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Merknad

Oslo, 25.05.2018

Visma Business 13.00.0

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.
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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 produktlinje kompatibilitet

Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS og Visma User Directory er alle en
del av Visma Business produktlinje. Innenfor produktlinjen er alle programmer med samme hovedversjonsnummer
kompatible.

Versjonsnummeret for alle programmer i produktlinjen består av et hoved-, et mellom- og et
oppdateringsversjonsnummer atskilt med punktum.

Når du installerer mer enn ett av programmene i produktlinjen, må hovedversjonsnummeret og første siffer i
mellomversjonsnummeret på produktene være det samme.

Dvs. Visma Business 13.01.0 vil virke sammen med Visma Document Center 13.00.0, men kompatibiliteten mellom
Visma Business 13.00.0 og Visma Document Center 12.00.0 støttes ikke.



Kapittel

1
Visma Business 13.00.0

Emner:

• Nye funksjoner
• Endrede funksjoner
• Forbedringer

I versjon 13.00.0 av Visma Business har vi lagt inn endringer, forbedringer
og nye funksjoner gjennom hele programmet.

Nye funksjoner i denne versjonen:

• Revisjonsspor for logging av operasjoner utført av administratorer
(admin-brukere)

• Veiviser for aktivering av Visma.net AutoPay for flere bedrifter
• Sender og mottar pakksedler via Visma.net AutoInvoice
• Jobbplanlegger

Områder med store forandringer:

• Mulighet for å slette dokumenter fra dokumentarkivet
• Master Data Management-integrasjon når felles tabeller brukes

Store forbedringer i denne versjonen:

• Utvidelse av funksjonaliteten for Overvåkningspunkt
• Forbedringer innen logistikk og regnskap
• Integrasjon med Visma User Directory
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Generelt

Automatisk oppdatering av godkjenningspolicyer i Visma User Directory (GDPR)

Oppdater godkjenningspolicyer til et høyere sikkerhetsnivå
Når du oppgraderer eldre versjoner til gjeldende versjon, vil alle brukere som bruker standard
godkjenningspolicy i Visma User Directory, bli oppdatert til en ny godkjenningspolicy. VUDAdmin-
brukeren og system-brukeren vil bli koblet til den nye Admin-godkjenningspolicyen, og resten av
brukerne vil bli koblet til den nye godkjenningspolicy for standardbrukere. Hvis gjeldende passord før
oppgraderingen ikke samsvarer med den nye godkjenningspolicyen, vil en ny dialogboks be om endring av
passordet for VUDAdmin-brukeren og en annen for systembrukeren.

Merk:  Alle andre brukere vil bli bedt om å endre sine passord første gang de logger på
etter oppgraderingen hvis det gjeldende passordet ikke samsvarer med den nye policyen. En
administrator bør imidlertid gjennomgå de nye policyene i Visma User Directory og justere
dem i henhold til bedriftens behov.

Revisjonsspor (GDPR)

Logg inn som system
Et nytt alternativ for Logg inn som system har blitt lagt til under feltet Moduler i tabellen Bruker.

Hvis man ikke bruker brukeren "system", blir det lettere å vite hvem som har gjort hva i systemet. I stedet
bør du opprette en ny bruker i brukertabellen med alternativet Logg inn som system (dialogboksen
Moduler). På den måten kan du gjøre alle endringene som før, men de vil bli logget med brukernavnet. Kun
én bruker om gangen kan være logget på Visma Business med system-brukeradgang, enten ved å logge på
som brukeren "system", eller som en annen bruker ved å angi alternativet Logg inn som system.

Merk:  For noen operasjoner må flagget Systemansv. være angitt. Dette er tilsvarende
som for brukeren "system". I tillegg må en rolle tildeles for Visma Business i Visma User
Directory (hvis VUD-innlogging er aktivert).

Visma.net AutoPay

Forenklet oppstart av Visma.net AutoPay for flere bedrifter
Det er nå mulig å aktivere Visma.net AutoPay for mer enn én bedrift om gangen. Det er lagt til et nytt
behandlingsvalg kalt Aktiver AutoPay (flere bedrifter) i tabellen Bedrift. Behandlingsvalget starter en
veiviser som først evaluerer om alle de valgte selskapene kan aktiveres for Visma.net AutoPay (sjekker
obligatorisk informasjon), deretter får man mulighet til å aktivere Visma.net AutoPay-tjenesten. I det siste
trinnet angis standard konfigurasjon for alle aktiverte selskap.

Overvåkningspunkt

Flere Visma Document Center-statuser
Det er lagt til to nye kilder fra Visma Document Center i feltet Ekstern kilde i tabellen
Overvåkningspunkt-definisjon.

2 - Document Center - fullført
Dette vil telle antall dokumenter i Visma Document Center som har blitt godkjent, men ikke overført til
regnskap. Dokumenter med status = 30 og regnskapsstatus <> 30, telles som fullført.

3 - Document Center - avvist
Dette vil telle antallet dokumenter i Visma Document Center som har blitt avvist under
godkjenningsprosessen. Dokumenter som har statusen = 21, telles som avvist.

Fremhev prioriterte oppgaver
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Oppgaver som krever mer oppmerksomhet, kan nå fremheves. Et nytt alternativ, Høy prioritet, er lagt til
i kolonnen Valg i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Når alternativet er aktivert vises det et ikon i
kolonnen Prioritet i tabellen Overvåkningspunkt, og tekstfargen endres.

Vise null-linjer
Et nytt alternativ, Vis null-linjer, er lagt til i kolonnen Valg i Overvåkningspunkt-definisjon. Når det er
aktivert, blir linjer som har antallet null, synlige i tabellen Overvåkningspunkt. Som standard vises ikke
linjer der antallet er null.

Sortering i tabellen Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å sortere rader i tabellen Overvåkningspunkt. Innstillingene Bruddkolonner og Beregn
gjennomsnitt kan ikke brukes.

Søk og filtrering i tabellen Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å filtrere resultater i tabellen Overvåkningspunkt med Søkepanel. Vilkårene som er angitt
i Søkepanel kan lagres med vindusoppsettet.

Lagt til støtte for koblede vindusoppsett
Overvåkningspunkt støtter nå koblede vindusoppsett. Kobling bruker samme logikk som når et koblet
oppsett åpnes fra menyen.

Hvis bruker, bedrift eller bedriftsgruppe har et koblet vindusoppsett knyttet til Kilde vindusnr. som er
definert i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon, vil det koblede oppsettet brukes som kilde i stedet.
Hvis det koblede kildevinduet ikke har det samme sideelementet som i Kilde sideelementnr., vises en
feilmelding i tabellen Overvåkningspunkt.

Åpning av et målvindu med behandlingsvalget Gå til detaljer i tabellen Overvåkningspunkt, kan nå også
åpne koblede oppsett.

Merk:  Et standard vindusoppsett kan erstattes med et tilpasset oppsett ved å velge
avkrysningsboksene Lag kopi og Link i dialogboksen Lagre vindusoppsett.

Tell rader i tabellen Overvåkningspunkt
Menyalternativet Tell rader viser nå riktig antall rader i tabellen Overvåkningspunkt. Tidligere viste det
alltid null som antall.

Bokføring

AltInn

Opprette bunt for mva-betaling i Norge
Norske bedrifter kan opprette en mva-betalingsbunt basert på informasjonen de får fra Altinn, ved å
bruke Opprett mva.betaling i tabellen AutoReport arkiv. Dette behandlingsvalget oppretter en bunt
basert på XML-innholdet og feltene Leverandørnr. avgiftsoppgjør og Avg.oppgj.konto fra tabellen
Bedriftsopplysninger. Bunten opprettes alltid med dagens dato. Etter at bunten har blitt oppdatert, kan det
opprettes et betalingsforslag tilsvarende som for andre åpne poster.

Hvis du vil automatisere opprettelsen av buntvis mva-betaling, aktiverer du innstillingen Behandle
betalingsmeldinger automatisk i feltet AutoReport behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Når
betalingsinformasjonen mottas fra Altinn, opprettes en bunt basert på den.

Hvis det allerede har blitt opprettet en betalingsbunt for den samme avgiftsperioden og det samme året, er
det ikke mulig å opprette en ny. Hvis man likevel ønsker en betalingsbunt, må den opprettes manuelt. Denne
funksjonen støttes ikke i Sverige, Danmark eller Finland.

Lag betalingsforslag

Automatisk opplasting av betalingsforslag
Det er lagt til en ny innstilling for Automatisk opplasting av betalingsforslag under Bedriftsbehandling i
tabellen Bedrift. Når dette velges, vil et generert betalingsforslag umiddelbart sendes til det tilkoblede EBF-
systemet uten at du trenger å kjøre behandlingsvalget Legg ut data.
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Åpen kundepost

Forfall inkl. løpedager
En ny kolonne kalt Forfall inkl. løpedager er lagt til i tabellen Åpen kundepost for å vise Forfallsdato
inkludert Løpedager. Dette kan for eksempel brukes med Overvåkningspunkt.

Verdien Løpedager som brukes til beregning, hentes i følgende rekkefølge:

1. Betalingsbet. Hvis den brukte betalingsbetingelsen ikke har en løpedagsverdi, vil den se etter det neste
alternativet.

2. Landnr på Åpen kundepost. Hvis dette er angitt, brukes verdien Løpedager for dette landet.
3. Landnr i Bedriftsopplysninger.

Når enten Landnr eller Betalingsbet. endres i posten Åpen kundepost, vil verdien Forfall inkl. løpedager
oppdateres automatisk.

På nye poster vil Forfall inkl. løpedager beregnes automatisk. På eksisterende poster må det nye
behandlingsvalget Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato brukes.

Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Sende og motta forsendelsesinformasjon
Forsendelsesinformasjon (informasjon om sendte varer, leveringsdatoer osv.) kan nå sendes til og lastes
ned fra, Visma.net AutoInvoice. Nedlastingen kan aktiveres fra dialogboksen Aktiver AutoInvoice
eller fra Aktiver AutoInvoice (flere bedrifter)-veiviseren. Det er også lagt til funksjonalitet for å
oppdatere eksisterende innkjøpsordre med data fra de nedlastede dokumentene. Utgående dokumenter med
forsendelsesinformasjon sendes som Pakkseddel-dokumenter fra tabellen Ordredokument ved hjelp av
behandlingsvalget Send til AutoInvoice. For å kunne sende dokumenter med forsendelsesinformasjon, må
Pakksedler være aktivert for Dokumentkopier.

Nytt alternativ i AutoInvoice behandling
Alternativet Opprett ordredokument for pakkseddel er lagt til i AutoInvoice behandling for den nye
funksjonen for forsendelsesinformasjon. Når det er valgt, vil Visma Business overstyre innstillingen for
pakkseddel i Dokumentkopier og opprette data i tabellene Ordredokument for dokumenttypen slik at
forsendelsesinformasjon kan sendes.

Fakturering til forbruker
Kundepref.-flagget Privatperson kan nå brukes til å identifisere en kunde som forbruker når fakturaer
sendes til Visma.net AutoInvoice. Når flagget er angitt, vil fakturaens XML-fil bruke Kundenr i stedet for
Org.nr som identifikasjon. Hvis avsenderen har en B2C-avtale gjennom Visma.net AutoInvoice, vil dette
alternativet fungere på samme måte som hvis AutoInvoice operatørnr ble satt til B2CNO. Fakturaen vil
sendes per e-post. Hvis ingen avtale blir funnet, skrives den ut. Dette alternativet fungerer for alle markeder
for sending av forbrukerfakturaer.

Bruke B2C-funksjoner med Privatperson i stedet for AutoInvoice operatørnr
Behandlingsvalgene Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice og Sjekk for AutoInvoice oppføring kan
nå brukes til å registrere og laste ned B2C-referanser uten at AutoInvoice operatørnr er angitt for B2C, så
lenge Kundepref.-flagget Privatperson er angitt og kundens land er Norge.

Teknisk

Microsoft SQL Server-triggere

Behandlingsvalget Gjenopprett triggere for tabellen Bedrift
Det er lagt til et nytt behandlingsvalg Gjenopprett triggere i tabellen Bedrift for å restarte triggere som er
definert i utvalgte bedriftsdatabaser.

Merk:  Triggere brukes for øyeblikket til integrasjon av Master Data Management og vil bli
benyttet for Visma Storage (når denne funksjonen er sluppet).
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Visma Business produktlinje ISO

Moving servers-folder i VBPL ISO
En ny folder med navnet Moving servers er lagt til på innstallasjons-ISO'en. Folderen inneholder
dokumentasjon og script til hjelp ved flytting av Visma Business produktlinjen til en annen server.

Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Generelt

Godkjenningspolicy (GDPR)

Passordlengde
Støtte for passordlengder på over 16 tegn. Ny maksimal passordlengde er nå 64 tegn.

Sletting av dokumenter (GDPR)

Sletting i dokumentarkiv
Det kan bli nødvendig å slette ordredokumenter og kundedokumenter for å overholde den nye generelle
forskriften om personvern. Fra versjon 13.00.0 er det mulig å slette poster fra tabellen Ordredokument og
tabellen Kundedokument. Kun brukere med alternativet Systemansv. i tabellen Bruker vil kunne slette.

Merk:  Det anbefales å begrense slettinger via innstillingene for Adgangsgruppe. Dette
bør gjøres rett etter oppgradering til versjon 13.00.0 for å hindre at brukere sletter poster i
disse tabellene ved et uhell. Begrensningene for Adgangsgruppe vil ikke gjelde for system-
brukeren.

Overvåkningspunkt

Forenklede innstillinger for brukeradgang i Overvåkningspunkt
Innstilling av brukeradgang for Overvåkningspunkt har blitt forenklet. Alle adgangsinnstillinger
gjøres nå på ett sted, i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Hver linje i tabellen vil koble
Overvåkningspunkt-definisjon til en bruker og en bedrift eller bedriftsgruppe.

Merk:  Alle eksisterende adgangsinnstillinger for Overvåkningspunkt må angis på
nytt etter oppgradering. Tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang tømmes under
oppgraderingen, og tabellen Overvåkningspunkt-brukeradgang er ikke lenger tilgjengelig.
Hvis innstillinger for bruker- og bedriftsadgang for Overvåkningspunkt har blitt angitt i en
tidligere versjon, vurder å eksportere eller kopiere innhold fra tabeller før du oppgraderer for
å kunne angi innstillingene på nytt.

Bokføring

Visma.net AutoPay

AutoPay betalingsreferanse
Referanser til betalingen i Visma.net AutoPay ble i tidligere versjoner lagret i feltet Ekstratekst, nå har
feltet AutoPay betalingsreferanse blitt lagt til som et eget felt hvor denne informasjonen kan lagres.

KID-kode ikke funnet
Når en KID-kode fra filen med inngående betalinger ikke blir funnet i tabellen Åpen kundepost, vil nå en
varseltekst vises i feltet Ekstratekst.

Advarsel om mulige doble betalinger
Når man finner en KID-kode fra filen med inngående betalinger i tabellene Åpen kundepost eller
Kundetransaksjon, og verdien er 0 (null) i kolonnen Restbeløp, vil det nå vises en varseltekst om mulig
dobbel betaling i feltet Ekstratekst.



Visma Software International AS | Visma Business 13.00.0 | 10

© Visma Software International AS | 

Matching av betalinger mot kontantrabatt
For inngående betalinger med referanse til et fakturanummer (ikke en KID-kode) blir det kontrollert at det
betalte beløpet er identisk med feltet Restbeløp i tabellen Åpen kundepost for å sikre riktig matching. Ved
håndtering av betalinger med kontantrabatt er det nå lagt inn en ekstra sammenligning av det betalte beløpet
mot verdien i feltet Kontantbeløp. Hvis resultatene i noen av disse kontrollene er OK, blir feltene Motref.
og Kredit konto (kundenr.) fylt ut med de riktige verdiene på bilagslinjen.

Ordrematch

Endret beskrivelse for "Dokumentsenter status" fra feltet Ordrestatus 2
Beskrivelsen i feltet Ordrestatus 2 under kategorien Diverse i tabellen Ordre, er nå endret fra
Dokumentsenter status til det mer generelle Dokumentstatus.

Logistikk

Factoring

Endret format for Factonor (SpareBank 1 Factoring)
Av hensyn til valutahåndtering har filen Factonor.imp blitt oppdatert med nye felter for "ISO-
landskode" og "ISO-valutakode". I tillegg eksporteres feltet Beløp i valuta (i stedet for feltet Beløp) fra
tabellen Kundetransaksjon.

Visma.net AutoInvoice

Differensiering mellom Endpoint og PartyIdentification
Det er nå mulig å bruke forskjellige verdier for mottakerens Endpoint og PartyIdentification ved sending til
mottakerens Visma.net AutoInvoice. Standardverdier hentes som tidligere inn fra Org.nr. Hvis Endpoint
må være forskjellig fra standardverdien, brukes AutoInvoice endepunkt-ID og AutoInvoice endepunkt-
skjema. Hvis PartyIdentification må være forskjellig fra standardverdien, brukes GLN/GS1 nr. Hvis det
er data i GLN/GS1 nr. som ikke skal brukes til PartyIdentification, merk av for det nye alternativet Benytt
ikke EAN til PartyIdentification i feltet Aktørbehandl. Hvis dette velges, vil standardalternativet brukes
til PartyIdentification.

Kombinerte meldinger om fullført og mislykket resultat ved dokumentsendinger
For å unngå for mye informasjon på skjermen, vil det nå bare vises én enkelt melding om vellykket eller
mislykket sending når dokumenter sendes til Visma.net AutoInvoice. Legg merke til at hvis noen av
dokumentsendingene mislykkes, vises kun meldingen om mislykket sending. Enhver feil ved overføring til
Visma.net AutoInvoice, logges i detalj i tabellen EDI-feilmelding med Opprinnelse = AutoInvoice.

Tilordne bokføringskostnad til faktura
Med den nye tabellen Ordrelinje-tillegg har vi nå full støtte for ordrelinjens bokføringsinformasjon når
fakturaer sendes til Visma.net AutoInvoice. Innholdet i feltet kan komme fra inngående innkjøpsordrer ved
at Behandle dokument kjøres i tabellen Inngående dokument, eller innholdet kan skrives rett inn i feltet.

Endret tilkobling av notat
Med de nye tabellene Ordre-notat og Ordrelinje-notat vil standard tilkobling for notat for både sending
og mottak, være disse tabellene. Alternative tilordninger er fremdeles tilgjengelig via Visma.net
AutoInvoice mapping tool.

Endring i behandlingsvalget Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres"
Behandlingsvalget Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" ble innført for å endre status på
dokumenter som det ellers ikke ville vært mulig å sende, eller ganske enkelt for å fjerne det fra et oppsett.
Det er lagt til et ekstra alternativ for å støtte den nye funksjonaliteten for sending av pakksedler til
Visma.net AutoInvoice. For Dok.type 3 - Pakksedler som mangler AutoInvoice-status, er det nå
mulig å endre til 4 - Kan ikke overføres.

cac:ValidityPeriod i ordreutdata
cac:ValidityPeriod har blitt fjernet fra XML-ordren.

Fakturadato

Fakturadato arvet fra foregående faktura
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Fakturadatoen som ble foreslått i dialogboksen for fakturautskrift, ble arvet fra forrige fakturautskrift.
Dette er nå endret slik at den foreslåtte Fakturadato alltid vil settes til dagens dato.

Teknisk

Installasjon

Ikke tillatt å opprette bedrifter under oppgradering
Muligheten for å opprette bedrifter i Oppsett- og integrasjonsveiviseren har blitt deaktivert under
oppgradering av Visma Business. Nå er det bare mulig å opprette bedrifter hvis det ikke finnes noen
bedrifter (ny installasjon), ellers må bedrifter opprettes fra Visma Business.

Fjernet gammel .NET framework-versjon fra Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet
Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet hadde både det eldre .NET 3.5 framework og .NET
4.6 framework. Gamle .NET 3.5 framework er nå fjernet fra installasjonsprogrammet for Visma Business
produktlinje.

Master Data Management

Bedre ytelse ved bruk av mange bedrifter i felles tabeller
Når man hadde felles tabeller for mange klienter, kunne triggerne av Master Data Management-
overvåking forårsake tidsavbrudd. Synkronisering for bedrifter som bruker felles tabeller, skjer nå kun på
forespørsel, ikke automatisk. Når du skal initiere synkroniseringen for bedriftene som bruker felles tabeller,
bruker du behandlingsvalget Distribuer til klienter i tabellen Ventende Master Data Management
synk.informasjon til klient. Synkroniseringen for hovedselskapene skjer automatisk.

Merk:  Det er mulig å automatisere behandlingsvalget Distribuer til klienter ved å benytte
Visma Business Jobbplanlegger, samt legge til oppgave for dette i tabellen Jobb.

Plugins.xml

Avsluttet støtte for taggen <IncludeFolder> i Plugins.xml
Taggen <IncludeFolder> ble tatt med som en enkel metode for å distribuere utvidelser til Visma Business,
fordi det ville søkes etter programutvidelser i denne mappen uten at filen Plugins.xml måtte endres.
Dette kunne føre til problemer, spesielt når man distribuerte datamodellutvidelser, siden det begrenset
muligheten til å kontrollere innlastingsrekkefølgen for de aktuelle utvidelsene og dermed førte til at hele
tabeller ble eksportert og importert når databaser ble oppgradert. Fra versjon 13.00.0 kan utvidelser bare
distribueres ved å legge til en <Extension>-tagg inni <Extensions>-taggen i Plugins.xml. Utvidelser vil
alltid lastes inn i rekkefølgen de har i Plugins.xml.

Merk:  Denne endringen vil bare påvirke deg hvis du distribuerer DME eller andre
utvidelser til Visma Business ved å plassere dem i folderen angitt i <IncludeFolder> (med
standardverdien "Dynamic contributions"). Hvis du allerede distribuerer DME eller andre
utvidelser ved å legge til taggen <Extension> i Plugins.xml (standard virkemåte for
verktøyet DME), vil du ikke påvirkes av denne endringen.

Skriv til PDF

PDF-bibliotek
PDF4NET, som er biblioteket Visma Business bruker ved utskrift til PDF, har blitt oppdatert til nyeste
versjon (versjon 5.0.1).

Passord

Endre brukerpassord for VUD-integrasjon
Nå er det mulig å oppdatere passordet for den skjulte brukeren som brukes til kommunikasjonen med Visma
User Directory. Du endrer det ved å gå til tabellen Systemopplysninger og kjøre behandlingsvalget Endre
VUD-integrasjonsbrukers passord. Det er bare VUD-superbrukere som har tilgang til å gjøre dette.
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Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.

Generelt

Felles tabeller

Krasj når hovedbokskonto ble slettet
Når tabellen Hovedbokskonto var satt opp som en felles tabell, kunne sletting av en konto i hovedselskapet
føre til en SQL-feil. Dette er nå løst.

Visma User Directory

Bedrifter som ble fjernet fra en bedriftsgruppe i Visma User Directory, ble oppdatert i Visma
Business
Hvis du slettet alle bedrifter fra en bedriftsgruppe i Visma User Directory, ble bedriftsgruppen og
medlemmene i den ikke oppdatert i Visma Business, og medlemmene i bedriftsgruppen var derfor ikke
synkronisert. Dette er nå løst.

Eksporter til Visma User Directory når databasepassordet inneholder { eller }
Hvis en SQL-bruker hadde et passord som inneholdt { eller } (venstre eller høyre klammeparentes), feilet
Eksporter til Visma User Directory. Dette er nå løst.

Bedriften blir overskrevet i Visma User Directory hvis det finnes et duplikatnavn i Visma Business.
Utvidet validering av dupliserte bedriftsnavn har blitt lagt til i Eksporter til Visma User Directory-
veiviseren, slik at bedrifter med samme navn ikke blir overskrevet i Visma User Directory.

Eksporter til Visma User Directory feilet når Org.nr allerede fantes i Visma User Directory
En bedrift kunne ikke eksporteres til Visma User Directory hvis det allrede fantes en annen bedrift med
samme Org.nr der. Dette er nå løst. Nå kan bedriften eksporteres og vil bli merket som en testbedrift.

Eksporter til Visma User Directory
Når Eksporter til Visma User Directory ble utført, ble opsjonen Aggregerte adgangsrettigheter når
VUD benyttes (i stedet for snitt) under feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger, ikke
angitt. Dette er nå løst.

Merk:  Navnet på valget har blitt endret fra Snitt (i stedet for union) av restriksjoner på
roller i VUD, til Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av
rettigheter)

Oppsett

Intrastat-oppsett
Eksporter-knappen i oppsettet 0334. Intrastat ga feilmelding pga. en manglende fil. Dette er nå rettet i
standard oppsett for alle land.

Visma Reporting Web Client

Automatisk pålogging til Visma Reporting Web Client ved oppstart fra Visma Business
Når alternativet Start Visma Rapportering Web-klient er aktivert i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen
Systemopplysninger, var pålogging påkrevd når Visma Reporting Web Client ble åpnet fra knappen
Rapportering i menyen Bedrift. Nå er det mulig å starte Visma Reporting Web Client fra Visma Business
uten enda en pålogging.

Visma Import-filter

Visualiser importfremdrift til Visma Business
Det er lagt til en ny fremdriftslinje for Visma Import-filter.

Import av debetkontonumre
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Debetkontonumre ble ikke importert gjennom Visma Import-filter. Dette er nå løst.

Kryptert lisensinformasjon inneholder et mellomrom
Når den krypterte lisensinformasjonen til Visma Import-filter inneholdt et mellomrom, ble det vist en .NET-
feil når Visma Import-filter ble startet. Dette er nå løst.

Generelt

Villedende melding ved oppfrisking i tabellen Bedriftsopplysninger
En oppfrisking i tabellen Bedriftsopplysninger viste en melding om at endringer ble lagret, selv når dette
ikke skjedde.

Bruke en innspilt makro til å åpne et tidligere lagret vindu
Under opptak av handlinger på en Knapp i et oppsett, tillater Visma Business nå åpning av et Oppsett fra
Ribbon og fra Oppsett-utforsker.

Krasj når Adgangselement 1/2 angis direkte i tabellen Brukeradgangskonflikt
Det kunne i noen sammenhenger oppstå et krasj når adgangselementnummeret ble angitt direkte. Dette er nå
løst.

Bokføring

Bokføring fra ordre

Tapte bilagsnumre
Når man oppretter bunt og bilag fra ordre, og bunt ikke ble opprettet på grunn av nullverdi i ordre, ville
Visma Business likevel bruke bilagsnumre, noe som førte til "tapte" bilagsnumre. Dette er nå løst.

Feil bokføring av Kostprispåslag % når Prisenhet = 3 - Areal
Det ble ikke tatt høyde for Prisenhet = 3 - Areal når bilag ble opprettet fra behandlingsvalget Mottatt
faktura. Dette er nå løst.

SIE

SIE Import
Numerisk #OBJECT uttrykt som "01", "02" osv. i stedet for "1", "2" osv., ble som standard ansett som
alfanumeriske objekter som ikke kunne importeres til Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 6. Dette er nå løst.

Elementtypen #PSALDO -1, # RES -1 and #SRU -1 manglet fra SIE Eksport-filtype 4
Hvis det ikke var noen bokføring i gjeldende år for en resultatkonto, ville elementtypen # RES -1 for denne
kontoen mangle i den eksporterte SIE-filtype 4, og # PSALDO-1 og #SRU -1 ville også mangle. Dette er nå
løst.

Purrebrev

Purregebyr blir ikke lagt til i makroen @giroamount() på purreformularet
Purregebyr ble ikke lagt til i makroen @giroamount() som ble brukt i formularet Purrebrev. Det var et
manglende samsvar mellom "betales" og beløpet som ble vist på girodelen av formularet Purrebrev. Dette
er nå løst.

Visma.net AutoPay

Bilag for betalinger til kunde
For betalinger til kunder ble felter som Forfallsdato og Betalingsbet. utfylt på bilagslinjen, uten at dette er
nødvendig. Dette er nå løst.

Doble bankkontoposteringer
Når bilagsart som ble brukt til betalinger, hadde en angitt hovedbokskonto for bank i ett av feltene Debet
konto eller Kredit konto, ville en betalingsimport skape doble posteringer mot bankkontoen (både på hver
linje og som en sumlinje). Dette er nå løst.

Import av valutakurser
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Import av valutakurser ble avbrutt hvis en valuta med ugyldig ISO-kode var definert i tabellen Valuta. Dette
er nå løst.

Feil banktransaksjonsbeløp for inngående valutabetalinger
Beløpet på bankkontoens bilagslinje brukte ikke taggen <ReceivedAmount> fra filen for inngående
betalinger. I stedet ble beløpet beregnet fra taggen <PaidCurrencyAmount> og valutakursen i tabellen
Valuta. Dette blir nå behandlet korrekt når bankkontoens valuta er den samme som ERP-valutaen. For
bankkontoer med andre valutaer vil beregningen skje på samme måte som tidligere.

Merverdiavgift

Bokføring av innkommende fakturaer fra ordrer med ikke-standard valuta
Mva-beløp i valuta implementeres på følgende måte i dialogboksen for fakturamottak:

• Mva-beløp i valuta vises i hakeparenteser kun som informasjonstekst.

Mva-beløpene som tilsvarer Avg.kode, vises på én enkelt linje:

• Nasjonalt Mva-beløp i nasjonal valuta og i hakeparentes Mva-beløp i valuta etterfulgt av den
utenlandske valutaen.

Når det gjelder feltet for Mva-beløp i dialogboksen Fakturamottak, viser vi bare beløpet i nasjonal valuta
og legger til kolonnen Std. val. kolonnenavn i feltetiketten. Feltet Mva-beløp forblir redigerbart.

Bilagsoppdatering

Feilmelding ved oppdatering av bilag
I noen tilfeller ble det vist en melding om teknisk feil etter at et bilag i tabellen Bilag ble oppdatert. Feilen
var koblet til Visma.net-integrasjoner, også når integrasjoner ikke ble brukt. Dette er nå løst.

Parallell Omsetningsoppgave

Saldering av mva-kontoer
I Norge må omsetningsoppgave for primærnæringene fylles ut hvert år av bedrifter innen jordbruk,
skogbruk og fiske med en omsetning som overskrider et angitt terskelbeløp. I tillegg skal disse levere mva-
melding for alminnelig næring annenhver måned.

Dette krever to mva-formularer. Kolonnen Formularnr i tabellen Avgiftskode kan brukes til å opprette
parallelle omsetningsoppgaver. Dette krever doble sett med avgiftskoder og at Formularnr er utfylt for alle
avgiftskoder.

Under godkjenning av Omsetningsoppgave gjorde ikke salderingsprosessen for avgiftskontoene dette
basert på faktiske verdier fra den opprettede Omsetningsoppgave. Alle avgiftskontoer i tabellen for
avgiftskoder ble saldert, uansett hvilket formular de var koblet til. Dette er nå løst.

Avgiftsoppg.nr på Hovedbokstransaksjon
Når Omsetningsoppgave ble godkjent for parallelle omsetningsoppgaver, ble ikke feltet Avgiftsoppg.nr i
tabellen Hovedbokstransaksjon riktig angitt. Dette er nå løst.

Logistikk

Ordre

Ekstra omkostningsfordeling med Antall pr. enhet
Når kostprispåslag til en innkjøpsordrelinje distribueres med en Antall pr. enhet forskjellig fra 1,
ville det beregnede kostprispåslaget inkludere antall per enhet. Resultatet var at det totale distribuerte
kostprispåslagsbeløpet var mindre enn beløpet som ble angitt i feltet Kostprispåslag. Ordrelinje-
distribusjonen er nå basert på Antall, mens Antall pr. enhet inkluderes når man angir Kostpris i tabellen
Vareparti.

Visma.net AutoInvoice

Totalrabatt med flere merverdiavgiftssatser
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I elektroniske fakturaer med flere merverdiavgiftssatser ble Totalrabatt % distribuert feil i henhold til
satser, og fakturavalideringen kunne da feile. Dette er nå løst.

Brutto fakturalinje uten mva.
Produkter uten mva på bruttofakturaer ble vist med en negativ rabatt tilsvarende linjebeløpet. Dette førte
ikke til at noen leveringer feilet, men det så feil ut. Dette er nå rettet opp.

Inng. dok. endringsstatus for behandlet ordre
Inng. dok. endringsstatus i tabellen Inngående dokumentendring beholdt verdien 1 - Ny for
dokumenttypen 1 - Ordre etter at dokumentet hadde blitt behandlet. Rader i tabellen blir nå oppdatert
med enten 2 - Behandlet eller 3 - Feil etter behandling.

Kjøre Enkel respons til AutoInvoice ordre via VBS
Når behandlingsvalget Enkel respons til AutoInvoice ordre ble kjørt via Visma Business Services (VBS),
oppstod et unntak slik at behandlingsvalget feilet. Dette er nå løst.

Behandling av tekstprodukt
Ordrelinjer uten antall arvet automatisk Avg.kode fra Ordre, og det førte til at fakturaer feilet når de ble
validert. Ordrelinjer uten antall (med eller uten Produktnr) blir nå vist som fritatt for mva.

Nedlasting av B2C e-fakturareferanse
Når behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring ble brukt til å laste ned B2C-e-fakturareferanser,
ble det for mange resultater. Nå vil kun referanser for kunder som har en akseptert eller aktiv B2C-
avtalestatus, bli lastet ned.

Visma XML

Flere vedlegg med identiske filnavn
Hvis flere vedlegg med identiske filnavn ble lagt til en Visma XML-faktura, ville de innebygde dataene
inneholde det samme antallet filer, men alt innholdet ville være fra det første vedlegget. Dette er nå løst.

Grafisk brukergrensesnitt

Oppfølging av tilbud
En tekst ble avkuttet i dialogboksen Oppfølging av tilbud. Dette er nå løst.

Teknisk

Master Data Management

Feil under sletting av en aktivert bedrift
Slettede bedrifter blir nå automatisk fjernet fra listen over overvåkede bedrifter.

Feil under oppgradering av bedriftsdatabase for flyttet database
Når en bedriftsdatabase ble flyttet til en annen server-/systemdatabase, kunne dette føre til problemer som
utløses under oppgradering. Dette er nå løst.

Felt med manglende overvåkning i Contacts trigger
Overvåkning av endringer manglet for feltene Landnr, Telefonnr, Privat telefonnr, Mobiltelefonnr,
Faksnr og E-postadresse. Dette er nå løst.

BIG

Import av fil ikke avsluttet
Ved import til Visma Business med kommandoen /R og BIG aktivert, ble ikke økten avsluttet. Dette er nå
løst.

Visma Debug Host

Forbedring av Visma Debug Host
Visma Debug Host vil nå vise tidspunktet en forespørsel ble mottatt for å gjøre det lettere å finne
forespørsler fra et bestemt tidspunkt.
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Visma.net

Visma.net web-sider i vindusoppsett, og valg av bedrift
Single Sign-On på Visma.net web-sider integrert i vindusoppsett, videresendes nå til bedriften i det aktive
oppsettet. Tidligere ble den valgte bedriften under Hjem-fanen benyttet, dersom single sign-on ikke allerede
var utført.

Visma Reporting

Mislykket oppgradering av Visma Reporting, når man har flere superbrukere enn lisensen
inneholder
Hadde man flere medlemmer i Visma Reporting superusers-brukergruppen enn lisensiert førte dette til at
konfigurasjonen av Visma Reporting feilet etter oppgradering, og det var ikke mulig å logge inn. Det er nå
mulig å logges inn i Visma Reporting selv om konfigurasjonen fremdeles vil rapportere feilet.

E-postinnstillinger for abonnementer i Visma Reporting forsvant etter oppgradering
Innstillinger for e-postabonnementer i Visma Reporting ble borte under oppgradering. Dette er nå løst.
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Visma Business Jobbplanlegger
En ny måte å planlegge oppgaver på er implementert i Visma Business versjon 13.00.0. Funksjonen er basert
på planlagte oppgaver som defineres i tabellen Jobb, og kjøres via VBS. Koblingen mellom tabellen Jobb
og VBS er den nye Visma Business Scheduler service.

Denne tjenesten installeres automatisk av VBPL-installasjonsprogrammet. Brukernavnet system og det passordet
angitte for denne brukeren under installasjon legges til i filen Visma.BusinessScheduler.exe.config (dvs.
konfigurasjonsfilen for tjenesten). Disse verdiene benyttes ved oppstart av tjenesten. Dersom passord for system-
brukeren endres i Visma Business (se behandlingsvalget Endre passord i tabellen Bruker) vil ikke konfigurasjonsfilen
automatisk bli oppdatert. Derfor, vennligst benytt programmet Visma.Business.PasswordEncrypter.exe
til å kryptere det nye passordet, og lim deretter inn innholdet i filen Visma.BusinessScheduler.exe.config
under tag for <credentials />.

Dersom konfigurasjonsfilen fortsatt har system-brukeren angitt for userName innenfor tag for <credentials />, vil
passordet her bli overskrevet under oppgradering med verdien angitt i VBPL-installasjonsprogrammet. For ingen andre
tilfeller vil passordet bli overskrevet.

Merk:  Som standard er Visma Business Scheduler service satt til å starte automatisk
etter å ha blitt installert. Start av tjenesten krever imidlertid at VBS allerede kjører. I filen
Visma.BusinessScheduler.exe.config er "refresh"-intervall satt til 60 minutter som standard.
Hvis du planlegger å teste oppsett for nye planlagte jobber bør denne verdien endres til 1 minutt (<refresh
intervalInMinutes=1 />). Etter at alt er satt opp korrekt bør verdien settes tilbake til 60 minutter for å unngå
unødvendig mye behandling av denne tabellen.

Definisjonen av planlagte jobber er basert på den eksisterende tabellen Jobb. Tabellen har blitt utvidet for å kunne støtte
tilleggsfunksjonalitet (vennlig se også avsnitt for modellendringer for versjon 13.00.0).

Følgende felter i tabellen Jobb må tas hensyn til for å planlegge en oppgave:

Tabell 1: Felter i tabellen Jobb

Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

Jobbnr JobNo Primærnøkkel. Alle

Beskrivelse Descr Tekstfelt for fri benyttelse til å beskrive jobben. Alle

Bedriftsnr FrmNo Bedriftsnummer som jobben skal kjøres for. Dersom dette feltet er
utfylt vil verdi i feltet Bedriftsgruppenr bli ignorert.

Merk:  Feltet fylles ut selv om jobben er definert til å
utføre behandlinger eller utskrifter fra systemdatabasen.
Ved åpning av oppsett (dvs. Vindusnr) er Bedriftsnr en av
nødvendig faktorer ved validering av adgangsrettigheter.

Alle

BedriftsgruppenrFrmGr Bedriftsgruppenummer som jobben skal kjøres for. Feltet Bedriftsnr
må være tomt for at verdien i dette feltet benyttes.

Merk:  Fyll ut feltet Bedriftsnr i stedet for når jobben
settes til å utføre behandlinger/rapporter på tabeller i
systemdatabasen. Hvis ikke vil det skje en unødvendig
reduksjon i ytelsen - hvis bedriftsgruppen inneholder mer
enn én bedrift.

Alle

Jobbflagg JobFl Feltet er reservert for flagg som bestemmer utførelse av jobben. Et
oppslag i feltet viser en liste med følgende valg:

Alle rader - se feltet Alle rader for detaljer

Alle
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

En VBS-forespørsel pr. bedrift - instruerer Visma Business
Scheduler service til å sende én forespørsel til VBS for hver bedrift
i angitt bedriftsgruppe. Forespørslene kjøres parallelt, hvis det er
tilgjengelige ressurser.

Merk:  Ytelsen kan reduseres siden flere VBS-forespørsler
øker det totale ressursforbruket.

Jobbtype JobTp Angir type av jobb som skal utføres. Et oppslag i feltet viser en liste
hvor én av følgende verdien kan velges:

• 1 - Behandling - kjører behandlingsvalget i Visma Business
som er angitt i feltet Behandlingsnr

• 2 - Rapport - kjører rapporten i Visma Business som er
angitt i feltet Rapportnr. Hvis i tillegg feltet Rapportsystem har
verdien 1 - Crystal Reports, vil en rapport for Crystal
Reports bli skrevet ut i stedet

• 3 - Opplasting til Visma Storage

Alle

Vindusnr WinNo Vinduet (dvs. oppsettet) som benyttes for utvalget. Alle

Sideelem.nr PgElNo Vinduselementet som benyttes for utvalget. I Jobbplanleggeren er det
kun støtte for tabell-sideelementer.

Dersom et utvalg er angitt for tabell-sideelementet i oppsettet,
vil behandling/rapport kun bli utført for rader som er synlig i
brukergrensesnittet. Sortering angitt for tabell-sideelementet har
også noe å si, siden dette bestemmer rekkefølgen for utførelse av
behandling/rapport.

Alle

Tabellnr TabNo Et ikke-editerbart felt som automatisk fylles ut, viser sideelementets
tabellnummer. Dette igjen bestemmer tilgjengelige behandlinger/
rapporter i henholdsvis feltene Behandlingsnr og Rapportnr.

Alle

Alle rader 18172 Hvis valgt vil alle synlige rader i brukergrensesnittet velges, men kun
hvis tabell-sideelementet er i tabellvisning og ikke i formularvisning
(jfr. kommandoen Bytt visningsform (Ctrl+T) i gruppen Tabell
under fanen Design i ribbon).

Flagget gjelder både for behandlingsvalg og rapporter, men er mest
nødvendig for behandlingsvalg. Årsaken er at for rapporter kan alle
rader velges ved å sette verdien Alle radene hvis ingen er markert
for sideelementet. (Jfr. kommandoen Utskriftsformat i gruppen
Utskrift under fanen Design i ribbon).

De fleste behandlingsvalgene virker for aktuell rad, hvis ingen rad
er valgt. Hvilken rad som i utgangspunktet er aktuell rad avhenger
av valget Posisjonering ved åpning i dialogen til valget Andre
preferanser under gruppen Tabell.

Dette er et memory-felt, så filtrering/sortering støttes ikke for det. I
stedet bør feltet Jobbflagg benyttes til disse formålene.

Alle

Behandlingsnr ProcNo Viser alle tilgjengelige behandlingsvalg for tabellen. Kun aktuelt hvis
feltet Jobbtype har verdien 1 - Behandling.

Behandling

Rapportnr RepNo Viser alle tilgjengelige rapporter for tabellen. Kun aktuelt hvis feltet
Jobbtype har verdien 2 - Rapport.

Rapport
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

Rapportsystem RepSys Rapportsystem som skal benyttes dersom feltet Jobbtype har verdien
2 - Rapport. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende
verdien kan velges:

• 0 - Visma Business
• 1 - Crystal Reports

Rapport

RapportparametreRepPar Parametere som skal benyttes ved rapportutskrift. Hvis feltet ikke
er utfylt vil verdiene hentes fra feltet Rapportparametre i tabellen
Vinduselement.

Parameterene angis på samme måte som for
@REPORT_PARAMETERS-kommandoen i import-/eksportfiler.
Setter vanligvis med kommandoen Rapportparametre (i gruppen
Utskrift under fanen Design).

Rapport

UtskriftsdestinasjonPrnDst Gjelder kun når feltet Rapportsystem = 0 - Visma Business.
Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan
velges:

• 1 - Forhåndsvisning
• 2 - Skriv ut
• 3 - Overstyr til skriver
• 4 - Hurtigutskrift
• 5 - Skriv til PDF
• 6 - Send e-post
• 7 - Design Excel-mal
• 8 - Skriv til Excel
• 9 - Skriv til utklippstavlen
• 10 - Skriv til fil
• 11 - Bare godkjenning

Hvis feltet ikke er utfylt vil verdien i feltet Utskriftsdestinasjon i
tabellen Vinduselement benyttes.

Rapport

Filnavn FileNm Gjelder kun hvis feltet Utskriftsdestinasjon = 10 - Skriv til
fil. Ved andre verdier i feltet Utskriftsdestinasjon vil dette feltet
bli ignorert.

Rapport

Startdato EarlDt Datoen jobben skal utføres. Oppslag i feltet viser en kalender. Alle

Startkl. EarlTm Klokkeslett jobben skal utføres. Alle

Sluttdato EndDt Sluttdato for utførelse av jobben. Oppslag i feltet viser en kalender.
Hvis feltet er utfylt vil ikke jobber bli utført etter angitt dato, uansett
om feltet Sluttkl. er utfylt eller ikke.

Alle

Sluttkl. EndTm Klokkeslett på angitt Sluttdato, hvor jobben ikke lenger skal utføres.
Hvis feltet er utfylt, samtidig som feltet Sluttdato ikke er utfylt, betyr
dette at jobben ikke vil utføres etter angitt klokkeslett på en hvilken
som helst dag.

Alle

Gjentakelse Recur Benyttes for å sette opp kjøring av jobben med regelmessige
tidsintervall. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende
verdien kan velges:

• 1 - Hver time
• 2 - Daglig
• 3 - Ukentlig

Alle
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

• 4 - Månedlig

Hvis feltet ikke er utfylt vil jobben bli utført kun én gang.

Ukedager WkDy Benyttes til å avgrense kjøring av en gjentagende jobb til bare enkelte
ukedager. Tas hensyn til bare når feltet Gjentakelse har verdien 3 -
Ukentlig. Feltet har avkrysninger for alle ukedager, hvor følgende
bit-verdier kan kombineres:

• 1 = Mandag
• 2 = Tirsdag
• 4 = Onsdag
• 8 = Torsdag
• 16 = Fredag
• 32 = Lørdag
• 64 = Søndag

Alle

Forrige
kjøredato

PrvRnDt Seneste dato for når jobben ble forespurt av Visma Business
Scheduler service. Dersom jobben startes manuelt vil ikke dette feltet
bli utfylt/oppdatert. Verdien i dette feltet beholdes selv om tilhørende
rad slettes fra tabellen Jobbutførelse.

Alle

Forrige
kjørekl.

PrvRnTm Seneste klokkeslett for når jobben ble forespurt av Visma Business
Scheduler service. Dersom jobben startes manuelt vil ikke dette feltet
bli utfylt/oppdatert. Verdien i dette feltet beholdes selv om tilhørende
rad slettes fra tabellen Jobbutførelse.

Alle

Neste
kjøredato

18177 Ikke-editerbar memory-kolonne som beregnes automatisk basert på
verdier i feltene:

• Startdato - kreves for at dette feltet skal bli utfylt
• Sluttdato - valgfritt
• Gjentakelse - valgfritt
• Ukedager - valgfritt
• Jobb-status - må ha verdien 1 - Aktivert for at dette feltet

skal bli utfylt
• Dagens dato - ikke et felt
• Dagens klokkeslett - ikke et felt

Dersom feltet Gjentakelse også er utfylt, vil dette feltet få verdien
automatisk rekalkulert når jobben fullfører sin planlagte utførelse.
Visma Business Scheduler service vil ikke utføre jobben hvis ikke
dette feltet er utfylt. Feltet behøver imidlertid ikke være fylt ut ved
manuell kjøring av jobben.

Alle

Neste kjørekl. 18178 Ikke-editerbar memory-kolonne som beregnes automatisk basert på
verdier i feltene:

• Startdato - kreves for at dette feltet skal bli utfylt
• Startkl. - kreves
• Jobb-status - må ha verdien 1 - Aktivert for at dette feltet

skal bli utfylt
• Dagens dato - ikke et felt
• Dagens klokkeslett - ikke et felt

Visma Business Scheduler service vil ikke utføre jobben hvis ikke
dette feltet er utfylt. Feltet behøver imidlertid ikke være fylt ut ved
manuell kjøring av jobben.

Alle
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

Prioritet Pri Setter kø-prioriteten når to eller flere jobber skal utføres samtidig
(dvs. har identiske verdier i feltene Neste kjøredato og Neste
kjørekl.). Jobber med høyeste Prioritet vil bli utført først. For jobber
med lik Prioritet vil jobben med lavest Jobbnr bli utført først. Et
oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:

• -2 - Lavest
• -1 - Under normal
• 0 - Normal
• 1 - Over normal
• 2 - Høyest

Alle

Foregående
jobbnr

PreJobNo Hvis utfylt vil ikke Visma Business Scheduler service utføre jobben
separat, men inkludere den i samme forespørsel til VBS som når den
refererte jobben utføres. Det er dermed garantert at de to jobbene blir
utført i rekkefølge (av samme Visma Business-instans).

For at jobben skal kunne kjøres, må de øvrige kriteriene på raden
fortsatt være oppfylt.

Alle

Jobb-status JobSt Feltet inneholder flagg som viser nåværende status for jobben:

• 1 - Aktivert - verdien er en nødvendig forutsetning for at en
jobb skal utføres automatisk på en planlagt dato og klokkeslett.
Kan settes manuelt eller gjennom en av behandlingsvalgene Klar
for utførelse eller Gjør om igjen

• 2 - Deaktivert - verdi som kan angis hvis man ikke ønsker
at Visma Business Scheduler service skal sende jobbutførelsen til
VBS. Dette er et bedre alternativ enn å slette hele jobbraden, noe
som også fjerner utførelsesloggen (se tabellen Jobbutførelse)

• 3 - Engangsjobb forespurt - automatisk satt etter
kjøring av jobb hvor feltet Gjentakelse ikke var utfylt

Flaggene ovenfor blir bare tatt hensyn til når jobben kjøres via Visma
Business Scheduler service. Ved manuell start av en jobb vil den bli
utført uavhengig av verdien i dette feltet.

Alle

Jobbgruppenr JobGr Gruppe som jobben tilhører. Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

Filtype FileTp Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports. Et
oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:

• 0 - PDF
• 1 - Excel
• 2 - RTF
• 3 - Tekst

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

Send til SendTo Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports. Et
oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:

• 0 - Skriver - rapporten vil bli sendt til skriver
• 1 - Fil - rapporten vil bli skrevet til filen angitt i feltet

Filnavn

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

• 2 - E-postadresse - rapporten vil bli sendt med e-post til
adressen angitt i feltet E-postadresse. (Dette alternativet ble aldri
støttet.)

Definisjonsfilnavn /
Rapportsti

DefFNm Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports.
Hvis feltet Rapportsystem har verdien 0 - Visma Business
vil verdien i denne kolonnen bli ignorert.

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

GUID Guid Globally Unique Identifier til prosessen, hvis prosessen kjøres via
BIG. Verdien vil gis rapporten.

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

SkriveroppsettnrPrintS Gjelder kun hvis feltet Send til = 0 - Skriver og angir
skriveroppsettet hvis rapporten skal skrives ut.

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

E-postadresse MailAd Gjelder kun hvis feltet Send til = 2 - E-postadresse og angir
e-postadresse hvis rapporten skal sendes som e-post.

Benyttes
ikke av
Visma
Business
Jobbplanlegger

Tabell 2: Behandlingsvalg i tabellen Jobb

Behandling Beskrivelse

Klar for utførelse Endrer Jobb-status fra 0 til 1 - Aktivert på valgte
jobber.

Gjør om igjen Endrer Jobb-status fra 3 - Engangsjobb
forespurt til 1 - Aktivert på valgte jobber.

Utfør Kjører valgte jobber.

Sletting av rad i tabellen Jobb er ikke tillatt dersom det finnes tilhørende rader i tabellen Jobbutførelse (dvs. med
samme verdi i feltet Jobbnr), som i feltet Fremdrift har verdien 2 - Startet.

Enkelte behandlingsvalg og rapporter i Visma Business fører til at dialogbokser vises når kjøring startes manuelt fra
brukergrensesnittet (GUI). Disse dialogboksene undertrykkes fra å dukke opp når jobbplanleggeren kjøres, uansett om
behandlingsvalget Utfør blir startet av Visma Business Scheduler service eller av en bruker.

Hver gang en jobb utføres vil en ny rad bli lagt til i tabellen Jobbutførelse. Når jobben er fullført, oppdateres tabellen
med resultatene. Innholdet i felter kan ikke endres i tabellen Jobbutførelse, men sletting av rader er mulig. Kun
behandlingsvalget Utfør (fra tabellen Jobb) vil legge til rader i denne tabellen, mens behandlingsvalget Fullfør vil
oppdatere den.

Merk:  Dersom feltet Tabellnr på en rad i tabellen Jobb peker til en tabell som er bedriftsuavhengig (dvs.
tilhører en annen databasetype enn Bedrift) vil en enkelt rad bli opprettet i tabellen Jobbutførelse (uten verdi i
feltet Bedriftsnr).

Dersom feltet Bedriftsnr er fylt ut i tabellen Jobb, eller feltet Bedriftsgruppenr er tomt vil en enkelt rad bli
opprettet i tabellen Jobbutførelse (hvor feltet Bedriftsnr har samme verdi som i tabellen Jobb).

Dersom feltet Bedriftsnr ikke er utfylt i tabellen Jobb, og feltet Bedriftsgruppenr er utfylt, vil det i tabellen
Jobbutførelse opprettes en rad pr. bedrift i bedriftsgruppen.
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Tabell 3: Felter i tabellen Jobbutførelse

Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

Jobbnr JobNo Primærnøkkel. Alle

Kjørenr RunNo Primærnøkkel. Siden jobben kan kjøres mer enn en gang, vil dette unike
nummeret hjelpe til å identifisere og sortere jobbutførelsene kronologisk.

Alle

Bedriftsnr FrmNo Bedriftsnummeret jobben ble utført for. Feltet vil forbli tomt hvis
behandlingsvalget eller rapporten som ble kjørt tilhører en tabell i
systemdatabasen.

Alle

Startet dato StDt Dato jobben startet. Alle

Startet kl. StTm Klokkeslett jobben startet. Alle

Sluttet dato EndDt Dato jobben sluttet. Alle

Sluttet kl. EndTm Klokkeslett jobben sluttet. Alle

Varighet Dur Tidsforbruk for jobben, avrundet til nærmeste sekund (tt:mm:ss). Feltet
viser ingen verdi dersom feltene Sluttet dato og Sluttet kl. ikke har
noen verdi. Kolonnen er ikke definert som en memory-kolonne, for at
det skal være mulig å sortere og filtrere på den.

Alle

Planlagt
kjøredato

SchDt Datoen jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis datoen jobben
startet utførelse. Feltet fylles kun ut hvis jobben kjøres via Visma
Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker manuelt har startet
jobben.

Alle

Planlagt
kjørekl.

SchTm Klokkeslett jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis
klokkeslettet jobben startet utførelse. Feltet fylles kun ut hvis jobben
kjøres via Visma Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker
manuelt har startet jobben.

Alle

Feilkode ErrCd Et oppslag i feltet viser en dialogboks med mulige verdier og tilhørende
beskrivelse. Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt
oppdaget.

Det er bedre å benytte dette feltet for filtrering, enn feltet Melding, siden
innholdet er språkuavhengig og antagelig mer konstant over tid.

Alle

Melding Msg Gir mer detaljert informasjon om feilkoden, og også om hvilke rader
som feilet. Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt
oppdaget. Et oppslag i kolonnen vil vise hele meldingen i en dialogboks.

Alle

Utføringsstatus ExSt Hvis VBS ikke svarer Visma Business Scheduler service når en
jobbforespørsel sendes, mottar tjenesten en statuskode fra VBS.
Heltallverdien av statuskoden lagres i dette feltet.

Alle

Rader som
feilet

RwFai Antall feilede rader, fra tabellen som jobben ble utført på. Flere detaljer
om hvilke rader som feilet vises i feltet Melding. Feltet viser verdien 0
hvis ingen feil er oppdaget.

Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises
ingen radresultater.

Alle

Rader som
lyktes

RwSuc Antall vellykket behandlede rader, fra tabellen som jobben ble utført på.

Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises
ingen radresultater.

Alle

Fremdrift Prg Feltet inneholder flagg som viser nåværende status på jobben som
kjøres:

Alle
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Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant
for
jobbtype

• 1 - Forespurt - verdien som settes når raden opprettes
• 2 - Startet - settes når behandlingsvalget Fullfør begynner å

behandle raden
• 3 - Sluttet - settes når behandlingsvalget Fullfør avslutter

behandling av raden
• 4 - Forespørselen ble kansellert - settes av

behandlingsvalget Avbryt dersom foregående verdi var 1 -
Forespurt

• 5 - Sluttet å kjøre - settes av behandlingsvalget Avbryt
dersom foregående verdi var 2 - Startet

• 6 - Forespørselen kom ikke frem - settes når
foregående verdi var 1 - Forespurt og Visma Business
Scheduler service mottar en statuskode som indikerer feil i responsen
fra VBS

Tabellene Jobb og Jobbutførelse kan kobles sammen. Denne relasjonen er definert som standard for tabellen Jobb i
dialogen for kommandoen Koble (Ctrl+K) (i gruppen Legg til under fanen Design i Ribbon).

Tabell 4: Behandlingsvalg i tabellen Jobbutførelse

Behandlingsvalg Beskrivelse

Fullfør Fullfører den valgte planlagte jobben. Dette
behandlingsvalget kan bare kjøres på en Jobbutførelse-
rad dersom feltet Fremdrift har verdien 1 -
Forespurt.

Når behandling starter skjer følgende:

• verdien i feltet Fremdrift endres fra 1 -
Forespurt til 2 - Startet

• feltene Startet dato og Startet kl. fylles ut med
dagens dato og klokkeslett

Når behandling avsluttes skjer følgende:

• feltet Fremdrift endres fra 2 - Startet til 3 -
Sluttet

• feltene Sluttet dato og Sluttet kl. fylles ut med
dagens dato og klokkeslett

Avbryt Avbryter den valgte planlagte jobben. Forsøker å endre
feltet Fremdrift:

• fra 1 - Forespurt til 4 - Forespørselen
ble kansellert

• fra 2 - Startet til 5 - Sluttet å kjøre

Behandlingen kan ikke utføres dersom feltet Fremdrift
har verdiene:

• 3 - Sluttet - en feilmelding returneres
• 4 - Forespørselen ble kansellert -

raden hoppes over
• 5 - Sluttet å kjøre - raden hoppes over

Det er for sent (men mulig) å kansellere en jobb etter
at den har startet. Hvis brukeren vet at Visma Business
instansen stoppet, så kan han utføre behandlingsvalget
Avbryt for å gjøre det mulig å slette jobben.
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Behandlingsvalg Beskrivelse

Merk:  Vær oppmerksom på at hvis feltet hadde
verdien 2 - Startet, og Visma Business-
instansen som startet jobben fortsatt er i live,
kan feltet endre verdien fra 5 - Sluttet
å kjøre til 3 - Sluttet når kjøringen
starter.

Alle behandlingsvalg og rapporter som er tilgjengelige via VBS dekkes av den nye jobbplanlegger-funksjonaliteten.

Merk:  Behandlingsvalgene vist nedenfor har blitt grundig testet for versjon 13.00.0. Alle andre rapporter/
behandlingsvalg må testes i kundemiljø før de settes som en planlagt jobb.

Tabell 5: Testede behandlingsvalg for Jobbplanleggeren

Database Tabell SQL-navn Behandlingsvalg

Firm Dokument Doc Ordrematch

Firm Bunt WaBnd Oppdater bunt

Firm Lagersaldo StcBal Regenerer lagersaldoer

Firm Inngående
regnskapsdokument

InAcDoc Behandle dokument

Firm Inngående dokument InDoc Nedlasting inngående
dokument

Firm Inngående dokument IncDoc Behandle dokument

Firm Ordredokument OrdDoc Send til AutoInvoice

Firm Åpen kundepost OpCustTr Avskriv betalinger

System Ventende Master
Data Management
synk.informasjon til klient

CliPndSeMt Distribuer til klienter

System Ventende Visma Storage-
endringer til klient

CliPndVsCh Distribuer til klienter
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Moving servers guide

Emner:

• How to move Visma
Business produktlinje
products to another
machine

A user's guide for moving VBPL products from one server to another

This procedure describes the steps for moving VUD with any or all the
Visma Business product line products (Visma Business, Visma Document
Center and Visma Reporting) from one computer to another when needed.
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How to move Visma Business produktlinje products to
another machine
User guide for moving application servers from one machine to another machine with Visma installations
(ERP, Visma Reporting, Visma Document Center and Visma User Directory)

Steps on original server:

Om denne oppgaven

Merk:  Upgrading the products and moving to another server should not be combined. The best approach is
to always upgrade the products first on the existing server (ensure they are working fine after the upgrade) and
move the already upgraded applications afterwards.

The following steps need to be following when moving servers:

Fremgangsmåte

1. Disable Visma.net integration in Visma User Directory.
2. Disable Visma User Directory integration in Visma Document Center.
3. Disable the option VUD innlogging in the Systemoppl.behandl. field in the Systemopplysninger table

in Visma Business.
4. Create a backup of all the company databases (F000x) from SQL management studio.
5. Create a database backup of the following databases: vbsys, Vdc_systemdb and VUD
6. Copy all the relevant files from the local hard disk (PDF document, etc…)
7. Copy all the reporting package from Visma Reporting.

Steps on destination server:

Fremgangsmåte

1. Restore all the databases. All company databases need to be restored before you can continue with the
next steps because of the scripts.

2. Open SQL management studio. Before running the script we need to identify if the SQL connection in the
old machine is different from the New SQL connection in the destination machine.

• If the authentication method or SQL user name or Password are different please use the script for
Different_SQL_Authentication.sql.

• If the authentication method and SQL user name and Password is the same then use the
Same_SQL_Authentication.sql script.

3. Install Visma Business produktlinje with the following settings:
In the configuration page select

• New Catalog database
• Existing VUD database
• Existing vbsys database
• Existing Vdc_systemdb database

Enter the password from the old machine for Visma Business and Visma User Directory.

Installing the reporting package will give you the latest package from version 13.00.0.

Complete the installation.
4. Start Visma Business. Enter the license from the old machine.
5. Start Visma Business Services.
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6. Log into Visma Business:
Open the Systemopplysninger table:

• Enable VUD innlogging in the Systemoppl.behandl. field
• Update the field Visma Business applikasjonsinstans URI i VUD (The new value can be found in

Visma User Directory, go to Application Instances and copy the value in Instance uri for vbsys.)
• Log out of Visma Business.
• Log into Visma Business and the VUD login screen will appear. Login with VUD password

7. Log into Visma Document Center:
Enable Visma User Directory

8. Log into Visma Reporting:
Deploy the reporting package from the original machine.

Reallocation OPG server:

Om denne oppgaven

This information can be found in the Visma On Premises Gateway guide. There is a section containing the details how
to relocate On Premise applications (with or without Visma On Premises Gateway) while keeping the same licence and
how to relocate OPG to another machine while keeping Visma.net data.
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Vedlegg

C
Endringer i datamodell

Emner:

• Modellendringer versjon
13.00.0

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 13.00.0
Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 13.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

System database

Tabell 6: Nye tabeller

Navn SQL-navn Type Egenskap

T Ventende Master Data Management
synk.informasjon til klient

CliPndSeMt

C Nr PK Int32 Primærnøkkel

C Master bedriftsnr. MstFrmNo Int32

C Tabellnr TblNo Int64

C Utelat flagg-verdi ExclFl Int32

C Oppdateringstype UpdTp Int8

C Master Data Management datatype MdmDataTp Int32

C Ansvarsenhet OrgUnitTp Int32

C Fremmednøkkel Integer FkInt32 Int32

C Fremmednøkkel tekst med lengde 10 FkStr10 Streng 10

C Fremmednøkkel tekst med lengde 40 FkStr40 Streng 40

C Gamle utelatelsesflagg OldExclFl Int32

C Nye utelatelsesflagg NewExclFl Int32

C Status Status Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C Gammel informasjon OldInfo Streng 50

C Ny informasjon NewInfo Streng 50

T Ventende Visma Storage-endringer til klient CliPndVsCh

C Primærnøkkel PK Int32 Primærnøkkel

C Master bedriftsnr. MstFrmNo Int32

C Tabellnr TblNo Int64

C Oppdateringstype UpdTp Int8

C Visma Storage datatype VsDataTp Int32

C Kildens primærnøkkel SrcPK Streng 40

C Status Status Int32

C Gammel informasjon OldInfo Streng 50

C Ny informasjon NewInfo Streng 50

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)
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Navn SQL-navn Type Egenskap

Kontrollkolonner

C Changed date ChDt Int32

C Changed time ChTm Int16

C Changed by user ChUsr Streng 24

C Edit status LckSt Int8

C Process no. ChPrc Int32

C Check sum ChSm Int32

C Created date CreDt Int32

C Created time CreTm Int16

C Created by user CreUsr Streng 24

Tabell 7: Nye kolonner i eksisterende tabeller

Navn SQL-navn Type Egenskap

T Jobb Job

C Foregående jobbnr PreJobNo Int32

C Forrige kjøredato PrvRnDt Int32

C Forrige kjørekl. PrvRnTm Int16

T Jobbutførelse JobEx

C Bedriftsnr FrmNo Int32

C Fremdrift Prg Int32

C Planlagt kjøredato SchDt Int32

C Planlagt kjørekl. SchTm Int16

C Rader som lyktes RwSuc Int32

C Rader som feilet RwFai Int32

C Parameters accepted ParAc Int32 Fremtidig utvidelse

C Parameters rejected ParRej Int32 Fremtidig utvidelse

T Overvåkningspunkt-bedriftsadgang TOvFrmAcc

C Brukernavn Usr Streng 24

Tabell 8: Endrede kolonner

Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/
egenskap

T Jobbutførelse JobEx

C Execution status ExSt Fremtidig
utvidelse
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Tabell 9: Slettede tabeller

Navn SQL-navn Type Egenskap

T Task overview user access TOvUsrAcc

Bedriftsdatabase

Tabell 10: Nye tabeller

Navn SQL-navn Type Egenskap

T Innkommende sporing InTrk

C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Sporings-ID TrkId Streng 80

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordredokumentlinje-tillegg OrdDocLnAd

C Ordredok.nr OrdDocNo Int32 Primærnøkkel

C Ordredok.linjenr DocLnNo Int32 Primærnøkkel

C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordredokumentlinje-notat OrdDocLnNt

C Ordredok.nr OrdDocNo Int32 Primærnøkkel

C Ordredok.linjenr DocLnNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Notat Nt Streng 250

C Notat-pref. NtFl Int32

C Inng. dok. type InDocTp Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordredokument-notat OrdDocNt

C Ordredok.nr OrdDocNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Notat Nt Streng 250

C Notat-pref. NtFl Int32

C Inng. dok. type InDocTp Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordrelinje-tillegg OrdLnAd

C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel
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Navn SQL-navn Type Egenskap

C Linjenr OrdLnNo Int32 Primærnøkkel

C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordrelinje-notat OrdLnNt

C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel

C Linjenr OrdLnNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Notat Nt Strring 250

C Notat-pref. NtFl Int32

C Inng. dok. type InDocTp Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Ordre-notat OrdNt

C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Notat Nt Streng 250

C Notat-pref. NtFl Int32

C Inng. dok. type InDocTp Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

C

T Utgående sporing OutTrk

C Ordredok.nr OrdDocNo Int32 Primærnøkkel

C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel

C Sporings-ID TrkId Streng 80

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

T Visma Storage ventende transaksjoner VsPndTr

C Primærnøkkel PK Int32 Primærnøkkel

C Visma Storage datatype VsDataTp Int32

C Tabellnr TblNo Int64

C Kildens primærnøkkel SrcPK Streng 40

C Endringstype ChTp Int8

C Opplastingsstatus ExpSt Int32

C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)

Kontrollkolonner
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Navn SQL-navn Type Egenskap

C Changed date ChDt Int32

C Changed time ChTm Int16

C Changed by user ChUsr Streng 24

C Edit status LckSt Int8

C Process no. ChPrc Int32

C Check sum ChSm Int32

C Created date CreDt Int32

C Created time CreTm Int16

C Created by user CreUsr Streng 24

Tabell 11: Nye kolonner i eksisterende tabeller

Navn SQL-navn Type Egenskap

T Regnskapstransaksjon

Kundedokumentlinje

Kundetransaksjon

Hovedbokstransaksjon

Åpen kundepost

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAccTr)

CsDocLn

CustTr

AcTr

OpCustTr

UpdVo

WaVo

View

C AutoPay betalingsreferanse ApPmtRef Streng 100

T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

C Forfall inkl. løpedager RfRDt Int32

T AutoReport arkiv ARArch

C Betalingsmelding PayMsg Streng 1000

T Bedriftsopplysninger FrmData

C Leverandørnr. avgiftsoppgjør VatCSup Int32

C AutoReport behandling ARProc Int32

T Bilagsart VoTp

C Visma Storage bilagstype VsVoTp Int32
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