ha to sett av
fordelingsformlene, ett for Visma Global og ett for Visma Document Center. Dessverre er det ikke mulig å
vise en bedre feilmelding for dette problemet.
Visma Contracting
Kreditnotaproblemer med fakturaer importert fra Autofakt-fakturaer.
Kontoer blir ikke riktig foreslått på kontolinjen når Kreditnotaer importeres fra Autofakt.
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
AccountView
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
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Standard regnskapsperiode angis ikke for dokumenter med flytstatus "Nytt dokument for godkjenning"
eller "Komplett" etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Dette kan omgås ved å åpne vinduet "Endre dokumentinfo" og angi regnskapsperiode i dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Kapittel
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Visma Document Center 9.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 9.00.0
Forbedringer 9.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 9.00.0

I versjon 9.00.0 av Visma Document Center har vi gjort endringer på flere
områder.
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Nye funksjoner 9.00.0
Felles
Flytt dokumenter fra én klient til en annen
Brukeren vil kunne flytte ett eller flere dokument(er) fra ett selskap til et annet. Dette vil gjelde for
dokumenter i grafiske formater og elektronisk fil-formater. Dokumentet vil bli flyttet såfremt du får tilgang
til målbedriften.
Automatisk OCR og tolking på serversiden
Nye dokumenter fra Visma AutoInvoice og Visma AutoInvoice vil nå bli tolket på serveren og automatisk
være klar for behandling i Visma Document Center-klienter.
Støtte for fakturaopplasting til Visma.net Approval
Visma Document Center støtter nå import av nye dokumenter fra Visma.net Approval.
Demonstrasjonslisens
Når man bruker installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje eller Visma Document Center, er
det nå mulig å velge en demonstrasjonslisens. Demonstrasjonslisensen er gyldig i 30 dager.
Visma Business produktlinje
Visma Document Center er en del av installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen
Visma Document Center kan nå installeres med installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen.
Ved integrering med andre ERPer enn Visma Business, må installasjonsprogrammet for Visma Document
Center brukes.
Passordkryptering
Visma Business tillater ikke lenger bruk av et tomt passord for System-brukeren, og dette obligatoriske
passordet er nå kryptert. Endringer av systembrukerpassord i Visma Document Center via "Verktøy" "Systempreferanser" - "Systemkonfigurasjon" støtter denne krypteringen.
Visma Nova
Lagt til støtte for Nova prosjekt-fase
En ny regnskapsdimensjon for"Prosjektfase" er tilgjengelig for Visma Nova-brukere, i tillegg til
kostnadssenteret og prosjektdimensjoner. "Prosjektfase" vil bli tilgjengelig i regnskapsrutenettet og
ordrematch-formularet. "Prosjektfase" er en mer detaljert dimensjon for prosjektdimensjonen.
Visma.net Approval
Lagt til støtte for nedlasting av PDF-dokumenter fra Visma.net Approval
Visma.net Approval-brukere kan nå laste opp PDF-vedlegg i tillegg til PNG-vedlegg, til arbeidsflyter som
deretter lastes ned til VDC.
ISO-valutakode sendt til Visma.net Approval
Alle arbeidsflyter som sendes til Visma.net Approval, inkluderer nå ISO-valutakoden for beløpet.
Valutakodeverdien er sendt til godkjenning
Alle arbeidsflyter som sendes til Visma.net Approval, sender nå både lokal valuta og fremmedvaluta slik at
Visma.net Approval kan vise den ønskede verdien.

Forbedringer 9.00.0
Generelt
Visma Document Center installer støtter ikke eldre versjoner av Visma Business.
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Når Visma Document Center installeres som et enkeltstående produkt er det kun mulig å integrere med
Visma Business versjon 9.00.0.
Velg antall sider som skal skannes
Du kan nå angi hvor mange sider som skal lagres per dokument ved skanneserier.
Angivelse av bilagsdato under skanning
Hvis alternativet for bilagsdato er valgt og en dokumentprofil er angitt, blir den valgte datoen nå lagret for
det skannede dokumentet.
Leverandøren blir ikke oppdatert
Leverandør vil nå bli oppdatert når et nytt dokument opprettes.
Oppdatering av leverandørinformasjon under tolking
Oppdatering av noen av alternativene fra listen "Oppdater felt" i vinduet "Tolkningsresultat" fungerte
ikke. Dette er nå løst.
Avhengigheter i installasjonsveiledningen
Kapittelet om programkompatibilitet i installasjonsveiledningen har blitt oppdatert.
Husker ikke leverandørinformasjon ved bruk av mal-alternativ
I dialogboksen med tolkningsresultater ville den utfylte feltverdien for leverandør bli tilbakestilt til en tom
verdi etter mal-alternativet. Dette er nå løst.
Finvoice stylesheet og fremtidige versjoner
Versjon 9.00.0 støtter Finvoce XML versjon 3.0.
AccountView
Beregningsrekkefølge for forfallsdato
Behandlingen av betalingsbetingelsene under tolking ved kjøring mot AccountView har blitt oppdatert slik
at forfallsdatoen på fakturaen nå vil bli beregnet basert på disse prioriteringene:
1. Hvis leverandøren har et betalingsvilkår i AccountView, blir forfallsdatoen utfylt basert på
leverandørens betalingsbetingelse.
2. Hvis fakturaen har en forfallsdato, vil den tolkede forfallsdatoen bli brukt.
3. En standard betalingsbetingelse på 30 dager vil bli brukt.
Navnebytte på leverandør kolonnen i dokument listen.
Når integrert med AccountView vil dokumentlisten bruke følgende kolonne navn på engelsk og
nederlandsk: SupplierID=CrediteurID, Supplier=Crediteur, SupplierName=Bedrijfsnaam
Leverandørnummer og navn vist i dokumentliste
Leverandørnummeret og leverandørnavnet er nå angitt i dokumentlisten . ID-en som genereres av
AccountView for Visma Document Center, er nå tilgjengelig i feltet "Leverandør Id". ID-en for
leverandøren fra AccountView er nå tilgjengelig i feltet "Leverandør Id". Navnet på leverandøren fra
AccountView er nå tilgjengelig i feltet "Leverandørnavn".
Rename of search fields in Currency Code look up form
In all look up forms the name of search fields has changed. ID is now Name, and Name is now Description.
Forbedret leverandør- og valutasøk
Søket etter "Leverandør Id" og "Valuta" i vinduet "Tolkningsresultat" har blitt forbedret. Du kan nå
søke i feltet "ID" og "Navn" når du gjør oppslag etter leverandører og valuta.
Visma Nova
Transfer to ERP-knapp
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Ved ordrematching vil knappen "Overfør til økonomisystem" bli deaktivert etter at overføringen er
fullført. Nå vil knappen alltid være tilgjengelig.
Kontofelt vil ikke forsvinne når dokumentprofil endres
Rettet opp en feil på kontolinje når dokumentprofil ble endret. Den vil nå fjerne kontonummeret når
dokumentprofilen endres.
Ordrenummer vil bli vist når fakturaer er XML-filer
Rettet opp en feil ved tolking av XML-filer, som førte til meldingen "Ikke registrert som ordre".
Linjeimport for kontofelt
Kontolinjer opprettet ved linjeimport hadde feil angitt konto fordi kontoen som ble foreslått av Nova,
overskrev kontolinjen ved linjeimport
Dette er nå forbedret, og kontofeltet er angitt basert på følgende prioritet:
1. Linjeimport: Hvis linjetolkingen finner konto på fakturalinjen, vil dette bli foreslått i feltet "Konto".
2. Leverandør: Hvis leverandør har en konto koblet i Visma Nova, vil dette bli foreslått.
3. Bokføringsbehandling: Søk etter bokføringsbehandling for en konto.
Unødvendig bindestrek etter prosjektnummer under opprettelse av bilag fra ordrematch
Løste et problem med at kun prosjekt legges inn uten et fasenummer. Fjernet et bindestrek bak
prosjektnummeret før overføring til Visma NovaKreditorer.
Ordrematchingsstøtte for kreditnotaer
Ordrematching med Visma Nova vil nå fungere med kreditnotaer og fakturaer med negative beløp på rader.
Visma Global
Fordeling over flere kontoperioder fører til feil bokføring i Visma Global
Vi hadde et problem relatert til fordelings- og distribusjonsformler: oppdeling av regnskapet over flere
regnskapsperioder fungerte ikke som det skulle. Dette er nå løst.
Kopiering av kontolinjer
Det var tidligere et problem med at Kontonavn ikke ble kopiert når du brukte knappen "Kopier rad(er)" på
en linje i regnskapsrutenettet. Dette er nå løst.
Oppdatering av bankgirofelt rettet opp i svenske Visma Global
Når det svenske feltet "Bankgiro" ble oppdatert i vinduet "Tolkningsresultat", ble feltet "Bankkontonr."
oppdatert i stedet for "Bankgiro", i svenske Visma Global.
Endre\Oppdatere konteringslinjer på bilag som er overført til Visma Global
Når Visma Document Center verifiserer konteringslinjer på et bilag som er overført til Visma Globalvises
alle linjer (også de som er slettet). Denne feilen er rettet på følgende måte: Når "Vise konteringsrader i
ERP systemet" valget er aktivt vises kun konteringslinjer som er overført i Visma Document Center.
Visma.net Approval
Leverandørnavn blir ikke lenger vist i Kreditor-kolonnen i regnskapsrutenett
Leverandørnavn blir nå vist etter leverandørnummeret på Visma.net Approval-kontolinjen.
Fremmed og lokal valuta sendes nå til Visma.net Approval
For å forbedre oppgavelisten og bevegelseshistorikken for Visma.net Approval sender Visma Document
Center nå både den lokale valutaen og fremmedvalutaen i arbeidsflyter.
OD Bridge blir ikke lenger blokkert av store dokumenter
Dokumenter med mange sider som blir sendt til Visma.net Approval mislykkes noen ganger i å overføres og
blokkerer andre dokumenter som skal sendes på flyt til Visma.net Approval. Dette er nå løst.
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Visma AutoInvoice
Visma AutoInvoice; brukernavn og passord validering
Når en bruker taster inn et "Brukernavn" og "Passord" i Visma AutoInvoice innstillinger skjermen blir
disse nå validert. Hvis autentisering feiler vises en feilmelding til brukeren.
When user types in a "Brukernavn" and "Passord" in Visma AutoInvoice setting window this is now
validated. In case of incorrect credentials a message is returned to the user.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 9.00.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
Generelt
Noen kapitler i brukerdokumentasjonen blir ikke oversatt til det lokale språket.
De nylig oppdaterte eller tillagte kapitlene i brukerdokumentasjonen, har ikke blitt oversatt på
utgivelsestidspunktet. Sjekk online-serveren, siden den dokumentasjonen oppdateres uavhengig av
utgivelsen.
Automatisk opprettelse av Visma.net Approval-bedrift fra Visma Document Center
Når du oppretter en ny bedrift, må du kontrollere at bedriftsnavnet du prøver å registrere, ikke
allerede finnes i Visma.net under den tilsvarende Visma.net-kunden. Hvis selskapet allerede
er registrert for din kunde, vil du få en feilkode i vinduet ODIntegrationStatus, med teksten:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
Hvis du får denne feilmeldingen, ta kontakt med din Visma-partner.
Aktivering av ny godkjenningsbedrift i Visma On Demand
Det er en ny begrensning for opprettelse og aktivering av Visma.net Approval-bedrift: "Servicevilkår" må
avtales før den nye bedriften kan brukes i Visma.net Approval.
Hvis servicevilkårene ikke blir godkjent, vil du få en feilkode i loggene med teksten: "unmatching ODP
value" (manglende samsvar i ODP-verdi).
Uninstall of Visma Document Center server fails
When performing an upgrade, both the client and the server are first uninstalled and then reinstalled.
Sometimes the uninstaller for the server fails when trying removing the shared folder that the client uses to
install. This is solved for version 9.00.0. Since it is the uninstall that fails this might happen on all versions
before version 9.00.0.
SQL Server 2012
Dokument-ID - Påfølgende verdier etter omstart av Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 kan komme til å hurtigbufre identitetsverdier av ytelsesgrunner, og noen av
de tilordnede verdiene kan gå tapt under en databasefeil eller omstart av server. Dette kan føre til brudd i
identitetsverdiene ved innsetting. Du vil kanskje se at Dokument-IDen hopper i steg på 1000 (f.eks. fra 26
til 1027) når du bruker Microsoft SQL Server 2012. Dette påvirker ikke bruken av Visma Document Center.
Visma Global
Kompatibilitetsproblemer for Visma Global 64-biters versjon
I 64-biters versjonen av Visma Global kan ikke Visma Document Center startes fra Visma Global. Det
fungerer ikke å åpne bilag direkte fra Visma Global. Prøv å åpne dokumentvisningsprogrammet, ellers vil
tilføyde sider i eksisterende bilag føre til en feilmelding: "No contact with the Visma Document Center
Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
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Visma Contracting
Kreditnotaproblemer med fakturaer importert fra Autofakt-fakturaer.
Kontoer blir ikke riktig foreslått på kontolinjen når Kreditnotaer importeres fra Autofakt.
Ansvarlig lager
For fakturaer der lagernummeret er importert fra Autofakt, vil ikke det ansvarlige lageret blir foreslått i
dialogen med Visma Document Center-arbeidsflyt. Mottaker av arbeidsflyt må legges til manuelt.
Reservasjonsperioder for dokumenter etter oppgradering av server med
AccountView-integrasjon
Overføring av dokument med manglende reservasjonsperiode feiler når integrert med AccountView
Standard reservasjonsperiode vi ikke bli angitt for dokumenter med flytstatusen Til godkjenning eller
Komplett etter en oppgradering av Visma Document Center til versjon 8.00.0.
Reservasjonsperioden er ikke angitt fordi reservasjonsperioden bare angis når dokumentprofilen brukes.
Manglende reservasjonsperiode for dokumentene fører til feil når man prøver å sende dokument til ERP.
Løsningen for dette er å åpne vinduet Endre dokumentinfo og angi reservasjonsperioden på dokumentet.
Teknisk rammeverk
Microsoft .NET Framework er oppgradert til versjon 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 8.01.4
Emner:
•
•

Forbedringer 8.01.4
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.01.4

In version 8.01.3 of Visma Document Center we have implemented an
important bug fix.
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Forbedringer 8.01.4
Visma Business
Look up on Cost Units field is done faster, and does not create time out messages.
Lookup on cost units with more than 500 items often ended up with timeout messages. Performance is now
improved, and time out does not occur.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.01.4
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.2.
General
VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1
Some chapters in user documentation not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.
Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.
Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
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Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 8.01.3
Emner:
•
•

Forbedringer 8.01.3
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.01.3

In version 8.01.3 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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Forbedringer 8.01.3
Visma Business
Performance improvements
Visma Document Center server should process only the companies where a user was logged in at least once.
Due to an error the server was processing also companies which were not used in Document Center and this
had some impact on performance.
This is now corrected and Document Center Server processing only the companies which are used in
Document Center.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.01.3
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.2.
General
VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1
Some chapters in user documentation not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.
Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.
Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
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or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 8.01.2
Emner:
•
•

Forbedringer 8.01.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.01.2

In version 8.01.2 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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Forbedringer 8.01.2
Visma Global
Excess logging
When Visma Document Center was used in connection with Visma Global and RAC, the message "Could
not retrive CompanyName from RAC" was logged too many times causing the log files to get too big and
then affecting the performance. This message is no longer being used in this context.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.01.2
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases. No
changes since 8.01.1.
General
VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1
Some chapters in user documentation not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.
Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.
Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
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Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 8.01.1
Emner:
•
•

Forbedringer 8.01.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.01.0

In version 8.01.1 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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Forbedringer 8.01.1
Visma Global
VAT calculations and date format
When using Norwegian regional settings and date format DD-MM-YYYY Visma Document Center TAX
rates were incorrectly applied and VAT Amounts incorrectly calculated in accounting grid and also in the
Order Form.
This is now solved so that VAT amount are correctly calculated no matter of the date format.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.01.0
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.
General
VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1
Some chapters in user documentation not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.
Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.
Activation of a new Approval Company
There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
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Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Visma Document Center 8.01.0
Emner:
•
•
•
•

Nye funksjoner 8.01.0
Endrede funksjoner 8.01.0
Forbedringer 8.01.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.01.0

I versjon 8.01.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 8.01.0
This version provides Resource Access Control(RAC) Integration and a selection of new features for the
Visma Contracting integration.
Common Visma Document Center
Visma Nova
Default approver
"Save recipient to supplier" functionality is now available for the Nova integration.
This option can be activated from the Recipient Selection Dialog , by checking the "Save recipient to
supplier" check box.
When this is activated the selected recipient or recipient group will be linked to the supplier that is set on
the document. Next time when the same supplier is used on a document the linked recipient will be the
suggested recipient in Recipient Selection Dialog.
Is not possible to link more than one recipient or recipient group to one supplier. Requires Visma Nova 8.4.
Visma Global
Resource Access Control (RAC) Integration
RAC integration is now supported when using Visma Global.
Visma Contracting
Support for additional voucher types from Visma Contracting
When changing the voucher type on the accounting grid, the GL account is only updated it the new voucher
type has a GL account set.
Support for Autofakt xml invoices from Visma Contracting
Starting with version 8.01 Visma Document Center will support receiving Autofakt invoices from Visma
Contracting.
Autofakt is an electronic invoice from the wholesaler, this means that all items you order with the
wholesaler will be automatically transferred in the Visma Contracting accounting system.
In order to receive the Autofakt invoice in VDC there are some settings needed to be done in Contracting.
To send an Autofakt invoice to VDC the user will have to perform some steps in Contracting:
1.
2.
3.
4.

Select Ordre/ Autofakt
From the "Grossist" drop-down select the wholesaler you received invoices from
Then the invoices of the selected wholesaler will be visible
Select the invoice you want to send for approval in VDC and press the "Dann XML" button. This will
create the XML invoice that will be sent to VDC After performing this steps the "Autofakt" invoice
should be visible in Visma Document Center New Documents list.

In Visma Document Center Autofakt invoices are treated slightly different from regular incoming invoices
in Visma Document Center as follows:
1. The Autofakt invoices are automatically received in Visma Document Center, there is no need to import
them via Autoimport or manually. The Autofakt invoices are sent by Contracting to VDC and then
displayed in VDC in e2b XML format.
2. Once that Autofakt invoice is displayed in VDC that will automatically have a default accounting rule
and default document type: "Ingaende faktura" and "Invoice". This default values can be changed if
needed by “Apply Document Profile".
3. There are several fields in VDC first accounting line that are automatically fetched in when the invoice
is received. This fields are: order, warehouse, project, department and Cost Units.
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Excepting the above mentioned "special treatment" the Autofakt invoices are treated as regular invoices in
VDC.
Warehouse is a new column that has been added to the VDC accounting grid in order to give a better
support for Autofakt invoices. Warehouse field is editable on the accounting line and look up can be
performed on it. For Autofakt invoices the accounting line should contain either Warehouse either Order,
but cannot have both.
All fields related to Order or Warehouse like department, project, and cost units should be updated when
warehouse or order field is filled in.
Closed orders can be reopened
There are certain use cases when a closed order needs to be reopened in Contracting so that late arrived
invoices can be registered on that order.
Reopening of the closed order is possible now to do automatically from Document Center. Whenever in
Document Center on the accounting line a closed order is used the user is notified and asked if wants to
reopen the order. Based on the user answer order status will be changed or not in Contracting.
Accrual accounting and Apportionment
When Visma Document Center is integrated with Visma Contracting both Accrual accounting and
Apportionment can now be defined in Visma Document Center.
Approval hierarchy for Contracting users
This functionality addresses the following case: if an approver is only allowed to approve invoices below a
certain amount and he receives an invoice that has an amount higher than his maximum approval amount,
then his superior will automatically be added in the workflow.
Visma Document Center version 8.01 support this functionality when it is integrated with Visma
Contracting
Setting up the functionality needs several steps to be performed inVisma Contracting and then in Visma
Document Center.
Setting up Approval hierarchy in Contracting:
1.
2.
3.
4.

Select System/Vedlikehold/Brukere.
Select the user you want to have approval limit on amount.
In the field "Belopsgrense attestering" enter the amount limit that this approver is allowed to approve.
In the filed "Overordnet i dok.senter" enter the user number of the persont hat you want to have as
superior.
5. Save. Using the approval hierarchy functionality in Visma Document Center
By default this functionality is turned off. To turn it on you have to check the “Add recipient on approval
amount” setting in Tools / SystemSettings/Workflow
When we send for approval an invoice with amount exceeding the amount limitation of the original
recipient than his superiors are automatically added to the flow.
If you want to alter the recipient list after the flow has been activated, and you remove the original recipient,
the superiors will not be removed.
The work flow is finished only when all the superiors have performed their approval tasks.
Always superior functionality with Contracting
In some companies the approver's superior should also approve the document regardless of the total amount
of the invoice.
By checking the "Always add superior" setting in Visma Document Center in the Tools / SystemSettings/
Workflow tab, the recipient's superior is always added when sending
a document on flow.
The superior is set up in Contracting as we have described in the Setting up Approval hierarchy in
Contracting section, excepting the approval limit step.
When using "Always add superior" there is no need to set up approval amount limit, whenever a document
is sent on flow and the recipient is listed with a superior in Contracting
this person will also be added to the flow.
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Remove currency fields from Document properties and Accounting
The fields Currency amount and Currency no are now removed from the Edit document, Accounting
grid and Interpretation result windows.
The look up form for the Order No field have displayed many empty columns instead of relevant
information.
For this release we have fixed this and the following information is shown in the order form:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ID
Workplace
Phase
KB1 KB2
Department
Employee in charge
Responsible
Status

Endrede funksjoner 8.01.0
Visma Contracting
ERP specific User details updated in VDC
Users in Contracting have 3 identifiers: BrukerNr, BrukerID and Name.
Bruker ID is the username that is used to log in to Visma Document Center and Contracting. Contracting
allows changing of BrukerID and Name. Changes performed in Contracting on BrukerID and Name are
now automatically updated in VDC database.
Merk: Deleting a user in Contracting does not update VDC User tables.
title
text
Common Visma Document Center
Improvements to navigation, search and lookup for Select Processing Profile Dialog.
For the Select Processing Profile we have added the blue search line functionality. The columns ID,
AccountingRuleID and Name can now be searched.
Reduce default fetch-count for all integrations to 500
When performing look-ups in the Accounting Grid the number of rows in the result window is
now reduced from 5000 to 500. The number of rows that is fetched is also configurable in the client
configuration file by adding the key <add key="FetchCount" value="500"/> inside the <appSettings> tag.
Improvements to navigation, search and lookup for the Set Default Import Settings Form.
For the Set Default Import Settings Form we have added search functionality for the input fields and
enabled F12 search too.
You can turn on the setting under Settings, My settings, and check-mark the box next to Set Default
Import Settings Form. The Set Default Import Settings Form can now be navigated by using TAB key
or Shift-TAB key (reverse).
Cancel worklfow on preregistered documents
Call back on documents using preregistration with workflow status completed was not possible before.
This is now fixed call back preregistration documents from flow or with workflow status completed is now
possible and will also trigger creating a reverse line in the ERP in order to cancel the preregistration.
Change company name
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When filtering the companies for show them up in Company list now the identification is done based on the
Company ID, instead of Company Name and ID. This change was needed to avoid missing companies in
case of changed company name.
67550900--> Documents with the "Document" Document profile can not be send on flow
It was not possible in 8.001 and 8.002 to send a document with the "document" document profile on flow
as this would trigger the following error:"Pre-registration. Already Transferred: Doc.id xxxx" This has now
been resolved.
Common Visma AutoInvoice
Improvements to Visma AutoInvoice. Showing the Autoinvoice mappings is slow
We have made some significant improvements on configuring and managing the Visma AutoInvoice
integration. You will no longer find the Visma AutoInvoice menu item under Tools - System settings Autoinvoice. Instead, the new dialog is now located under System - Autoinvoice.
The new AutoInvoice configuration dialog gives a better overview of your Autoinvoice accounts and it's
associated Autoinvoice Companies. The amount of time it takes to add a company to your account is no
longer dependant on the number of companies you have. Furthermore, the Visma AutoInvoice account
settings are now stored directly in the database, rather then in a local XML file.
Improvements to Visma AutoInvoice. Migrating Visma AutoInvoice configuration.
For existing Visma AutoInvoice users upgrading to 8.01, a migration of any pre-existing Visma
AutoInvoice details will take place when the VDC server is started. This is a one-time process. Users
are able to connect to the Document Center Server while the migration is running. Please note that the
migration will only be done for Enabled Autoinvoice accounts and Active/Standby companies. This process
could take a while depending on the number of companies that are present.
Common Visma.net Approval
Missing Images in Visma.net Approval
A document which has a missing image can no longer be transferred to Visma.net Approval. When trying to
send it on flow, it will now be transferred to the user's Document inbox instead with the comment: "Upload
to Approval failed with message: Document file not found:"Doc.id.xxx"
Move ODBridge related timestamps from registry to database
The time stamps used by ODBridge in order to keep track of the events processed were previously stored in
Registry. This caused problems mainly when the installation was migrated from one environment to another.
sometimes the (admin-) user forgot to do a back-up and migrated also the related registry info. We now have
moved this info in the VWClient table in VDC system db.

Forbedringer 8.01.0
General
User Guide updates
For the 8.01 release, we have worked on improving our user documentation.
In the Setup Guide, we have focused on correcting or removing outdated information for most of the
chapters (the Advanced Configuration chapters are an exception).
In the User Guide, we have updated or added on the following chapters:
•
•
•
•
•
•

Introduction
Email functionality
Document interpretation
Pre-registration
Nova Order Match
Visma.net Approval integration status
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Merk: The improvement activity is continueing into the next release
Autoimport for XML files with TIF
We had an issue when importing XML files with reference to tiff: autoimport functionality was importing
both the XML and tiff and was creating 2 separate documents in the VDC document list while should
have been creating only one. We have fixed this issue for version 8.01 and autoimport functionality is now
working correctly for XML with tiff files.
Stylesheet - Added support for Finvoice 2.1 stylesheet
Finvoice 2.1 stylesheet is now supported.
Reporting Documents on Flow and Credit Notes
The Excel report for Documents on Flow per person, was not listing the Credit Notes correctly. Now, Credit
Notes in the report are listed in a red font and are negative
Line and column focus - in connection with pre-registration
When pre-registration is used and the document is in the For Approval tab, the focus is now set on the first
editable accounting line and first editable column.
Interpretation - Update supplier's company number (ERP Org. no.)
The Update supplier's company number functionality is no longer returning an error meesgae when the
supplier already have a company number (ERP Org. no.) in the ERP.
Preregistration - Change of Accounting rule
When changing Accounting rule from preregistration to Normal voucher. The automatically created
accounting line will no longer be marked as a preregistration line.
The Exel report "Report documents on flow per person", now lists Credit Notes correctly, in red and
amounts are listed negative.
Approver can not change order of pages in Document Viewer
An exception used to occur when a user having the approver role inVisma Document Center tried to change
the page order of a document. Now this is fixed and a user having role approver can change the page order
of a document.
Shortcuts using numeric keypad
It was possible to use the only the alphanumeric keyboard for the shortcut keys Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3. This
has been improved and also the numeric keypad can be used for applying the shortcut.
Incorrect default size when starting for the first time
The main application form now fits on 1024x768 resolution after install and all window components are
correctly sized.
Field text in settings for preregistration improved
Preregistration tab in system settings has a better field text. It will now display text for Visma Business in
relevant language.
Line copy function will update balance
Copy function for preregistration lines will now update the balance values.
Preregistration will now keep cost lines
The cost lines will be preserved during call back function.
No warning when mismatch in ERP bank Account or Org. Number in Interpretation results
In certain scenarios, the red exclamation mark or warning symbol did not appear when there was a
mismatch between the interpreted data in the invoice for ERP Bank/Post account or ERP Organisation
number/Vat number and the supplier. The data validation only occurred when selecting the Update value
into option. This has now been fixed.
Sending Reminder/Email does not work for XML documents
When trying to send an email or a reminder for an XML document this resulted in an error message: There
was a problem saving the file. Check FILE PERMISSIONS. Exception: VRI:Merging multiple images into
a multipage document failed. This has now been fixed. When sending a reminder, the reminder is generated
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in an email message with doc id. When sending an XML document by email, an email is generated with
document attached.
Default maximum message size quota has been increased
In order to avoid exception that occurred in case of long messages the maximum message size quota for
incoming messages has been increased to 40000000.
Update supplier functionality fixed
The update supplier functionality should update the supplier information interpreted in to the ERP. Supplier
information that is possible to update is selectable in the Interpret Result Form "UpdateValueInto" field drop
down list. Updating some of the options from this drop-down was not working in version 8. We have fixed
this inconvenience and now all the values selectable in the drop-down list are correctly updated in the ERP.
XML with stylesheet and special characters
Ensured the XML files are processed with the correct encoding; Special characters are now correctly
displayed on the XML invoices.
OCR and Interpretation
Danish KID interpretation improved
In version 8.01 we have improved the Danish interpretation by adding country specific validation rules for
KID.
This way when the proper keywords or templates are used Danish KID is correctly interpreted inmost of the
situations.
Interpretation - IBAN in Swedish invoices
IBAN is now supported in interpretation of Swedish invoices.
Interpretation of invoices with QR code
Interpretation of invoices with QR-code, sometimes appeared to "hang". We have added a time-limit on the
search for candidates.
Visma.net Approval
Comment from Visma.net Approval not sent to Visma Document Center.
Comments written in Visma.net Approval before sending document on Request Review are now visible in
Visma Document Center.
Attachments added in Visma.net Approval is added in correct place
Attachments added in Visma.net Approval was added as second page in Visma Document Center instead of
as the last page of the document. This has been corrected.
Error message when sending document to Visma.net Approval with workflow comment larger than
500 characters
Workflow comments larger than 500 characters are now truncated when sent to Visma.net Approval.
Move ODBridge related timestamps from registry to database
OD Bridge time-stamp error caused support cases mainly when was needed to migrate the customer data
from one server to other.
To avoid this situations OD Bridge related timestamps are now safely stored in the System Database, Client
table.
Mising documents in Visma.net Approval
A document where it's image is missing can no longer be transferred to Visma.net Approval. When trying
to send it on flow it will now be transferred to the user's Documents inbox with the comment "Upload to
approval failed with message: Document file not found: "Doc-id.xxx"
Visma Business
Scan and Import File function in Visma Business
When using the Scan function in Visma Business and appending a page to a document by selecting Import
File, the appended document is now in focus.
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Order Match lock in Visma Business is not release when workflow is set to disabled
When performing Order Match with Visma Business the PO in Visma Business is now released when
workflow is disabled. If Document profile in Document Center is set to "Send to Archive" the PO in
Business is also released.
Update Scan status field fixed
Scan status field was not updated correctly in OpenSupplierEntry table in Visma Business. This is now
corrected and Scanstatus is updated in OpenSupplierEntry table based on workflow status of the document.
Scan status will have value 2 for the workflow status: approving (20); in approval center(110), Scanstatus
will have value 4 for the workflow status completed. Please note that scanstatus will never will be updated
in the updated vouchers tables when the batch is already updated. The fix have been added for both VB
versions VB 5.2X and VB 5.3X.
AccountView
Document header fields
Voucher no and Batch no fields in Document header are no longer visible when running against
AccountView.
Error when performing ocr&interpretation
No error occurs anymore when interpreting an invoice having Totaal set as alias for total amount.
Visma Nova
Revoke transfer to batch
Nova does not support Revoke transfer to batchfunctionality. To avoid confusing situations for the users,
the functionality is now deactivated by greying-out the Revoke transfer to batch command for Visma
Nova
Copy line function will work for preregistration
Copy function for preregistration lines now works.
Order match form columns changed
VAT amount and VAT rate are hidden by default setting. The amount column have changed location.
Account number is now validated before transfer to Nova
The user will not be able to register an account which is not valid. Only valid account number will be
transferred to Nova.
Difference Cost center/Project should not show last used values
This change will remove values from Difference cost center and Difference project after an order match
is done. On every new order match, there will be a blank entry in Difference cost center and Difference
project.
Transfer to ERP button after OM
Fixed instance after order match for Nova, where update button was no available (grey). Transfer to ERP
from Documents tab works as it should.
Visma Global
Error message when clearing line approvers
When selecting Clear approvers on a line in Visma Document Center the error message "Both accounts
cannot be zero" does not appear any more.
Add prescanned document to existing vouchers
Add pre-scanned document to existing voucher Add pre-scanned document functionality was disabled by
an error. This is now fixed: Add pre-scanned document functionality is now available again to be used from
Visma Global.
Switching companies with Visma Global Integration
When a Visma Global user started Visma Document Center from within Visma Global, there was a chance
that switching companies in Visma Document Center caused an error with the text: "Unable to change the
company for an ERP session. Current ERP session is {sessionId}". This has now been re-mediated.
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Line approvers not allowed in preregistration line
User will not be allowed to set line approver on the first preregistration line. The line is not for approval.
FreeText field updated in the accounting grid
Text field is now updated when supplier is set in the credit account field in the accounting line.
VAT code reset
The VAT code set on a general ledger account used to be reset when a supplier was set in the same
accounting row. Now this is fixed and the VAT code is not reset when a general ledger account is available
on the accounting row.
Cross reference on credit notes
By setting either the supplier or customer it is now possible to filter the lookup on sales ledger or debtors'
ledgers. To be able to search on all transactions or type in a sales ledger or debtors' ledger an General
Ledger account is needed.
Switch company with Visma Global
When a Global user started from within Visma Global, there was a chance that switching companies in
caused an error with the text: Unable to change the company for an ERP session. Current ERP session is
{sessionId}". This has now been improved..
Preregistration with one line distribution formula
When working with preregistration and distribution formulas there was a use case that was not correctly
supported by : distribution formula with only one line. In such a case was not capable to find the balance
account to fill in on the hidden reverse line and because of this the document was never balanced. This is
now fixed so that now check to see if there is any pre-reg lines beside the accounting header line. If true we
use this lines to determine the waiting account on the reverse line.
Visma Contracting
Lookup on order field show correct list
When the user do a look up on the Order field in the Accounting grid the correct list is shown.
Recharge does not work
Recharge and Recharge Percentage value is used to calculate the CustomerPrice in Contracting. There
was an error when transferring this value to Contracting so CustomerPrice could not be calculated by
Contracting. We have fixed this issue now, and recharge fields are now correctly transferred to Contracting.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.01.0
This list covers some of the known problems with this version, which will be resolved in future releases.
General
VDC 8.00.2 Logs are created in old catalog
In some install scenarios no 8.00.2 catalog are created. Workflow server logs are created in the 8.00 catalog.
The same error exists on version 8.00.1
Some chapters in user documentation not translated into local language
The newly updated or added chapters in the user documentation has not been translated at the time of
release. Please check the online server, as that documentation is being updated independently of the release.
Automatic creation of Approval Company from VDC
When creating a new company you need to make sure that the company name that you try to register
does not already exist in Visma.net under the corresponding Visma.net customer. If the company has been
already registered for your customer you will get an error code in ODIntegrationStatus window saying:
"Company_NOT_Found_Below_Customer"
In case you encounter this error make sure you do not try to create a duplicate company.
Activation of a new Approval Company
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There is a new constraint for Visma.net Approval company creation and activation: "Terms of Service"
needs to be agreed before the new company can be used in Visma.net Approval.
If the Terms of Service is not approved you will get an error code in the logs stating: "unmatching ODP
value".In current version this error code stands for: "Terms of service not agreed" .
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Visma Global
Visma Global 64bit version compatibility issues
In the 64bit edition of Visma Global, Visma Document Center can not be started from within Visma Global.
Opening vouchers directly from within Visma Global does not work. Trying to open the document viewer,
or appending pages to existing vouchers will result in an error message: "No contact with the Visma
Document Center Server".
Order match and received goods in Visma Document Center
Not possible to match the correct order numbers when "Receive goods on order match" is activated in
Document
Visma Contracting
Credit note issues on invoices imported from Autofakt invoices
Accounts are not correctly suggested on accounting line when importing Credit Notes from Autofakt.
Warehouse responsible
For invoices imported from Autofakt with warehouse number on will not have the warehouse responsible
suggested in the Document Center Workflow dialog. Workflow recipient has to be added manually.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Technical Framework
Microsoft .NET Framework is upgraded to version 4.5
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
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Kapittel

60

Visma Document Center 8.00.2
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner 8.00.2
Forbedringer 8.00.2
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.00.2

In version 8.00.2 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes.
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Nye funksjoner 8.00.2
Visma AutoInvoice
Support for attachments from Visma AutoInvoice
When there is a need to attach separate files to the invoice (timesheets, product descriptions, other
supporting documentation etc) these attachments can be sent to Visma AutoInvoice. Visma Document
Center is now able to download these attachments together with the invoice. When these attachments are
downloaded in Visma Document Center they will be added as a page to the invoice. Visma Document
Center will download PDF, TIF and JPG file attachment types.

Forbedringer 8.00.2
Visma AutoInvoice
Support for attachments from Visma AutoInvoice
When there is a need to attach separate files to the invoice (timesheets, product descriptions, other
supporting documentation etc) these attachments can be sent to Visma AutoInvoice. Visma Document
Center is now able to download these attachments together with the invoice. When these attachments are
downloaded in Visma Document Center they will be added as a page to the invoice. Visma Document
Center will download PDF, TIF and JPG file attachment types.
Visma AutoInvoice Last Fetch Time is updated when an invoice download fails
When Visma Document Center is downloading invoices from Visma.net AutoInvoice and a time out
occurs,Visma Document Center will not update the last fetch time and try to download all new documents
from Visma.net AutoInvoice one more time.
Visma AutoInvoice communication stabilization
Instead of aborting a Visma AutoInvoice importing task when Communication fails, the task will remain
active and attempt to download the next invoice.
Finvoice-VDC-tiff XML format now redirects to Finvoice-VDC.
This XML format has been causing some issues in certain scenarios, and invoices offered in this format will
now in effect be redirected to use Finvoice-VDC instead.
Visma Nova
Decimal problem
We have removed the 6 digit formatting for matched sum and unmatched sum text-boxes.
Order Match form additional lines cost center and project
In the order form there is two more additional dimensions for specifying the accounting to additional cost.
In addition to the Difference account, you are now able to specify Difference cost center and Difference
projects. This will make it possible to account freight, customs or other invoice costs to the invoice on cost
center and project. This is cost which is not specified on the order, but the additional costs will be invoiced
from the supplier. You can in both fields register the value directly or you can look it up with F3 and choose
the value from the list.
Visma Business
Added support for VDC modules from other ERP license files
There is a possibility that Visma Business have a license activated which contains modules for Visma
Document Center also. This case was not supported by VDC until now and VDC needed a separate license
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file. This is now fixed and VDC works correctly when a Visma Business license file with VDC modules is
used.
Order Match Business does not release Vbus lock when not sent on flow
When performing Order Match with Visma Business the PO in Visma Business is now released when
workflow is disabled inVisma Document Center. If Document profile in VDC is set to "Send to Archive"
the PO in Visma Business is also released.
Swedish OCR Date interpretation
The InvoiceDate\Fakturadatum found on the invoice was not set correctly in the OCR interpretation
window. This is now fixed with the correct Swedish date format and will be applied in the Fakturadatum
field

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.00.2
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Cross reference with Visma Global
Cross Reference in Visma Global Visma Global
With the changes for supporting lookup on invoice number without Debit or Credit account set the
functionality for Cross reference is changed.
To be able to registrar a cross reference in Visma Document Center 8.00.0 one of the following methods
must be used:
Set a GL account in the Debit field. Credit field must be empty. Type an invoice no. for an existing
customer transaction in theCross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross
reference field to get all customer transaction for all customers.
Set a GL account in the Credit field. Debit field must be empty. Type an invoice no. for an existing supplier
transaction in the Cross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross reference
field to get all supplier transaction for all suppliers.
The original cross reference functionality with regards to filtering of the Cross reference field based on
ledger will be fixed in a future version.
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Visma Document Center 8.00.1
Emner:
•
•

Forbedringer 8.00.1
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.00.1

In version 8.00.1 of Visma Document Center we have implemented a
number of important bug fixes. This version are in addition to earlier
supported versions, also supporting backward compatibility with some
older versions of Visma Global and Visma Business
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Forbedringer 8.00.1
General
Use of +button for preregistration with multiple line
In the Accounting grid the + button on the keyboard now calculates and inserts the difference net amount
for pre-registered invoices with multiple lines.
Translations and Icon
Translation of various texts have been fixed and update of an Icon.
Improved interpretation quality when left aligned OCR output
For invoices with vertical text on the left side, the interpretation quality has been improved.
Callback of documents when using Visma.net Approval
Documents called back from Visma.net Approval should now be more robustly handled when connection
issues with Visma Business.
Visma Global
Performance improvement on look up for general ledger accounts.
Look up on general ledger accounts with tax classes has been improved.
Visma Business and Visma Global
Support for earlier ERP versions
In addition to supporting Visma Business 8.00.0 and Visma Global 7.80 , this release supports integration
with Visma Business 5.21.x, 5.31.x and 5.32.x, as well asVisma Global 7.70

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.00.1
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after Microsoft SQL Server 2012 restart
Microsoft SQL Server 2012 might cache identity values for performance reasons and some of the assigned
values can be lost during a database failure or server restart. This can result in gaps in the identity value
upon insert. You may observe that the Document ID jumps in steps of 1000 (ex. from 26 to 1027), when
using Microsoft SQL Server 2012. This does not have any impact on the operation of Visma Document
Center.
Booking periods on documents after upgrade of server with AccountView integration
Transfer of document with missing booking period fails when integrated with AccountView
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
Cross reference with Visma Global
Cross Reference in Visma Global Visma Global
With the changes for supporting lookup on invoice number without Debit or Credit account set the
functionality for Cross reference is changed.
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To be able to registrar a cross reference in Visma Document Center 8.00.0 one of the following methods
must be used:
Set a GL account in the Debit field. Credit field must be empty. Type an invoice no. for an existing
customer transaction in theCross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross
reference field to get all customer transaction for all customers.
Set a GL account in the Credit field. Debit field must be empty. Type an invoice no. for an existing supplier
transaction in the Cross reference field. It is also possible to perform a lookup F12 on the Cross reference
field to get all supplier transaction for all suppliers.
The original cross reference functionality with regards to filtering of the Cross reference field based on
ledger will be fixed in a future version.
Links to other documentation page
Links to other documentation is not working in the Visma Help Viewer.
The links to other documentation page is not working in the Visma Help Viewer when Offline mode is
selected. Please use Online mode. The Offline mode will be fixed in a future version.
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Visma Document Center 8.00.0
Emner:
•
•
•
•

Nye funksjoner 8.00.0
Endrede funksjoner 8.00.0
Forbedringer 8.00.0
Kjente problemer,
begrensninger og
restriksjoner 8.00.0

I versjon 8.00.0 av Visma Document Center har vi introdusert en rekke
nye funksjoner, implementert en rekke viktige feilrettinger og gjort andre
forbedringer som er beskrevet i denne delen.
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Nye funksjoner 8.00.0
Varemerking
Ny varemerking
Inneholder en varemerket, grafisk utforming med konsistent utseende gjennom hele Visma Business
produktlinje. Nye ikoner, påloggingsbannere og splash-skjerm.
Teknisk
Teknisk rammeverk
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Visma Help Viewer
Bruke Visma Help Viewer
Visma Document Center har en ny Hjelp-viser. Ved å trykke på F1 åpnes fremdeles brukerveiledningen,
men den nye Visma Help Viewer brukes. Nyheter og forbedringer vises også med Hjelp-viseren.
Brukerdokumentasjonen leses nå fra vår Visma-server, med en lokalt installert dokumentasjon i reserve
hvis serveren ikke er tilgjengelig. Når vi har dokumentasjonen på en online server, kan vi endre og forbedre
dokumentasjonen uavhengig av versjoner og kundeinstallasjoner.
PDF-filene for både den nyeste og tidligere versjonen av Nyheter og forbedringer-dokumentene
er tilgjengelige via Hjelp-viseren i kapitlet Lenker til annen dokumentasjon, samt i
programinstallasjonsmappen for Visma Document Center.
Hurtigtaster
Nye hurtigtaster
Følgende nye hurtigtaster er tilgjengelige:
•
•
•
•
•

Ctrl+1 - Hurtigtast for å flytte fokus til gjeldende dokument i dokumentlisten.
Ctrl+2 - Hurtigtast for valg av rad i kategorien Kontering.
Ctrl+3 - Hurtigtast for kopiering av rad i kategorien Kontering.
Ctrl+Alt+PageUp - Flytt til toppen av gjeldende side i dokumentet i bildeviseren.
Ctrl+Alt+PageDown - Flytt til bunnen av gjeldende side i dokumentet i bildeviseren.

Systemstatus og håndtering av loggfil
Systemstatus knyttet til konfigurasjons-GUI
Vi har opprettet en ny visning som er tilgjengelig for brukere med administratorrollen, som viser
informasjon om systemstatus. Denne informasjonen kan være nyttig før du endrer systemkonfigurasjonen. I
dette vinduet kan du også utføre hurtignedlasting eller sende de aktive loggfilene.
På menyen Systemstatus klikker du på Verktøy for å åpne vinduet Systemstatus.
Grensesnitt for systemkonfigurasjon
Systemkonfigurasjon knyttet til konfigurasjons-GUI
I det nye vinduet Systemkonfigurasjon kan administratoren endre innstillingene via en konfigurasjons-GUI
i stedet for å redigere konfigurasjons-/XML-filer eller gjøre endringer i databasen.
Systemkonfigurasjon kan åpnes i vinduet Systeminnstillinger som en ny kategori kalt
Systemkonfigurasjon. Menyen er tilgjengelig for brukere med administratorrettigheter.
I vinduet Systemkonfigurasjon er det mulig å endre følgende innstillinger:
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•

•
•
•

Konfigurasjon av systemdatabase
• SQL Server-navn
• SQL Server-godkjenningsmodus
• Navn på systemdatabase
Konfigurasjon av Auto Import: Administratoren kan endre Auto Import-området.
Visma Business-konfigurasjon: Administratoren kan endre feltet System Account Brukernavn og feltet
System Account Passord
Innstilling av Logg alvorlighetsgradnivå
•
•

VDC-server Logg alvorlighetsgradnivå
VDC-klient Logg alvorlighetsgradnivå

Bredere støtte for PDF-filer
Forbedret støtte for PDF-filformater
Vi har oppdatert Omnipage-komponenten til siste versjon, noe som gir oss bedre støtte for flere PDFfilformater.
Auto Import-grensesnittet støtter nå import av PDF-filer.
Import av PDF-vedlegg fra Visma AutoInvoice
Visma Document Center støtter nå vedlagte PDF-filer fra Visma AutoInvoice.
UBL
Utvidet UBL-støtte
Støtte for OIO-UBL og nederlandsk UBL 2.0 er lagt til.
Forhåndsregistrering av Visma Business og Visma Global
"Skjult" forhåndsregistrering
We have extended the pre-registration functionality in Visma Document Center with:
•
•
•

The entry line for pre-registration are marked with orange color to visibly state it is a pre-registration
post.
Hidden posting of the corresponding interim accounting line
Hidden lines are supported in Visma Approval Center

Visma.net Approval
Approval integrasjon status
Vi har opprettet en egen visning som er tilgjengelig for administratorbrukeren, der Visma.net Approvalintegrasjonsstatus vises i et enkelt og strukturert skjermbilde.
•
•
•

Enkelt å kontrollere om OnDemand Bridge har varslet status som kjørende og tid for siste varsling.
Enkelt å kontrollere om tilkoblingen med OnDemand-plattformen er aktiv.
Et kort sammendrag av de siste feilene som oppstod.

For å åpne dialogboksen Approval integrasjon status klikker du på Systemstatus på Verktøy-menyen, og
deretter klikker du på Approval integrasjon status.
Automatisk bedriftsregistrering i Visma On Demand og aktivering av Visma.net Approval
Prosessen for å opprette en ny bedrift i Visma On Demand og aktivere Visma.net Approval for bedriften er
forenklet ved at dette nå gjøres automatisk når Visma.net Approval aktiveres i Visma Document Center
Oppslag på kostnadssteder - Visma Global og Visma Business
Oppslag på kostnadssteder i Dokumentliste-filtrene
Dokumentliste-filtre støtter nå oppslag på prosjektkontoer (kostnadssteder) fra ERP.
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AccountView
Automatisering av dataregistrering i kategorien Kontering
Registrering av konteringsdata er automatisert ved at konteringsfelt er oppdatert med standardoppføringer
basert på leverandør (kreditor). Feltverdiene sendes fra AccountView.
Regnskapsperiode - nytt redigerbart felt
I AccountView kan brukerne bestemme hvilken periode kostnadene skal bokføres i. For å gjøre
regnskapsprosessen mer effektiv er feltet Regnskapsperiode gjort tilgjengelig og redigerbart i
dokumenthodet i Visma Document Center.
Nova
Visma Nova - ordrematch
Visma Nova-brukere kan matche leverandørfakturaer i Visma Document Center med Visma Novainnkjøpsordrer for å bedre håndteringen og styringen av innkjøp.
Visma Nova Støtte for flere miljøer
Visma Document Center har nå støtte for flere Visma Nova-klienter som kobler til samme VDC-server.
Visma Nova Dokumentsti
Visma Document Center-versjon 8.00.0 og Visma Nova-versjon 8.5 har nå støtte for å angi en
bedriftsspesifikk dokumentsti. Dokumentstien angis i Visma Nova-brukergrensesnittet på følgende
plassering:
Merk: Settings\Company data\Additional Information\Visma Document Center.
Visma Document Center-dokumenter lagres på denne plasseringen.

Endrede funksjoner 8.00.0
Visma Business-ordrematch
Matche en innkommende faktura mot en innkjøpsordre i Visma Business.
Når en innkommende faktura matches mot en innkjøpsordre i Visma Document Center, låses
innkjøpsordren i Visma Business. Når innkjøpsordren er låst, er det ikke mulig å utføre Mottatt faktura i
Visma Business. Låsen i Visma Business frigjøres når fakturaen godkjennes i Visma Document Center eller
Visma.net Approval.
Motreferanse - Visma Global og Visma Business
Forbedret regnskapskontor – motreferanse.
For å øke effektiviteten i fakturahåndteringen for regnskapskontorer er motreferanseintegrasjonen med
Visma Business og Visma Global forbedret. Det er nå bare nødvendig å angi et fakturanummer i Visma
Document Center for å utføre motreferanse. Visma Document Center støtter nå også fakturanumre som
begynner med null.

Forbedringer 8.00.0
Generelt
Navigering i Dokumentviser - Flipp/roter
Brukere med rollen Godkjenner kan nå bruke alternativene Filpp vertikalt, Roter med klokken,Roter mot
klokken og Inverter i dokumentviseren.
Beregning av behandlingsfrist for dokument
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Behandlingsfrist for dokument ble beregnet feil. Dette er nå løst, og det vises en advarsel om
behandlingsfristen når den er lik dagens dato.
Lengden på organisasjonsenhetens navn
Navn på organisasjonsenheter kan nå ha en lengde på opptil 100 tegn. Denne lengden er konsistent med
lengden som støttes i Visma Business.
Beregning av mva-beløp
Debet oms.klasse ble vurdert feil ved beregning av Mva-beløp. Dette er nå løst, og Mva-beløp beregnes på
riktig måte.
Dokumenthode vs bilagshode – synkronisering
Synkronisering mellom kategorien Kontering og vinduet Endre dokument fungerte ikke korrekt. Når
kategorien Kontering ble oppdatert, ble ikke endringene knyttet til feltet Bankkonto, gjenspeilt i vinduet
Endre dokument. Dette er nå løst. Når leverandørkonto registreres i feltet Kreditkonto i kategorien
Kontering (første konteringslinje), oppdateres også feltet Bankkonto i dokumentlisten.
Alternativet Sett denne siden som første side
Funksjonen Sett denne siden som første side er nå utbedret og fungerer som forventet.
Lagring av sammenslåtte dokumenter bare i målmappe
Sammenslåtte dokumenter flyttes nå til mappen der måldokumentet er lagret.
Ctrl-E bør deaktiveres når dokumentet allerede er sendt på flyt til Visma.net Approval
Alternativet Legg til mottakere i et dokument via hurtigtasten Ctrl+E er nå deaktivert når et dokument
allerede er sendt på flyt til Visma.net Approval. Knappen Legg til mottakere er også deaktivert.
Rettelser av hurtigtaster
Både Ctrl+I og Ctrl+K fungerer nå som de skal.
Når kunde angis i Debetkonto eller Kreditkonto, oppdateres kundenummeret
Når en kunde registreres i feltene Debetkonto eller Kreditkonto, oppdateres nå feltet Kundenr..
Feltet Kontantbeløp – redigering
Feltet Kontantbeløp kan nå redigeres, og verdien lagres.
Vinduet Endre dokument – alfanumeriske verdier godtatt
Når en alfanumerisk verdi angis i vinduet Endre dokument, åpnes vinduet Velg ordre.
Rapport – Dokumenter på flyt
I rapporten som viser dokumenter på flyt, vises et dokument nå bare én gang i delen Alle dokumenter på
flyt.
Kontooppslag på kreditfakturaer
Når et importert dokument identifiseres som en kreditfaktura, viser oppslaget Debetkonto
hovedbokskontoer, mens Kreditkonto viser leverandører fra ERP.
Både Mva-kode-ID og -navn vises
AccountView bruker mva-kodenavn, men disse var tidligere ikke synlige i feltet Visma Document
CenterMva-kode. Dette er nå løst, og i den nye versjonen vises både Mva-kode-ID og -navn. Mva-kodenavn vises i hakeparenteser i samme felt som Mva-kode-ID.
Endring av språk – dokument forblir valgt
Etter at språket er endret, forblir det gjeldende valgte dokumentet nå valgt.
Feil ved invertering av et dokument
Det vises ikke lenger en feilmelding ved invertering av et dokument.
Rettet skrivefeil i vinduet Ordrematch med norsk språk.
Feltet Valuta faturapris i skjermbildet Ordrematch er nå korrekt stavet.
Valg av behandlingsprofil med Enter-tasten
Løste et problem der feil behandlingsprofil ble valgt ved bruk av Enter-tasten.
Ordrematch – oppdatering av beholdning
Når en ordre oppdateres i innkjøpsordrevinduet, oppdateres også beholdningen.
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Valg og filter på bilagslinjer
Bilagene velges nå basert på feltet VismaId som skal inneholde dokument-IDen for Visma Document
Center. Hvis dokumentet har et bilagsnummer, brukes dette også til å filtrere bilagslinjene som vises.
Legg til side og bilagsnummer
Feltet Bilagsnr. beholder nå den riktige verdien etter at en side er lagt til.
Konteringsfelt – begrensning av tekstlengde
Konteringsfeltet Tekst er nå begrenset til 255 tegn ved avrunding. Det ble tidligere vist en unntaksfeil hvis
feltet hadde for mange tegn.
XML-tolkning – e2B – tolkning av kostnadssteder
XML-tolkning (e2b) validerer kostnadssteder ved å matche dem med eksisterende kostnadssteder i ERP og
angi dem i kategorien Kontering.
XML-tolkning og datoformat
XML-datovalidering for ukjente fakturatyper er endret til å bruke nøyaktige datoformater.
XML-import – slette PDF
Når alternativet Importer dokument fra fil (flytt) ble brukt til å importere XML-filer, og XML-filen ble
koblet til en PDF, ble ikke PDF-filen slettet. Dette er nå løst.
Legge til og tilføye side – problemer med brukerrettigheter (Visma Global og Visma Business)
Du kan nå legge til en side eller tilføye en side i dokumentet. Dette mislyktes tidligere, og feilmeldingen
No rights to perform this operation ble vist.
Nytt felt i kategorien Kontering
Nytt felt i kategorien Kontering kalt Fakturadetaljer for Visma Nova. Verdien som skrives i den første
Kontering-kategorien i dette feltet, sendes til feltet Notat i Visma Nova.
Bilagslinje – sletting av linje
Feil linje ble slettet ved sletting av en Kontering-kategori. Dette er løst, og den riktige Konteringkategorien blir nå slettet.
Linjeattestantliste – visning av mottakere
Linjeattestantlisten viser nå de samme mottakerne som vinduet for valg av mottaker.
Feltet Fakturanummer – advarsel ved flere enn 25 tegn
Feltet Fakturanummer tillater ikke flere enn 25 tegn. Hvis flere tegn angis, vises en advarsel når brukeren
prøver å lagre verdien i vinduet Rediger dokument.
Angivelse av leverandør – Mva-kode tilbakestilles
Når en leverandør registreres i feltet Kreditkonto, settes Mva-kode til 0.
Fordelingsnøkler med svensk Visma Global
For eksisterende dokumenter må fordelingslinjene genereres på nytt ved å slette de eksisterende og
bilagshodet.
Angivelse av mothovedbokskontoer
Mothovedbokskontoen angis nå korrekt i feltet Kreditkonto når en leverandør registreres i feltet
Debetkonto.
Bilagstype oppdatert – ingen endring av forfalldato
Når feltet Bilagstype endres, oppdateres ikke forfallsdatoen.
Dokumentviser – vise valgte dokumenter
Når du velger dokumenter med Skift+Pil ned, og deretter bruker Skift+Pil opp / Pil ned, vises nå det riktige
dokumentet i dokumentviseren.
Kostnadskontoer i kategorien Kontering
Kostnadskontoer hentes nå på alle linjer i kategorien Kontering i tilfelle leverandøren registreres manuelt.
Feltet Fakturanummer avkortes ved overføring til Visma Nova
I Visma Nova består feltet Fakturanummer av 20 tegn, mens det i Visma Document Center består av 25
tegn. Dette førte til en feil ved forsøk på å overføre dokumenter til Visma Nova. Dette er nå løst. Hvis det
registrerte fakturanummeret består av flere enn 20 tegn i Visma Document Center, blir det avkortet til 20

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Document Center 8.00.0 | 302

tegn. Brukeren varsles om dette gjennom følgende melding: "Fakturanummer for langt. Verdien avkortes
ved 25 tegn". Overføring til Visma Nova er nå mulig på denne måten.
Håndtering av mva-metode
Håndtering av mva-metode fungerer annerledes ved overføring av faktura til Visma Nova. Innstilling for
mva-metode hentes fra en nummerserie, og netto/brutto velges basert på innstillingen for mva-metode.
Innstilling for mva-metode kan ha følgende verdier: 1 -> nettometode 2 -> bruttometode tom -> basert på
innstilling i konto. Det var et problem knyttet til den siste innstillingen "tom", og dette er nå løst i versjon
8.00. I tilfelle denne innstillingen er "tom", er mva-metoden basert på innstilling i konto.
Håndtering av ERP-knapp
Når det fantes flere dokumenter med samme bilagsnummer, men med forskjellig regnskapsår i ERP, viste
ERP-knappen alle data i det første dokumentet og tomme linjer for de andre. Dette er løst, og de riktige
ERP-dataene vises nå for hvert bilag.
Scandoc-status
Etter at et dokument er godkjent i Visma Document Center og overført til Visma Business, settes Scandocstatus til 4 - Dokument ferdig. Dette er den endelige statusen for et dokument. Statusen endres imidlertid til
1 ved bruk av knappen Skann. Dette er nå løst.
Feil ved overføring av bilag
Hvis den valgte bunten med dokumenter ikke passer i bilagsnummerområdet når kontrollalternativet
Bilagsnr. er aktivt i Visma Business, genererer overføringen av et nytt bilag en feilmelding, og overføringen
avbrytes.
Dokument Tolk på nytt – endringer vedvarer
Ved utføring av Tolk på nytt i tilfelle dokumentet ble endret, var ikke endringene vedvarende. Nå blir
brukeren spurt om han/hun ønsker å lagre endringene.
Når bare feltene Bilagsdato og Leverandør blir funnet under tolkning, settes forfallsdatoen i henhold til
Std. betalingsbet. i Visma Business.
Ansvarlig navn på kostnadssted
Ansvarlig navn på kostnadssted vises nå i søkeskjermbildet for kostnadsstedet.
Ignorer innledende og etterfølgende mellomrom ved registrering av kunde-ID og aktiveringsnøkkel
For å lette lisensaktiveringen ignoreres innledende og etterfølgende mellomrom ved registrering av kundeID og aktiveringsnøkkel i vinduet Lisensaktivering.
Forbedringer av PDF-import
Støtte for et større område med PDF-dokumenter.
Visma Document Center har oppgradert PDF-leseren slik at den støtter et større område med PDFdokumenter.
PDF – dra og slipp
PDF-er med fargelogoer håndteres nå bedre.
PDF-import – stort antall sider
Visma Document Center håndterer nå import av store PDF-dokumenter.
Skanning og OCR-tolkning
Dansk OCR – tolkning av alfanumeriske fakturanumre
Alfanumeriske fakturanumre tolkes nå korrekt i dansk OCR.
Dansk OCR – mellomrom brukt som skilletegn i nummer
Mellomrom ignoreres nå i numre, f.eks. tolkes 1 000 som 1000.
Forbedringer i svensk KID-kontroll
Skjermbildet Tolkningsresultat håndterer nå svenske KID-numre bedre.
Norsk OCR – "/" støttes i fakturanumre
Det er nå støtte for fakturanummerformatet xxxxxx/xxxxxx.
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Nederlandsk OCR – tolkning av beløp
Beløp tolkes korrekt på fakturaer med bruk av følgende nøkkelord: inkl. BTW, Totaal bedrag, Totaal og
Totaal E
KID tolkes ikke korrekt
Tolkningen mislyktes ved tolkning av KID-felt atskilt med prikker. Vi tillater nå bruk av prikker i KID-feltet
(f.eks.: nederlandske "Onze referentie"), og feltet tolkes nå korrekt.
Forbedret e-post
E-postsending – endring av datoformat
Endring av datoformat påvirker funksjonen for e-postsending. Når det finnes planlagte oppgaver for epostsending på serveren, og datoformat endres, utføres ikke disse oppgavene. Relevant informasjon legges i
serverloggfilene.
E-postpåminnelse – bare for forfalte dokumenter
Påminnelse sendes nå bare for forfalte dokumenter, ikke for alle dokumenter som brukeren har til
godkjenning.
E-postvarsel – planlagt tidspunkt
E-postvarselet sendes til mottakeren ved første "tikk" fra serveren etter det planlagte tidspunktet.
E-postvarsel – når mottakeren fjernes fra flyten
Bare mottaker B får e-postvarslet hvis mottaker A fjernes fra flyten.
E-postvedlegg – flere sider som én tif-fil
Fakturaer med flere sider legges nå ved e-post som én tif-fil med flere sider.
E-postinnstillinger – globale og bedriftsspesifikke innstillinger
Globale e-postinnstillinger og bedriftsspesifikke innstillinger kan lagres og lastes, basert på
brukeralternativene.
E-postmal – tekster er tilgjengelige på alle støttede språk.
Tekstfeltene Emne og Melding endres nå basert på språket som er valgt.
Merk: Ved oppgradering til Visma Document Center 8.00.0 slettes og overskrives alle
egendefinerte maler for e-postvarsling med standardmaler.
AccountView
Forfallsdato og betalingsbetingelser
Under arbeid med AccountView beregnes forfallsdatoen basert på leverandørens betalingsbetingelser, selv
om en forfalldato allerede er angitt.
Visma Global
Beregning av mva – fradragsberettiget inngående merverdiavgift
Det var inkonsekvens ved beregning av Mva-beløp når Fradragsberettiget inngående merverdiavgift
ikke var 0. Dette er nå løst, og Visma Document Center er nå konsekvent med Visma Global ved beregning
av feltet Mva-beløp.
Brukerrettigheter ved Ordrematch-brukere
Når en bruker som har rollen Godkjenner, forsøker å oppdatere en ordre, vises nå meldingsboksen Ikke nok
brukerrettigheter. Dokumentstatus endres ikke, og ingen data overføres til Visma Global. Brukeren må
minst ha GODKJENNERROLLEN MED ENDRING AV KOSTNADSBÆRER (13)
Antall – overføring av desimal til Global.
Feltet Antall overføres nå korrekt til Visma Global, inkludert desimaler.
Varer mottatt i Visma Global når en gjennomfører ordermatch i Visma Document Center.
Når en gjennomfører ordermatch i Visma Document Center med valget Utfør varemottak ved ordermatch
slått på vill varebeholdningen i Visma Global nå oppdateres.
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Visma Business
Søk i kolonne R7 til R12
Løste et problem der brukeren ikke kunne søke i kolonne R7 til R12.
Visning av mva-beløp i dokumentliste
Mva-beløpet ble vist feil for Visma Business. Dette er nå rettet. Mva-beløp og Beskrivelse er bare
tilgjengelig under arbeid med AccountView.
Verdi for Mva-beløp slettes ikke ved registrering av Beløp eks. MVA
Verdi for Mva-beløp slettes ikke ved registrering av Beløp eks. MVA, og beløpsfeltet oppdateres med
Mva-beløp + verdien for Beløp eks. MVA.
Bilagstype og Ignorer mva-kode
Ignorer mva-kode blir nå tatt hensyn til. Mva-kode vises ikke på bilagslinjen, men Mva-beløp beregnes
fremdeles.
Visma.net Approval
Dupliserte kostnadssteder sendt til Visma.net Approval fra Visma Business
OnDemand Bridge overfører ikke lenger dupliserte kostnadssteder fra Visma Business.
E-postpåminnelse sendes ikke når Visma.net Approval aktiveres.
Hvis en bedrift begynner å bruke Visma.net Approval til godkjenning av dokumenter, sendes ingen epostmeldinger fra Visma Document Center.
Avvist flyt som sendes på nytt, gir feilmeldingen "Unknown pending handle"
Feilmeldingen Unknown pending handle vises ikke lenger når en arbeidsflyt sendes flere ganger til
Visma.net Approval.
Visma.net Approval-datoer er feil
Når en arbeidsflyt sendes til Visma.net Approval, er datoene i arbeidsflyten nå korrekte når dokumentet
sendes tilbake til Visma Document Center.

Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 8.00.0
Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige
utgivelser.
SQL Server 2012
Document ID - Consecutive values after SQL Server 2012 restart
Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft .NET Framework 4.5.2. Dette er gjort for å harmonisere felles
avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business produktlinje.
Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft .NET Framework
4.5.2.
Booking periods on documents after upgrade of server
Transfer of document with missing booking period fails
Default booking period will not be set for documents with flow status Approving or Complete after an
upgrade of Visma Document Center to version 8.00.0.
The booking period is not set since the booking period is only set when applying the document profile.
Missing booking period on the documents cause an error when trying to send document to the ERP.
The workaround for this is to open the Edit document properties window and set the booking period on
the document.
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Motreferanser i Visma Global
Cross Reference in Visma Global Visma Global
Etter endinger i VDC for å støtte oppslag på fakturanummer har rutinen for motreferanse oppslag endret
seg.
For å kunne registrere mot referanser må det i Visma Document Center 8.00.0 gjøres følgende:
Setter en Hovedbokskonto i Debet konto. Kredit konto må være blank. Kan skrive inn faktura nr. for
eksisterende kundetransaksjon i Motbilag og få inn mot referansen eller bruk F12 i Motbilag og får opp
kundetransaksjonene for alle kundene.
Setter en Hovedbokskonto i Kredit konto. Debet konto må være blank. Kan skrive inn fakturanr for
eksisterende leverandørtransaksjon i Motbilag feltet og få inn motreferansen eller bruk F12 i Motbilag og
får opp alle leverandørtransaksjonene for alle leverandørene.
Opprinnelig motreferanse funksjonalitet ift. filtrering av Motbilag feltet på en reskontro blir rettet i en
fremtidig versjon.
Interpretation quality after upgrade of Omnipage component
After upgrade of the Omnipage component the interpretation result can vary dependent of the layout
of the imported invoice.
In case of reduced quality in the interpretation results, we recommend using templates if possible.
Links to other documentation page
Links to other documentation is not working in the Visma Help Viewer.
The links to other documentation page is not working in the Visma Help Viewer when Offline mode is
selected. Please use Online mode. The Offline mode will be fixed in a future version.
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Kapittel

63

Extended information
Emner:
•
•
•
•
•

Additional voucher types
with Visma Contracting
Import of documents from
Visma.net Approval
Accrual accounting and
Apportionment with Visma
Contracting
PDF-import
Systemstatus

This section give you a short introduction to some of the features since
version 8.00.0.
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Additional voucher types with Visma Contracting
When Visma Document Centeris integrated with Visma Contracting the following voucher types are
supported.
Visma Document Center supports the following voucher types in Visma Contracting:
•
•
•
•
•

Payments
Incoming invoice
Outgoing invoice
Cash
Sundry

The combination of voucher type and sign (+ or -) decides how the lookup behaviour in VDC accounting
grid behaves when it comes to default lookup lists for debit and credit.

Import of documents from Visma.net Approval
When Visma Document Center is integrated with Visma.net Approval it is possible to import documents
uploaded to Visma.net Approval

Accrual accounting and Apportionment with Visma
Contracting
When Visma Document Center is integrated with Visma Contracting both Accrual accounting and
Apportionment can now be defined in Visma Document Center.
Accrual accounting
In version 8.01.0 a field in the Accounting grid with the name Period key is available. The Period key
makes it possible to use the period keys from Visma Contracting to perform accrual accounting. The Period
key is set automatically if a General Ledger account is set in either the Debit account or Credit account
field with a reference to a period key in Visma Contracting.
If the selected General Ledger account has a reference to a period key, the period key can be changed or
deleted. If the General Ledger account does not have a reference to a period key, it is not allowed to set a
period key.
Merk: The accounting lines for accrual accounting is not created until the batch is transferred to
Visma Contracting.
Apportionment
In version 8.01.0 a field in the Accounting grid with the name Department key is available. The
Department key makes it possible to use the department keys from Visma Contracting to perform
apportionment. The Department key is set automatically if a General Ledger account is set in either the
Debit account or Credit account field with a reference to a department key in Visma Contracting.
Merk: The accounting lines for the apportionment is not created until the batch is transferred to
Visma Contracting.

PDF-import
Fra versjon 8.00 for Visma Document Center har vi bredere støtte for PDF-filer og tillater PDF-import via
Auto-Import-mappen og via Visma AutoInvoice.
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Håndteringen av PDF-filer er nå tilgjengelig på Visma Document Center-serversiden. Du kan plassere PDFfiler i Auto-Import-mappen, så importeres disse automatisk.
Med Visma AutoInvoice importeres fakturaene med det valgte XML-formatet. Før versjon 8.00 ble
eventuelle PDF-filer som fulgte med XML-fakturaene via Visma AutoInvoice, konvertert av Visma
Document Center-serveren til .Tiff-formatet. Dette førte til problemer i visse tilfeller, og dette er ikke lenger
nødvendig siden vi nå godtar PDF-filer.

Systemstatus
Vi har opprettet en ny visning som er tilgjengelig for administratoren, der vi viser informasjon om
systemstatus. Informasjonen som vises her, kan være nyttig før du endrer systemkonfigurasjonen. I dette
vinduet kan du også utføre hurtignedlasting eller sende de aktive loggfilene. For å åpne dialogboksen
Systemstatus går du til menyen VerktøySystemstatus.
Dialogboksen Systemstatus viser følgende informasjon, og tillater også håndtering av loggfil:
•
•
•
•
•

Approval integrasjon status: se flere detaljer i delen Approval integrasjon status.
Serverstatus.
Antall klienter som er startet på serveren, og brukernavnene til de påloggede brukerne.
Bedrifter som er tilgjengelige i Visma Document Center .
Håndtering av loggfiler. Følgende operasjoner er tilgjengelige på høyreklikkmenyen:
Vis logg
gjør det mulig å vise aktive loggfiler fra Visma Document Center-klienten.
Lagre logg
gjør det mulig å laste ned aktive loggfiler og lagre dem på en plassering valgt av brukeren.
Send logg(er) på e-post
gjør det mulig å sende aktive loggfiler via e-post.

Oppfriskingsknappen oppdaterer bare informasjonen i dialogboksen hvis nye data er gjort tilgjengelige for
Visma Document Center-serveren.
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Vedlegg

A

Hurtigtaster
En oversikt over alle tilgjengelige hurtigtaster
CTRL + F

Aktiver første celle i blå søkelinje når dokumentlisten er
aktivert

CTRL +
SKIFT + F

Åpne søkeskjermbildet

CTRL + 1

Fokuser på aktivt dokument i dokumentlisten

CTRL + 2

Aktiver konteringslinjen

CTRL + 3

Dupliser valgt(e) rad(er)

CTRL + 4

Move to the previous document when the focus is on the
accounting grid

CTRL + 5

Move to the next document when the focus is on the
accounting grid

CTRL + H

Åpne "Velg kolonner" (avhengig av hvilken kontroll som
er aktiv)

CTRL + U

Samme som CTRL + H

CTRL + I

Sett inn rad i konteringslinje

CTRL + O

Importer dokument fra fil med flytt

CTRL +
SKIFT + O

Importer dokument fra fil med kopier

CTRL + Q

Importer dokumenter med tomme sider som et skilleark
med flytt

CTRL +
SKIFT + Q

Importer dokumenter med tomme sider som et skilleark
med kopier

CTRL + M

Slå sammen dokumenter i dokumentlisten

CTRL + T

Bruk en behandlingsregel på et dokument

CTRL +
ENTER

Aktiver flyt

CTRL + E

Endre dokumentflyt

CTRL +
SKIFT + E

Send dokument(er) til ERP

CTRL + Y

Godkjenn et dokument

CTRL + R

Avvis et dokument

CTRL +
SKIFT + R

Videresend et dokument
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CTRL +
SKIFT + Y

Gjennomgå et dokument

CTRL + N

Legg til et nytt notat i dokumentet

CTRL + L

Aktiver påloggingsskjermbildet

CTRL + D

Splitt et dokument

CTRL + S

Lagre notat (når det ikke skrives under godkjenning)

CTRL + K

Flytt til første celle i konteringslinjen uansett hvor du er

CTRL + G

Gjør sidemerket for konteringslinje aktivt

CTRL + W

Gjør sidemerket for arbeidsflyt aktivt

CTRL + A

Velg alle dokumenter. Fungerer bare når dokumentlisten
har fokus.

F1

Hjelp

F2

Rediger felt i dokumentlisten

ALT + F4

Avslutt programmet

F7

OCR og tolking

CTRL + F7

OCR og tolking på alle sider

F8

Skanneserie

CTRL + F8

Skanneserie med skilleark

CTRL +
SKIFT + F8

Skanne ny

F6

Naviger mellom kontroller i denne rekkefølgen
•
•
•
•
•

De fire forskjellige listene
Dokumentliste
Bildeviser
Kommentarer
Bilagslinje

SKIFT + F6

Naviger i motsatt retning av F6

Side ned

Flytter nedover én side om gangen i dokumentlisten eller
konteringslinjen, avhengig av hvilket element som er
aktivt.

Side opp

Flytter oppover én side om gangen i dokumentlisten eller
konteringslinjen, avhengig av hvilket element som er
aktivt.

CTRL +
"+" (CTRL
og +)

Zoom inn-funksjonalitet i bildeviseren

CTRL +
Zoom ut-funksjonalitet i bildeviseren
"-" (CTRL og
-)
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CTRL + ALT Flytt til bunnen i bildeviseren
+ End
CTRL + ALT Flytt til toppen i bildeviseren
+ Home
CTRL + ALT Flytt til toppen av gjeldende side i dokumentet i
+ PageUp
bildeviseren
CTRL + ALT Flytt til bunnen av gjeldende side i dokumentet i
+ PageDown bildeviseren
CTRL +
Flytt til høyre i bildeviseren
SKIFT +
Markør høyre
CTRL +
SKIFT +
Markør
venstre

Flytt til venstre i bildeviseren

CTRL + End

Flytt til bunnen i dokumentlisten.

CTRL +
Home

Flytt til toppen i dokumentlisten.

ALT

Aktiver menyen

CTRLSHIFT-A

Send new documents to Archive
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