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Merknad
Oslo, 13.03.2020
Visma Business 14.10.1
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 International 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 International AS komme til
å endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International 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
Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret,
og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business.
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:
•
•

13.00.0
14.00.0

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:
•
•

14.01.0
14.02.0

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:
•
•

14.10.0
14.20.0

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

14.00.1
14.00.2

Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS 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.
Den enkleste måten å verifisere kompatibiliteten mellom programmer i Visma Business produktlinje er å sjekke
de tre første siffrene av versjonsnummeret. Eksempel:
•

14.00.0 er kompatibel med 14.00.1 og 14.01.0, men ikke med 14.10.0
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Kapittel

1

Visma Business 14.10.1
Emner:
•
•

Endrede funksjoner
Forbedringer

14.10.1-versjonen av Visma Business har endringer og forbedringer for
flere områder.
Områder med viktige endringer:
•

Visma.net AutoPay-integrasjon

Viktige forbedringer i denne versjonen:
•
•
•

Forbedringer i integrasjonene med Visma.net AutoReport og Visma.net
AutoInvoice
Forbedringer i SAF-T-eksport
Generelle kvalitetsforbedringer

©
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Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Bokføring
Visma.net AutoPay
Svenske utenlandsbetalinger
Utgående utenlandsbetalinger ble tidligere alltid merket med "BBAN" eller "IBAN", og betalinger til en
utenlandsk mottaker med en svensk bankkonto kunne dermed feile. Det er nå mulig å få merket betalingene
med de ønskede verdiene, henholdsvis "BGNR" og "PGNR". Dette skjer for leverandører hvor det ikke er
markert for Utenlandsremittering under feltet Lev.pref., og bankkontonummeret har færre enn 9 siffer.
Fjernet valg
Valget for Bruk mottakers bankkontonr. for innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay under
EBF-behandling i tabellen Bankpartner har blitt tatt bort. Betalerens bankkontonr. vil nå alltid bli
postert i feltet Bankkonto på bilagslinjene for kundetransaksjoner. For bilagslinje for banktransaksjon vil
mottakerens bankkontonr. bli satt i feltet Bankkonto.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Bokføring
Visma.net AutoReport
Første sending til Visma.net AutoReport feiler
Ved sending av rapporter til Visma.net AutoReport fra en annen maskin enn den hvor Visma Cloud
Gateway (VCG) var installert, ville den første sendingen alltid feile, pga. forsøk på å koble til local host.
Dette er nå løst.
SAF-T
Oppdatert fil for standardkontoer
Skatteetaten har oppdatert filen for standardkontoer som benyttes i SAF-T. En oppdatert
Standard_account.txt er inkludert i denne versjonen og kan importeres til tabellen Standardkonto.
Oppdatert til AuditFileVersion 1.10
SAF-T AuditFileVersion har blitt oppdatert til ver 1.10.
Filtrering av data
Det er nå mulig å filtrere vekk Kundenr, Lev.nr og Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 uten data fra
eksporten til SAF-T.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Sending av faktura med Holdbarhetsdato på reservasjon
Ved sending av en faktura som hadde en reservasjon med Holdbarhetsdato ville fakturaen feil validering,
siden tomme elementer ble lagt til i XML-en fordi Holdbarhetsdato er et ugyldig fakturainnhold.
Holdbarhetsdato blir nå ignorert når fakturalinjer opprettes.
Ordre
Slette ubehandlet produksjonsordre

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Business 14.10.1 | 8

Alle brukere har nå tilgang til å slette ubehandlede produksjonsordrer, avhengig av adgangsgruppeoppsettet.
Vareparti
Korrigering av vareparti med Telt antall=0
Kjøring av behandlingsvalget Korriger beholdninger på et vareparti hvor Telt antall var satt til 0, ville
returnere en feil. Dette er nå løst.

Teknisk
Passordkryptering
Fjernet behandlingsvalg for "Krypter SQL-passord"
Behandlingsvalget Krypter SQL-passord i tabellen Systemopplysninger har blitt fjernet, pga. av
begrenset effekt på config-filer. Hvis passordet endres i Microsoft SQL Server anbefales det å bruke Visma
Business produktlinje-installasjonsprogrammet og velge Konfigurer databaseinnstillinger for allerede
installerte produkter for å få oppdatert passordet alle steder.
Installasjon
Endring brukerpassord for Microsoft SQL Server og "Oppdater firmaets Database-URI i VUD for
Visma Reporting"
Ved kjøring av Konfigurer databaseinnstillinger for allerede installerte produkter i VBPLinstallasjonsprogrammet, var det ikke mulig å samtidig velge Oppdater firmaets Database-URI i VUD
for Visma Reporting. VBPL-installasjonsprogrammet måtte kjøres to ganger: Først for å oppdatere
Microsoft SQL Server-brukerpassordet, og deretter igjen for å kunne velge Oppdater firmaets DatabaseURI i VUD for Visma Reporting. Dette er nå løst.

©
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Kapittel

2

Visma Business 14.10.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner
Endrede funksjoner
Forbedringer

14.10.0-versjonen av Visma Business har endringer og forbedringer for
hele programmet.
Ny funksjonalitet:
•
•
•
•
•

Visualisere fakturaer i Visma.net AutoPay
Bankavstemmingsrapport og -godkjenning
Deaktivering av ordrematch per leverandør
Overvåkningspunkt: Vikarbrukere og visning av summer
Kjøring av tidstyrte jobber med intervaller

Områder med viktige endringer:
•
•

Ny krypteringsalgoritme til passordet for databasebrukeren
Lisens påkrevd for Visma.net Expense-integrasjon og bankavstemming

Viktige forbedringer i denne versjonen:
•
•
•

Forbedringer i Visma.net AutoInvoice, Visma.net AutoPay og
Visma.net Approval-integrasjonene
Forbedringer innen logistikk og regnskap
Forbedringer innen SAF-T-eksport
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Generelt
Overvåkningspunkt
Vikarbruker for Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å angi en vikarbruker i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Vikarbrukeren vil se
det samme som den vanlige brukeren.
Feltene Opplysning 1 og Opplysning 2 kan brukes til fri informasjon om vikarene eller annen relevant
informasjon.
Vis sum i Overvåkningspunkt
Overvåkningspunkt har blitt utvidet med en Sum-kolonne. Kolonnen Sum viser summen av de telte
linjene basert på innstillingene i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
Kolonnen Sumkolonnenr. kan velges i dialogboksen Legg til som Overvåkningspunkt og vil lagres i
tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
Brukergrensesnitt
Programmet åpnes med tidligere plassering og størrelse
Visma Business bruker nå den siste vindusstørrelsen og -plasseringen når programmet åpnes.
Utfyllingsregler - Angi lengde for tegn
Feltene Min. lengde og Maks. lengde har blitt lagt til i Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i fanen
Design på ribbon).
Bruke aktiv bedrift som utvalgsvilkår
Aktiv bedrift kan nå brukes som et utvalgsvilkår i dialogboksen Utvalg (F9). Denne funksjonen kan brukes
til å angi vilkår i et sideelement for å henvise til verdien i en angitt kolonne i en av følgende tabeller:
•
•
•

Systemopplysninger
Bedrift
Bedriftsopplysninger

Sletting av data
Nytt behandlingsvalg i tabellen Ordrevedlegg - Slett løse vedlegg
Når en ordre med et ordrevedlegg slettes før ordredokumentet slettes, slettes ikke vedlegget. Det finnes
nå et nytt behandlingsvalg, Slett løse vedlegg i tabellen Ordrevedlegg, som kan brukes til å slette
ordrevedleggene.
Visma Business Jobbplanlegger
Forbedringer av Visma Business Jobbplanlegger
Det er lagt til en ny Intervall-kolonne til settet med antall minutter, timer, dager, uker eller måneder mellom
hver Jobbutførelse. Standardverdien for Intervall er tom. Når Intervall ikke er tom eller 1, vil tilsvarende
Jobb utføres hvert x minutt, hver x time, hver x dag osv.
Fra versjon 14.10.0 er det dessuten mulig for Visma Business Scheduler service å kjøre jobber hvert minutt.
Derfor ble kolonnen Gjentakelse fra tabellen Jobb utvidet til også å inkludere verdien 5 - Hvert
minutt
Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at Gjentakelse 5 - Hvert minutt først og fremst
brukes til testing eller demonstrasjon på grunn av faren for å overbelaste Visma Business
Services med forespørsler. Risikoen oppstår i forbindelse med jobbkjøringer på tvers av flere
selskap hvor man behandler store datamengder. Denne risikoen bør minimeres ved å sette
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Intervall-verdien til minst 15 eller til og med 30 når Gjentakelse settes til 5 - Hvert
minutt.

Bokføring
Bankavstemming
Utskrift og godkjenning av avstemning
Det er lagt til utskrift av Bankavstemmingsrapport. Dette har blitt gjort for en eller flere bankkontoer, for
en bestemt regnskapsperiode/år.
Hvis innholdet i rapporten er riktig, kan det godkjennes før de avstemte transaksjonene låses for videre
behandling. Det opprettes en post for godkjenningen i tabellen Godkjent avstemming, som også vil
inneholde PDF-rapporten.
Legge inn data manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon
Når man starter opp med bankavstemmingen, kan man noen ganger trenge å legge inn poster manuelt i
tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Dette kan nå gjøres direkte i tabellen. Radene som er lagt inn manuelt,
vil ha verdien 1 - Manuelt registrert i det nye feltet Opprinnelse. Disse radene kan redigeres og
slettes helt til de har blitt avstemt, mens rader med opprinnelsen 2 - Importert fra AutoPay er
låst for redigering.
Ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon
Det er lagt til en ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon. Kolonnen viser hvilken
avstemmingsalgoritme den automatiske avstemmingsrutinen brukte. Hvis manuell avstemming ble brukt,
logges det også.
Visma.net AutoPay
Vise leverandørfakturaer
Når man bruker Visma Document Center og Visma.net Approval, er det lagt til støtte for å vise den
inngående fakturaen på godkjenningssiden i Visma.net AutoPay.
I praksis mottar Visma Business Approval arbeidsflyt-ID fra Visma Document Center, og overfører
denne til Visma.net AutoPay når den utgående betalingen lastes opp. Deretter bruker Visma.net AutoPay
Approval arbeidsflyt-ID til å kalle og motta fakturaen fra Visma.net Approval.
Merk: Kun fakturaer som har blitt behandlet etter installasjon av versjon 14.10.0 kan vises.
Ny kolonne for Bankreferanse
Når inngående betalinger importeres fra Visma.net AutoPay, lagres bankreferansen som tilhører
betalingslinjen, i feltet Bankreferanse på bilagslinjen.
Matching av KID-kode fra purringer
For inngående betalinger er det nå mulig å matche åpne kundeposter basert på KID-koden fra purringer.
Rapportering
Oppsett for "Opphaver til åndsverk"
Det er lagt til et nytt oppsett for å gjøre det mulig å skrive ut RF1357-rapport for "Godtgjøring til opphaver
til åndsverk". Oppsettet ligger under Rapport i Regnskap, og er kun gyldig for det norske markedet.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
XML-visningsprogram med stilark i tabellen Ordredokument
Det er lagt til et XML-visningsprogram i tabellen Ordredokument under Vis dokument. Funksjonaliteten
avhenger av dokumenttype. Hvis det kjøres på en faktura, viser visningsprogrammet dokumentet som
PEPPOL BIS 3.0 XML-innhold i tillegg til en stilarkpresentasjon. Legg merke til at hvis innstillingen Bruk

©
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eldre format for fakturering er angitt i AutoInvoice behandling, viser visningsprogrammet fakturaer som
Visma XML uten noe stilark. Følgende Dok.type vil vise XML-innhold:
•
•
•
•
•

1 - Fakturaer/kreditnotaer
3 - Pakksedler
5 - Ordrebekreftelser
7 - Bestillinger
10 - Produktkatalog
Merk: Dokumenter vises med XML-format i visningsprogrammet så lenge dokumenttypen
er gyldig for visning, uavhengig av status eller måten dokumentet ble levert på.

Validering av faktura når den sendes med AutoInvoice test
Nå er det mulig å teste XML-innhold når fakturaer sendes i standardformat til AutoInvoice i
testmodus. Dette gjøres ved å velge avkrysningsboksene AutoInvoice test og Test innhold under
Systemoppl.behandl. Når begge disse alternativene er valgt, vil fakturaen kontrolleres mot PEPPOL
BIS 3.0-reglene før den sendes. Hvis valideringen mislykkes, settes feltet AutoInvoice-status til 5 Validering feilet og reglene som forårsaker feilen vises i tabellen EDI-feilmelding.
Merk: Fakturaer som feiler under validering, sendes likevel til AutoInvoice.
Funksjon for inkludering av factoring-tekst i XML-faktura
Det er lagt til en funksjon for å inkludere factoring-tekster i XML-faktura gjennom den nye tabellen
Factoring fakturainformasjon. Hvis du legger til en tekst i denne tabellen for et Fact.selsk.nr/KIDdef. når du fakturerer en ordre der Fact.selsk.nr/KID-def. er angitt, legges teksten til som et notat i XMLfakturaen.
Bruke MVA-registreringsnummer i kundens land ved sending av fakturaer
Hvis et selskap er MVA-registrert i flere land, kan du konfigurere behandling for dette i tabellen Bedrift
MVA-registrering. Hvis en faktura skal sendes til Visma.net AutoInvoice, og en rad i denne tabellen
samsvarer med Landnr i den fakturerte ordren og har et Mva. reg.nr, brukes innholdet her i stedet for
standardinformasjonen om bedriften.
Ordre
Leveres aktørnr. i Bedriftsopplysninger kopiert til innkjøpsordre
Leveres aktørnr og dermed også Leveres adresse 1-4 i tabellen Ordre for Ordre med Trans.type 6 Innkjøp vil som standard fylles ut med Adresselinje 1-4 i tabellen Aktør for Aktør som er angitt i feltet
Leveres aktørnr. i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette vil IKKE gjelde for ordrer hvor leverandøren selv
har angitt Innleveres til aktørnr i tabellen Aktør.
Ordrematch
Aktiver Ordrematch basert på leverandører
Nå er det mulig å aktivere eller deaktivere Ordrematch på leverandørnivå i tillegg til bedriftsnivå. Det er
lagt til et nytt alternativ Ikke kjør automatisk ordrematch i Lev.pref. i tabellen Aktør slik at dette kan
angis individuelt per leverandør.

Teknisk
Database
Krypteret databaseforbindelse
Krypterte databaseforbindelser kan nå aktiveres for Visma Business i Visma Business produktlinjeinstallasjonen. Se Installation guide for mer informasjon.
Støtte for Microsoft SQL Server 2019
Visma Business produktlinjen støtter nå Microsoft SQL Server 2019.

©
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Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Generelt
Passordpolicy
Passordkryptering - databasebruker
En ny kryptering av passordet til databasebrukeren har blitt implementert for å styrke sikkerheten.
VBPL-installasjonsprogrammet vil oppdatere passordet i registret og konfigurasjonsfilene i samsvar med
den nye krypteringsalgoritmen når programmet oppgraderes.
Konsekvensene for eksterne integrasjoner med direkte databasetilgang vil være at databasebrukeren og
passordet må lagres av programmet. Tredjepartsintegrasjoner som bruker informasjon fra registret og
trenger direkte tilgang til databasen, vil ha ansvar for å lagre brukernavnet og passordet på en sikker måte
samt opprette en databasebruker som kun har det laveste påkrevde tilgangsnivået for integrasjonsformålet.
Lisens
Lisens påkrevd for integrasjon av Visma.net Expense
Visma.net Expense-integrasjon krever nå Visma Business Expense integration lisens. Uten lisens er
det umulig å kjøre behandlingsvalget Behandle dokument i tabellen Inngående regnskapsdokument
for utgiftskrav. Hvis du skal bruke integrasjonen, ta kontakt med partneren din for å oppdatere lisensen.
Expense-brukere i Visma.net behandles under Visma.net Expense-lisensen som tidligere.
Lisens påkrevd for bankavstemming
Bruk av rutinen for bankavstemming krever lisens til Visma Business bankavstemming. Denne modulen
har ikke noe brukerantall, det er ganske enkelt en på/av-lisens. Uten lisensen vil alle behandlinger for
bankavstemming deaktiveres.
Standardoppsett
Beregnede kolonner fra standardoppsett er skjult fra dialogboksen Hent frem
Beregnede kolonner med negativ Beregn. kol.nr tilhører standardoppsettene. De er ikke lenger tilgjengelig
fra dialogboksen Hent frem (Ctrl+U).
Nasjonale filer
Oppsettsgruppe og Oppsettsgruppe-medlem flyttet til "sys"-fil
I rutinen Eksporter er tabellene Oppsettsgruppe og Oppsettsgruppe-medlem flyttet fra eksporttypen Std
til Sys. Logisk sett passer disse to tabellene her sammen med de andre tilgangstabellene.

Bokføring
Inngående regnskapsdokumenter
Ny vedleggstype 4 - Expense-krav
Tabellen Inngående regnskapsdokument vedlegg har fått ny vedleggstype i kolonnen Inngående
regnskapsdokument vedleggstype for 4 - Expense-krav.
Infrastrukturendringer i Visma.net Expense-integrasjon
I tidligere versjoner ble dokumenter fra Visma.net Expense lagret i tabellen Inngående
regnskapsdokument. Gamle dokumenter vil nå flyttes til tabellen Inngående regnskapsdokument
vedlegg via oppgradering, og nye dokumenter lagres direkte på den nye plasseringen. Feltene FakturaXML og Bilag-XML er fjernet fra tabellen Inngående regnskapsdokument.

©
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Visma.net AutoPay
Kolonne med nytt navn i tabeller med regnskapsdata
Når norsk er gjeldende språk, har navnet på kolonnen Forhåndsgodkjent blitt endret til
Betalingsgodkjent.
Bunt
Bunt med opprinnelsen 42 - Inngående regnskapsdokument satt til Sperret
Når en bunt opprettes med opprinnelsen 42 - Inngående regnskapsdokument uten noe debeteller kreditbeløp, settes bunten til Sperret for å unngå at tomme bunter oppdateres automatisk.
Nasjonale filer
Oppdaterte standardkontoer
Den norske standardkontofilen som brukes for SAF-T (Standard_account.txt) har blitt oppdatert til
den nyeste versjonen fra Skatteetaten.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Fakturanr fra "Merket"
Det er nå støtte for å bruke Ordrepref.-innstillingen Fakturanr fra "Merket" når man sender til
AutoInvoice. Når en faktura sendes mens denne innstillingen er aktivert, vil alle referanser til faktura-ID,
inkludert fakturaens PDF-filnavn, hentes fra Merket.
Støtte for FIK/GIRO-betalingsinstrukser
Det er lagt til funksjonalitet for å støtte FIK/GIRO-betalinger i Danmark. Du bruker den ved å legge
til girotypekoden i Giro type (4, 15, 71 og 75 er gyldige koder) og betalingskontoen i Postgiro,
begge i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis avsenders land identifiseres som Danmark, vil gyldige
betalingsinstrukser for FIK eller GIRO inkluderes i fakturaen.
Merk: KID-nummeret vil nå inkludere girotypen som forstavelse som angitt i PEPPOL
BIS-reglene, men ellers må det justeres i samsvar med strukturen til betalingstypen.
Støtte for spesialavgift med momsfritak
Kostnader på PEPPOL BIS 3.0-linjenivå må ha samme MVA-sats som selve fakturalinjen. Hvis en
spesialavgift for en fakturalinje skulle være fritatt for MVA, blir den derfor splittet til en egen fakturalinje
med riktig MVA-sats og beløp.
Beholde innstillinger i Aktiver AutoInvoice selv om andre innstillinger konfigureres
Det er nå mulig å beholde eksisterende innstillinger i “Konfigurer valgte bedrifter...” når man angir
nye innstillinger. Standardalternativet er Ikke oppdater som velges når konfigurasjonsvinduet åpnes.
Markeringen for alternativet Ikke oppdater fjernes automatisk når et alternativ velges. Dette betyr at mens
alle de valgte selskapene oppdateres med det nye alternativet, beholdes eksisterende innstillinger slik at det
blir mulig å ha forskjellige innstillinger for de ulike selskapene.
Ordre
Økt lengde på feltet Merket
Lengden på feltet Merket er økt til 50 tegn for å støtte funksjonaliteten i Visma ERP POS.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.
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Generelt
Brukergrensesnitt
Filtrering i binære kolonner (BLOB)
Delen Sammenligningsoperator har blitt utvidet med et Null-alternativ i Utvalg (F9). De tidligere
alternativene kunne forårsake SQL-feil.
Endringer i dialogboksen Utvalg (F9)
Avkrysningsboksene Dagens dato og Nåværende kl. (over redigeringsfeltet Verdi) har blitt erstattet med
en rullegardinliste med følgende elementer: Fast verdi, Dagens dato +/- antall dager og Nåværende
klokkeslett +/- antall minutter.
Krasj under kopiering av felter
Når data ble kopiert fra et felt med en verdi som var lenger enn målfeltet, kunne Visma Business krasje.
Dette er nå rettet opp, Visma Business returnerer nå en melding om at teksten inneholder for mange tegn.
Beregnet kolonne og Formular
Avrunding av verdier i formel
Verdier kan avrundes i feltet Formel i feltene Beregnet kolonne og Tekst/parametre i tabellen
Formularelement. Avrunding legges til med et tilde-tegn (~) og antall desimaler. Hvis antall desimaler
ikke angis, avrundes tallet til et heltall. Avrundingen skal omsluttes av parenteser.
Eksempel i tabellen Beregnet kolonne: (@Column(Pris)~) ville returnere verdien avrundet til et heltall.
Eksempel i tabellen Formularelement: ((@AvgPliktigSalg/100*25)~1) ville returnere verdien
avrundet med én (1) desimal.
Kredittsperre
Ingen advarsel om Kredittsperre når man brukte navn i feltet Kundenr
Det vises ingen advarsel om Kredittsperre når man angir et navn (eller en del av et navn) i feltet Kundenr
i vinduet Ordre. Dette er nå løst.
Problem ned Kredittkontroll ved Lagre om
Når man utførte en Lagre om av en Ordre sammen med utvidet Kredittkontroll, mangler teksten om
blokkert kreditt, og kolonnen Testutfall blir ikke oppdatert. Dette er nå løst.
Overvåkningspunkt
Forbedret unntaksbehandling
Programmet ble lukket ved visning av Overvåkningspunkt, hvis Kilde sideelementnr. i tabellen
Overvåkningspunkt-definisjon henviste til et sideelement som ikke var en tabell.
Visma Business-lenker
Spesialtegn
Noen spesialtegn utenfor det vanlige ASCII-området skapte problemer, men er nå riktig kodet i Visma
Business-lenkene. Dette gjelder for tabeller hvor Primærnøkkel er en strengtype (for eksempel numrene
Produktnr eller Ansvarsenheter). Tidligere ble ikke rader som hadde spesialtegn i primærnøkkelen valgt
på riktig måte når linken ble åpnet.
Merk: Man bør unngå å bruke prosenttegnet (%) i for eksempel Produktnr og
Ansvarsenheter. Fordi prosenttegnet er et spesialtegn i SQL- og URL-koding, kan det
hende at linjene ikke blir valgt når man åpner en Visma Business-link.
Vise riktig bedrift i bedriftsliste ved åpning av lenke
Den aktive bedriften i nedtrekkslisten Bedrift i menyen Hjem blir nå oppdatert når lenken åpner et oppsett
på bedriftsnivå.
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Visma Document Center Dokumentviser
Språk for Dokumentviser i Visma Business
Språket i Dokumentviser er nå det samme som Visma Business-språket.
Standard nasjonale filer
Oppdatert "NorFirm.txt"
Det var tidligere problemer med feil satser i tabellen Merverdiavgift og ugyldig SAF-T avgiftskode i
tabellen Avgiftskode, men de er nå løst i den norske standardfilen for bedriftsdata NorFirm.txt).
Dokumenter
Lagre inngående dokumenter i Client Administration
Det var noen ganger umulig å opprette dokumenter når tabellen Program manglet en Dataområde. Det er
laget en melding som informerer om at man må angi en Dataområde før dokumentet kan opprettes.
Skriv til PDF med Dokumentkopier
Noen ganger kunne et ordredokument peke til en feil fil. Dette skjedde hvis Dokumentkopier ble aktivert
for fakturaer, og en testutskrift til PDF fremdeles var åpen når den endelige fakturaen ble skrevet ut (etter at
ordren hadde blitt endret). Dokumentarkivet ville da fremdeles peke til testutskriften. Dette er nå løst.

Bokføring
Visma.net AutoPay
Feltet "Melding" ikke oppdatert for kontoutdrag
Når kontoutdrag ble importert, ble ikke feltet Melding i tabellen Kontoutskriftsdetalj oppdatert for
ustrukturerte betalinger. Dette er nå løst.
Import av valutakurser
Import av valutakurser mislyktes noen ganger når bankpartneren som ble brukt til å laste ned satsene, ikke
fantes i Visma.net AutoPay (det fantes en bankpartner med banksystemet 95 - Visma.net AutoPay,
men dette var ikke integrert med Visma.net). Dette er nå løst.
Feil bankbeløp etter gebyrtrekk
Beløpet på bankbilaget for inngående betaling i utenlandsk valuta ble feil når betalerens bank hadde trukket
gebyrer (dvs. når beløpet kunden betalte var forskjellig fra mottatt beløp). Dette er nå løst.
Bankavstemming
Gjenstående desimaler etter avstemming
Avstemmingen kunne for noen beløp føre til at 0,01 ble stående igjen i feltene for Avstemming restbeløp.
Dette er nå løst.
Merverdiavgift
Flytt sperredatoen
Alternativet Flytt sperredatoen i utskriftsdialogboksen for Mva-melding ble ikke utført når Mva-melding
bare hadde 0-verdier. Dette er nå løst.
Kostn.beløp påvirket MVA Differanse
Kostn.beløp som ble generert av Avg.kode med en Kostn. %, påvirket MVA Differanse i
Hovedbokstransaksjon. Dette skjedde når det ikke ble angitt noen Kostn.konto i tabellen Merverdiavgift.
Dette er nå løst.
SAF-T (bare for det norske markedet)
XML-elementet NumberOfEntries (<n1:NumberOfEntries>)
XML-filen som ble produsert av Eksporter SAF-T, viste antall Hovedbokstransaksjon i stedet for antall
Bilag. Dette er nå løst.
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Utelatte XML-elementer
Eksporter SAF-T eksporterte ikke XML-elementene GroupingCategory (<n1:GroupingCategory>) og
GroupingCode (<n1:GroupingCode>). Dette er nå løst.
Overflødige forekomster av XML-elementene CustomerID og SupplierID
Eksporter SAF-T eksporterte XML-elementene CustomerID (<n1:CustomerID>) og SupplierID
(<n1:SupplierID>) i linjene (<n1:Line>) under hovedboksposter (<n1:GeneralLedgerEntries>)
for alle linjer, og ikke bare for linjer med en hovedbokskonto knyttet til kundereskontro og/eller
leverandørreskontro. Dette er nå løst.
IB utelatt på resultatkontoer
Eksport til SAF-T tok ikke med inngående balanse på resultatkontoer. Dette er nå løst.
Manglende Avg.kode når 0% mva.
Eksport til SAF-T utelot elementer under <n1:TaxInformation> hvis raden i tabellen
Hovedbokstransaksjon hadde en mva.kode med 0% mva. Dette er nå løst.

Logistikk
Ordre
Slette plukkede/ferdigmeldte ordrelinjer
Funksjonstilgangsbegrensningen Slette plukkede/ferdigmeldte ordrelinjer fungerer nå som den skal.
Kostprispåslag med Prisenhet
Kostprispåslag blir nå korrekt distribuert og beregnet for ordrelinjer der Prisenhet er angitt.
Kreditnota med Prisenhet 5 - Nettovekt
Nå er det mulig å legge til et produkt med Prisenhet 5 - Nettovekt i en kreditnota, og behandle den på
samme måte som andre prisenheter.
Sletting/redigering av Ordrelinje med ikke-Lager Produkt
Ordrelinje med Beh.måte 2 = Unntas lagerhåndtering kunne bli slettet og Produktnr kunne bli endret
eller slettet, selv etter at ordrelinjen var ferdigmeldt. Forsøk på å slette Ordrelinje/ endre Produktnr for
slik Ordrelinje vil nå bli blokkert.
Sperre redigering av innkjøpsordre mens godkjenning pågår
Redigering av innkjøpsordre er låst mens godkjenning pågår. Ordrestatus 2 settes til Låst/overført og
fjernes etter statusoppdatering fra Visma.net Approval.
Manuell ferdigmeldingsdato
Funksjonen Manuell ferdigmeldingsdato fungerer nå for ordrelinjer som er unntatt fra lagerhåndtering
med Trans.type = 5 - Vareforbruk.
Delsummer og totaler for kolonner - tabellen Ordrelinje
Dekn.bidrag ble vist i delsummer per ordre, men det kom ikke noe dekningsbidrag totalt på totaler-linjen
når man brukte Sortering (F7) og bruddlinjer. Dette er nå løst.
Visma.net AutoInvoice
Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice-behandling
Behandlingen Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice har blitt endret. Tidligere valgte/sendte den alle
kvalifiserte kunder i tabellen Aktør, nå vil den bare se i merkede rader etter kvalifiserte kunder.
Forfallsdato i kreditnota
<PaymentDueDate> har blitt fjernet fra XML-innholdet for å unngå valideringsproblemer ved sending av
kreditnotaer.
Feil beregning av totalrabatt i faktura-XML-filen gir valideringsfeil
Feil beregning av totalrabatt førte til at validering av fakturaer mislyktes, noen ganger uten at ordren hadde
noen totalrabatt. Faste problemer omfatter avrunding av linjebeløp, Standardpris = 0, Bruttoordreproblemer og behandling av rabatter på kreditnotaer. Beregningen gjøres nå bare når ordrehodet har en
totalrabatt.
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Feil avrunding av MVA-beløp
Noen ganger ble MVA-beløpet i ordrehodet feil avrundet når det tredje desimaltallet var 5, slik at
valideringen feilet. Alle MVA-beløp i XML-filen der det tredje desimaltallet er 5, blir nå rundet oppover.
Ordrematch
Feil leverandørfaktura oppdatert med Ordrematch-status 6 - Avvist
Når tabellen Dokument hadde flere rader (dvs. leverandørfakturaer) med samme Ordrenr, var det
alltid raden med det laveste Dok.nr som fikk endret sin Ordrematch-status til 6 - Avvist når
en faktura som tidligere hadde blitt ordrematchet, ble avvist. Den faktiske raden i tabellen Dokument
som ble ordrematchet, ble ikke oppdatert med Ordrematch-status 2 - Pågår eller 4 - Utenfor
toleransegrense. Dette er nå løst.

Teknisk
Flytte servere
Det manglet skript for flytting av servere
Konverteringsskriptene for flytting av servere manglet fra Visma Business produktlinjeinstallasjonsmediene i 14.01.x-versjoner. Nå er de tilgjengelige igjen i mappen \Moving servers.
Konfigurasjonsfiler
Feil versjonsreferanser i filen vbus.exe.config i 14.01.1
Versjonsreferansene i filen vbus.exe.config var feil i Visma Business-versjon 14.01.1. Det førte for
eksempel til feil med Visma ERP POS. Dette er nå løst.
SQL Server-driver
Oppdatert driver for SQL Server Native Client
SQL Server Native Client 11.0 er oppdatert i Visma Business produktlinje-installasjonen og brukes som
standard i nye installasjoner og oppgraderinger.
Visma Cloud Gateway (VCG)
Visma Cloud Gateway (VCG) og instanser
Når URL-en til en instansiert VCG-adresse ble oppgitt, og instansnavnet også var angitt i konteksten,
oppstod det et unntak ved tilkobling til Visma.net. Dette er nå løst.
Adgangsinformasjon
Adgangsinformasjon lest feilaktig fra Visma User Directory
Visma Business kunne hente feilaktig adgangsinformasjon fra Visma User Directory, når Aggregerte
adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av rettigheter) ikke var valgt under feltet
Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. Dette er nå løst.
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Kapittel

3

Visma Business 14.01.2
Emner:
•

Forbedringer

I 14.01.2-versjonen av Visma Business har vi én viktig forbedring relatert
til aktive sesjoner.
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Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Teknisk
Active sessions
Aktive sesjoner ble ikke lukket
Aktive sesjoner av typen 4 - Service ble ikke lukket korrekt, noe som kunne føre til
innloggingsproblemer for brukere. Dette er nå løst.
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4

Visma Business 14.01.1
Emner:
•

Forbedringer

I 14.01.1-versjonen av Visma Business har vi forbedringer relatert til
Visma.net AutoInvoice-integrasjonen, Visma.net AutoPay-integrasjonen og
generelle kvalitetsforbedringer.
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Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Generelt
Brukergrensesnitt
Lime inn rader i tom tabell
Innliming av flere rader i en tom tabell var ikke mulig. Dette er nå løst.

Bokføring
Visma.net AutoPay
Oppsett hentet fra feil bankpartner
Ved import av avregninger for utgående betalinger ble valget for Automatisk oppdatering av bunt for
avregninger fra Visma.net AutoPay under EBF-behandling alltid hentet fra den første bankpartneren.
Dette er nå løst.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Beregning av totalrabatt
Beregning av totalrabatt for faktura-XML hadde en feil som i enkelte tilfeller kunne resultere i feilaktig
beløp. Dette er nå løst.
Ordre
Fordelte rabatter
Ved fakturering av en ordre med ordretype 1 - Normalordre ble ikke feltene for Fordelte rabatter
korrekt lagret i tabellen Ordredokumentlinje, noe som kunne medføre problemer ved sending av faktura til
Visma.net AutoInvoice.

Teknisk
BIG
BIG-utvidelser førte til uventet lukking av Visma Business
Visma Business ble uventet lukket under forhåndsvisning av utskrift, hvis sideelementet hadde brudd- eller
totallinjer og BIG-utvidelser var i bruk. Dette er nå løst.
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Kapittel

5

Visma Business 14.01.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner
Endrede funksjoner
Forbedringer

I 14.01.0-versjonen av Visma Business har vi endringer og forbedringer for
hele programmet.
Ny funksjonalitet:
•
•
•
•

Import av standardoppsett i forbindelse med oppgradering
Lenker for åpning av et bestemt oppsett i Visma Business
Godkjenn betaling og faktura i ett trinn
Bankavstemming (for pilottesting)

Områder med viktige endringer:
•

Visma User Directory som standard for brukerbehandling

Viktige forbedringer i denne versjonen:
•
•

Forbedringer i Visma.net AutoInvoice, Visma.net AutoPay og
Visma.net Approval-integrasjoner
Forbedringer innen logistikk og regnskap
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Generelt
Visma Business-lenker
Åpne oppsett i firmakontekst ved hjelp av lenker
Visma Business støtter nå lenker til programinnholdet. Visma Business-lenker vil automatisk åpne et
bestemt firma- og oppsettvindu. Det støtter også utvalg.
Visma Business-lenker har to alternative formater
Web-format (HTTP)
Web-formatet tilsvarer lenken du får når du bruker Få delbar lenke. En webkobling fungerer best
hvis du deler den per e-post, chat eller en annen kanal. Den vil åpnes i en nettleser og omadresseres til
vismabusiness-protokollen.
Eksempel
http://[applicationServer]/VismaBusiness/show?[parameters]
Merk: Hvis du vil aktivere omadressering av lenken, må det aktiveres separat. Se Setting up
Visma Business links i installasjonsveiledningen.
Visma Business-protokollformat
I regneark, rapporter eller andre programmer er det for eksempel mulig å bruke lenker i vismabusinessprotokollformatet. Det går vanligvis raskere å åpne dem siden de går direkte til Visma Business uten å åpne
en nettleser for konverteringen. De har imidlertid begrenset støtte i meldingsprogrammer som er de som
anbefaler webkoblinger.
Eksempel:
vismabusiness:show?[parameters]
Parameterne varierer avhengig av oppsettet og valget du opprettet lenken fra. Hvis du vil vite mer om
parameterne, kan du se Følg lenke (Shift+Ctrl+O) i Visma Business hjelp (F1).
Få delbar lenke
Med kommandoen Få delbar lenke i fanen Hjem genereres en lenke som kopieres til utklippstavlen.
Denne kan så limes inn hvor som helst, og andre brukere kan få tilgang til den samme informasjonen hvis
du vil at de skal se på den.
Åpne Visma Business med en lenke
Du kan bare åpne en Visma Business-lenke hvis du har installert Visma Business. Hvis du ikke har en
installasjon av Visma Business, for eksempel på en mobilenhet, kan du ikke åpne lenkene.
Lenker åpnes vanligvis ved å klikke dem, men hvis du har kopiert en lenke til utklippstavlen, kan du bruke
kommandoen Følg lenke (Shift+Ctrl+O) på menyen Fil.
Merk: De vanlige tilgangsreglene gjelder for lenkene. Det innebærer at det er trygt å dele
en lenke fordi det bare er brukere som har tilgang til programmet, selskapet, oppsettet og
dataene i Visma Business som kan åpne den.
Konfigurere lenkekonvertering for Visma Business-lenker
Et lite program som kjører i Internet Information Services (IIS) vil brukes til å konvertere http-lenker til
vismabusiness-protokollen.
Internet Information Services (IIS) og programmet må konfigureres hver for seg. Se Setting up Visma
Business links i installasjonsveiledningen.
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Visma User Directory-integrasjon
Rediger informasjon om bedriftsdata i Visma User Directory
Et behandlingsvalg for Rediger bedrift i Visma User Directory er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger.
Oppsett
Behold markeringer
For tabell-sideelementer har et nytt valg for Behold markeringer blitt lagt til under Andre preferanser.
Når dette er valgt vil det markerte området i en tabell fremdeles være synlig når fokus flyttes til et
annet sideelement. Dette kan være nyttig i steder hvor man jobber med flere tabeller samtidig, f.eks. i
bankavstemming hvor man velger rader i to forskjellige tabeller for matching.

Bokføring
Visma.net AutoInvoice
Støtte for rentenota via Visma.net AutoInvoice
Det er nå mulig å sende rentenotaer via Visma.net AutoInvoice. Under feltet Sendem. for dok. 2 på
kunden, må det før utskrift være markert for sendemåten AutoInvoice for Rentenotaer. Funksjonaliteten
er generelt sett den samme som for sending av fakturaer, og dokumentet vil leveres som en faktura til
mottakeren. Se brukerdokumentasjon for Visma.net AutoInvoice for mer informasjon.
Visma.net AutoPay
Verdi i feltet Bankkonto på bilag
Det er lagt til en ny parameter for Bruk mottakers bankkontonr. for innkommende betalinger fra
Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Denne parameteren bestemmer
om det er betalerens eller mottakerens bankkontonummer som skal oppdateres til feltet Bankkonto i
tabellen Bilag når innkommende betalinger importeres.
Verdi i feltet Valuteringsdato på bilag
Det er lagt til en ny parameter for Bruk rentedato (i stedet for bokf.dato) for innkommende betalinger
fra Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Formålet er at brukere skal
kunne bestemme hvilket prinsipp de vil bruke for å optimalisere bankavstemmingen. Når valgt, brukes
bankens rentedato (<ValueDate>) til å sette verdien i feltet Valuteringsdato på bilagslinjen, ellers brukes
bankens bokføringsdato (<BookingDate>), som er standard virkemåte.
Visma.net AutoReport
Tilleggsoppgave MVA-melding til Visma.net AutoReport
I tillegg til at den norske digitale portalen Altinn mottar MVA-meldinger, kan man også legge inn
tilleggsoppgaver for MVA-melding der. Tilleggsoppgaver kan nå sendes til Altinn via Visma.net
AutoReport. MVA-meldingen skrives ut på samme måte som tidligere, fra dialogboksen MVAkontrollutskrift, men før den godkjennes er det mulig å velge en annen Rapporttype kalt 3 Tilleggsoppgave mva-melding. Når du velger denne rapporttypen, vil Altinn vite at rapporten bare
er et tillegg til den du har levert tidligere, og rapporten vil supplere den tidligere innsendte MVA-oppgaven
for den samme perioden.
Sporbarhet
Forbedret sporbarhet for hovedbokstransaksjoner
Hovedbokstransaksjoner som produseres av behandlingsvalget Oppdater bunt og kommer fra:
•
•
•

Ford.nøkkel
Automatpostering
Periodisering

kan nå spores til det Bilagsnr de kommer fra, via det nye feltet Opprinnelig bilagsnr. som vises i følgende
tabeller:
•

Hovedbokstransaksjon
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•
•
•
•
•
•
•

Kundetransaksjon
Åpen kundepost
Leverandørtransaksjon
Åpen leverandørpost
Driftsmiddeltransaksjon
Bilag
Oppdatert bilag

Teknisk
Standardoppsett
Standardoppsett importeres under installasjon
Standardoppsett blir nå automatisk installert under installasjonen av Visma Business produktlinje.
Standardoppsett er de samme oppsettene som de landsspesifikke oppsettene i en ny installasjon. For
eksisterende installasjoner blir standardoppsett importert parallelt, og bruker et negativt nummerområde i
databasen.
Merk: Hvis et negativt nummerområde allerede brukes i noen av de oppsettsrelaterte
tabellene, vil ikke importen foretas og det vises en feil på slutten av oppgraderingsprosessen.
Oppsett plasseres i mappen 999. Standard layouts i Oppsett-utforsker. Før brukerne kan se oppsettene
må de gis tilgang ved at Oppsettsgruppenr. = -999 tildeles brukerne i tabellen Oppsettsgruppe-medlem.
Merk: Hvis Oppsettsgruppenr. for -999 - Standardoppsett ikke finnes, må denne
opprettes.
Merk: Oppsettsgruppen -999 - Standardoppsett gir tilgang til alle standardoppsett
i alle selskap. Tildel kun oppsettgruppemedlemskap til brukere som har lov til å få tilgang til
dataene. Sett om nødvendig opp tabellen Adgangsgruppe til å begrense tilgangen til tabeller
og felter.
Redigering begrenset for oppsett og mapper med negative numre
I Oppsett-utforsker har redigering av standardoppsett blitt sperret. Dette gjelder for alle oppsett og mapper
i negative nummerområder. Kun Kopier (Ctrl+C) kan brukes til å tillate kopiering av et standardoppsett for
vanlig bruk.
Sperre for bruk av negative primærnøkler i oppsettstabeller
Det er ikke lenger mulig å angi negativ primærnøkkel i tabellene som brukes av standardoppsettene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindu
Vinduskolonne
Vinduselement
Vindusrelasjon
Vindusutvalg
Beregnet kolonne
Mappe
Oversettelse
Sideelement
Sideelement-kolonne
Sideelement-relasjon
Sideelement-utvalg

Visma Business Host for OD MessageQueue
Forbedret logging for Visma Business Host for OD MessageQueue
Valg for Extended message log har blitt lagt til i Visma Business Host for OD MessageQueue. Dette
alternativet muliggjør den utvidede loggen som oppretter/tilføyer til en CSV-fil med kolonner atskilt med |tegnet. Kolonnene inneholder blant annet meldings-ID, tidsstempel for behandling og meldingsteksten.
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Visma Document Storage-integrasjon
Lagt til behandlingsvalg for sletting av alle dokumenter fra Visma Document Storage
Det er nå mulig å slette alle dokumenter som har blitt lastet opp til Visma Document Storage, for eksempel
gjennom Visma.net Approval-integrasjon.
Hvis du trenger mer informasjon, eller vil vite hvordan du gjør det, se Visma Business hjelp (F1) | Slett alle
filer i Visma Document Storage
E-postklient
Outlook som reserveløsning
Et nytt alternativ, Ikke bruk Outlook hvis SMTP feiler, er lagt til under Systemoppl.behandl. i tabellen
Systemopplysninger. Dette hindrer at Outlook startes som en reserve-e-postklient hvis SMTP-sending
feiler, for utskrifter hvor Sendem. for dok. 1 = E-post.

Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Generelt
Visma Business produktlinje installasjon
Visma User Directory som standard for brukeradministrasjon
Et nytt valg er lagt til i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen, for Åpne Visma
Business og kjør veiviseren Eksporter til Visma User Directory etter at installasjonen er fullført.
Dette alternativet er som standard aktivert for nyinstallasjoner, og ved oppgraderinger hvis Visma User
Directory ikke allerede er aktivert. Veiviseren for Eksporter til Visma User Directory vil da startes etter at
installasjonen er avsluttet.
Logg på
Fjernet menyelementet Bytt bruker
Funksjonaliteten Bytt bruker har blitt fjernet fra Visma Business.
Visma.net Approval-integrasjon
Visma Document Storage aktivert for ordredokumenter er ikke lenger påkrevd
Behandlingsvalget Send til Approval krever ikke lenger at Visma Document Storage aktivert for
ordredokumenter er aktivert under feltet Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift. Det er tilstrekkelig at
Visma.net Approval aktivert er satt når behandlingsvalget Send til Approval kjøres.
Nasjonale filer
"Standard"-bruker fjernet
"Standard"-brukeren har blitt fjernet fra alle nasjonale filer (xxxsys.txt) siden GDPR ikke tillater anonyme
brukere.
Norske standardoppsett
De norske standardoppsettene (norstd.txt og norlay.txt) er nå konvertert til Nordic Cool. Det har også blitt
lagt til noen nye oppsett i standarden, og oppdatert med en ny side for Visma Community.
Endret til å bruke "Mva-melding"
Det gamle begrepet "Omsetningsoppgave" (og tilsvarende) har blitt endret til "Mva-melding".
Rentenotaformularer
De norske standardformularene for rentenota har blitt endret til å skrive ut kolonnen Rentebeløp denne
kjøring i stedet for Rentebeløp (siden dette er et akkumulert beløp).
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EDI-klokke
Sikker pålogging implementert for oppstartsparametrene /EDI og /R
Sikker pålogging brukes ved å kryptere brukerens passord med SQL-passordkryptering (v.hj.a.
Visma.Business.PasswordEncrypter.exe som ligger i programmappen). Bruk av sikker
pålogging krever bruk av parameteren /SP etterfulgt av det krypterte passordet.
Lisens
Lisens med navngitte brukere
Det ble ikke utført noen datavalidering når en bruker, som kun hadde logistikkmoduler, fakturerte en ordre
med Direkte oppdatering av bunten. Oppdateringen av bunten ble utført uavhengig av om det fantes feil
som f.eks. manglende Regnskapsperiode. Valideringen vil nå bli gjennomført så lenge lisensen (men ikke
nødvendigvis brukeren) inneholder regnskapsmoduler.

Bokføring
Visma.net AutoPay
Betaling av skatt
Det er lagt til et nytt alternativ for Betalingsmottaker skatt under feltet Lev.pref. i tabellen Aktør. Når
betalinger lastes opp til Visma.net AutoPay for en leverandør hvor Betalingsmottaker skatt er markert,
vil betalingene merkes som innbetaling av skatt. Dette erstatter den tidligere løsningen (implementert
i versjon 13.10.0) hvor kontrollen ble gjort mot kolonnen Leverandørnr. avgiftsoppgjør i tabellen
Bedriftsopplysninger.
Valutaavvik bokført for utenlandske innkommende betalinger
Valutaavviket (agio) bokføres nå automatisk på en egen bilagslinje når feltet Beløp for banktransaksjonen
avviker fra feltet Beløp på bilagslinjen for kundebetalingen.
Merverdiavgift
Avgiftskode med Kostn. % = 100
Kostnadsbeløpet for en Avgiftskode der Kostn. % er satt til 100, ble ikke bokført til Kostn.konto angitt i
tabellen Merverdiavgift. Dette har blitt endret slik at kostnadsbeløpet nå vil bli bokført.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Nytt AutoInvoice behandling-alternativ for "Utelat PDF-dokument ved sending"
For å overholde PEPPOL BIS 3.0-faktureringsreglene, har det blitt lagt inn et nytt valg for Utelat PDFdokument ved sending under AutoInvoice behandling. Når dette alternativet er aktivert blir det ikke
opprettet noe PDF-dokument, slik at kun XML-data og vedlegg inkluderes i overføringen til Visma.net
AutoInvoice. Innstillingen brukes ved sending av ordrer, fakturaer og rentenotaer.
Merk: Hvis dette alternativet aktiveres, får fakturasendingen merkbart bedre ytelse
sammenlignet med når sending av PDF er inkludert.
Ikke send KID til AutoInvoice
AutoInvoice-behandlingen Ikke send KID til AutoInvoice er lagt til under feltet EBF-behandling i
tabellen Bankpartner. Dette betyr at det i tillegg til et globalt alternativ for ikke å legge til KID i fakturaXML-filen, er mulig å differensiere basert på bankpartner.
Merk: Hvis Bankpartnernr som er angitt for enten kunde eller i Bedriftsopplysninger,
ikke har satt dette alternativet, vil Visma Business se i AutoInvoice behandling etter
verdien for Ikke send KID til AutoInvoice.
Støtte for sending av PEPPOL BIS 3.0-fakturaer uten mva-registrering
For å sikre at fakturaer består valideringen når avsender ikke har noe MVA-nummer, er det blitt introdusert
en ny innstilling i AutoInvoice behandling for Ikke MVA-registrert. Når denne er angitt, vil alle
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elektroniske fakturaer som sendes kun inneholde en MVA-kode som er spesifikk for selskap uten MVAregistrering, og dette gjør at valideringen i PEPPOL BIS 3.0 ikke vil kontrollere MVA-nummer.
Merk: Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke fakturaen inneholde MVA-beløp. Hvis
den gjør det, vil fakturaen feile.
Støtte for ordreoverføring med PEPPOL BIS 3.0
Det er lagt til støtte for PEPPOL BIS 3.0. Visma Business vil fremdels kunne sende og behandle PEPPOL
BIS 2.0-dokumenter.
Minsteantall inkludert ved sending av produktkatalog
Minsteantall inkluderes hvis den har en verdi på en prisrad som kvalifiserer for inkludering i
produktkatalogen.
Produkter uten pris inkludert i produktkatalogen
Tidligere måtte produkter ha en pris for å kunne inkluderes i en produktkatalog. Nå blir alle de valgte
produktene inkludert, selv om ingen pris blir funnet.
Samlefaktura med ulike rabattsatser
Det er nå støtte for samlefakturaer hvor hver ordre har en egen rabattsats. Legg merke til at XML-fakturaen
kun inneholder rabattbeløpet, ikke rabattsatsen, men at beløpene er korrekte. Den visuelle presentasjonen av
totalrabatten ved utskrift, er uendret.
GLN/GS1 nr. brukes til oppslag i inngående ordrer og kataloger
Ved behandling av inngående ordrer eller kataloger vil identifisering av avsenderen nå inkludere et oppslag
i GLN/GS1 nr. basert på data i XML-filen. Hvis det må opprettes en ny Aktør, blir også GLN/GS1 nr.
oppdatert hvis det identifiseres i XML-filen.
Starte nettleser etter å ha lukket dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto
Siden Konfigurere AutoInvoice-konto ikke lenger brukes til å opprette AutoInvoice-kontoer, har oppstart
av det innebygde grensesnittet i en nettleser i forbindelse med lukking av dialogboksen blitt deaktivert.

Teknisk
Visma Business Services (VBS)
Henting av stien til filen plugins.xml
Visma Business Services og Visma Debug Host henter nå stien til filen plugins.xml fra Windowsregisteroppføringen (...\Visma\Visma Business\[InstanceName]\Miscellaneous
\PLUGINS_PATH). Dermed er funksjonaliteten samsvarende med Visma Business. Hvis PLUGINS_PATH
ikke er angitt i Windows-registry, vil Visma Business Services og Visma Debug Host lese verdien fra sine
egne konfigurasjonsfiler. Plugins.xml er en fil som behandler programutvidelsene, for eksempel de som
opprettes med Data Model Extension (DME).
Visma.net AutoInvoice
Bedre sikkerhet for innebygd godkjenning
For å styrke sikkerheten med det innebygde Visma.net AutoInvoice-grensesnittet, har godkjenningsmetoden
blitt endret etter anbefaling fra Visma.net AutoInvoice. Det er ingen endring i funksjonaliteten, og ingen
synlig endring for brukerne.
Eksporter til Visma User Directory
Ny pålogging etter eksport til Visma User Directory
En ny melding har blitt introdusert etter at Eksporter til Visma User Directory-veiviseren har kjørt, for å
lukke Visma Business eller forbli pålogget med gjeldende Visma Business-påloggingsinformasjon. Det er
ikke lenger mulig å logge rett på Visma User Directory etter Eksporter til Visma User Directory uten å
lukke Visma Business først.
SQL Server-driver
ODBC-driver endret til SQL Server Native Client 11.0
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SQL Server Native Client 11.0 er lagt til som forutsetning for installasjon av Visma Business produktlinje,
og brukes som standard i nye installasjoner og oppgraderinger. Driver er endret for å støtte TLS 1.2protokoll. Tidligere var SQL Server-driver standard.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Generelt
Felles tabeller
Tabellen Aktør som fellestabell – sletting av kunde
Når tabellen Aktør var delt mellom flere klienter, ble man ikke hindret i å slette Kundenr fra et
klientselskap hvis kunden hadde transaksjoner på en annen klient. Dette er nå løst.
Utfyllingsregler
Utfyllingsregler i feltet Kreditnota i tabellen Ordre
Det var ikke mulig å sette feltet Kreditnota utfylt ved bruk av Utfyllingsregler i tabellen Ordre. Dette er
nå løst.
Jobbplanlegger
Åpne oppsettvindu fra tabellen Jobb
For å gjøre det enklere å se hva en planlagt jobb vil behandle, kan man nå åpne oppsettvinduet som brukes
av jobben, ved å bruke behandlingsvalget Gå til detaljer. Fordi oppsettet alltid åpnes i firmakontekst, kan
oppsettet bare åpnes hvis Bedriftsnr, Vindusnr og Sideelem.nr er utfylt for jobben.
XML-visningsprogram
Visningsprogrammet for faktura var ikke oversatt
XML-visningsprogrammet for faktura er nå oversatt til fem språk: norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk.
Denne forbedringen er gjort for tabellene Dokument og Inngående regnskapsdokument.
Overvåkningspunkt
Flere statuser fra Visma Document Center til Overvåkningspunkt
Overvåkningspunkt har blitt utvidet med fire nye Visma Document Center-statuser (finnes under feltet
Ekstern kilde i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon):
•
•
•
•

4
5
6
7

-

Document
Document
Document
Document

Center
Center
Center
Center

-

venter på godkjenning i Visma.net
sender til Visma.net Approval
forfalte fakturaer
fakturaer som forfaller innen 5 dager

Visma User Directory
VBS behandler ikke tilgang gitt til Organization i Visma User Directory
Når en bruker hadde adgang tildelt for Organization i Visma User Directory, kunne ikke brukeren logge på
Visma Document Center når Visma User Directory var deaktivert i Visma Document Center. Dette er nå
løst.
Opprette ny bedrift med aktiv Visma User Directory-integrasjon
Ved opprettelse av nytt firma og aktiv Visma User Directory-integrasjon, ble ikke feltene Org.nr og
Landnr umiddelbart oppdatert i tabellen Bedrift. Dette er nå løst.
Visma.net Approval-integrasjon
Advarsel ved sletting av ordre med aktiv Approval-oppgave
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Sletting av ordre tillates ikke, og en advarsel vil gis, hvis ordren har en aktiv Approval-oppgave med
Approval-status lik en av de følgende:
•
•
•

1 - Sendt
2 - Venter på arbeidsflyt
3 - Venter på godkjenning

Ordrevedlegg støttes i Visma.net Approval
Ordrevedlegg blir nå inkludert i Approval-forespørsel.
GDPR
Forbedret sletting av data
Ved kjøring av behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata fra tabellen Aktør, ble ikke rader slettet i
tabellen Aktivitet for aktører med aktuelt Lev.nr. Dette er nå løst.
Endringslogg
Endringslogg og manglende e-postoppsett
Når en e-post sendes fra endringsloggen uten at man finner noen e-postkonfigurasjon, viser statuslinjen nå
en melding som beskriver situasjonen.
Avsenders adresse i e-postvarsler fra endringslogg
Når en e-post sendes fra endringsloggen, hentes nå riktig Fra-e-postadresse fra tabellen E-postinnstillinger
bedrift for den aktive bedriften. Tidligere ble ved en feil Fra-e-postadressen hentet fra første rad i tabellen
E-postinnstillinger bedrift.
Oppsett
Eksport og import av oppsettsmapper inkludert alt innhold
Hvis man eksporterte en oppsettsmappe og deretter importerte den til 'vbsys', ble kun hovedmappen
opprettet uten undermapper og oppsett. Dette er nå løst.

Bokføring
Visma.net AutoPay
Innenlands betalinger med IBAN
Når innenlandske betalinger sendes via Visma.net AutoPay, brukes nå feltet IBAN hvis begge feltene
Bankkonto og Postgiro er tomme.
Manglende valuteringsdato for innkommende betalinger
For noen svenske banker (som Nordea) vil <ValueDate> og <BookingDate> i innkommende betalinger
fra Visma.net AutoPay kun være angitt på buntnivå, og ikke være spesifisert for hver betalingslinje.
Disse datoene på buntnivå vil nå brukes til bokføring hvis det ikke finnes noen datoer på de enkelte
betalingslinjene.
Manglende matching av innkommende betalinger
For innkommende betalinger uten KID-kode, men med en verdi i taggen <InvoiceNumber>, ble ikke den
matchende åpne kundeposten funnet. For å kunne håndtere denne typen betalinger, behandles de nå på
samme måte som betalinger med tekstinformasjon (dvs. utfylt <InfoMessage>).
Visma.net AutoReport
Feil ikon for behandlingsvalget Opprett mva.betaling
Ikonet for behandlingsvalget Opprett mva.betaling var identisk med ikonet for behandlingsvalget Send på
nytt til AutoReport. Dette er nå løst.
Eksporter
Eksport av Hovedbokssaldo med Maestro IMP-fil

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Business 14.01.0 | 32

Hvis en Hovedbokskonto inneholdt et ","-tegn i feltet Navn, ville eksport av hovedbokssaldo ved hjelp av
en Maestro IMP-fil legge inn ekstra anførselstegn i eksportfilen. Dette er nå løst.
Eksporter SAF-T - MVA-koder med MVA-kompensasjon
Når en Avgiftskode var koblet til en Merverdiavgift som var merket med 2 - Benytt mvakompensasjon, ble ikke dette reflektert i SAF-T-filen. Dette er nå løst.
Splitt åpne poster
Avrunding ved Splitt åpne poster
Ved kjøring av behandlingsvalget Splitt åpne poster for fakturaer med Restbeløp i valuta, kunne det
forekomme et Avrundingsbeløp som ble distribuert til en egen Åpen kundepost. Nå vil Avrundingsbeløp
bli postert til Avrundingskonto i stedet for at det opprettes en ny Åpen kundepost.
Ordrenr. ble ikke kopiert til en ny Åpen kundepost
Når behandlingsvalget Splitt åpne poster ble kjørt, ble ikke feltet Ordrenr fra kildens Åpen kundepost
kopiert til den nye raden i Åpen kundepost. Dette er nå løst.
Bilagsregistrering
Beløp i valuta 2 fikk reversert fortegn på betalinger
Ved bokføring av betaling for en kreditnota ved hjelp av et oppslag i feltet Motref. i tabellen Bilag, fikk
feltet Beløp i valuta 2 reversert fortegn. Dette er nå løst.
Oppdatering av Beløp ekskl. mva og Mva-beløp
På bilagslinjen ble ikke feltene Beløp ekskl. mva og Mva-beløp oppdatert ved endring av Debet avg.k.
eller Kredit avg.k. som IKKE er relatert til et Mva nr i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst. Beløp
ekskl. mva vil nå i stedet settes = Beløp og Mva-beløp = 0.
Bilagsserienr i bunt
Bunter opprettet fra behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo, inneholdt ikke feltet
Bilagsserienr. Dette er nå løst.
Driftsmiddel
Aktiver driftsmiddel
Når behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel ble kjørt fra tabellen Driftsmiddel, inneholdt den opprettede
bunten en overflødig bilagslinje med postering mot Avrundingskonto. Dette er nå løst.
Mva-melding
Avrunding på Mva-melding og bilagsbeløp
Fordi avrundingen i en utskrevet Mva-melding og på Bilag bruker ulike metoder, kunne resultatet i Mvamelding og beløpet som ble bokført på Avg.oppgj.konto bli ulikt. Dette er nå løst.
Merverdiavgift
Grunnlag for Mva-beløp ikke beregnet
Feltet Grunnlag for mva.beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon ble ikke beregnet for transaksjoner for
kontantrabatt. Dette er nå løst.

Logistikk
Ordre
Forhåndsbetaling og totalrabatt angitt som beløp
Totalrabattbeløp ble beregnet feil på sluttfakturaen etter utskrift av forhåndsbetalingsfaktura. Dette er nå
løst.
Totalrabattbeløp manuelt angitt etter fakturert forhåndsbetaling
Feltet Totalrabattbeløp ble satt til 0 etter at utskrift av forhåndsbetalingsfaktura, derfor måtte brukeren
legge dette inn igjen manuelt i den faktiske fakturaen. Dette er nå løst.
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Ordre opprettet for ikke-eksisterende aktør
Det var mulig å registrere en Ordre mot en ikke-eksisterende Aktør. Dette er nå løst.
Merk: Det samme gjelder for hovedbokskontoer og driftsmidler. Ingen transaksjoner kan
føres hvis de ikke allerede har blitt lagret.
Behandling av avviksbeløp ved fakturering av flere fastprisordrer
Produkttransaksjonsbeløpet som ble opprettet fra et avviksprodukt på en fastprisordre, ble beregnet feil
hvis det var flere ordrer hvor avviksprodukter ble fakturert i samme operasjon. Alle fastprisordrer med
avviksprodukt blir nå behandlet separat og på riktig måte.
Faktura skrevet ut til Excel
Når faktura skrives ut til Excel, blir nå feltet Formularnr og tabellen Ordredokumentformel fylt ut.
Tidligere var det ikke mulig å skrive ut en faktura på nytt senere hvis fakturaen opprinnelig ble skrevet ut til
Excel, fordi den manglet informasjon.
Avg. og bokf.gr. for et strukturprodukt på en produksjonsordre
Når produksjonsordre genereres fra en salgsordre, blir nå Avg. og bokf.gr. for et strukturprodukt hentet fra
strukturen når det er angitt. Tidligere ble det alltid hentet fra produktet.
Valuteringsdato på Bilag som kommer fra Kassert
Valuteringsdato for bilag som kommer fra Kassert for ordrer der Trans.type er 2 - Utleie eller 3 Utlån, ble satt til Ferdigm.dato (som kunne være flere måneder eller til og med år tidligere). Dette har
blitt løst slik at Valuteringsdato settes til dagens dato.
Standardpris ikke angitt ved bruk av Ikke beregn rabatt ut fra standardpris
I et spesifikt scenario når en ordrelinje ble lagret før antallet ble angitt, ville ikke Standardpris på
ordrelinjen bli angitt hvis Ikke beregn rabatt ut fra standardpris var angitt under behandlingsmåte på
produktet. Nå blir Standardpris angitt når man først legger til antall, også når denne behandlingsmåten
brukes.
Serienumre ikke med på utskrift
En større økning i størrelsen på kolonnen Beskrivelse i formularet kunne føre til at noen serienumre ikke
ble skrevet ut på ordredokumenter. Dette er nå løst.
Visma.net AutoInvoice
Avgiftsbeløp ble fordelt feil i avgiftskategorier
Hvis en faktura hadde både avgiftskode E og Z, ville det avgiftspliktige beløpet bli fordelt mellom
kategoriene.
Postgiro feil tilordnet for faktura
Feltet Postgiro i tabellen Bedriftsopplysninger blir nå bare tilordnet for fakturaer hvis avsenderens land er
Sverige.
Feil MVA-beløp i bruttoordrefaktura
I enkelte tilfeller ga omberegning til nettobeløp i bruttoordrefakturaer feil sum for ordrelinjens MVA-beløp
etter avrunding. Ved oppretting av XML-fakturaen, gjøres nå en korrigering i fakturabeløpene hvis dette
problemet oppdages.
Faks fra selgerkontakt forårsaket feil
Hvis Selger/innkjøper-aktøren inneholdt en verdi i feltet Faksnr, feilet sendingen selv om feltet Faksnr
ikke lenger inngår i utdataene.
Lev.alt.nr ikke kontrollert ved ordresending
Når en ordre sendes, blir leveringsalternativet på ordrelinjen nå brukt til å få riktig GTIN item no fra
tabellen Leveringsalternativ.
Feil priser i produktkatalog
Hvis en kunde som ble valgt for en produktkatalog, også hadde et Lev.nr angitt på den samme aktøren,
kunne katalogen inneholde flere forekomster av det samme produktet med feil priser. Priser med Lev.nr blir
nå ignorert når produkter legges til i produktkatalog.
Forfallsdato feil angitt i kreditnota
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Kreditnotaer i PEPPOL BIS 3.0 hadde Forfallsdato på feil sted i XML-filen, noe som kunne føre til at
mottakerne ikke identifiserte den riktige forfallsdatoen.
Enhetskode ved behandling av innkommende produktkatalog
Enhetskode blir nå oppdatert i tabellen Inngående produktdata når en innkommende produktkatalog
behandles.
Minsteantall ved behandling av innkommende produktkatalog
Minsteantall ble tilordnet feil fra innkommende produktkatalog. Dette blir nå riktig oppdatert i tabellen
Inngående produktdata, hvis verdien finnes i den innkommende produktkatalogen.
Kreditnota med konfigurert mapping av note
Hvis note hadde blitt konfigurert via AutoInvoice mapping tool, ville sendingen av en kreditnota
feile. Dette er nå løst.
Feil kjøperinformasjon ved fakturering med gammelt format
Hvis en ordres Kundenr var identisk med et Aktørnr, ville kjøper-delen under ordreinformasjon i Visma
XML-fakturaen inkludere adresseinformasjon fra tabellen Aktør for Aktørnr i stedet for å bruke kundens
adresse.
Avrunding med totalrabatt
Avrundingsproblemer som oppstod når en totalrabatt ble brukt, har blitt rettet opp ved å bruke Fordelte
rabatter til å beregne rabattbeløpet i XML-filen.
EDI
EDI-klokke leser IMPORTS som første mappe
IMPORTS-mappen er nå den første som leses av EDI-klokken når den startes. Dermed lagres alle relevante
Aktør-data før ordren opprettes fra EDI-filen.
Ordrematch
Identifiser ordrelinjefrakt på innkommende fakturaer fra Visma Document Center med Ordrematch
Ordrematch-funksjonaliteten behandler nå fraktkostnadene som en normal fakturalinje.

Teknisk
XML-visningsprogram
Faktura-XML kunne ikke alltid åpnes
Det er nå mulig å se Faktura-XML-feltinnholdet i tekstformat, uavhengig av XML-formatet.
Visma Business Services (VBS)
Behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel eksponert for VBS
Behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel er nå helt tilgjengelig med parametere i VBS. Delen som
initialiserer sluttdatoene, er ikke tilgjengelig fra VBS.
Visma.net-konfigurasjon
Forbedringer for behandlingsvalget Aktiver Visma.net
Det er gjort flere forbedringer i Aktiver Visma.net-veiviseren:
•
•
•
•
•
•
•

Søk etter selskap er forbedret
Kunde-ID for lisens er lagt til i dialogboksen
Windows Message Queue-adresse er lagt til i dialogboksen
Antall meldinger i Microsoft Message Queuing (MSMQ) hentes når dialogboksen åpnes
Kolonnen Visma.net bedrifts-ID er lagt til
Kolonnen Ekstern ID er lagt til
Statustekster har blitt forbedret

Forbedret informasjon om feil konfigurasjon i Visma Business Host for OD MessageQueue
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Visma Business Host for OD MessageQueue (MQ host) vil nå vise en feilmelding i brukergrensesnittet og
loggfilen hvis Windows Message Queue-adresse i tabellen Systemopplysninger viser til en annen server
enn den Visma Business Host kjører på. Adressen kan være feil hvis for eksempel en annen forekomst av
MQ host ble startet på en annen datamaskin eller programmene ble flyttet til en annen server. Det anbefales
å ha alle komponentene på samme server.
Visma Business produktlinje installasjonsprogram
Feilmelding når VUD installeres etter Visma Business
Når VUD ble installert separat etter at Visma Business hadde blitt installert, førte det til en
konfigurasjonsfeil. Dette er nå rettet opp ved at også database-parametere for Visma Business må være
utfylt på konfigurasjonssiden i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.
Feil ved bruk av Microsoft SQL Server som skiller mellom store og små bokstaver
Hvis Visma Business ble kjørt på en Microsoft SQL Server som skilte mellom store og små bokstaver, førte
det til feil under opprettelse av triggere for Master Data Management og Visma Transaction Storage. Dette
er nå løst.
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Kapittel

6

Visma Business 14.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner
Endrede funksjoner
Forbedringer

I versjon 14.00.0 av Visma Business har vi lagt inn endringer, forbedringer
og nye funksjoner gjennom hele programmet.
Nye funksjoner i denne versjonen:
•
•
•

Integrasjon med Visma.net Approval for godkjenning av innkjøpsordrer
Støtte for behandling av andre dokumenttyper sendt gjennom Visma
Scanner
Mulighet for å tildele Visma Business-roller (moduler, oppsettsgrupper
og tilgangsgrupper) i Visma.net Admin når Visma User Directory er
integrert og koblet til Visma.net

Områder med større endringer:
•
•

Standard Påloggingstype for databasetilkobling er endret til
Passordgodkjenning med kryptert passord
Visma On Premises Gateway (OPG) er gitt det nye navnet Visma Cloud
Gateway (VCG).

Større forbedringer i denne versjonen:
•
•
•
•

Sletting av kunde-/leverandørdata er utvidet til også å slette kontakter
og eksterne filer
Mulighet for å eksportere og importere mapper for oppsett, inkludert alt
innhold
Forbedringer i integrasjonene med Visma.net AutoInvoice, Visma.net
AutoPay og Visma.net Expense
Forbedringer innen logistikk og regnskap
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Generelt
Visma.net Approval-integrasjon
Godkjenning av innkjøpsordrer
Det er nå mulig å be om godkjenning av innkjøpsordrer ved hjelp av Visma.net Approval.
Før du kan begynne å bruke Visma.net Approval-integrasjonen, må du ha en lisens. I tillegg må andre
forutsetninger være oppfylt. For mere informasjon om hvordan du konfigurerer integrasjonen, kan du se
Visma Business hjelp (F1) | Visma.net integrations | Visma.net Approval
Oppsettsgrupper og Visma User Directory
Send oppsettsgrupper til Visma User Directory
Under oppgradering blir de relevante Oppsettsgruppe-postene og Oppsettsgruppe-medlem tildelt til
brukere, eksportert fra Visma Business til Visma User Directory (når VUD-integrasjonen er aktivert).
Disse verdiene fra tabellen Oppsettsgruppe (Oppsettsgruppenr. og Navn) vil være synlige i Visma User
Directory-dashboard som serverroller, og dekkes av sikkerhetsloggen.
Hvis Visma Business ikke er integrert med Visma User Directory under oppgraderingen, blir
Oppsettsgruppe og tildelingene deres eksportert som en del av veiviseren for Eksporter til Visma User
Directory. Legge til eller fjerne Oppsettsgruppe for brukere forblir uendret og gjøres fremdeles i Visma
Business, og endringene vil gjenspeiles i VUD.
Merk: Visma User Directory må oppgraderes fra den forrige versjonen samtidig eller før
Visma Business når Visma User Directory er integrert med Visma Business. Det er ikke
mulig å oppgradere bare Visma Business uten Visma User Directory.
Lagt til reparasjonsmodus i Eksporter til Visma User Directory for å oppdatere Visma User Directory
med informasjon for oppsettsgrupper og moduler
Når Visma User Directory-integrasjon er aktivert i Visma Business, er nye alternativer introdusert i
veiviseren for Eksporter til Visma User Directory:
•
•
•

Eksport av Oppsettsgrupper og Oppsettsgruppe-medlem til Visma User Directory
Fullstendig tilbakestilling av Oppsettsgrupper (Oppsettsgrupper og Oppsettsgruppe-medlemmer vil
settes til det samme som i Visma Business)
Eksporter Brukeradgang-moduler til Visma User Directory (skal bare gjøres hvis det feilet under
installasjon)

Oppsettsgruppe-medlem / Moduler og Visma.net
Fjerne "Oppsettsgruppe-medlem" og "Moduler" fra en bruker når Visma.net er aktivert
Visma.net-konseptet med brukergrupper brukes ikke i Visma Business. Visma Business inneholder derfor
de gjeldende brukertilgangsmodulene og Oppsettsgruppe-medlemmene når kunder bruker brukergrupper
i Visma.net. Et Oppsettsgruppe-medlem eller brukertilgangsmoduler tildelt gjennom en brukergruppe i
Visma.net, kan derfor ikke fjernes i Visma Business. Brukeren må fjernes fra brukergruppen i Visma.net, og
deretter må nødvendige moduler og oppsettsgrupper tildeles på nytt.
Redigering
Innsett før- og Innsett etter-kommandoene
Kommandoen Innsett (under HjemRedigering) har endret navn til Innsett før (Ctrl+I). Denne
kommandoen fyller den samme funksjonen som i tidligere versjoner. Det vil si at den setter inn én eller flere
rader over valgte rader. Den nye kommandoen Innsett etter (Shift+Ctrl+I) setter inn én eller flere rader
under de valgte radene. Kommandoen er plassert i en rullegardinmeny under den eksisterende Innsett før
(Ctrl+I)-kommandoen. Begge kommandoene er deaktivert hvis tabellen ikke har en Sort.sekv.nr-kolonne,
eller hvis tabellen ikke har noen rader.
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Bokføring
Visma.net AutoPay
Ansvarsenheter på inngående betalinger
Tabellen Factoringselskap er utvidet med kolonner for alle ansvarsenheter. Dette brukes for postering av
inngående betalinger på ansvarsenheter.
Visma.net AutoReport
Tilleggsinformasjon til Altinn
For omsetningsoppgaver i Norge er det implementert en ny funksjon for sending av tilleggsinformasjon til
Altinn. Altinn krever tilleggsinformasjon i en elektronisk MVA-oppgave når oppgaven er negativ eller har
et avvik i grunnlaget og MVA-beløpet. Dette kunne f.eks. gjelde bruk av middels MVA-sats for fiskeri i
Norge, eller når perioden bare har kreditnotaer registrert. Følgende tillegg er gjort i databasen:
•
•
•
•

Nytt felt Forklaring i tabellen Avgiftstermin.
Nytt felt Forklaring i tabellen Mva-meldingslogg.
Ny makro @forklaring() for MVA-oppgave for å vise forklaringen i papirformat og for å sende
forklaringen elektronisk til Altinn.
Etter at den valgte MVA-perioden er rapportert, flyttes Forklaring til tabellen Mva-meldingslogg
for loggingsformål. Når makroen er lagt til i skjemaet, legges den automatisk til i den elektroniske
rapporten.

Bilag
Støtte for behandling av andre typer skannede dokumenter
Det er implementert støtte for behandling av andre typer skannede dokumenter, når Visma Scanner
brukes for skanning og sending av dokumenter. Funksjonen krever at integrasjoner med Visma.net
AutoInvoice og Visma Document Center er aktivert. Nedlastingen kan aktiveres ved å velge Motta bilag
i dialog til behandlingsvalget Konfigurere AutoInvoice-konto i tabellen Bedriftsopplysninger, eller i
veiviseren for Aktiver AutoInvoice i tabellen Bedrift. Dokumentene lastes ned til tabellen Inngående
regnskapsdokument, der dokumentet kan vises ved hjelp av behandlingsvalget Vis dokument, og bilag
kan opprettes ved å kjøre behandlingsvalget Behandle dokument. For å kunne tildele bilagsnummer når du
oppretter bilag, må du angi bilagsserie i det nye feltet Diverse serie i tabellen Bedriftsopplysninger.

Teknisk
Lisens
TLS 1.2-støtte
TLS 1.2 støttes nå ved tilkobling til lisenssystemet.

Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Generelt
Visma On Premises Gateway
Nytt programnavn - Visma Cloud Gateway
Visma On Premises Gateway (OPG) er gitt det nye navnet Visma Cloud Gateway (VCG).
Single Sign-On pålogging til innebygde sider i Visma.net
Logg inn med Visma.net-godkjenning påkrevd for Single Sign-On pålogging til Visma.net
Single Sign-On pålogging til innebygde Visma.net-sider krever nå pålogging med Visma.net-autentisering.
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Aktør
Automatisk opprettet
En ny innstilling for Automatisk opprettet er lagt til under Aktørbehandl. 2 i tabellen Aktør. Merket
settes automatisk når en ny aktør opprettes fra et inngående dokument. Dette gjelder kunder, leverandører
og kontakter.
Bedriftsdetaljer
Hent bedriftsinformasjon under arbeid med bedrift
Visma Business oppdaterer ikke lenger bedriftsdetaljer fra Visma User Directory når programmet startes.
Med mange bedrifter kunne dette ta lang tid, fordi Visma Business måtte åpne alle bedriftsdatabaser en etter
en. I stedet for å hente bedriftsinformasjon når Visma Business startes, hentes den nå når du begynner å
arbeide med en bedrift.
Forbedret sletting av data (GDPR)
Slett kunde-/leverandørdata
Behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata er forbedret med følgende:
•
•
•

Kontaktene for den slettede kunden/leverandøren slettes også
Eksterne filer som det refereres til fra tabellen Dokument, slettes (f.eks. Word-dokumenter)
Eksterne filer for ordredokumentkopier slettes
Merk: Sletting av eksterne filer krever slettetilgang for brukeren på delte filressurser der
disse filene er lagret.

Slett kunde-/leverandørdata
Nye felt er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger:
•
•
•

Dataoppbevaringsperiode
Kundenr. for anonymisering
Leverandørnr. for anonymisering

Tidligere måtte disse verdiene angis manuelt i dialogboksen for behandlingsvalget Slett kunde-/
leverandørdata. Fra nå av må disse feltene fylles ut før du kjører behandlingsvalget.
Bedriftsopplysninger
Gi nytt navn til parameter og bilagsserier
Parameteren Forhåndsregistrering for ordrematch i feltet Ordrebehandling 2 i tabellen
Bedriftsopplysninger er gitt det nye navnet Forhåndsreg. av inngående dokumenter. Feltet for
Ordrematch forhåndsreg.serie i tabellen Bedriftsopplysninger er gitt det nye navnet Inngående
dokument forhåndsreg. serie.
Feltnavnet "EU mva reg.nr" er endret til "Mva. reg.nr"
For å unngå forvirring om funksjonen til feltet er feltnavnet EU mva reg.nr i tabellene
Bedriftsopplysninger og Aktør endret til Mva. reg.nr. Hjelpeteksten er også oppdatert for å gjenspeile
endringen.
Eksportere mappe
Eksport/import av oppsettsmapper inkludert alt innhold
I tidligere versjoner fungerte kommandoen Eksporter oppsett (i gruppen Oppsett-utforsker i fanen Hjem
i ribbon) bare på oppsett. I versjon 14.00.0 ble kommandoen Eksporter oppsett utvidet til også å fungere
på mapper. Hele innholdet i en mappe kan derfor nå eksporteres, inkludert undermapper til det laveste
nivået.
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Bokføring
Visma.net AutoPay
Vis betalingsinformasjon
For innkommende betalinger mottatt fra Visma.net AutoPay, oppdateres nå innholdet som vises
gjennom behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon, når du flytter fra én bilagslinje til en annen.
Det er ikke lenger nødvendig å lukke vinduet, flytte til neste bilag og starte behandlingsvalget Vis
betalingsinformasjon på nytt.
Dette er endret i alle tabeller der behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon er tilgjengelig.
Bekreftelse av vellykket behandling
En bekreftelsesmelding sendes nå tilbake til Visma.net AutoPay etter en vellykket behandling av
nedlastede inngående betalinger. Filen merkes ikke i Visma.net AutoPay som nedlastet før denne
bekreftelsesmeldingen er mottatt fra Visma Business.
Betalinger til De forente arabiske emirater
Det er nå støtte for betalinger til sentralbanken i De forente arabiske emirater.
Lagring av innhold i filer for inngående betalinger
XML-filene for inngående betalinger lagres nå i tabellen Visma.net AutoPay logg, i det nye feltet Fil data.
Betalingsforslag
Nytt feltnavn
Feltet for Debitert direkte i kundetransaksjonstabellene har blitt gitt det nye navnet Betaling foreslått.
Dette for å bedre gjenspeile at feltet brukes for både direkte debitering (AvtaleGiro) og for betalinger til
kunder.
Inngående regnskapsdokument
Nye behandlingsvalg
Behandlingsvalgene Vis dokument og Ingenting å behandle er lagt til i tabellen Inngående
regnskapsdokument.
Lagt til funksjonalitet i Behandle dokument
Ny funksjonalitet har blitt lagt til i behandlingsvalget Behandle dokument, slik at det er mulig å opprette
bilag også for følgende dokumenttyper:
•
•
•
•

3
4
5
6

-

Betaling
Purring
Kvittering
Annet

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Alternativ for brukerpassord fjernet fra Aktiver AutoInvoice
For å unngå problemer med gjeldende og fremtidige endringer av krav til passord, er passordalternativet
fjernet ved opprettelse av en ny bedriftskonto. For å angi et passord etter at du har opprettet brukeren, går du
til påloggingssiden i Visma.net AutoInvoice og bruker funksjonen Glemt passord?.
Legge til regnskapsinformasjon manuelt i innkjøpsordrelinje
Standardalternativet for å legge til regnskapsinformasjon er via feltet Bokføringsinformasjon i tabellen
Bedriftsopplysninger. Det er nå mulig å overstyre standardalternativet ved å skrive inn informasjonen
i tabellen Ordrelinje-tillegg, per ordrelinje. Når innkjøpsordren skrives ut og sendes til Visma.net
AutoInvoice, legges informasjonen til i XML-filen som AccountingCost på linjenivå.
Støtte for prosjektreferanse gjennom Visma.net AutoInvoice mapping tool
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Det er nå støtte for å legge til prosjektreferanse ved sending av PEPPOL BIS 3.0-fakturaer til Visma.net
AutoInvoice. Tilgjengelige felt er ansvarsenhetsfeltene i tabellen Ordre. Når valgt i Visma.net AutoInvoice
mapping tool, vil navnet på prosjektet registrert på ordren bli inkludert på fakturaen.
Kontakt opprettet og tilkoblet til kunde fra innkommende ordre
Når en kunde opprettes under behandling av et innkommende ordredokument, opprettes og tilkobles nå også
kontaktpersonen til kunden.
Legg til kontaktens e-postadresse
Et nytt alternativ for Kopier kontaktpersons "E-postadresse" til fakturakundens "AutoInvoice epostadresse" er lagt til under feltet AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Når dette
er angitt, vil også opprettelsen av en kontakt fra et inngående ordredokument føre til at kontaktens epostadresse kopieres til AutoInvoice e-postadresse for fakturakunden.
Standardserie ved opprettelse av kunde eller leverandør fra Inngående dokument
Når en kunde eller leverandør opprettes fra tabellen Inngående dokument, er det nå mulig å bruke
forhåndsdefinerte kontonummerserier. Seriene kan angis i feltene Standard kundenummerserie og
Standard leverandørnummerserie i tabellen Bedriftsopplysninger.
Datohåndtering i dialogboksen Produktkatalog
Det er nå mulig å la et av feltene for gyldighetsdato stå tomme i dialogboksen Produktkatalog.
Formatreglene sier at en av datoene må være angitt, det er derfor ikke mulig å sende en produktkatalog med
begge datofeltene tomme.
Støtte for negative rabatter
Det er lagt til støtte for negative linje- og totalrabatter. I fakturaens XML-fil blir disse nå identifisert som
et gebyr i stedet for en rabatt, og rabattbeløpet vises som positivt. Beskrivelsen vil fremdeles identifisere
beløpet som en rabatt.
Ordre
Akkumuler bruttovekt til ferdigmeldt vekt
Et nytt alternativ for Akkumuler bruttovekt til ferdigmeldt vekt er lagt til under Ordrebehandling 3 i
tabellen Bedriftsopplysninger. Når dette er angitt oppdateres feltet Ferdigmeldt vekt i tabellen Ordre
automatisk, akkumulert fra feltet Bruttovekt. Feltet Ferdigmeldt vekt brukes til å beregne frakt, basert på
innstillinger for transportavtale.
Visma.net Expense
Ordretype ved oppretting av ordrer fra Visma.net Expense
Når en salgsordre opprettes fra Visma.net Expense for viderefakturering, er Ordretype nå satt til 1 Normalordre (tidligere ble den satt til 2 - Direkteordre).

Teknisk
Master Data Management
Forbedrede valideringer på Visma Business Services Host for SyncEngine (databaserettigheter)
Visma Business Services Host for SyncEngine vil nå kontrollere og varsle om manglende brukerrettigheter
på system- og bedriftsdatabaser.
Databasegodkjenning
Standard Påloggingstype for databasetilkobling
For å sikre at de anbefalte databaseinnstillingene brukes, er standard Påloggingstype for databasetilkobling
i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje endret. Standard Påloggingstype er nå
Passordgodkjenning og passordet er alltid kryptert. Tidligere var dette valgfritt.
På installasjoner der Windows-godkjenning er valgt som Påloggingstype viser installasjonsprogrammet en
advarsel under oppgradering, og vi anbefaler sterkt at du endrer til Passordgodkjenning før du fortsetter.
På installasjoner der Passordgodkjenning allerede er i bruk, men passordet ikke er kryptert, vil
oppgraderingsprosessen nå tvinge gjennom kryptering av passord.
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Passordgodkjenning krever et brukernavn for å koble til databaseserveren. Vi anbefaler ikke å bruke
«sa»-brukeren. Opprett en ny pålogging på SQL Server for dette formålet.
Merk: «SQL Server-godkjenning» må aktiveres på SQL Server før du kan bruke denne
påloggingstypen.
Ny funksjonalitet i VBPL-installasjonsprogrammet - Konfigurere databaseinnstillinger
Et nytt alternativ er introdusert i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet, kalt Konfigurer
databaseinnstillinger for allerede installerte produkter. Dette valget skal brukes når passordet er endret
for SQL-brukeren. Installasjonsprogrammet oppdaterer deretter passordet for alle produkter i VBPLinstallasjonen.
En ny avkrysningsboks for Oppdater firmaets Database-URI i VUD for Visma Reporting er tilgjengelig
når det nye alternativet er valgt. Ved å markere for dette oppdateres database-URI'en i VUD for alle
bedrifter. Database-URI'en i VUD brukes av Visma Reporting. Avkrysningsboksen er ikke aktivert som
standard siden database-URI'en kan ha blitt tilpasset av en administrator.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Generelt
Oppsett
Ikke mulig å importere eksportert oppsett
Import av filer opprettet fra funksjonen Eksporter oppsett i Oppsett-utforsker, kunne i noen tilfeller
mislykkes på grunn av feil deling av lange overskriftslinjer. Dette er nå løst.
Bedriftskontekst vises ikke når du åpner bedriftsoppsett
Når du åpnet et oppsett, bli ikke bedriftsnummer/-navn vist i tittellinje for Visma Business før neste oppsett
ble åpnet. Dette er nå løst.
Brukergrensesnitt
Sett inn rad i tabellen Bilag
Bruken av kommandoene Innsett før (Ctrl+I) og Innsett etter (Shift+Ctrl+I) i tabellen Bilag arver nå
Bilagsnr fra aktiv bilagslinje, i stedet for å få det neste Bilagsnr.
Lime inn flere rader enn eksisterende i måltabell
Lime inn rader i en tabell ført til at Visma Business krasjet, hvis antallet innlimte rader var større enn
antallet rader i måltabellen. Dette er nå løst.
Aktiver Visma.net
Tilbakemelding fra Last opp VCG-sertifikat
Når du trykker på knappen Last opp VCG-sertifikat i dialogboksen Aktiver Visma.net, vises det nå en
melding om at opplastingen lyktes eller mislyktes.
Forbedret søk etter bedrifter
Søk etter bedrifter er forbedret. Problemer med å søke etter bedriftsnavn og bare skrive inn siffer, eller å
søke etter organisasjonsnummer med andre verdier enn siffer (f.eks. "-"), er løst.
Eksporter
VUD ID i eksportfil
Alternativet for utelate VUD ID i funksjonen Eksporter hadde ingen virkning på tabellene Bedriftsgruppe
og Rollesenter-rolle. Dette er nå løst.
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Bokføring
Visma.net AutoPay
Matching med feil referanse ga feil i reskontro
Ved matching av innkommende betalinger uten CID/OCR så er metoden for dette forbedret. Dette gjelder
der betaler har registrert flere bolker av tall, ofte blandet med øvrig betalingsinformasjon. I kombinasjon
med det innbetalte beløp kontrolleres hver bolk med tall mot tabellen for åpne poster, for å finne korrekt
motpost.
Visma.net Expense
Bare det første bilaget bekreftes som bokført til Visma.net Expense
Hvis det var flere utgiftskravbilag i en bunt, bekreftet behandlingsvalget Oppdater bunt bare det første
utgiftskravet som bokført tilbake til Visma.net Expense. Dette er nå løst.
Manglende feilmelding ved behandling av inngående regnskapsdokumenter fra Visma.net Expense
Hvis behandlingsvalget Behandle dokument ble kjørt og det ikke ble funnet match for Std. kontosett og
Avg. og bokf.gr. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, ble utgiftskravet gitt en feiltilstand uten
feilmeldinger. Dette er nå løst.
Hovedbok
Manglende grunnlag i kontantrabatt
I noen tilfeller ble ikke feltet Grunnlag i tabellen Hovedbokstransaksjon fylt ut for kontantrabatttransaksjoner. Dette er nå løst.
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp og Kostprispåslag (innenl.)
Hvis Kostprispåslag (innenl.) ble endret etter kjøring av behandlingsvalget Ferdigmeld, men før kjøring
av behandlingsvalget Mottatt faktura, ble reverseringen av midlertidig lagerverdi i noen tilfeller feil. Dette
er nå løst.
Et nytt alternativ: Midl. bokføring av kostprispåslag under feltet A. og b.behandl. i tabellen Avgiftsog bokføringsopplysninger er lagt til for å bestemme om Kostprispåslag (innenl.) skal være underlagt
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp i det hele tatt, og et nytt felt: Opprinnelig kostprispåslag
(innenl.) er lagt til i tabellen Produkttransaksjon for å holde oversikt over den opprinnelige Kostpris
(innenl.) som ble angitt på ordrelinjen.
Oppdater leverandørtransaksjoner
Omsetningsklasse ble ikke fjernet fra leverandørtransaksjonsbunt
Når behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner ble kjørt i tabellen Bunt, kunne den oppdaterte
bunten rapportere feil i feltet Feilføringer. Årsaken var i feltet Kredit oms.kl. eller Debet oms.kl., der
verdien fra det opprinnelige bilaget kunne ha blitt feilaktig kopiert.
Mva-melding
Mva-beløp mangler på omsetningsoppgave
Mva-beløp bokført direkte på en hovedbokskonto for MVA, relatert til et Mva nr som ikke var koblet til en
Avgiftskode, ble ikke skrevet ut på omsetningsoppgaven. Dette er nå løst.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Forfallsdato ut fra ferdigmelding
Innstillingen for Forfallsdato ut fra ferdigmelding under Regnskapsbehandl. i tabellen
Bedriftsopplysninger ble ikke tatt hensyn til ved sending av fakturaer til Visma.net AutoInvoice. Dette er
nå løst.
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Totalrabatt og flere merverdiavgiftssatser
Når totalrabatt ble lagt til i en faktura med flere merverdiavgiftssatser og flere ordrelinjer per sats, ble
rabattbeløpet feil fordelt per merverdiavgiftssats, noe som førte til en valideringsfeil. Dette er nå løst.
Status og ID ble ikke satt ved sending uten sendemåte for dokument
Ved sending av en faktura til Visma.net AutoInvoice fra tabellen Ordredokument uten at Sendem. for
dok. 1 var satt til AutoInvoice, så ble fakturaen levert. Feltene AutoInvoice-status og AutoInvoice
dokument-ID ble imidlertid ikke fylt ut i tabellen Ordredokument. Dette er nå løst.
Samlefaktura gruppert etter ordre i gammelt format
Blokkeringen for å sende samlefaktura gruppert etter ordre ved bruk av det gamle formatet, ble feilaktig
fjernet, noe som førte til at fakturaer ble sendt uten ordrelinjer. Blokkeringen med advarselsmelding er nå
tilbake når gammelt format er valgt.
Merk: Samlefaktura gruppert etter ordrer, støttes for standardformatet.
Behandling ikke angitt når den ikke er i produktkatalog-XML
Hvis behandlingskoden ikke er angitt på linjenivå i en innkommende produktkatalog-XML, settes nå feltet
Behandling i tabellen Inngående produktdata ut i fra behandlingskoden i produktkatalog-hodet.
Oppdatering av produktdata når pris eller leveringsalternativ ikke finnes
Ved oppdatering av et eksisterende produkt hvor data mangler i tabellene Pris- og rabattmatrise eller
Leveringsalternativ, blir det nå opprettet nye data i disse tabellene.
Sletting av flere prisrader for kombinasjon av leverandør/produkt
Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata i tabellen Inngående produktdata og
Behandling = 3 - Slett, slettes nå alle rader med den angitte kombinasjonen av Produktnr og Lev.nr.
Behandling av XML med mange eller store vedlegg
Behandling av innkommende XML-filer fra Visma.net AutoInvoice som har innkluderte vedlegg (PDF-er i
ordrer eller bildefiler i produktkataloger), er endret for å gi bedre ytelse.
Beregning av Leietid for linjebeløp
Ordrelinjebeløpet beregnes nå korrekt uansett om verdien i feltet Leietid er positiv eller negativ.
Feil TaxCategory for spesialavgift unntatt MVA
TaxTotal TaxCategory for spesialavgift unntatt MVA ble feil angitt hvis ordrelinjen den stammet fra
inkluderte MVA.
TaxCategory MVA-pliktig ikke inkludert når beløp = 0
TaxCategory per MVA-sats på linjenivå er nå inkludert i TaxTotal selv om avgiftspliktig beløp er = 0.
Avrunding av MVA-beløp fra spesialavgiftsbeløp
Med MVA-pliktig spesialavgift avrundes ikke lenger det beregnede MVA-beløpet før det legges til i det
totale MVA-beløpet for MVA-satsen.
B2CNO - Vipps som foretrukket rute
Når Vipps er angitt som AutoInvoice operatørkode, overstyres nå standardrutingen korrekt (nettbank).
Mva. reg.nr utfylt for B2C-fakturering
Innhold i feltet Mva. reg.nr i tabellen Aktør ble feilaktig inkludert i B2C-fakturaer.
Feil mapping av factoringbedriftnavn
Mapping av factoringbedriftsnavnet ble feil utført. Navnet ble hentet fra tabellen Factoringselskap i stedet
for tabellen Aktør.
Validering av bankkontoinformasjon
En validering er lagt til for å kontrollere at bankkonto er lagt til som betalingsinformasjon på fakturaen.
Hvis ingen bankkonto blir funnet, mislykkes sendingen med en feilmelding.
Mapping av leveringsadresser
Mapping av leveringsadressen viste kundeadressen feil. Dette er nå løst.
Mva sats på fakturalinje uten beløp
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Fakturalinjer med Mva sats men uten beløp feilet under validering. Dette er nå rettet ved å alltid sette satsen
til 0 når linjen mangler beløp.
Feil EU varestat-verdi i produktkatalog
Det er nå mulig å få lange verdier fra EU varestat.nr inn i produktkatalogen. Tidligere ble disse omgjort til
en usammenhengende verdi.
Ordrelinje med produktnr/antall, men uten pris
Sending av ordredokumenter til Visma.net AutoInvoice er nå mulig hvis en linje har Produktnr og Antall
utfylt, men Pris = 0. Tidligere ville dette gi en feil.
Ordrematch
Fakturaer med store vedlegg som en del av XML
Forbedret ytelse med Ordrematch ved behandling av fakturaer med store vedlegg.
Avrunding-beløp ble ikke tatt hensyn til i feltet Foreslått ordretotal brutto med Ordrematch og
PEPPOL BIS 3.0-format
Mapping for Ordrematch er endret:
•

Ordresum brutto hentes nå fra PayableAmount, ikke TaxInclusiveAmount-feltet, i XML-en.

EDI
Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr.
Hvis parameteren Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. er valgt under feltet Ordrebehandling 1,
hentes Sendem. for dok. nå fra Faktureres kundenr når en ordre opprettes fra EDI-import.
Samlefakturaer
Vis bare bruddlinjer og utelat produkt fra utskrift
I visse kombinasjoner av sortering av ordrelinjene, samtidig med at Vis bare bruddlinjer var valgt, ble
utelatte ordrelinjer fremdeles inkludert i den utskrevne samlefakturaen. Dette er nå løst.
Ordre
Feil e-postadresse på innkjøpsordre
Ved sending av en innkjøpsordre med ordretypen 5 - Tilbud/Forespørsel via e-post, ble epostadressen feilaktig hentet fra den første Aktør-posten med Kundenr = 0. Dette er nå løst.
Fakturagebyr på utskrift av kreditnota
Hvis fakturagebyr er satt til å brukes på kreditnotaer, vises det nå med et minustegn i summeringslinjene.
Produksjon
Feil Regnsk. år/per. for ikke-lagerførte produkter
Feltet Regnsk. år/per. ble ikke alltid satt i tabellen Produkttransaksjon, for ikke-lagerførte produkter
på produksjonsordrer. Dette skjedde hvis Ferdigmeld ble kjørt flere ganger og behandlingsvalget Flytt
sperredatoen ble kjørt imellom. Ferdigmeldinger som ble gjort etter at Flytt sperredatoen var blitt kjørt,
ble da feil. Dette er nå løst.

Teknisk
Oppsett
Visma Business ble lukket ved åpning av mange komplekse oppsett
Visma Business kunne lukkes uventet ved åpning av flere forekomster av det samme komplekse oppsettet.
Denne virkemåten er forbedret.
Visma Business Host for OD MessageQueue
Det utføres nytt påloggingsforsøk automatisk hvis Visma Business Services ikke er tilgjengelig
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Hvis Visma Business Host for OD MessageQueue (MQ)-tjenesten ikke klarte logge på Visma Business
Services (VBS), kjørte MQ-tjenesten, men den fungerte ikke. MQ-tjenesten prøver nå å logge på igjen først
hvert 15. sekund, og senere hvert 15. minutt.

©

Visma Software International AS |

Vedlegg

A

Utvidet informasjon om bankavstemming
Emner:
•

Bankavstemmingsrutine

Oppsett og funksjonalitet for den nye rutinen for bankavstemming.

Visma Software International AS | Utvidet informasjon om bankavstemming | 48

Bankavstemmingsrutine
Oversikt over bankavstemmingsrutinen.
Formålet med bankavstemming er å matche regnskapstransaksjoner (fra tabellen Hovedbokstransaksjon),
med kontoutskrifter fra banken (importert til tabellen Kontoutskriftstransaksjon). På denne måten kan
du finne poster som eksisterer i banken, men som mangler i regnskapet. Omvendt kan du også avdekke
transaksjoner som finnes i regnskapet, men ikke i banken (kan være feilførte poster f.eks. postert på feil
konto, eller med feil dato/periode).

Beskrivelse av kontoutskriftimport
Import av kontoutskrifter fra Visma.net AutoPay.
Forutsetninger
Oppsett beskrevet under emnet Visma.net AutoPay Specific prerequisites må være på plass.
Ingen andre oppsett er nødvendig i Visma.net AutoPay for import av kontoutskrifter.
Nødvendige oppsett i Visma Business
For å muliggjøre bankavstemming, må det følgende finnes i tabellen Bankpartner:
•
•
•

Feltet Belastes bankkonto må være identisk med Bankkontonr i den importerte kontoutskriften
Feltet Hovedb.k. bank må være utfylt, for å ha en kobling til tabellene Hovedbokskonto/Hovedbokstransaksjon
Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp må være valgt under feltet EBF-behandling
Merk: Kun rader som oppdateres til tabellen Hovedbokstransaksjon etter at denne markeringen har blitt
satt vil være klare for avstemming (transaksjoner på kontoen angitt i feltet Hovedb.k. bank).

Kort oversikt over kontoutskriftsimport:
Kontoutskriftstransaksjonene importeres ved bruk av Visma Account Statement 12 (VAS) -formatet.
Tabeller/felter involvert:
•
•
•

Tabellen Kontoutskriftstransaksjon: De importerte transaksjonene legges til i denne tabellen
Tabellen Kontoutskriftsdetalj: For hver ny rad i tabellen Kontoutskriftstransaksjon kan det være
tilleggsinformasjon, som vil bli lagt til i denne tabellen. Ingen, eller flere rader kan bli lagt til for dette, f.eks. når
transaksjonen består av flere fakturaer
Tabellen Bankpartner: Feltene Balanse tilgjengelig, Balanse bokført, Balansedato og Bankkonto-navn vil bli
oppdatert

Bankavstemming - oppstart
Oppsett og oppstart av bankavstemmingsrutine.
Import av kontoutskrifter fra Visma.net AutoPay, og nødvendig oppsett inne i Visma Business må være på plass. Dette
er nærmere beskrevet i Beskrivelse av kontoutskriftimport på side 48.
Lisens
For å kunne bruke bankavstemmingsrutinen kreves lisens for Visma Business Bank reconciliation. Modulen har
ingen begrensning på antall brukere, det er kun en Av/På-lisens. Uten lisensen vil ikke behandlingsvalgene for
bankavstemming være tilgjengelige.
Oppstart av bankavstemming
Avhengig av når innstillingen for Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp under EBFbehandling ble satt på, kan det være poster i tabellen Hovedbokstransaksjon som ikke skal være med på
avstemmingen. Disse transaksjonen kan fjernes ved å marker dem, og kjøre behandlingsvalget Deaktiver avstemming.
Det er også mulig å legge til poster fra tabellen Hovedbokstransaksjon i avstemmingen, ved å markere de og kjøre
behandlingsvalget Aktiver avstemming.
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Tilsvarende kan det være poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon som det er ønskelig å fjerne fra avstemming.
Marker transaksjonene og kjør behandlingsvalget Deaktiver avstemming.
Manuell registrering av rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon
I enkelte spesielle situasjoner, f.eks. i forbindelse med oppstart, kan det være ønskelig å manuelt registrere rader i
tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Disse radene kan registreres direkte inn i tabellen, og vil i feltet Opprinnelse ha
verdien 1 - Manuelt registrert. Manuelt registrerte rader kan endres/slettes så lenge de ikke er avstemt, mens
rader med opprinnelse 2 - Importert fra AutoPay er låst for editering.

Bankavstemming - bruk
Hvordan bruke bankavstemmingsrutinen.
Oversikt over bankavstemmingsrutinen
Hovedtrinnene i bankavstemming:
•
•
•
•
•
•
•

Import av kontoutskrifter fra bank (daglig)
Automatisk avstemming (daglig)
Manuell avstemming av åpne poster (vanligvis ifbm. periodeavslutning)
Korrigering av feil-matchede poster
Opprette bilag for manglede transaksjoner (vanligvis ifbm. periodeavslutning)
Avstemmingsrapport (ifbm. periodeavslutning)
Godkjenne avstemming (ifbm. periodeavslutning)

Import av kontoutskrifter fra bank (daglig)
Kontoutskriftene fra banken lastes ned og leses inn automatisk fra Visma.net AutoPay.
Dette forutsetter at Visma Business Host for OD MessageQueue service er korrekt satt opp, og kjører.
Automatisk avstemming (daglig)
En tidsstyrt jobb kan settes opp til å kjøre behandlingsvalget Automatisk avstemming i tabellen Bankpartner.
Dette kan f.eks. utføres hver natt, og avstemmingen vil da være oppdatert etter hver import av kontoutskrifter.
Behandlingsvalget Automatisk avstemming vil avstemme transaksjoner i henhold til et fast regelverk i Visma
Business. Programmet ser etter transaksjoner med samme dato og beløp, flere transaksjoner som matcher én rad i den
andre tabellen, transaksjoner som matcher med én dags forskjell osv. Hvilken avstemmingsalgoritme som ble brukt kan
sees i feltet Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon.
Manuell avstemming av åpne poster (vanligvis ifbm. periodeavslutning)
Et oppsett med tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon koblet til tabellen Bankpartner
må brukes til dette. Fra tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon bør bare rader hvor feltene
for Avstemming restbeløp ikke = 0 vises. For bedre brukervennlighet anbefales det også å markere for Behold
markeringer under Andre preferanser for begge transaksjonstabellene.
For å utføre manuell avstemming, marker rad(er) i tabellen Hovedbokstransaksjon som du ønsker å avstemme,
og tilhørede rad(er) i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. En eller flere rader kan velges i begge tabellene. Kjør
deretter behandlingsvalget Manuell avstemming fra tabellen Bankpartner, og feltene for Avstemming restbeløp på
transaksjonene vil bli justert med det matchede beløpet.
Merk: Kun transaksjoner som har en verdi i feltet for Avstemming restbeløp kan avstemmes.

Korrigering av feil-matchede poster
Hvis transaksjoner har blitt feil matchet kan koblinge løses opp igjen ved å kjøre behandlingsvalget Trekk tilbake
avstemming i tabellen Avstemt transaksjon.
Det er kun mulig å trekke tilbake en avstemming før den er godkjent.

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Utvidet informasjon om bankavstemming | 50

Opprette bilag for manglede transaksjoner (vanligvis ifbm. periodeavslutning)
Når transaksjoner finnes i tabellen Kontoutskriftstransaksjon, men ikke i regnskapet, er det mulig å opprette
bilag for dette. Dette kan være transaksjoner som ikke importeres elektronisk fra banken, som renter og gebyrer.
Behandlingsvalget Bokfør bankgebyrer og renter i tabellen Kontoutskriftstransaksjon kan brukes til dette formålet.
På bilagene som opprettes vil bankpartnerens Hovedb.k. bank bli satt som Debet konto hvis beløpet er positivt, ellers
som Kredit konto. Fra raden i Bilagsart vil Kredit konto eller Debet konto bli satt som motkonto (hvis beløpet er
henholdsvis positivt eller negativt). Hvis ingen motkonto er definert for denne bilagsserien, kan dette manuelt angis i
bilagsregistreringen etter at behandlingen er ferdig.
Merk: I dialogboksen for behandlingsvalget Bokfør bankgebyrer og renter er det kun mulig å velge
bilagsserier markert med Brukes i bankavstemming under feltet Bilagsserienr.behandling.
Avstemmingsrapport (ifbm. periodeavslutning)
Når alle avstemminger for en periode er ferdig, må disse godkjennes. Dette gjøre ved å skrive ut rapporten
Bankavstemmingsrapport fra tabellen Bankpartner. For valgte bankkonto / bokføringsperiode vil denne rapporten
spesifisere kilden for differanser mellom regnskapet og kontoutskrifter fra banken. Transaksjoner som kun finnes ett av
stedene vil bli spesifisert på rapporten. Hvis rapporten som vises er OK, kan den godkjennes.
Godkjenne avstemming (ifbm. periodeavslutning)
Åpne rader i tabellen Avstemt transaksjon vil bli merket som godkjent. De tilhørende radene i tabellene
Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon vil da bli låst for videre behandling.
En rad vil bli opprettet i tabellen Godkjent avstemming hver gang godkjenning av Bankavstemmingsrapport kjøres.
Bankavstemmingsrapport PDF-en vil bli lagret på tilhørende rad i tabellen Godkjent avstemming og kan vises og
skrives ut derfra.
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Approval of invoice and payment in one go
This document describes what and how to set up the involved products in Visma Business produktlinjen with
the connected services, Visma.net Approval and Visma.net AutoPay, with target to have a solid but more
efficient way for approving invoices that leads to a payment in "one go".
Contents
•

Requirements:

•
•

• Visma Business
• Visma Document Center
• Visma.net Approval and Visma.net AutoPay
• Two factor authentication
How to enable the function in Visma.net AutoPay
Example of the process for "Approve invoice and payment in one go"

Requirements
In order to get started with the approval of invoices and payments in one go, you need to have the following in place.
Visma Business:
•

Ver. 14.00 or newer

Visma Document Center:
•
•

Ver. 14.00 or newer
Parameter Send workflows to Visma.net Approval must be set in System setting

Visma.net Approval and Visma.net AutoPay:
As a minimum, the user must be granted to a certain company with a minimum of roles as the ones named below, to be
able to run process Approve and pay:
•
•

Invoice Approver
AutoPay Approver
Merk: The user that enables the pre-approval of invoices must hold the Administrator Role for the Visma.net
AutoPay service.

Two Factor Authentication (2FA):
2FA must be set on three levels:
•
•
•

Company
User
AutoPay agreement

Enable the function in Visma.net AutoPay
Once the prerequisites are met for roles and 2FA, the administrator of Visma.net AutoPay enables the functionality by
selecting the checkbox Allow pre-approval in the Administration window, under the Companies tab.
Process "Approve invoice and payment in one go"
1. A new invoice is sent from Visma Document Center to Visma.net Approval. Note that the standard invoice approval
functionality works in the usual way. The user opens the task with the invoice for access to approve and pay.
2. Invoices that are eligible to be approved and paid in one go has an additional button option - Approve and pay. The
button only appear if the users roles are "Invoice approver" and "AutoPay approver" for the actual company.
3. Once the user presses Approve and pay, the invoice gets removed from the tasks to be approved. The invoice is
now located in a bundle in the top of the task list view.
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4. The invoice added to the bundle is now ready to be approved and paid in one go. To pay the invoice, the user
presses the Pay button and gets redirected to a 2FA window. To cancel the operation, the user simply presses Cancel
approval and the bundle will dissolve and the invoice will again be present in the task list.
5. Signing/prepayment of the invoice have to be executed through 2FA.
6. Once the invoice has been "prepaid", the user returns to the approval task list. A message confirming the payment is
displayed to the user.
7. It is possible to pay multiple invoices at once and also one or many invoices for several companies.
8. The system administrator can easily find invoices that has been "approved and paid" under process overview. In the
document data section of the task, a new element is added, Payment Approved which displays "Yes" if the invoices
were approved and paid and "No" if the invoice has only been approved but not paid through the 2FA window.
9. A warning from Visma.net AutoPay is displayed if the same invoice exist from before and added to payments in
Visma.net AutoPay.
10. A pre-approved payment transaction carry the unique token from Visma Document Center to Visma Business, and
finally to Visma.net AutoPay when payment line is exported.
11. Predefine a separate "tab" for pre-approved payments, only for the transactions carrying a value in the
Godkjenningstegn field. They should NOT be exported together with the other payments that are not pre-approved!
12. When uploading the payment suggestion to Visma.net AutoPay the token is checked and the payment is accepted
and given status = “Sent to bank”. No more approving have to be done since it is "pre-approved"! The Show events
button on payment present the pre-approval information.
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C

Endringer i datamodell
Emner:
•
•
•

Modellendringer versjon
14.10.0
Modellendringer versjon
14.01.0
Modellendringer versjon
14.00.0

For å kunne implementere de nyheter og forbedringer som er beskrevet
i dette dokumentet, er det gjort noen endringer i datamodellen. Denne
seksjonen beskriver disse endringene.
Dette er spesielt viktig for de som har gjort integrasjoner mot Visma
Business med tanke på om det er behov for endringer i integrasjonene.
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Modellendringer versjon 14.10.0
Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.10.0.
Katalogdatabase
Ingen endringer
Systemdatabase
Tabell 1: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Sideelement-kolonne

SbWinAt

Vinduskolonne

WinAt

Arbeidsområdekolonne

WGrAt

C

Maks. lengde

MaxLen

Int32

C

Min. lengde

MinLen

Int32

T

Formular

Form

C

Utelat sumlinjer 2

ExSmLn2

T

Jobb

Job

C

Intervall

Int

T

Overvåkningspunkt

(Memorytabell)

C

Sum

(Memorykolonne)

C

Sumkolonnenr.

(Memorykolonne)

T

Overvåkningspunkt-bedriftsadgang

TOvFrmAcc

C

Vikarbruker

SubUsr

Streng 24

C

Opplysning 1

Inf

Streng 40

C

Opplysning 2

Inf2

Streng 40

T

Overvåkningspunkt-definisjon

TOvDf

C

Sumkolonnenr.

SumColNo

Int64

Navn

SQL-navn

Type

T

Rollesenter-rolle

RcRole

Obsolete

T

Rollesenter-adgangsgruppe

RcAccGr

Obsolete

T

Rollesenter-oppsettsgruppe

RcUsrGr

Obsolete

T

Type

Egenskap

Int32

Int32

Tabell 2: Slettede tabeller
Egenskap
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Bedriftsdatabase
Tabell 3: Nye tabeller
Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

T

AutoInvoice valideringsfeil

AiValErr

C

Sekv.nr

SeqNo

Int32

Primærnøkkel

C

Ordredok.nr

OrdDocNo

Int32

C

Feilmelding

Err

Streng 250

C

Detaljer

Dtls

Streng 1000

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Bedrift MVA-registrering

VatReg

C

Landnr

Ctry

Int32

C

Navn

Nm

Streng 80

C

Adresselinje 1

Ad1

Streng 60

C

Adresselinje 2

Ad2

Streng 60

C

Adresselinje 3

Ad3

Streng 60

C

Postnr

PNo

Streng 40

C

Poststed

PArea

Streng 60

C

Org.nr

BsNo

Streng 24

C

Mva. reg.nr

EUTaxNo

Streng 24

C

Organisasjonstype

OrgTp

Streng 50

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Factoring fakturainformasjon

FactInvInf

C

Linjenr

LnNo

Int32

C

Fact.selsk.nr/KID-def.

FCNo

Int32

C

Språknr

Lang

Int32

C

Tekst

Txt

Streng 1000

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

Primærnøkkel

Primærnøkkel

Kontrollkolonner
C

Endret dato

ChDt

Int32

C

Endret kl

ChTm

Int16

C

Endret av bruker

ChUsr

Streng 24

C

Redigeringsstatus

LckSt

Int8

C

Prosessnr

ChPrc

Int32

C

Kontrollsum

ChSm

Int32

C

Opprettet dato

CreDt

Int32
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Navn

SQL-navn

Type

C

Oppr. kl

CreTm

Int16

C

Opprettet av bruker

CreUsr

Streng 24

Egenskap

Tabell 4: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Type

T

Avstemt transaksjon

RecTr

C

Algoritme

Alg

T

Betalingslinje

BPmtLn

C

Approval arbeidsflyt-ID

ApWfH

T

Bilag

WaVo

Oppdatert bilag

UpdVo

C

Bankreferanse

BankRef

Streng 30

C

Approval arbeidsflyt-ID

ApWfH

Streng 36

C

Innfordring sendt dato

DColSDt

Int32

C

Innfordring sendt kl.

DColSTm

Int16

C

Innfordring beløp

DColAm

C

Innfordring svarstatus

DColRSt

T

Bilagsart

VoTp

C

Innfordring bilagsart

DColVoTp

T

Godkjent avstemming

ApRec

C

År

AcYr

Int16

C

Periode

AcPr

Int16

C

Fil data

FileData

BLOB

T

Hovedbokstransaksjon

AcTr

C

Bankreferanse

BankRef

T

Inngående regnskapsdokument

InAcDoc

C

Fakturanr

InvoNo

Streng 20

C

Org.nr

BsNo

Streng 24

C

Forfallsdato

DueDt

Int32

C

Ordrenr

OrdNo

Int32

T

Kontoutskriftstransaksjon

AcStmtTr

C

Opprinnelse

Orig

T

Kundetransaksjon

CustTr

Åpen kundepost

OpCustTr

Egenskap

Int32

Streng 36

Streng 200

Int32

Fremtidig utvidelse

Streng 30

Int32
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Approval arbeidsflyt-ID

ApWfH

Streng 36

C

Innfordring sendt dato

DColSDt

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring sendt kl.

DColSTm

Int16

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring svarstatus

DColRSt

Streng 200

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring siste endret dato

DColLUDt

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring siste endret kl.

DColLUTm

Int16

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring saksnr.

DColCNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring sakstype

DColCT

Int8

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring status

DColSt

Streng 200

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring liste

DColLst

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring restbeløp

DColRAm

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring rente

DColInt

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring gebyr

DColFee

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring brukerstatus

DColUsrSt

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring brukerstatus sendt dato

DColUsrSDt Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring brukerstatus sendt kl.

DColUsrSTm Int16

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring brukerbekreftelse

DColUsrR

Streng 200

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring matching sendt dato

DColMSDt

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring matching sendt kl.

DColMSTm

Int16

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring matching beløp

DColMAm

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring matching bekreftelse

DColMR

Streng 200

Fremtidig utvidelse

T

Leverandørtransaksjon

SupTr

Åpen leverandørpost

OpSupTr

C

Approval arbeidsflyt-ID

ApWfH

T

(Regnskapstransaksjon)

(AllAcTr)

C

Bankreferanse

BankRef

Streng 30

C

Approval arbeidsflyt-ID

ApWfH

Streng 36

Navn

SQL-navn

Type/egenskap

Gammel type/
egenskap

Ordre

Ord

Ordredokument

OrdDoc

C

Merket

Label

Streng 50

Streng 20

T

Inngående regnskapsdokument

InAcDoc

C

Faktura-XML

InvoXml

Streng 36
View

Tabell 5: Endrede kolonner

T

Obsolete
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C

Navn

SQL-navn

Type/egenskap

Bilag-XML

VoXml

Obsolete

Gammel type/
egenskap

Tabell 6: Omdøpte tabeller
Navn

SQL-navn

Gammelt navn

Gammelt
SQL-navn

Godkjent avstemming

ApRec

Bankavstemmingsperiode

BankRecPr

Navn

SQL-navn

Gammelt navn

Gammelt
SQL-navn

T

Kontoutskriftstransaksjon

AcStmtTr

C

Rentedato

IntDt

Valuteringsdato

ValDt

T

Godkjent avstemming

ApRec

(Bankavstemmingsperiode)

C

Avstemmingsnr.

RecNo

Bankavstem.periodenr

BankRecPrNo

C

Avstemmingsdato

RecoDt

Forrige avstem. dato

PrvRecDt

C

Avstemt pr. dato

RecPerDt

Avstemt pr. dato

RecDt

T

Avstemt transaksjon

RecTr

C

Avstemmingsnr.

RecNo

Bankavstem.periodenr

BankRecPrNo

T

Tabell 7: Omdøpte kolonner

Tabell 8: Slettede kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Type

T

Godkjent avstemming

ApRec

C

Filnavn

FileNm

Streng 260

C

Inngående banksaldo

OpBankBal

Desimaltall

Egenskap

Modellendringer versjon 14.01.0
Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.01.0.
Katalogdatabase
Ingen endringer
Systemdatabase
Ingen endringer
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Bedriftsdatabase
Tabell 9: Endrede kolonner
Navn

SQL-navn

Type/egenskap

Gammel type/
egenskap

(Regnskapstransaksjon)

(AllAccTr)

Driftsmiddeltransaksjon

PropTr

Kundetransaksjon

CustTr

Hovedbokstransaksjon

AcTr

Åpen kundepost

OpCustTr

Åpen leverandørpost

OpSupTr

Leverandørtransaksjon

SupTr

Oppdatert bilag

UpdVo

Bilag

WaVo

C

Opprinnelig bilagsnr.

OrVoNo

I bruk

Fremtidig utvidelse

T

Kundedokument

CsDoc

C

AutoInvoice dokument-ID

MavDocId

I bruk

Fremtidig utvidelse

C

AutoInvoice-status

MavStat

I bruk

Fremtidig utvidelse

T

Leveringsalternativ

DelAlt

C

Ordre match behandling

OrdMaProc

I bruk

Fremtidig utvidelse

T

Modellendringer versjon 14.00.0
Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.00.0.
Katalogdatabase
Ingen endringer
Systemdatabase
Tabell 10: Nye tabeller
Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

T

WE-modul

WeMod

C

WE modulnr

WeModNo

Int32

Primærnøkkel

C

Navn

Nm

Streng 64

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

Kontrollkolonner
C

Endret dato

ChDt

Int32

C

Endret kl

ChTm

Int16

C

Endret av bruker

ChUsr

Streng 24
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Navn

SQL-navn

Type

C

Redigeringsstatus

LckSt

Int8

C

Prosessnr

ChPrc

Int32

C

Kontrollsum

ChSm

Int32

C

Opprettet dato

CreDt

Int32

C

Oppr. kl

CreTm

Int16

C

Opprettet av bruker

CreUsr

Streng 24

Egenskap

Tabell 11: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Type

T

Oppsettsgruppe

LtGr

C

VUD ID

VudStId

T

Systemopplysninger

SysData

C

Seneste VUD-endring for brukergrupper

VudUsrGrCki Ubegrenset tekst

T

Vindu

Win

C

WE modulnr

WeModNo

Int32

C

WE oppsett type

WeLayTp

Int32

C

WE sortering

WeSrt

Int32

T

Vinduskolonne

WinAt

C

WE display type

WeDspTp

Egenskap

Streng 40

Fremtidig utvidelse

Bedriftsdatabase
Tabell 12: Nye tabeller
Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

T

Kontoutskriftsdetalj

AcStmtDe

C

Kontoutskr.trans.nr

AcStmtTrNo Int32

Primærnøkkel

C

Linjenr

LnNo

Int32

Primærnøkkel

C

Meldings-ID

MsgId

Streng 40

C

Kontoservice-referanse

AcSrvRef

Streng 40

C

Betalingsinformasjons-ID

PmtInfId

Streng 40

C

Instruert-ID

InstId

Streng 40

C

Ende-til-ende-ID

EteId

Streng 40

C

Transaksjons ID

TransId

Streng 40

C

Mandat-ID

ManId

Streng 40

C

Clearingsystem-referanse

ClrSysRef

Streng 40

C

Proprietær

Prp

Streng 40

C

Betalings ERP-referanse

PmtErpRef

Streng 40
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Navn

SQL-navn

Type

C

Beløp i valuta

InstAm

Desimaltall

C

Beløp

Am

Desimaltall

C

Valutanr

Cur

Int32

C

Valutakurs

ExRt

Desimaltall

C

Gebyr

ChgAm

Desimaltall

C

Gebyrbærer

ChgBr

Streng 4

C

Domenekode

DmCd

Streng 4

C

Familiekode

FmCd

Streng 4

C

Underfamiliekode

SubFmCd

Streng 4

C

Proprietærkode

PrpCd

Streng 40

C

Proprietær-utsteder

PrpIs

Streng 40

C

Relasjonsnavn

RelNm

Streng 80

C

Relasjonsadresselinje

RelAd

Streng 60

C

Relasjonspostnr

RelPNo

Streng 40

C

Relasjonspoststed

RelPArea

Streng 60

C

Relasjonslandnr

RelCtry

Int32

C

Relasjons-BIC

RelBic

Streng 11

C

Relasjons-ID

RelId

Streng 20

C

Relasjonskontonr

RelAcNo

Streng 35

C

Referert dokumentbeløp

RfDocAm

Desimaltall

C

Mottakers referanse-ID

RecRefId

Streng 40

C

Referert dokumentnr

RfDocNo

Streng 40

C

Referert dok.type

RfDocTp

Streng 4

C

Fakturanr

InvoNo

Streng 20

C

Melding

InfMsg

Streng 200

C

Tilleggsinformasjon

AdInf

Streng 200

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Kontoutskriftstransaksjon

AcStmtTr

C

Kontoutskr.trans.nr

AcStmtTrNo Int32

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

Bankkontonr

BankG

Streng 35

C

Kontoutskrifts-ID

AcStmtId

Streng 40

C

Elektronisk sekvensnr

ElSeqNo

Int64

C

Juridisk sekvensnr

LgSeqNo

Int64

C

Banktrans.nr

TranNo

Int32

C

Referanse

Ref

Streng 40

Egenskap

Primærnøkkel

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Endringer i datamodell | 63

Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Bankreferanse

BankRef

Streng 30

C

Beløp i valuta

InstAm

Desimaltall

C

Beløp

Am

Desimaltall

C

Valutanr

Cur

Int32

C

Valutakurs

ExRt

Desimaltall

C

Bokføringsdato

BkDt

Int32

C

Valuteringsdato

ValDt

Int32

C

Gebyr

ChgAm

Desimaltall

C

Gebyrbærer

ChgBr

Streng 4

C

Domenekode

DmCd

Streng 4

C

Familiekode

FmCd

Streng 4

C

Underfamiliekode

SubFmCd

Streng 4

C

Proprietærkode

PrpCd

Streng 40

C

Proprietær-utsteder

PrpIs

Streng 40

C

Inngående balanse

OpBal

Desimaltall

C

Utgående balanse

ClBal

Desimaltall

C

Avstemming restbeløp i valuta

CurRecRAm Desimaltall

C

Avstemming restbeløp

RecRAm

Desimaltall

C

Avstemming restbeløp i EURO

-

Desimaltall

Memory-kolonne

T

Approval-oppgave

AppTsk

C

Approval-oppgavenr.

TskNo

Int32

Primærnøkkel

C

Beskrivelse

Descr

Streng 80

C

Approval-status

St

Int32

C

Ordrenr

OrdNo

Int32

C

Buntnr.

BndNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Leverandørnr.

SupNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Kundenr.

CustNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Aktørnr.

ActNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Approval-oppgave vedlegg

AppTskAtt

C

Approval-oppgavenr.

TskNo

Int32

Primærnøkkel

C

Filnr.

FlNo

Int32

Primærnøkkel

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Approval-oppgave endringslogg

AppTskChL

C

Approval-oppgavenr.

TskNo

Int32

Primærnøkkel

C

Sekv.nr

SeqNo

Int32

Primærnøkkel
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Approval-handling

Ac

Int32

C

Ans.nr

EmpNo

Int32

C

Approval-sekvensnr.

AppSeqNo

Int32

C

Kommentar

Cmt

Streng 250

C

Dato

Dt

Int32

C

Tid

Tm

Int16

C

Message ID

MsgId

Streng 40

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

Meldings-XML

MsgXml

BLOB

T

Bankavstemmingsperiode

BankRecPr

C

Bankavstem.periodenr

BankRecPrNo Int32

C

Bankkontonr

BankG

Streng 35

C

Bankkonto-navn

BankAcNm

Streng 100

C

Hovedb.k. bank

RmtAc

Int32

C

Forrige avstem. dato

PrvRecDt

Int32

C

Avstemt pr. dato

RecDt

Int32

C

Korrigert hovedb.saldo

CorGlBal

Desimaltall

C

Utgående hovedb.saldo

ClGlBal

Desimaltall

C

Inngående banksaldo

OpBankBal

Desimaltall

C

Utgående banksaldo

ClBankBal

Desimaltall

C

Filnavn

FileNm

Streng 260

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Inngående regnskapsdokument vedlegg

InAcDocAtt

C

Regn.dok.nr

InAcDocNo

Int32

Primærnøkkel

C

Vedleggsnr

AttNo

Int32

Primærnøkkel

C

Inngående regnskapsdokument vedleggstype

AttTp

Int32

C

Filnr.

FlNo

Int32

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

Fil data

FileData

BLOB

T

Avstemt transaksjon

RecTr

C

Kontoutskr.trans.nr

AcStmtTrNo Int32

Primærnøkkel

C

Bilagsjour.nr

JNo

Int32

Primærnøkkel

C

Rev.nr

EntNo

Int32

Primærnøkkel

C

Bankavstem.periodenr

BankRecPrNo Int32

C

Avstemt beløp i valuta

CurRecAm

Desimaltall

C

Avstemt beløp

RecAm

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

Primærnøkkel
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Navn
C

SQL-navn

Type

Egenskap

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

Kontrollkolonner
C

Endret dato

ChDt

Int32

C

Endret kl

ChTm

Int16

C

Endret av bruker

ChUsr

Streng 24

C

Redigeringsstatus

LckSt

Int8

C

Prosessnr

ChPrc

Int32

C

Kontrollsum

ChSm

Int32

C

Opprettet dato

CreDt

Int32

C

Oppr. kl

CreTm

Int16

C

Opprettet av bruker

CreUsr

Streng 24

Tabell 13: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

(Regnskapstransaksjon)

(AllAccTr)

Kundetransaksjon

CustTr

Åpen kundepost

OpCustTr

Åpen leverandørpost

OpSupTr

Betalingslinje

BPmtLn

Leverandørtransaksjon

SupTr

Oppdatert bilag

UpdVo

Bilag

WaVo

C

Godkjenningstegn

ApTk

Streng 40

C

Betalingsgodkjent

-

Bool

T

(Regnskapstransaksjon)

(AllAccTr)

Driftsmiddeltransaksjon

PropTr

Kundetransaksjon

CustTr

Hovedbokstransaksjon

AcTr

Åpen kundepost

OpCustTr

Åpen leverandørpost

OpSupTr

Leverandørtransaksjon

SupTr

Oppdatert bilag

UpdVo

Bilag

WaVo

C

Opprinnelig bilagsnr.

OrVoNo

T

Aktør

Actor

C

Aktørbehandl. 2

ActPro2

T

Type

Egenskap
View

Memory-kolonne
View

Int32

Fremtidig utvidelse

Int32
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

T

Bankpartner

BPart

C

Balanse tilgjengelig

BalAv

Desimaltall

C

Balanse bokført

BalBk

Desimaltall

C

Balansedato

BalDt

Int32

C

Bankkonto-navn

BankAcNm

Streng 100

T

Bedriftsopplysninger

FrmData

C

Dataoppbevaringsperiode

DataRetPr

Int32

C

Kundenr. for anonymisering

CustNoFAn

Int32

C

Leverandørnr. for anonymisering

SupNoFAn

Int32

C

Diverse serie

MiscSr

Int32

T

Kundedokument

CsDoc

C

Aktørbehandl. 2

ActPro2

C

AutoInvoice status

MavStat

Fremtidig utvidelse

C

AutoInvoice document ID

MavDocId

Fremtidig utvidelse

T

Leveringsalternativ

DelAlt

C

Ordrematch-beh.

OrdMaProc

T

Factoringselskap

FactComp

C

Ansvarsenhet 1

R1

Int32

C

Ansvarsenhet 2

R2

Int32

C

Ansvarsenhet 3

R3

Int32

C

Ansvarsenhet 4

R4

Int32

C

Ansvarsenhet 5

R5

Int32

C

Ansvarsenhet 6

R6

Int32

C

Ansvarsenhet 7

R7

Streng 40

C

Ansvarsenhet 8

R8

Streng 10

C

Ansvarsenhet 9

R9

Streng 10

C

Ansvarsenhet 10

R10

Streng 10

C

Ansvarsenhet 11

R11

Streng 10

C

Ansvarsenhet 12

R12

Streng 10

T

Hovedbokstransaksjon

AcTr

(Regnskapstransaksjon)

(AllAccTr)

C

Avstemming restbeløp i valuta

CurRecRAm Desimaltall

C

Avstemming restbeløp i EURO

-

Desimaltall

C

Avstemming restbeløp

RecRAm

Desimaltall

Int32

Fremtidig utvidelse

Int32

Fremtidig utvidelse

View

Memory-kolonne
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Navn

SQL-navn

Type

T

Inngående regnskapsdokument

InAcDoc

C

Inngående regnskapsdokumenttype

InAcDocTp

Int32

C

Bilagsserienr

VoSr

Int32

C

Beskrivelse

Descr

Streng 250

C

Bilagsnr

VoNo

Int32

C

Visma ID

WfId

Int32

C

Ingenting å behandle

-

Bool

T

Ordre

Ord

C

Aktive Approval-oppgavenr.

AcAppTskNo Int32

T

Ordredokument

OrdDoc

C

Filnr.

FileNo

T

Produkttransaksjon

ProdTr

C

Opprinnelig kostprispåslag (innenl.)

OrDCstAd

T

Produkttransaksjon før komprimering

ProdTr2

C

Opprinnelig kostprispåslag (innenl.)

OrDCstAd

T

Visma.net AutoPay logg

APLog

C

Fil data

FlData

Egenskap

Memory-kolonne

Int32

Desimaltall

Desimaltall

Ubegrenset tekst

Tabell 14: Slettede kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

T

Kundedokumentlinje

CsDocLn

C

Paid

M22

Type

Egenskap

Int8

Fremtidig utvidelse
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