
Visma.net ERP versjon 6.12 
 

Lørdag 30.09.17 planlegger vi en oppdatering av Visma.net ERP til versjon 6.12. 

Oppgraderingen starter kl. 20.00 og er planlagt gjennomført innen kl. 06.00 søndag morgen. De 

mest sentrale forbedringene er omtalt under:  

Visma.net Financials 

Rediger kontoinformasjon 
Brukere som er angitt med rollen «Financials Administrators» har nå muligheten til å endre kontogruppe 

og/eller kontotype på hovedbokskonto hvor det er gjort posteringer. Funksjonen er relevant for de som 

har lagt til hovedbokskontoer – gjort posteringer på disse – for så å finne ut at kontogruppe og/eller 

kontotype som ble angitt ved opprettelse er feil.  Rutinen regenererer saldo etter at endringer er gjort.  

Du finner rutinen under Financials | Hovedbok |Konfigurasjon | Vedlikehold | Rediger kontoinformasjon 

(ScreenId=GL50506S) 

 

Merk informasjonsmeldingen som ligger i skjermbildet om at andre brukere ikke kan legge inn 

transaksjoner mens de gjør behandling i rutinen.  

 

Merk også at rutinen ikke kan kjøres, dersom det er gjort budsjett transaksjoner på konto. Budsjett 

transaksjoner må eventuelt reverseres før du kan kjøre rutinen på disse kontoene.   

 



Organisasjonsnummervalidering av leverandører  
For å unngå at en leverandør legges til flere ganger i leverandørregisteret (duplikater), er det i versjonen 

lagt inn en mulighet for å validere leverandører ved opprettelse. Valideringen er basert på 

organisasjonsnummer. Dersom det fra før ligger inne en leverandør med samme organisasjonsnummer 

– har du mulighet til konfigurere slik at bruker blir varslet eller nektet opprettelse.   

 

Regler for validering av leverandører defineres på leverandørprofilen i Financials | Leverandørreskontro 

|Konfigurasjon | Innstillinger | Leverandørprofiler. Du velger her om du kun vil varsle eller om du ikke vil 

tillate opprettelse ved å huke av for parameterne som er merket i figuren under.  

  

   

  



Avgiftskoder for delvis fradragsberettiget mva 
Alle norske selskaper har fått lagt til standard avgiftskoder for delvis fradragsberettiget inngående mva.  

  Avgiftskode 1D og 11D 

 Avgiftsnummer 14D og 15D 

 For avgiftssone 10 

Avgiftskodene er ikke aktivert, men må aktiveres av de kunder som har behov for dette. I tillegg må man 

definere de riktige forholdsmessige satsene.    

 

Visma.net Logistics 

 

Forbedringer i rutine for pakkemontering 
Flere kunder har gitt tilbakemelding om at de har behov for å skrive ut en plukkliste samt en 

monteringsbekreftelse i forbindelse med pakkemontering.  Det er lagt til mulighet for utskrift av dette 

(se figur under).  

Logistikk | Lager | Arbeidsområde | Registrering | Pakkemontering (ScreenId=IN307000) 

 

I pakkemonteringsrutinen er det også lagt til feltet «Beskrivelse» i fanen for Lagerkomponenter, slik at 

man har muligheten til å se varenavn på komponentene som inngår i en pakke.  

 

Av samme grunn er feltet «Beskrivelse» også lagt til i skjermbilde for «Spesifikasjon for 

pakkemontering». Logistikk | Lager | Vedlikehold | Spesifikasjoner for pakkemontering 

(ScreenId=IN209500). 



 

 

Forbedringer i rutine for pakkemontering del 2 (beregning av kost for ikke lagerførte pakker) 
Dersom man har tatt i bruk pakkemonterings rutinen i Visma.net Logistics – og har definert «ikke 

laserstyrte» pakker – har man hatt utfordring med å ta få ut relevante salgsrapporter som beregner 

lønnsomhet for disse varene (rapporter under Finans | Kundereskontro | Rapporter | Analysis). Årsaken 

til dette er at det ikke har vært noen fleksibilitet i forhold til kalkulering av kostpris. 

I denne versjonen er det lagt inn muligheter for å konfigurere hva som skal ligge til grunn for beregning 

av kostpris for «ikke lagerstyrte» pakker. Parameterne er lagt inn i skjermbildet for salgsinnstillinger 

(Logistikk | Salg | Konfigurasjon | Innstillinger | Salgsinnstillinger) 

 

 



Ny satsvis behandling av leveranser 
I skjermbilde for behandling av leveranser, er det lagt til mulighet for å sende leveringsbekreftelse på e-

post for flere leveranser samtidig.  

Logistikk | Salg | Behandling | Daglig | Behandle leveranser (ScreenId=SO503000) 

 

 

Komplett dokumentasjon for Visma.net Logistics 
Versjonen inneholder en komplett engelsk brukerdokumentasjon for Logistikk modulen. Du finner 

dokumentasjonen ved å klikke på «Support panelet» oppe til høyre.  

 



Velg Nettbasert hjelp og «Modules in Logistic» 

 

 

 

 


