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Merknad
Oslo, 18.06.2020
Visma Business 15.00.0
Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra
produsenten.
Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett
og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold. Alle rettigheter til materialet tilfaller Visma
Software 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.

Visma Software International AS | Innledning | 4

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:
•
•

14.00.0
15.00.0

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:
•
•

15.01.0
15.02.0

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:
•
•

15.10.0
15.20.0

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

15.00.1
15.00.2

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:
•

15.00.0 er kompatibel med 15.00.1 og 15.01.0, men ikke med 15.10.0
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Visma Business 15.00.0
Emner:
•
•
•

Nye funksjoner
Endrede funksjoner
Forbedringer

I 15.00.0-versjonen av Visma Business har vi lagt inn flere endringer og
forbedringer for hele programmet.
Ny funksjonalitet:
•
•
•

Avansert bankavstemming
Forenklet opprettelse av bedrifter ved at mulighet for å bruke malbedrift
er lagt til
Mulighet for å sende prosjekter og kontrakter via Visma.net
AutoInvoice

Områder med viktige endringer:
•

Oppgradering til .Net Framework 4.8

Viktige forbedringer i denne versjonen:
•
•

Forbedringer i integrasjonene med Visma.net AutoInvoice og Visma.net
AutoPay
Forbedringer innen logistikk og regnskap

Visma Business Workflow er klar for pilotering
Visma Business Workflow er en ny modul for import, prosessering og
godkjenning av elektroniske fakturaer. I versjon 15.00.0 er denne modulen
nå klar for pilotkunder som ønsker å teste funksjonaliteten. Visma Business
Workflow importerer inngående fakturaer fra Visma.net AutoInvoice,
lagrer dem i den Visma.net-baserte tjenesten Visma Document Storage,
og sender fakturaene videre til Visma.net Approval for godkjenning der. I
versjon 15.00.0 vil det ikke være mulig å endre konteringer for godkjenner
inne i Visma.net Approval, dette er funksjonalitet planlagt for senere
versjoner. For ytterligere dokumentasjon henviser vi til eget appendiks,
som du kan få ved å kontakte Visma.
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Generelt
Malbedrift
Ny kolonne for "Malbedrift" i tabellen "Bedrift"
En ny kolonne for Malbedrift er lagt til i tabellen Bedrift. Denne kolonnen brukes til å angi at en bedrift
er en malbedrift. En malbedrift kan velges når man oppretter en ny bedrift, eller brukes til å erstatte
eksisterende bedriftsdatasett med maldataene. Man kan opprette flere malbedrifter for ulike bedriftstyper.
Det er kun systemansvarlige som har tilgang til denne kolonnen.
Import av malbedrift
Et nytt menyvalg for Import av malbedrift er lagt til i menyen Importer under Hjem-fanen i ribbon. Det
kan brukes til å erstatte bedriftsdataene med dataene fra malbedriften. Denne kommandoen er tilgjengelig
for systemansvarlige.
Brukergrensesnitt
Sideelement-utskrift fra splittet element
Alternativet Videresend til hovedsideelementet blir nå også aktivert når det underliggende sideelementet
er et splittet sideelement eller en undertabell til en rapport i oppsettet. Når man tidligere skrev ut et spesielt
splittet element, returnerte det alltid til hovedelementet og skrev ut alt som var koblet til det i tillegg.
Scrolling i Memo sideelementer
Hvis et Memo-sideelement inneholder flere linjer enn det som får plass i høyden, vises en Vertikal
rullesjakt slik at man kan rulle. Dette gjelder bare for visualiserte memoer i et oppsett. Rullefeltet er ikke
tilgjengelig i memoruten.
Privatperson som en minnekolonne i tabellen Aktør
Kolonnen Privatperson er lagt til i tabellen Aktør og visualiserer det tilsvarende valget for Privatperson
under feltet Kundepref. Dette gjør det lettere å redigere flere kunder samtidig og gir en bedre visualisering.
Innstilling for visning av Nummer og/eller beskrivelse i kolonner
Det er lagt til en ny grensesnittinnstilling for kolonner. Nå er det mulig å velge om du vil vise den
numeriske verdien eller beskrivelsen. Dette fungerer i kolonner hvor man både kan se et Nummer og en
Beskrivelse.
Hvis du vil endre innstillingen, klikk på Nummer og/eller beskrivelse under DesignKolonne på Ribbon
og velg mellom alternativene.
Merk: Det å bare vise Beskrivelse kan for eksempel være nyttig i feltet Sumkolonnenr. i
tabellen Overvåkningspunkt for å tydeliggjøre den viste informasjonen.
Kopier Visma ID og Regn.dok.nr på innsatt rad
Verdiene fra kolonnene Visma ID og Regn.dok.nr blir nå også kopiert fra den gjeldende raden når man
bruker kommandoene Innsett etter (Shift+Ctrl+I) og Innsett før (Ctrl+I) til å sette inn rader i tabellen
Bilag.
Ubegrenset Bredde på kolonner
Tidligere ble den maksimale bredden til en kolonne begrenset i brukergrensesnittet til maksimalt 127
gjennomsnittstegn. Denne begrensningen er nå fjernet. Nå er i stedet nedtrekkslisten i den tilsvarende
dialogboksen for kommandoen Bredde, erstattet med et redigerbart felt med opp-/ned-knapper som øker/
minsker bredden med 1. Minimumsbredden er fremdeles 0.
Nytt bibliotek for ikoner og illustrasjoner
Det er lagt til et nytt bibliotek med ikoner. De kan brukes i oppsettene. Ikoner og illustrasjoner ligger i
mappen \Business\Layout\Edition 3\Icons.

©
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Visma Document Center-integrasjon
Opprett en ny leverandør fra en mal
Nye leverandører kan opprettes fra Visma Document Center. Det er lagt til nye valg i Visma Business for å
gjøre opprettelsen enklere.
•
•

Er mal er lagt til under feltet Lev.pref. i tabellen Aktør. Når markert vil aktøren kunne velges som
en mal i Visma Document Center når man oppretter en leverandør. Dette valget kopieres ikke når man
fyller ut feltet Mal-aktørnr i tabellen Aktør.
Standardleverandør malnummer er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne aktøren vil
foreslås som en standardmal når leverandører opprettes i Visma Document Center.

Bokføring
Bunt
Låse en bunt og hindre sletting
Det er lagt til et nytt alternativ under feltet Buntbehandl. for låsing av bunter. Kolonnen Låst er lagt til i
tabellen Bunt for å visualisere statusen.
Når dette alternativet er aktivert, er det ikke mulig å redigere feltene i tabellene Bunt eller Bilag, eller å
slette bunten eller bilagslinjer. Det er heller ikke mulig å legge til flere bilagslinjer.
Bankavstemming
Automatisk avstemming som en del av behandlingen Bokfør bankgebyrer og renter
Når Direkte oppdatering er aktivert i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter, blir
avstemmingsprosessen automatisk utført. Den opprettede posten i tabellen Hovedbokstransaksjon blir
automatisk avstemt med den refererte posten i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Merk: Kolonnen Kontoutskr.trans.nr har blitt lagt til i tabellene Bilag og Oppdatert
bilag og som referanse til tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Bankreferanse-basert matchingsalgoritme for Automatisk avstemming
Det er lagt til en ny matchingsalgoritme for automatisk å kunne avstemme Hovedbokstransaksjonposter med poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Algoritmen søker i disse to tabellene etter
unike, matchende kombinasjoner av Bankreferanse og Avstemming restbeløp i valuta. Etter at
matchingen er gjennomført, vil de resulterende Avstemt transaksjon-postene ha Algoritme angitt som 7
- Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse.
Merk: Denne nye algoritmen får den høyeste kjøringsprioriteten av alle algoritmene for
behandlingsvalget Automatisk avstemming.
Ny kolonne for Bankpartnernr
Kolonnen Bankpartnernr er lagt til i tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon. Ved hjelp
av denne fremmednøkkelen kan tabellen Bankpartner slås sammen med tabellene Godkjent avstemming
og Avstemt transaksjon.
Trekk tilbake godkjent avstemming
Nå er det mulig å trekke tilbake en bankavstemmingsrapport. Behandlingsvalget Trekk tilbake godkjent
avstemming kan bare kjøres for den seneste godkjente rapporten. Dvs. hvis den valgte raden i tabellen
Godkjent avstemming har det høyeste Avstemmingsnr. for en bestemt Bankpartnernr-verdi. I tillegg kan
behandlingsvalget bare kjøres hvis Avstemt pr. dato for den valgte posten er nyere enn sperredatoen.
Visma.net AutoPay
Postering av gebyrer
Det er lagt til en ny parameter for Lag bilagslinjer hvis gebyr fra inngående betaling fra Visma.net
AutoPay under feltet EBF-behandling. Når denne velges, posteres gebyrer når inngående betalinger
importeres. Gebyrer posteres hvis de er spesifisert under taggen <ChargesDeducted> i importfilen.
Alternativt vil gebyrer posteres hvis verdien i <PaidCurrencyAmount> er høyere enn beløpet i taggen
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<ReceivedAmount> (noe som innebærer at kunden har betalt mer enn det vi har mottatt). Forskjellen vil
betraktes som gebyrer (valutaen må være identisk for begge beløpene).
Separate bankbilag for hver inngående betaling
Det er lagt til en ny parameter for Opprett bankpostering for hver innkommende betaling fra Visma.net
AutoPay under feltet EBF-behandling. Når denne er angitt, opprettes et separat bankbilag for hver eneste
inngående betaling.
Visma.net AutoReport
Redigerbart oppslag i dialogboksen Forklaring
Feltet Forklaring i tabellene Avgiftstermin og E-tjeneste avgiftstermin åpnes som en dialogboks for å
gjøre det mulig å angi og vise lengre tekster umiddelbart.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Konfigurere sending og mottak av kontrakt og prosjektreferanser
XML-formatene for faktura, ordre og produktkatalog har støtte for kontrakt og prosjektreferanser (kun
faktura). For å kunne definere hvilken ansvarsenhet som skal brukes for disse formålene, er det lagt til nye
felt i tabellen Bedriftsopplysninger:
•
•
•

AutoInvoice kontraktenhet
AutoInvoice kundes kontraktenhet
AutoInvoice prosjektenhet

Hvert felt inneholder en liste over alle ansvarsenheter i Visma Business. Når angitt vil Visma Business se
etter ansvarsenheten i en av tabellene Aktør eller Ordre (avhengig av dokumentet), og hvis den blir funnet,
legge til navnet på ansvarsenheten i XML-filen i det relevante feltet, før dokumentet sendes til Visma.net
AutoInvoice.
Ved behandling av inngående dokumenter (produktkatalog eller ordre) støttes bare kontrakt. Visma Business
ser i ansvarsenhetstabellen som er definert for kontrakt, og vil enten matche den med en eksisterende
ansvarsenhet eller opprette en ny. Når inngående ordrer behandles, vil ansvarsenheten legges til i den nye
salgsordren.
Order exchange online mappingdokumentasjon
Order exchange mappingdokumentasjon har blitt lagt til i onlinedokumentasjonen under Visma.net
AutoInvoice. I tillegg til mapping, inneholder den detaljert beskrivelse av sending og mottak av
produktkatalog, ordre, ordrerespons og pakkseddel.

Teknisk
Visma Business Jobbplanlegger
Lagre (Ctrl+S) utføres av Visma Business Jobbplanlegger etter hver jobbkjøring
Etter kjøring vil behandlingsvalget Ferdigmeld i tabellen Ordrelinje kreve at brukeren velger Lagre (Ctrl
+S) før endringen utføres. For å gjøre det mulig å automatisere dette og andre tilsvarende behandlingsvalg,
vil nå behandlingsvalget Fullfør i tabellen Jobbutførelse utføre en lagring når en jobbkjøring er fullført.

Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Generelt
E-postklient
Utvidelser til valget "Ikke bruk Outlook hvis SMTP feiler"

©

Visma Software International AS |

Visma Software International AS | Visma Business 15.00.0 | 9

I versjon 14.01 ble en ny innstilling lagt til for å hindre bruk av Outlook hvis SMTP feilet når man skrev
ut til Sendem. for dok. 1 som e-post. Nå vil denne innstillingen også gjelde for utskriftsmålet Send e-post
samt behandlingsvalget Send e-post i tabellene Adresse, Aktør, Dokumentkobling og Deltaker.
Merk: Hvis ingen SMTP-innstillinger er angitt, brukes i stedet Outlook uavhengig av denne
innstillingen.
Standardfiler/-oppsett
Norpost.txt har blitt oppdatert med nye Kommunenr
Mange norske kommuner har fått nye Kommunenr. Importfilen norpost.txt i mappen Nor.int
under programfolderen til Visma Business, er oppdatert med disse endringene. Filen må importeres særskilt
for å at kommunekodene i Visma Business skal bli oppdatert.
Altinn
Overflødige Altinn-tabeller
Tabellene Altinn og Altinn log er ikke lenger tilgjengelige i grensesnittet. Siden 2017 har denne
funksjonaliteten blitt erstattet gjennom integrasjon med Visma.net AutoReport.
Felt med nytt navn
Navnet på feltet Altinn-sti i tabellen Systemopplysninger har blitt endret til SAF-T-sti. Dette feltet ble
tidligere brukt av den utdaterte Altinn-integrasjonen. Nå brukes det av behandlingsvalget Eksporter SAF-T
i tabellen Bedrift.
Opprette ny bedrift
Nytt utseende på dialogboksen Opprett ny bedrift
Behandlingsvalget Opprett ny bedrift (brukt med Visma User Directory) i tabellen Bedrift har fått ny
utforming, og valg av Malbedrift og bedriftsgruppe er lagt til.
Feilmelding når ny bedrift opprettes mens tabellen Systemopplysninger er låst
En advarsel vises hvis en annen prosess låser tabellen Systemopplysninger når en ny bedrift opprettes.
Bedriften vil bli opprettet i Visma User Directory, men bedriftsinformasjonen i Visma Business bør
kontrolleres.
Bruker
AutoInvoice bruker API-nøkkel skjult av sikkerhetsgrunner
For å styrke brukersikkerheten for Visma.net AutoInvoice-funksjonaliteten, vil ikke lenger kolonnen
AutoInvoice bruker API-nøkkel vise API-nøkkelen i klartekst. Den representeres nå av et nøkkelikon.
Det er fremdeles mulig å lime inn i, redigere eller slette fra feltet, men det er ikke lenger mulig å
kopiere fra feltet. Den samme endringen er gjort i AutoInvoice standardbruker API-nøkkel i tabellen
Bedriftsopplysninger.
Brukergrensesnitt
Fjernet link til Visma.net
I dialogboksen for behandlingsvalget Aktiver Visma.net fra tabellen Systemopplysninger var det en link
til Visma.net. Denne linken var ugyldig og har blitt fjernet.

Bokføring
Regnskapsdokumenter
"Ingenting å behandle" gjeldende for nye dokumenttyper
Alle poster i tabellen Regnskapsdokument med statusen Ingenting å behandle, blir nå unntatt fra
behandling under kjøring av Behandle dokument når Inngående regnskapsdokumenttype er 1 Faktura eller 7 - Kreditnota.
Inngående regnskapsdokument – ordre fjernet

©
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Tabellen Inngående regnskapsdokument – ordre har blitt fjernet. Dataene har blitt flyttet til
hovedtabellen Regnskapsdokument.
Bunt og Bilag
"Oppdater leverandørtransaksjoner" oppdaterer "Tidligere bilagsnr"
Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner i tabellen Bunt vil nå kopiere feltet Bilagsnr til
feltet Tidligere bilagsnr for bilagslinje som reverserer postering av interimkostnader.
Når feltet Tidligere bilagsnr er utfylt, vil en endret verdi i feltet Prioritet oppdatere prioriteten for
leverandørtransaksjonen med samme bilagsnummer.
Endrede fremmednøkler basert på Bilagsnr
I versjon 13.10.0 ble følgende to fremmednøkler lagt til:
•
•

Bilagsnr -> Bilagsnr
Bilagsnr -> Bilagsnr, År -> År

for å gjøre det mulig å koble sammen Oppdatert bilag og Hovedbokstransaksjon med disse tabellene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverandørtransaksjon
Åpen leverandørpost
Bilag
Oppdatert bilag
Kundetransaksjon
Åpen kundepost
Driftsmiddeltransaksjon
Hovedbokstransaksjon
Regnskapstransaksjon

Fra og med versjon 15.00.0 er fremmednøkkelen:
•

Bilagsnr -> Bilagsnr, År -> År

endret til:
•

Bilagsnr -> Bilagsnr, Bilagsdato -> Bilagsdato

Bankavstemming
Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching
For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av
transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet Avstemming
restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men
benyttes nå kun for utenlandske kontoer.
Bankavstemmingsrapport
I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert
med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også to utskriftsformularer, et som
skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et for valutakontoer.
Visma.net AutoPay
Mer informasjon i behandlingsvalget "Vis betalingsinformasjon"
I dialogboksen for behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon er det lagt til mer informasjon fra den
importerte XML-filen:
•
•

Transaksjonstype – Hvis taggen <ReferredDocumentType> finnes, vil denne linjen enten vise
"Faktura" eller "Kreditnota". Denne informasjonen er spesielt viktig når kundenummeret ikke blir funnet
og kun beløpet er utfylt på bilagslinjen.
Betalingsinformasjon – Hvis taggen <ReferredDocumentNumber> finnes, vil verdien presenteres her.

Mer informasjon lagt til på betalingslinjen

©
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Feltet Betalingsreturkode i tabellen Betalingslinje har nå blitt oppdatert med mer informasjon fra de
importerte statusendringsfilene.
Manuell nedlasting av inngående betalinger
Når behandlingsvalget Hent returdata ble kjørt fra tabellen Bankpartner, ble ikke inngående betalinger
lastet ned for bankkontoer som ikke var definert i tabellen Factoringselskap. Nå brukes i stedet
bankkontoen fra bankpartneren.
Nytt felt for "Bankbunt i Visma.net AutoPay"
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje oppdatert med verdier i feltet
Bankbunt i Visma.net AutoPay. Når regnskapsbunten opprettes blir feltet Bankbunt i Visma.net
AutoPay brukt for å sikre at de samme banktransaksjonene blir opprettet i Visma Business som de som
finnes på kontoutskrift fra banken (dvs. samme summering av poster).
"Bankreferanse" på hovedbokstransaksjon for bank
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje nå oppdatert med verdier i
feltet Bankreferanse. Når regnskapsbunten opprettes vil verdien fra dette feltet oppdatere bilagslinjen for
bankposteringen.
Feltet "Virkelig val.kurs" oppdatert for avregninger
Feltet Virkelig val.kurs i tabellen Betalingslinje blir nå oppdatert når avregninger importeres fra Visma.net
AutoPay.
Visma.net AutoReport
Ny status 13 - Ingen mva. til betaling i "AutoReport arkiv"
En ny status er lagt til i tabellen AutoReport arkiv for å beskrive status for mva-melding der kr 0,00
skal betales til Altinn. Denne statusen brukes når behandlingsvalget Opprett mva.betaling kjøres etter at
betalingsmeldingen er mottatt fra Altinn og beløpet som skal betales er 0.
Betalingsbunt når det ikke er noen betalbar mva. (det norske markedet)
Selv når det er rapportert om inngående mva. til Altinn, sender Altinn en betalingsmelding til Visma
Business med 0-beløp. Tidligere ble denne meldingen behandlet til en betalingsbunt med beløpet 0, og et
bilagsnummer ble brukt. Det var ikke mulig å angi riktig beløp tilgode for bunten siden dette ikke inngikk
i den mottatte informasjonen. Når en betalingsmelding fra Altinn for et 0-beløp behandles nå, blir ikke
bunten opprettet og statusen for mva-meldingen settes til 13 - Ingen mva. til betaling.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
Behandling av kundenr. i faktura-XML
Behandling av mottaker <PartyIdentification> har blitt endret slik at hvis verken GLN/GS1 nr. eller
Org.nr er angitt for fakturakunden i tabellen Aktør, brukes Kundenr.
Merk: Hvis en faktura sendes til elektronisk levering uten GLN/GS1 nr. eller Org.nr, må
feltene AutoInvoice endepunkt-ID og AutoInvoice endepunkt-skjema være angitt for at
fakturaen skal bestå XML-innholdsvalideringen.
Alternativ for inkludering av Bokføringsinformasjon på fakturalinjer
Det er lagt til funksjonalitet for å bruke Bokføringsinformasjon i tabellen Aktør som et alternativ ved
sending av fakturaer. Dette betyr at innholdet i tabellen Ordrelinje-tillegg har førsteprioritet, hvis ikke noe
innhold blir funnet der vil Visma Business se i tabellen Aktør.
Bruk MVA-registreringsnummer i kundens land ved sending til AutoInvoice
Bruken av tabellen Bedrift MVA-registrering for overstyring av bedriftens MVA-informasjon ved sending
til land der bedriften er MVA-registrert, er implementert for alle AutoInvoice dokumenter som sendes fra
leverandør til kunde. Denne funksjonaliteten finnes allerede for faktura.
"Privatperson" når avsenderland ikke er Norge
Tidligere når Privatperson var markert under feltet Kundepref., ville sendingen av fakturaen
behandles som en norsk B2C-faktura uavhengig av avsenderland. Med mindre landet som er registrert i
Bedriftsopplysninger er Norge, vil nå innhentingen av elektronisk adresseinformasjon behandles som ved
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vanlig fakturering. Dette betyr at det søkes etter AutoInvoice endepunkt-ID og Org.nr samt GLN/GS1
nr., som er standardalternativet for fakturaer til forbrukere.
Angi operatørkode ved sending av faktura
Den nye innstillingen Angi operatørkode ved sending av faktura er lagt til under feltet Aktørbehandl.
i tabellen Aktør. Når det er angitt, vil også AutoInvoice operatørnr brukes til å rute B2B-fakturering. I
tidligere versjoner var dette alternativet kun tilgjengelig når man sendte andre ordredokumenter.
Merk: Spesifisering av operatøren anbefales bare hvis det er en kjent konflikt ved
elektronisk rutevalg. Ellers vil Visma.net AutoInvoice automatisk finne riktig rute.
Inngående dokument lagres ikke hvis det ikke har noe XML-vedlegg
Når inngående dokumenter lastes ned og det ikke blir funnet noen XML-fil for dokumentet, blir ikke
dokumentet lagret, og det blir stående klart for nedlasting fra AutoInvoice. Hvis dette skjer, opprettes en rad
i EDI-feilmelding som viser AutoInvoice dokument-ID-en for det dokumentet.
Behandle inngående dokumenter automatisk
Utføring av AutoInvoice behandling-alternativet Behandle inngående dokumenter automatisk har blitt
forbedret. Behandling av dokumenter i tabellen Inngående dokument starter ikke før alle dokumenter har
blitt lastet ned og alle vedlegg er helt lagret. Når dette er gjort, vil alle rader i Inngående dokument med
statusen 1 - Ny bli behandlet.
Faktura-mapping av <cac:OriginatorDocumentReference>
PEPPOL BIS 3.0-feltet <cac:OriginatorDocumentReference> blir nå lagt til i utdataene fra Visma
Business, koblet fra feltet Tilbudsnr i ordren.
<cbc:DocumentTypeCode> brukes ikke lenger til fakturabilde
Når fakturabilde inkluderes i faktura-XML-filen, blir ikke lenger elementet <cbc:DocumentTypeCode>
brukt til å identifisere dokumentet. Det identifiseres i stedet med attributtet schemeID = "OH" (for faktura)
eller "CD" (for kreditnota) i <cbc:ID>-elementet.
Nettopris i produktkatalog
Prisene som inkluderes i produktkatalogen, blir nå vist som nettopriser beregnet fra Utsalgspris,
Utsalgsrabatt % 1 og Utsalgsrab.bel. 1. Dette skyldes at formatet ikke inneholder noen rabattinformasjon.
Fakturagebyr
Beregning av grunnlag for Fakturagebyr
Verdiene fra Frakt 1 – Frakt 4 blir ikke lenger inkludert i Fakturerbart beløp for å sjekke om
Fakturagebyr er aktuelt eller ikke.

Teknisk
Installasjonsprogram for Visma Business produktlinje
Alternativ for Oracle-database fjernet fra installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje
Det har ikke vært støtte for Oracle som database for Visma Business produktlinje på lang tid, men dette
fantes fremdeles i installasjonsprogrammet. Oracle har nå blitt fjernet og Microsoft SQL Server er det
eneste databasesystemet som kan velges.
Oppgradert til Microsoft .NET Framework 4.8
.Net Framework har blitt oppgradert til versjon 4.8 i installasjonsprogrammet for Visma Business
produktlinje.
Merk: For å kunne installere Microsoft .NET Framework 4.8 må du minimum ha Windows
10 Anniversary Update (versjon 1607).
Automatisert konfigurasjon av Visma Business-koblinger
Bruk av Visma Business-koblinger krevde manuelle tiltak etter at installasjonen av Visma Business
produktlinjen var fullført. Aktivering av Internet Information Services (IIS) skjer nå automatisk under
installasjonen av Visma Business produktlinjen.
Installasjonsprogrammet startet ikke på server med Citrix eller Remote Desktop Services
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Installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje startet ikke når Remote Desktop Services var i
bruk. Dette er nå løst.
Installasjonsprogrammet starter som standard ikke Message Queue service
Standard aktiveringstype for Visma Business Message Queue-tjenesten har blitt endret til "Ikke start". Dette
er gjort for å unngå at filer importeres til Visma Business før databaseoppgraderinger har blitt utført. Etter
at alle databaser er oppgradert bør "Oppstartstype" endres til "Automatisk" på Message Queue-tjenesten, og
tjenesten startes.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Generelt
Database
Kryptert databasetilkobling – SQL Server-validering
Ved aktivering av krypterte databasetilkoblinger for Visma Business i Visma Business produktlinjen, må
navnet på databaseserveren angis som et FQDN-navn (Fully Qualified Domain Name). Valideringen for
databaseservernavnet har blitt forbedret.
Brukergrensesnitt
Tidligere verdier for Velg søkefelter vises ikke i Søkepanel
Tidligere, når et Søkepanel ble åpnet for første gang i et filtrert oppsett, var ikke søkefeltene og de
tilsvarende verdiene synlige. Når man valgte et annet sideelement og deretter returnerte, ble de synlige.
Denne virkemåten gjentok seg hver gang oppsettet ble lukket og åpnet på nytt. Dette er nå løst.
Kan ikke utføre Utvalg (F9)-kriterier når verdien inneholder jokertegn
I tidligere versjoner, når den etterfølgende teksten i et verdifelt som inneholdt jokertegn som "?" eller "*",
var det umulig å utføre Utvalg (F9)-kriteriet. Dette er nå løst.
Siste linje ikke kopiert
Hvis utklippstavlen inneholdt flere tekstlinjer, ville kommandoen Lim inn (Ctrl+V) ignorere den siste
linjen når den kopierte teksten ble limt inn i Visma Business-tabellene. Dette er nå løst.
Ikke mulig å lime inn flere linjer når Søkerad (Ctrl+F) er synlig
Det var ikke mulig å lime inn flere rader fra utklippstavlen til en tom tabell når Søkerad (Ctrl+F) var
aktivert. Dette er nå løst. Når flere rader limes rett inn i søkeraden, vil raden bare få verdien fra den første
raden i utklippstavlen.
Logg på
Språk i påloggingsvinduet
Registerverdien INTL_DEFAULT hadde ikke alltid noen effekt når VUD-innlogging ble brukt. Problemet
oppstod bare når engelsk var valgt.
Aktive sesjon ikke fjernet
Ved innlogging med Visma.net authentication ble ikke alltid den aktive sesjonen for brukeren fjernet når
Visma Business ble lukket. Dette er nå løst.

Bokføring
Bokføring
Regenerering av saldoer etter bytting av konto i felles tabell
Når man endrer et kontonr. i en felles tabell ved å bruke behandlingsvalgene Bytt kunde-/
leverandørnummer, Bytt kontonummer eller Bytt Driftsmiddelnr, vil kontosaldoen nå regenereres på
riktig måte for alle bedrifter som bruker fellestabellen.
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Periodisering på bilagslinje
Hvis feltet Periodiser kredit brukes sammen med Periodiserings start år/per. og Periodiserings slutt år/
per. på en bilagslinje, blir ikke lenger Trans.status blanket ut hvis valget i feltet Periodiser kredit fjernes
fra bilagslinjen. Det endres i stedet til Per. Debet konto.
Overstyring av "Beløp ekskl. mva" eller "Mva-beløp" på bilagslinje med samme beløp
Når feltene Beløp ekskl. mva eller Mva-beløp på bilagslinjen ble overstyrt med samme verdi som
originalverdien, kunne Bokført beløp for posteringen inkludert mva.beløpet (vanligvis posteringen på
leverandørkontoen) bli postert uten mva.beløp. Dette skjedde bare når MVA-parametrene ble angitt på
debetsiden på bilagslinjen (dvs. i feltene Debet avg.k. og Debet oms.kl.).
Postering for Ordrelinje når Trans.type er 5 - Vareforbruk
Postering fra Ordrelinje når Trans.type er 5 - Vareforbruk OG Beh.måte 2 har aktivert Unntas
lagerhåndtering, skjedde ikke automatisk. Dette skjedde når alternativet Kostnad på vareforbruk i
dialogboksen Bokføringstilfeller 2 i tabellen Bedriftsopplysninger ble valgt. Dette er nå løst.
Bankavstemming
Konvertering av format på bankkontonr. ved import av kontoutskriftstransaksjoner
Enkelte banker kan sende kontoutskriftstransaksjoner for bankkontonr. med et annet format (BBAN
eller IBAN) enn det som er angitt på den aktuelle bankpartneren. For bankavstemmingsformål blir nå
bankkontonr. på importerte rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon lagt til med samme format som
bankkontonr. på bankpartneren.
Feil fortegn på banksaldo
Ved import av kontoutskriftstransaksjoner ble negative verdier i saldofeltene for bank importert som
positive. Dette er nå løst.
Bankavstemmingsrapport
Ved utskrift av Bankavstemmingsrapport ble ikke uavstemte transaksjoner for tidligere perioder
spesifisert, noe som førte til differanse på rapporten. Dette er nå løst.
Import av kontoutskriftstransaksjoner feiler
Hvis XML-filen for kontoutskriftstransaksjoner kun inneholdt saldoer, og ingen transaksjoner (dvs. ingen
<Entry>-elementer), feilet importen. Dette er nå løst.
Visma.net AutoPay
Betalinger til kunder
For en aktør kan det opprettes et betalingsforslag som både omfatter kredittransaksjoner (for betaling)
og mindre debettransaksjoner (som skal trekkes fra beløpet som skal betales). Når betalingsforslag ble
opprettet for kunder, ble kun kreditbeløpet sendt til Visma.net AutoPay. Dette er nå løst.
Betaling før bokføring
Trans.status ble ikke kopiert på Leverandørtransaksjonsbunten med behandlingsvalget Oppdater
leverandørtransaksjoner
Trans.status ble ikke kopiert på 45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner med
behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner. Dette er nå løst.
Eksporter SAF-T
Avrunding av strengverdier
For å oppfylle spesifikasjonene for maksimal strenglengde for data eksportert til SAF-T, vil følgende
datatyper avrundes på følgende måte:
•
•
•
•
•
•

Kode: 9 tegn
Kort tekst: 18 tegn
Medium tekst 1: 35 tegn
Medium tekst 2: 70 tegn
Lang tekst: 256 tegn
ISO-landskode: 2 tegn
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•

ISO-valutakode: 3 tegn

SAF-T XML-fil, format
Den eksporterte XML-filen ble ikke korrekt lagret i UTF-8-format. Dette er nå løst.
Merk: Løsningen i tidligere versjoner er å åpne XML-filen i en teksteditor og lagre den i
UTF-8-format.
SIE Eksport
Mellomlagring av data
Mellomlagrede data fra SIE Eksport har blitt fjernet siden de kunne gi feil resultater når data fra flere år ble
eksportert i den samme sesjonen.

Logistikk
Visma.net AutoInvoice
SchemeID for DeliveryLocation-ID
Når DeliveryLocation-ID legges til i XML-filen ved å tilordnes fra GLN/GS1 nr. i tabellen Aktør, ble ikke
schemeID-attributtet inkludert, noe som gjorde det vanskelig for mottakeren å identifisere hva verdien var.
Dette attributtet blir nå angitt når ID-en er inkludert.
Ytelse behandlingsvalget "Sjekk for AutoInvoice oppføring"
Når man kjører behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring i tabellen Aktør, ble for mange
aktører inkludert i oppslaget slik at behandlingen gikk svært langsomt. Nå vil behandlingsvalget kun bruke
data fra de valgte radene slik at det kan gå mye raskere.
Riktig behandling med B2C-fakturasending med avtaleforslag eller AvtaleGiro
Når B2C-fakturaer ble sendt til AutoInvoice, ville metadataene kun inkludere standard B2Cruteinformasjon eller Vipps-operatørkode hvis den var angitt. Dette innebar at andre B2C-relaterte
operatørkoder som måtte være angitt for kunden, ikke ble inkludert. Dette betød at hvis det ikke ble funnet
noen B2C-avtale i AutoInvoice, ble det ikke sendt noe nytt avtaleforslag, og de alternative rutene e-post
eller utskrift ville bli brukt. Denne behandlingen fungerer nå som den skal. Funksjonaliteten knyttet til
bruken av operatørkoder for AvtaleGiro, har også blitt rettet opp.
Status for inngående dokument ble satt til feil hvis XML-fil manglet
Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument og det ikke blir funnet noe XML-vedlegg for det
inngående dokumentet, blir Inng. dok. status nå satt til 3 - Feil.
Datoformat ved sending av produktkatalog
Datofelter i dialogboksen Produktkatalog godtar nå ulike datoformater ved sending av produktkatalog.
Beregning av totalrabatt
Problemstillinger med beregning av totalrabatt i kombinasjon med linjerabatt og prisenhet er løst.
Mapping tool og leveringsadresse
Mapping tool-referanser til leveringsadresse var feil, noe som gjorde at mapping fra Leveres adresse 1 Leveres adresse 4 ikke fungerte. Dette er nå løst.
Ordre
Feil mengdeformat i tabellen "Ordredokumentlinje"
Når mengdeformater brukes for produkter, blir nå feltene Fra og Til vist på samme måte i
Ordredokumentlinje som i tabellen Ordrelinje.
Datofelt på bilag fra ordrelinjer med trans.type 5 - Vareforbruk
Midlertidig og endelig bokføring av kostnader fra ordrelinjer der Trans.type er 5 - Vareforbruk, blir
nå behandlet likt ved at dagens dato brukes for Bilagsdato og Valuteringsdato på bilagene.
Approval-oppgave-status inkludert i dialogboksen "Ordrestatus"
Approval-status er nå lagt til i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre under fanen Diverse.
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Ordreformularer
Ordreformularer ikke i A4-format
I standard norske oppsettfiler passet ikke ordreformularene til A4-formatet fordi ordrelinjene var for lange.
Dette er nå løst.
Beskjæring av felter
Noen felt ble beskåret i standard norske ordreformularer, både kolonneoverskrifter og innholdet. Dette er nå
løst.
Lagersaldo
Kjøring av Korriger beholdninger på rad som ikke er Under lagertelling
Når man kjører behandlingsvalget Korriger beholdninger på et utvalg som omfatter rader uten
Lagersaldostatus = Under lagertelling, vil radene som ikke kvalifiserer for behandling nå ignoreres uten
at det kommer melding om det.

Teknisk
Aktiver Visma.net
Feilmelding når Windows-meldingskø mangler på klientmaskinen
Når Microsoft Message Queuing (MSMQ) i Windows ikke var installert på klientmaskinen, oppstod det en
feil når man prøvde å hente antall meldinger i køen. Dette er nå løst.
Visma User Directory-integrasjon
Forhindre låssituasjoner
I miljøer med mange bedrifter eller brukere kunne noen ganger rader bli låst i Visma Business ved
oppdatering av data fra VUD, noe som førte til at VUD-oppdateringen mislyktes før de låste radene ble
manuelt fjernet. Dette er nå løst.
Forbedret ytelse
Generell ytelseforbedring for synkronisering av endringer fra VUD til Visma Business.
Visma Business Jobbplanlegger for å hente VUD-endringer
Ved pålogging til Visma Business sjekkes det om det er en tidsstyrt jobb definert i tabellen Jobb for å
hente oppdateringer fra VUD (behandlingsnr. 1048 [Hent endringer fra VUD] for tabellen
Systemopplysninger). Hvis det finnes en jobb, er det bare Visma Business Jobbplanlegger som skal motta
endringer fra VUD (dvs. endringer vil ikke bli oppdatert når du åpner VUD-kontrollerte tabeller fra Visma
Business-brukergrensesnittet, de vil kun bli oppdatert av jobbplanleggeren). Dette fungerte ikke som
forventet og er nå løst.
Tidkrevende validering av brukere med tilgang til mange bedrifter
Når VUD-autentisering brukes, tok det lang tid å validere brukere med tilgang til mange bedrifter. Dette er
nå forbedret.
Master Data Management-integrasjon
Feil log level for Visma.SyncEngine
Log level parameter i Visma.SyncEngine-konfigurasjonsfilen ble ignorert. Dette er nå løst.
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Vedlegg

A

Endringer i datamodell
Emner:
•

Modellendringer versjon
15.00.0

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 15.00.0
Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 15.00.0.
Katalogdatabase
Ingen endringer
Systemdatabase
Tabell 1: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

T

Bedrift

Frm

C

Malbedrift

TplComp

Int8

C

Land ISO-kode

CtryISO

Streng 3

Fremtidig utvidelse

T

EBF opplysninger

EftInf

C

EBF-behandling 2

EFTProc2

Int32

Skjult

T

Sideelement-kolonne

SbWinAt

C

Nummer og beskrivelse

NumF

T

Overvåkningspunkt

(Memory-tabell)

C

Gr. 1

(Memory-kolonne)

Fremtidig utvidelse

C

Gr. 2

(Memory-kolonne)

Fremtidig utvidelse

T

Vinduskolonne

WinAt

C

Nummer og beskrivelse

NumF

T

Arbeidsområdekolonne

WGrAt

C

Nummer og beskrivelse

NumF

Int32

Int32

Int32

Tabell 2: Omdøpte kolonner
Navn

SQL-navn

T

Systemopplysninger

SysData

C

SAF-T-sti

AltPath

Gammelt navn

Gammelt
SQL-navn

Altinn-sti

Bedriftsdatabase
Tabell 3: Nye tabeller
Navn

SQL-navn

Type

T

Bokføringsregel, kriterier

AcRule

C

Bokføringsregelnr.

AcRuleNo

Int32

C

Prioritet

Pri

Int32

Egenskap
Fremtidig utvidelse
Primærnøkkel
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Beskrivelse

Descr

Streng 80

C

Leverandørnr

SupNo

Int32

C

Landnr

Ctry

Int32

C

Tekst

Txt

Streng 200

C

Tekstbeh.

TxtProc

Int32

C

Mva sats

VatRt

Desimaltall

C

Valutanr

CurNo

Int32

C

Minstebeløp

MinCurAm

Desimaltall

C

Maks.beløp

MaxCurAm

Desimaltall

C

Fra dato

FrDt

Int32

C

Til dato

ToDt

Int32

C

Sperret

Susp

Int8

C

Bokføringsregel-behandling

AcRuleProc

Int32

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

Bokføringsregel, handling

AcRuleAct

C

Bokføringsregelnr.

AcRuleNo

Int32

Primærnøkkel

C

Linjenr

LnNo

Int32

Primærnøkkel

C

Sort.sekv.nr

Srt

Int32

C

Andel

Shr

Desimaltall

C

Debet k.type

DbAcCl

Int8

C

Debet konto

DbAcNo

Int32

C

Debet avg.k.

DbTxCd

Int32

C

Kredit k.type

CrAcCl

Int8

C

Kredit konto

CrAcNo

Int32

C

Kredit avg.k.

CrTxCd

Int32

C

Per.nøkkel

PrK

Int32

C

Ford.nøkkel

DstGr

Int32

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

Fremtidig utvidelse
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Ansvarsenhet 10

R10

Streng 10

C

Ansvarsenhet 11

R11

Streng 10

C

Ansvarsenhet 12

R12

Streng 10

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T

E-post dokumentsending

DocDelEm

C

Aktørnr.

ActNo

Int32

Primærnøkkel

C

Linjenr.

LnNo

Int32

Primærnøkkel

C

Sort.sekv.nr

Srt

Int32

C

Dokumenttype

DocTp

Int32

C

E-postadresse

MailAd

Streng 60

C

Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

Fremtidig utvidelse

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 4: Nye kolonner i eksisterende tabeller
Navn

SQL-navn

Type

Regnskapstransaksjon

(AllAcTr)

View

Oppdatert bunt

UpdBnd

Hovedbokstransaksjon

AcTr

Driftsmiddeltransaksjon

PropTr

Leverandørtransaksjon

SupTr

Åpen leverandørpost

OpSupTr

C

Aktive Approval-oppgavenr.

AcAppTskNo Int32

C

Workflow dokument-ID

WfDocId

T

Kundetransaksjon

CustTr

Åpen kundepost

OpCustTr

Aktive Approval-oppgavenr.

AcAppTskNo Int32

T

C

Egenskap

Int32
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Workflow dokument-ID

WfDocId

Int32

C

Innfordrings-ID

DColId

Streng 40

Fremtidig utvidelse

C

Innfordring valideringsstatus

DColValSt

Int32

Fremtidig utvidelse

T

Regnskapsdokument vedlegg

InAcDocAtt

C

Filnavn

FileNm

Streng 260

Fremtidig utvidelse

T

Approval-oppgave

AppTsk

C

Workflow dokument-ID

WfDocId

T

Godkjent avstemming

ApRec

C

Bankpartnernr

BPartNo

T

Aktør

Actor

C

Privatperson

-

T

Bankpartner

BPart

C

EBF-behandling 2

EFTProc2

T

Bunt

WaBnd

C

Låst

-

C

Aktive Approval-oppgavenr.

AcAppTskNo Int32

C

Workflow dokument-ID

WfDocId

Int32

C

Foreløpig

-

BOOL

T

Bedriftsopplysninger

FrmData

C

AutoInvoice kontraktenhet

AiCtrUn

C

AutoInvoice kundes kontraktenhet

AiCusCtrUn Int32

C

AutoInvoice prosjektenhet

AiProUn

Int32

C

Workflow-behandling

WfProc

Int32

C

Standardleverandør malnummer

DfSupTplNo Int32

T

E-postinnstillinger bedrift

EmTpl

C

Emne

Sub

Streng 240

Fremtidig utvidelse

C

Vedleggsnavn

AttNm

Streng 240

Fremtidig utvidelse

T

Regnskapsdokument

InAcDoc

C

Beløp

Am

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Beløp i valuta

CurAm

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

C

Valutanr

CurNo

Int32

Fremtidig utvidelse

C

Valutakurs

ExRt

Desimaltall

Fremtidig utvidelse

T

Betalingslinje

BPmtLn

Int32

Int32

BOOL

Memory-kolonne

Int32

Skjult

BOOL

Memory-kolonne

Memory-kolonne

Int32
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Navn

SQL-navn

Type

Egenskap

C

Bankbunt i Visma.net AutoPay

BBatchAp

Streng 18

T

Avstemt transaksjon

RecTr

C

Bankpartnernr

BPartNo

T

Bilag

WaVo

C

Kontoutskr.trans.nr

AcStmtTrNo Int32

C

Innfordrings-ID

DColId

Streng 40

Fremtidig utvidelse

C

Bokføringsregelnr.

AcRuleNo

Int32

Fremtidig utvidelse

T

Oppdatert bilag

UpdVo

C

Kontoutskr.trans.nr

AcStmtTrNo Int32

C

Innfordrings-ID

DColId

Streng 40

Fremtidig utvidelse

C

Bokføringsregelnr.

AcRuleNo

Int32

Fremtidig utvidelse

Navn

SQL-navn

Type/egenskap

Gammel type/
egenskap

T

Altinn

Altinn

Obsolete

T

Altinn-logg

AltinnLog

Obsolete

T

Inngående regnskapsdokument ordre

InAcDocOrd Obsolete

Int32

Tabell 5: Endrede tabeller
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