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Advisor versjonshistorikk 

Under menyvalget Hjelp > Om Advisor i Advisor kan du finne hvilken versjon du benytter. 
 

VERSJON  FUNKSJON  BESKRIVELSE  
   

4.6.1068.8 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

   

4.6.1068.7 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1068.7 Dokument Mulighet for å bruke ny alternativ Office Addin med støtte for Office 64-bit. 
Kontakt Helpdesk hos Advisor ved behov for bistand 

   

4.6.1068.6 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1068.6 Generelt 

Funksjon for permanent sletting av oppdrag (saker) med tilhørende 
informasjon, herunder kunde, dokumenter mm. Egen brukerveiledning er 
laget for funksjonen. Det er viktig at brukerveiledning følges nøye, da 
bruk av funksjonen utfører slettinger som ikke er reversible.   
Konferer helpdesk@advisor.no for eventuelle detaljer. 

   

4.6.1068.5 Kontakt Oppdaterte funksjon for oppslag mot Brønnøysund etter at Difi sluttet å 
supportere oppslagsmetode som var i bruk.  

   
4.6.1068.4 Faktura Rettet feil ved distribusjon av EHF-faktura 
   

4.6.1068.3 Faktura Oppdaterte funksjon for oppslag mot ELMA ved EHF-fakturering etter at 
Difi sluttet å supportere oppslagsmetode som var i bruk.  

   

4.6.1068.2 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1068.2 Dokument Div. mindre feilrettinger i Digipost 
4.6.1068.2 Faktura Diverse endringer i forbindelse med støtte for EHF 3.0 
   

4.6.1068.1 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1068.1 Generelt Rettet steder hvor Exception-melding i visse situasjoner ble vist. 

4.6.1068.1 Dokument Mulighet for å velge flere dokumenter samtidig på dokumentliste på 
oppdragskort for overføring til Filer mm. 

4.6.1068.1 Dokument Fikk ikke sendt dokument til Digipost som var åpnet i forhåndsvisning. 
Rettet. 

4.6.1068.1 Faktura Mulighet for å søke på Fakturanr, Ansvarlignr, Satt i prosess av, Satt i 
prosess dato og Ferdig distribuert dato i fakturadistribusjonsliste. 

4.6.1068.1 Faktura Fakturadistribusjon validerer nå alle fakturamottakere mot ELMA ved bruk 
av EHF i forsendelsesprosessen. 

   

4.6.1068.0 Generelt Ved oppgradering kunne ekstra backup av database i noen spesielle 
tilfeller feile. Rettet. 

4.6.1068.0 Dokument Støtte for mottak av dokumenter via Digipost. 
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4.6.1068.0 Dokument Støtte for konvertering til PDF/A ved konvertering av Word- og 
Exceldokumenter.  

4.6.1068.0 Dokument 
Kunne ikke sende større filer via Digipost. Dette er nå rettet, men Digipost 
har likevel en øvre grense på 30MB pr. dokument og 200MB pr. 
forsendelse fra Advisor.  

4.6.1068.0 Dokument Ved konvertering av dokument til PDF, kunne PDF-dokumentet i noen 
tilfeller få for mye mellomrom mellom linjer i forhold til originalen. Rettet. 

4.6.1068.0 Time 
Eksport av timer og utlegg til Excel er omskrevet. Hastighet er betydelig 
forbedret, samt at man har fått enkelte tilleggsfunksjoner som valg på 
lukking etter eksport, åpning av Excel etter eksport mm.  

4.6.1068.0 Fakturering 
På kunde: ved valg av e-post som distribusjonsformat til fakturering, kan 
man velge nå angi ny e-post adresse eller benytte eksisterende e-post 
adresse på kunden. 

   
4.6.1067.4 Generelt Diverse mindre rettelser. 
4.6.1067.4 Generelt Mulighet for å ta sikkerhetskopi/backup ved oppgradering av Advisor. 
4.6.1067.4 Generelt Raskere oppstart  
4.6.1067.4 Dokument Knapp på dokumentliste på oppdragskort for å kopiere dokument til Filer. 

4.6.1067.4 Dokument Mulighet for å kopiere mapper på dokumenter på oppdrag ved kopiering 
av oppdrag. 

4.6.1067.4 Dokument 

Mulighet for å angi standard mapper på dokumenter på oppdrag. 
Standard mapper opprettes under Fil > Styreinfo > Systemopplysninger > 
Dokument. Mapper angitt her blir kopiert til alle nye oppdrag ved 
opprettelse av oppdrag. Mappene blir ikke opprettet på nytt oppdrag ved 
kopiering av eksisterende oppdrag. 

4.6.1067.4 Dokument 

Forbedring av funksjon for eksport av dokumenter fra oppdrag.  
Eksporterte filer kan nå sendes til Filer på oppdrag som alternativ til 
ekstern mappe.  
Eksportere filer kan nå også eksporteres som komprimert mappe (zippet), 
enten til Filer på oppdrag eller til ekstern mappe. Komprimenrt mappe kan 
også passordbeskyttes ved eksport.  

4.6.1067.4 Dokument Send til Digipost feilet dersom dokumentet allerede var åpnet for 
redigering. Rettet.  

4.6.1067.4 Dokument 
Ved konvertering av Word-dokument til PDF kunne konverteringen i visse 
situasjoner bli mangelfull dersom Word-dokumentet inneholder makroer. 
Rettet. 

4.6.1067.4 E-post 
Oppdatert Outlook Addin. I visse situasjoner i Office 2016 ble ikke e-post 
behandlet riktig dersom man benyttet svar/videresend av e-post uten å 
åpne meldingen i separat vindu. Rettet. 

4.6.1067.4 Oppgaver Kolonne for oppdragsnummer i Gjøremål. 
   
4.6.1067.3 Generelt Diverse mindre rettelser. 

4.6.1067.3 Kontakt Kontaktliste kan nå utvides til å vise status for avgitt samtykke til lagring, 
eventuell tidsavgrensning for dette samt markedsføringsvalg. 

4.6.1067.3 E-post Vedlegg med kommategn i filnavn feilet ved lagring til dokument. Rettet. 

4.6.1067.3 E-post 

Det er nå mulig å angi hvordan «Beskrivelse» skal angis ved lagring av 
vedlegg til e-post som dokument. Angis under Fil > Brukerinnstillinger > 
Fane e-post > Lagre e-post via Outlook Addin – forslag til 
vedleggsbeskrivelse: kan nå velge mellom "Ingen", "Dokumentets 
beskrivelse", "Vedleggets filnavn" og "Vedlegg nr. 1, 2 osv". 

4.6.1067.3 E-post Outlook Addin for Advisor oppdatert og forbedret. 
   

4.6.1067.2 Dokument 
Ved lagring av dokumenter fra Word og Excel via Addin, og ved bruk av 
utskriftsvalget «Direkte til oppdrag» ved utskrift av rapporter, kunne 
lagringen i visse situasjoner ende i feilmelding. Rettet. 
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4.6.1067.1 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1067.1 Kontakt Mulighet for eksport av personopplysninger fra kontaktkort  

4.6.1067.1 Kontakt Mulighet for å ta med personvernopplysninger ved utskrift av detaljer fra 
kontaktliste. 

4.6.1067.1 Kontakt Mulighet for å ta med personvernopplysninger på liste over kontakter fra 
kontaktliste. 

   
4.6.1067.0 Generelt Databasekonvertering 

4.6.1067.0 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.6.1067.0 Kontakt 
Utvidet funksjonalitet for håndtering av personopplysninger på kontakter. 
Ny arkfane «Personvern» på kontaktkort, med mulighet for angivelse av 
informasjon knyttet til samtykke fra kontakt om lagring og bruk av 
personopplysninger.    

4.6.1067.0 Kontakt Mulighet for visning av personverninformasjon ved utskrift av 
kontaktdetaljer fra kontaktliste.  

4.6.1067.0 Kontakt Mulighet for filtrering på personverninformasjon ved valg av kontakter til 
utvalg. 

4.6.1067.0 Kontakt 
Funksjon for massesletting av kontakter uten relasjoner. Benyttes til 
opprydding i forbindelse med tilpasning til krav om økt personvern og 
samtykke. Fil > Styreinfo > Diverse hjelperutiner > Masseendring kontakt 
(Personvern). 

4.6.1067.0 E-post Addin oppdatert. Inneholdt en størrelsesbegrensning ved lagring av e-
post som i visse situasjoner gjorde at Addin sluttet å virke. Rettet. 

4.6.1067.0 Faktura 
Støtte for Ordrereferanse på fakturakladd for EHF-faktura. Betinger at 
kunden er registrert som gyldig mottaker av EHF i ELMA, og at 
fakturaformat EHF er angitt på kunden.  

   

4.5.1066.3 Dokument 
Forbedring av funksjon for forhåndsvisning av dokument. 
Forhåndsvisningen kunne i visse tilfeller medføre at indeksering av 
dokumenter for dokumentsøk stoppet. Rettet. 

4.5.1066.3 Faktura 
Fakturadistribusjon via e-post: signatur kan nå baseres på global+bruker, 
bruker+global, kun global eller kun bruker. Styres via systeminnstillinger > 
faktura > fakturadistribusjon 

4.5.1066.3 Faktura Fakturautskrift fra fakturadistribusjon tok i visse situasjoner ikke hensyn til 
kundeangitt blankett. Rettet. 

4.5.1066.3 Faktura Endret fakturadistribusjonsinformasjon pr. faktura: måtte alltid bekrefte 
<avbryt> selv om ingenting var endret. Rettet. 

4.5.1066.3 Faktura Akonto transaksjoner hvor akonto type med høye akonto type nummer 
ble i visse tilfeller ikke med på akonto avregning. Rettet. 

4.5.1066.3 Rapporter 
Ny rapport som viser klienter som mottar faktura pr. e-post:  
Rapporter kunde > Diverse > «Oversikt pr. fakturaformat». Forutsetter 
bruk av Fakturadistribusjon. 

   

4.5.1066.2 Faktura 
Ved fakturadistribusjon til EHF kunne i enkelte tilfeller fakturaer med 
detekterte mangler (f.eks manglende postnr) likevel bli markert som sendt 
med status vellykket. Rettet. 

   

4.5.1066.1 Faktura Visse situasjoner knyttet til bruk av Swift og IBAN kunne medføre feil i 
EHF-fakturering. Rettet. 

   

4.5.1066.0 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.5.1066.0 Kontakt Lagt til mobiltelefon på rapport Detaljer for Kontakt 
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4.5.1066.0 Dokument Filnavn uten endelse blir nå foreslått som Beskrivelse for vedlegg til e-
post ved lagring til dokument av vedlegg separat. 

4.5.1066.0 Dokument I visse tilfeller feilet import av fil til dokument på sakskort. Rettet. 

4.5.1066.0 Dokument Postnummer fra Systemopplysninger ble vist feil når benyttet som malfelt 
dersom postnummeret hadde foranstilt null. Rettet. 

4.5.1066.0 E-post 
Ved lagring av e-post fra Outlook og valg av «Lagre vedlegg separat» er 
det nå mulighet til enkel forhåndsvisning av bildefiler som er vedlegg til e-
post, og markere at disse ikke skal lagres til sak som dokument. 

4.5.1066.0 Faktura Mulig å angi Ordrereferanse når fakturering via EHF. Tilgjengelig på sak 
ved aktivering av EHF på kunde. Kan endres på fakturakladd.  

4.5.1066.0 Faktura 
Fakturadistribusjon viser nå, avhengig av distribusjonsformat benyttet, 
hvilken skriver som ble benyttet/hvilken epostadresse som mottok/hvilket 
org.nummer som mottok EHF. 

4.5.1066.0 Faktura Det ble i visse situasjoner feil på sidebytte ved utskrift av åpne poster. 
Rettet. 

4.5.1066.0 Faktura Viser nå kundenummer i hode på fakturablankett "uten giro med logo". 

4.5.1066.0 Faktura Utvidet import av utlegg fra InfoEasy til å ta med utvidet tekst (større 
tekstfelt). 

4.5.1066.0 Faktura 
Mangelfull IBAN/Swift informasjon fra faktura samt misforståelse rundt 
hvordan dette skal benyttes i selve EHF-genereringen ga ugyldige EHF'er 
ut. Rettet. 

   

4.5.1065.5 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.5.1065.5 Dokument I visse situasjoner syntes ikke knapp for Digipost på sakskort. Rettet. 
   

4.5.1065.4 Generelt Diverse mindre rettelser, ytelsesforbedringer og kundespesifikke 
endringer. 

4.5.1065.4 Generelt Ved oppdatering av Advisor ble det opprettet ny snarvei på Skrivebord 
selv om denne fantes fra før. Rettet. 

4.5.1065.4 Oppdrag Partliste på oppdragskortet inneholder nå også adresseinformasjon. 

4.5.1065.4 Dokument 
Visse malfelt for postnummer kunne gi feil verdi dersom postnummeret 
inneholdt flere enn 4 tegn. Rettet. Alle malfelter for postnummer støtter nå 
mer enn 4 tegn (inntil 10 tegn). 

4.5.1065.4 Journal Dersom det er journalføringer på en sak, vil ikonet for journal på venstre 
side på sakskortet merkes med et utropstegn ved åpning av sakskortet. 

4.5.1065.4 Journal Vindu for ny journalføring sperret for bruk av resten av systemet. Rettet. 

4.5.1065.4 Faktura 

Mulighet for å låse/låse opp et journalnummerintervall for avgrensning 
av/ny overføring av fakturatranser til regnskapet. Tilgang til funksjon 
gjøres i Admin under Systemopplysninger pr. person, Time/Fakturering 
og checkboxen "Tilgang låse/låse opp fakturajournaler" 

4.5.1065.4 Faktura 
Ved utskrift av åpne poster InfoEasy til papir og PDF, kunne 
oppdragsansvarlig i visse tilfeller bli blank, og Bransje alltid vises som 
«Generell». Rettet. 

4.5.1065.4 Faktura 
I visse situasjoner ble fakturagebyr beregnet feil på faktura dersom 
faktureringen også inneholdt fakturaer som ikke skulle ha fakturagebyr. 
Rettet. 

   

4.5.1065.3 Kunde Funksjon for hvitvaskkontroll ved opprettelse av kunde. Aktiveres under 
Systemopplysninger > Kunde. 

4.5.1065.3 Dokument Diverse mindre forbedringer av funksjon for sending av dokument via 
Digipost 

4.5.1065.3 E-post Office Addin oppdatert for bedre støtte for Office 2016. 

4.5.1065.3 Faktura Ved overføring til Visma Business ble avvikende mvakode ikke overført 
riktig. Rettet. 
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4.5.1065.3 Rapport Ved rettelse av Utskrift av saldoliste fra Sak > Fakturaforslag i Rapporter 
ble totalkolonne feil. Rettet. 

   
4.5.1065.2 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.5.1065.2 Kunde I visse kombinasjoner av systeminnstillinger var e-post adresse for 
fakturering på kunde ikke synlig for endring. Rettet. 

4.5.1065.2 Dokument Integrasjon med Digipost for sikker utsendelse av dokumenter. 

4.5.1065.2 Faktura Ved overføring til Visma kom KID med i overføringsfilen selv om det ikke 
var satt at man skal benytte KID. Rettet. 

4.5.1065.2 Faktura 
Ved EHF-fakturering med Visma Business eller Scenario som 
regnskapssystem, kom KID med i overføringsfilen selv om det ikke var 
satt at man skal benytte KID. Rettet. 

4.5.1065.2 Faktura Når det ble akontoavregnet uten akontotransaksjoner, kunne 
kundenummer og navn falle ut av fakturakladd. Rettet. 

4.5.1065.2 Faktura 
Endret vindu for inntektsfordeling av fakturalinje. Rabatt kunne ikke bli 
fordelt på andre enn pålogget fakturering, og inntekt fordelt til passiv 
ansatt kunne ikke endres. Rettet. 

4.5.1065.2 Rapport Utskrift av saldoliste fra Sak > Fakturaforslag i Rapporter tok lang tid ved 
større datamengder. Rettet. 

   
4.5.1065.1 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 
   
4.5.1065.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.5.1065.0 Generelt Støtte for avvikende portnummer ved angivelse av tilkobling til SQL 
Server.  

4.5.1065.0 Kontakt Forbedring av funksjon for sending av SMS på bakgrunn av endringer 
hos leverandøren av tjenesten. 

4.5.1065.0 Oppdrag Ved første gangs åpning av oppdragskort, kunne oppdragskortet henge 
unormalt lenge før man kunne fortsette å jobbe. Forbedringer utført. 

4.5.1065.0 Dokument Støtte for XLSX-maler med utvidet felttype. Støtter ikke sammenslåtte felt 
i Excel (merged cells). 

4.5.1065.0 Dokument Hvis en sak ble arkivert, mistet sakskortet kontakt med Filer. Feil oppsto i 
forrige versjon i forbindelse med funksjon for Fjernarkivering. Rettet. 

4.5.1065.0 Dokument Lagring av dialog i Communisafe som dokument på sak. 

4.5.1065.0 Faktura 
Mulighet til å legge ved kopi av faktura som PDF ved bruk av EHF. 
Innstilling for dette under Systeminnstillinger > Fakturering, samt mulighet 
for overstyring pr. merket fakturadistribusjon. 

4.5.1065.0 Faktura Åpne poster fra InfoEasy: Fordeling pr. kunde forbedret. Fordeling av 
splittfakturaer ble ikke fordelt mot sak da splittfaktura har sak 0. Rettet. 

4.5.1065.0 Faktura I visse situasjoner kunne fakturalinjer bli utelatt under 
distribusjonsprosessen ved distribusjon til EHF. Rettet. 

4.5.1065.0 Faktura Vindu for fakturadistribusjon manglet layoutinformasjon for 3 
fakturablanketter. Rettet. 

4.5.1065.0 Rapport I rapport Totalrapporter > Aktivitet pr. hovedgruppe sak ble ikke 
informasjon om hovedgruppe og om ansatt vist riktig. Rettet. 

   

4.5.1064.6 Kontakt 
Forbedring av hvilken informasjon som hentes hvor ved bruk av knapp for 
Oppslag mot Brønnøysund for å hente kontaktinformasjon for ny kontakt 
fra Enhetsregistreret. 

4.5.1064.6 Kontakt Ved opprettelse av ny kontakt/part fra «Velg kontakt» fikk man i visse 
tilfeller feilmelding "kan ikke opprette objekt". Rettet. 

4.5.1064.6 Oppdrag I visse situasjoner i visse miljøer kunne oppdragskort henge seg opp, og 
ikke respondere på klikk på knapper etc. Rettet. 

4.5.1064.6 Dokument Funksjon for fjernarkivering av dokumenter og filer. Ved aktivering av 
Fjernarkiv under Systemopplysninger > Dokument, kan dokumenter og 
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filer for arkiverte oppdrag lagres på en annen fysisk plassering enn de 
ordinære mappene for dokumenter. Gyldige mapper for Fjernarkiv 
dokumenter og Fjernarkiv filer må angis, og skal ikke endres i ettertid. 
Ved arkivering av oppdrag blir dokumenter og filer flyttet til fjernarkiv for 
oppdraget som arkiveres. Flytting av dokumenter til fjernarkiv kan ta noe 
tid avhengig av antall dokumenter, hastighet på nettverk etc. Dokumenter 
og filer på arkiverte oppdrag kan fremdeles åpnes, men blir da åpnet fra 
fjernarkiv. 
Setter man et arkivert oppdrag aktivt igjen, vil gamle dokumenter og filer 
forbli i fjernarkiv, mens nye dokumenter vil opprettes på ordinær 
plassering for dokumenter. Når oppdraget arkiveres på nytt vil nye 
dokumenter overføres til fjernarkiv.  

4.5.1064.6 Dokument 
Ny knapp i Importkladd dokumenter: Hent direkte. Denne kjører 
veiviseren med standard valg for verdier angitt på personkort og under 
brukerinnstillinger, samt innstillinger nødvendig for å automatisere 
prosessen, f.eks. tolking av informasjon fra filnavn ved skanning. 

4.5.1064.6 Dokument Ved import av skannede dokumenter via dokumentkladd beholdes nå 
filnavnet på opprinnelig fil. 

4.5.1064.6 Dokument Forbedret funksjon for kopiering av dokumenter på oppdragskort (Word, 
Excel) til PDF. 

4.5.1064.6 Faktura 
Forbedret funksjon for oppslag på åpne poster pr. sak og pr. klient 
dersom man benytter InfoEasy. Hastighetsforbedringer, visning av poster 
på riktig nivå mm. 

4.5.1064.6 Faktura 
Ved distribusjon av factoring-faktura gjennom EHF fremkom ikke 
factoringselskapets kontonummer. men vanlig driftskontonummer på 
faktura. Rettet. Også laget støtte for org.nummer på factoringklienten 
som også er hensyntatt i fakturadistribusjon. 

4.5.1064.6 Faktura Ved fakturadistribusjon kunne programmet henge dersom e-post adresse 
på mottaker manglet. Rettet.  

4.5.1064.6 Rapport Rapporter > Oppdrag > Fakturaforslag > Saldoliste inneholdt samme 
beløp i både kolonne Tot.påløpt og GJ.stående til fakt. uansett. Rettet. 

   

4.5.1064.5 Generelt 
Enkelte kunder opplevde i spesielle servermiljøer at tilkobling til SQL 
Server kunne bli ustabil, som igjen medførte ulike typer tilfeldige 
feilmeldinger. Rettet. 

   
4.5.1064.4 Faktura Rettet feil i fakturadistribusjon av EHF-fakturaer. 
   

4.5.1064.3 Faktura Rapporter > Spesialrapporter > Fakturering pr. eier inneholdt feil i forrige 
oppdatering. Rettet. 

4.5.1064.3 Faktura 
Vindu for fordeling av fakturalinje: I forrige oppdatering var det en feil med 
dette vinduet som gjorde at man ikke kunne endre ansattnummer på 
fordeling. Rettet. 

   
4.5.1064.2 Generelt Diverse mindre rettelser 

4.5.1064.2 Generelt 

Det er et økende problem at trygg programvare fra etablerte leverandører 
som Advisor blir fjernet av programvare som beskytter datamaskiner fra 
skadelig programvare (virus, spyware, malware, ransomware etc.).  
Slike sikkerhetsprogrammer analyserer Advisors filer basert på avanserte 
algoritmer, kjører som bakgrunnsprosesser på maskiner og oppdaterer 
seg ofte automatisk uten at brukeren er klar over det. Dette kan medføre 
at filer som i utgangspunktet er trygge blir misoppfattet som utrygge på 
grunn av en oppdatering av sikkerhetsprogrammet, og dermed lagt i 
karantene eller fjernet fullstendig uten forvarsel. Den praktiske 
konsekvensen av dette er at Advisor slutter å fungere tilsynelatende uten 
noen spesiell årsak. I neste oppdatering av sikkerhetsprogrammet kan 
denne feilen være rettet slik at Advisors filer ikke lenger blir misoppfattet 
som utrygge, men da er skaden allerede skjedd og Advisor må kanskje 
installeres på nytt. 
Advisor som leverandør kan, i likhet med alle andre 
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programvareleverandører, ikke unngå dette da det er utenfor vår kontroll. 
Dersom en slik misoppfattelse skjer, må vi endre våre programmer 
(filnavn etc) slik at vi kommer utenom listen på «svartelistede» filer. En 
slik endring er nå tatt inn i versjon 4.5.1064.2 for at de av våre kunder 
som er utsatt for dette skal kunne oppgradere med «friske» filer.  
Et mulig tiltak hos brukeren for å unngå dette, er at Advisors 
mapper/programfiler legges på utelatelseslisten i sikkerhetsprogrammet. 
Sikkerhetsprogrammet vil da hoppe over disse mappene/filene på leting 
etter potensielle sikkerhetstrusler. Dersom man legger inn slike 
utelatelser i sikkerhetsprogrammet, må man samtidig være ekstra nøye 
med den øvrige sikkerheten på maskinen slik at de utelatte filene ikke blir 
infisert utenfra likevel (innhenting av filer fra eksterne eller ukjente kilder, 
tilkobling av maskin til eksterne nett, åpning av vedlegg eller linker i e-
post fra ukjente avsendere, bruk av nettlesere på nettsteder med høy 
sikkerhetsrisiko osv). 

   

4.5.1064.1 Faktura 
Ved bruk av nytt felt mvakode på tekstlinje, og senere kreditering av 
faktura hvor dette er benyttet, ble ny mvakode ikke benyttet på kreditnota. 
Rettet. 

   
4.5.1064.0 Generelt Databasekonvertering 

4.5.1064.0 Generelt 

Salgsmål pr. ansatt: Følgende kan angis: Fakturerbare timer pr. dag, 
Beløp eks. mva pr. dag og Antall fakturerbare dager pr. måned.  
Salgsmål og differanse i forhold til fakturerbare timer registrert vises i 
Sammendrag i hovedvindu dersom aktivert.  
Aktiveres under Systemopplysninger > Time > Salgsmål. Endringer 
gjøres under Fil > Kartotek > Personal > Personal > Salgsmål. 

4.5.1064.0 Kontakt Knapp for Oppslag mot Brønnøysund for å hente kontaktinformasjon for 
ny kontakt fra Enhetsregistreret. 

4.5.1064.0 Kontakt 

Søk/Filter i kontaktliste og kundeliste er nå utvidet til å søke på telefon, 
faks og mobilnummer uavhengig av formatering på nummeret på 
kontakten/kunden så lenge søkestrengen er oppgitt med kun tall uten 
mellomrom. Tegn som mellomrom, bindestrek og parenteser blir oversett 
i nummer ved søk. 

4.5.1064.0 Kontakt Ved sending av SMS til utvalg ble standardtekst lagt på meldingen 
uansett tekstinnhold. Rettet. 

4.5.1064.0 Oppdrag Gjort forbedringer ved åpning av oppdragskort slik at dette åpnes 
raskere. 

4.5.1064.0 Dokument Diverse forbedringer i Massebehandling dokument.  

4.5.1064.0 Dokument Valgte innstillinger ved eksport av dokumenter fra oppdragskort blir nå 
lagret. 

4.5.1064.0 Dokument 

Diverse ytelsesforbedringer i indeksering av dokumenter for fritekstsøk. 
Diverse forbedringer, spesielt opp mot indeksering av .MSG-filer. 
Problemdokumenter (dokumenter som av en eller annen grunn ikke lar 
seg indeksere) blir nå merket med dette, og ikke forsøkt indeksert ved 
nytt forsøk. 

4.5.1064.0 Dokument 

Program for bakgrunnsindeksering av dokumenter til fritekstsøk har fått 
nytt navn, da navnet adfs exe av visse antivirusprogrammer ble forvekslet 
med et virus. Nytt navn for programmet er advisor.console.exe. Der hvor 
automatisk reindeksering er iverksatt ved å benytte dette programmet, 
må man foreta en endring ihht. navnebyttet. 

4.5.1064.0 Time Import av timer fra Excel via Timekladd. Tilgang angis i Admin.  

4.5.1064.0 Time Ved masseendring timer oppdrag ble ikke utjevningstimer hensyntatt ved 
ny beregning av beløp. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura 

Nytt felt på tekstlinje: Mvakode. Støtter endringer i bruk av mvakode som 
gjelder fra 01.01.2017. Dersom mvakode ikke er angitt på tekstlinje, vil 
benyttet mvakode i eksport til økonomisystem være uendret. Mvakode 
må være angitt på tekstlinje før time/utlegg importeres til fakturering. 
Enkelte eldre økonomisystemintegrasjoner støttes ikke, da disse 
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overføringene støtter kunn ett tegn i mvakode, mens nye mvakoder kan 
være inntil tre tegn.  

4.5.1064.0 Faktura 
Fakturablankett kan nå gjenutskrives som en betalingspåminnelse. 
Standard tekst på betalingspåminnelsen legges inn under 
Systemopplysninger > Faktura. Ved utskrift av faktura, angis om man vil 
ha disse som betalingspåminnelse i stedet for ordinær faktura. 

4.5.1064.0 Faktura Knapp i kundekort for forespørsel på om EHF-kunde finnes i ELMA 
(validering mot DIFI). 

4.5.1064.0 Faktura 

Diverse forbedringer av funksjon for fakturadistribusjon:  
Oppfrisk liste, Merk intervall, Fjern markeringsintervall, Fjern «i prosess». 
Slett aktiv|markerte|alle i liste iht filtre. 
Ved distribusjon via e-post kan man nå sette innstillinger for antall 
utsendte e-poster pr. tidsintervall (default 20 e-post pr. 5 minutter). Dette 
angis under Systemopplysninger > Faktura > Fakturadistribusjon. 

4.5.1064.0 Faktura Diverse mindre tilpasninger og forbedringer i EHF-fakturering. 

4.5.1064.0 Faktura I visse tilfeller kunne tekstlinjene bli ulike på fakturakladd og på utskrift 
faktura. Gjaldt bl.a. fri tekst. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura Ved markering av fakturakladd i liste og endring av kladd, posisjonerte 
cursor seg feil ved retur til liste. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura Rapport Timeoversikt benyttet en font som i visse tilfeller ble vanskelig å 
lese. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura Rapport Fakturering pr. eier (til Excel) kunne henge når det ble for mange 
poster som skulle inkluderes. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura Forbedringer i Rapporter > Spesialrapporter > Fakturering pr. eier for å få 
denne raskere. 

4.5.1064.0 Faktura 
Ved bruk av egendefinert KID og samtidig firmanummer, ble 
firmanummer ikke tatt med i KID ved overføring til regnskap i Visma. 
Rettet. 

4.5.1064.0 Rapport Kundenavn manglet i rapport Totalrapport > Aktivitet pr. person > Spes. 
pr. oppdrag. Rettet. 

4.5.1064.0 Faktura 
Fjernet felt for inntektskonto på ansattkort samt felt for konto 
fellesavdeling på Innstillinger fordeling, og all funksjonalitet knyttet til 
disse. Kontakt Advisor ved spørsmål om dette. 

4.5.1064.0 Rapport Totalrapporter > aktivitet pr. person spesifisert pr. sak, vistes kun 
nummeret og ikke navnet på kunden. Rettet 

   
4.4.1062.6 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 
4.4.1062.6 Oppdrag Attention vises nå på høyre side i oppdragskort. 

4.4.1062.6 Faktura Beholdningsliste med visning av åpne poster fra InfoEasy er omskrevet 
for bl.a. å ta hensyn til fakturering pr. kunde.  

   

4.4.1062.5 Faktura 

Rapport Beholdningsliste: valgene for «Alle/Aktive/Passive/Aktive og 
Passive/Arkiverte. Valg for aktive alene, passive alene samt «aktive og 
passive» ga alle tilgang til felt for «inkluder arkiverte innen dato». Dette 
gjelder nå bare for valget «Aktive og passive». I tillegg fungerte ikke selve 
datofilteret etter hensikten og ledeteksten var noe misvisende. Rettet. 
Ledeteksten sier nå «Inkludèr arkiverte etter dato» og fungerer dermed 
slik at arkiverte oppdrag med arkivertdato mindre enn eller lik den 
inntastede datoen blir fjernet fra datagrunnlaget til beholdningslista. 

4.4.1062.5 Faktura 
Ved kreditering og innhenting av faktura blir man spurt om informasjon 
skal hentes fra denne. Ved svar = ja ble ikke navn hentet fra faktura, men 
fra kunden man har valgt skal benyttes for kreditnotaen. Rettet 

4.4.1062.5 Faktura 
Ved kreditering av splittfaktura kunne linjebeløp i visse situasjoner bli 
fordelt annerledes på splittlinjene på kreditnotaen enn på fakturaen. 
Rettet. 

   
4.4.1062.4 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 
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4.4.1062.4 Oppdrag 
Oppdrag kan nå åpnes fra liste over kontaktrelasjoner på kontaktkort 
(dersom oppdrag er en del av kontaktrelasjonen). Knapp for å åpne 
oppdrag er ikke tilgjengelig dersom bruker er satt til "Forenklet bruker" i 
Admin. 

4.4.1062.4 Oppdrag Økonomitransaksjoner: Transaksjoner ble ikke vist summert i 
skjermbildeoversikt for kontotyper. Rettet. 

4.4.1062.4 Dokument Dokumentsøk (søk innhold) kunne i gitte situasjoner gå ut i feil. Rettet. 

4.4.1062.4 Time Når bruker var satt i Admin til kun å endre egne timer, kunne bruker ikke 
slette egne timer i timeregistrering via oppdragskort. Rettet. 

4.4.1062.4 Faktura Mulig å slå sammen faktura og fakturavedlegg til 1 fil ved 
fakturadistribusjon pr. e-post. 

4.4.1062.4 Faktura 
I visse situasjoner og gitt visse forutsetninger ved bruk av nummerserie 
pr. person og flerfirma, kunne informasjon om avsender på 
fakturablankett bli feil (Fra navn, Fra adresse, Gironummer). Rettet. 

4.4.1062.4 Faktura 

Funksjonen for å endre kontonummer på faktura ved utskrift vil på sikt bli 
faset ut, da den kan være kilde til feil ved feil bruk. Innstilling for dette er 
under Systemopplysninger flyttet til arkfane Fakturering > Annet. Ved 
bruk i forbindelse med fakturering får man en advarsel. 

4.4.1062.4 Faktura Hvis det benyttes nummerserie pr. person fungerte ikke alltid opphenting 
av åpne poster fra InfoEasy via oppdrag eller kunde riktig. Rettet. 

4.4.1062.4 Faktura Oppdragsnummer ble nullstilt ved endring av fakturakladd dersom 
oppdrag er arkivert. Rettet. 

4.4.1062.4 Faktura 

Rettet i Admin "Tilgang profiler inntektsfordeling" og «Tilgang 
betalingsfordeling fakturaer» slik at dette stemmer med tilgang til 
menyvalg Fil > Verktøy > Inntektsfordeling og rettigheter på samtlige 
undermenyvalg i hovedmeny. 

   
4.4.1062.3 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1062.3 Faktura Ved overføring til InfoEasy fra og med versjon 4.4.1062.1 kunne 
splittfakturaer bli overført til feil reskontro. Rettet. 

   

4.4.1062.2 Generelt Endring i bakgrunnsrutiner for tildeling av kundenummer, 
oppdragsnummer, arkivnummer, fakturanummer mm 

4.4.1062.2 Generelt 
Mulig å legge inn standard tekst på ny SMS (Systemopplysninger -> 
Innstillinger SMS), for eksempel "Denne SMS kan ikke besvares", "Hilsen 
Firmaet AS" e.l. 

4.4.1062.2 Dokument 

Mulig å dra ett eller flere dokumenter fra Windows Utforsker til 
dokumentoversikt på oppdragskort for opprettelse av nye dokumenter 
(Drag and Drop). Dokumenttype angitt under Brukerinnstillinger > 
Importkladd dokumenter benyttes som forslag til dokumenttype for nytt 
dokument. 

4.4.1062.2 Dokument 
Nytt valg i Dokumentsøk: "Indekser Alle Ikke indekserte». Indekser alle 
dokumenter som ikke (aldri) er blitt indeksert. Tilgjengelig for brukere som 
har tilgang til «Indekser Alle».  

4.4.1062.2 Time Det var mulig via masseendring time på oppdrag å legge ikke fakturerbar 
aktivitet på fakturerbar kunde (og omvendt). Rettet. 

4.4.1062.2 Time I sammendrag vises nå følgende for fakturerbare timer pr. i dag og hittil i 
inneværende måned: Beløp, Snitt timesats og Fakt.grad.  

4.4.1062.2 Faktura 
Integrasjon Visma Business: Endret overskrift nye kolonner innført i 
4.4.1061.0 fra SvNo og SvcTp til SrNo og SrcTp, da overskriftene viste 
seg å være feil. 

4.4.1062.2 Rapport Rapporter -> Oppdrag -> Diverse: Mulighet for å velge Fra Til på reg.dato 
på oppdrag 

4.4.1062.2 Rapport Rapporter -> Oppdrag -> Oversikt pr. gruppe: Mulighet for å velge om 
motparter skal vises, og om bare oppdrag med motpart skal vises. 

4.4.1062.2 Rapport Utskrift til Excel fra rapportmodul virket ikke. Rettet. 
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4.4.1062.1 Oppdrag 
Ved visning av forfalte frister i Oversiktsvindu (Rød klokke) vises ikke 
arkiverte oppdrag. Dersom oppdrag med frist ble arkivert og senere satt 
aktivt igjen ble ikke oppdraget vist i fristoversikten. Rettet. 

4.4.1062.1 Faktura Nytt valg i Rapport > Beholdningsliste: Mulig å velge at linjer som går i 
null eller at linjer med beholdning ut går i null ikke vises på rapporten. 

4.4.1062.1 Faktura 
Ny rapport (p.t. kun for InfoEasy-brukere) under Verktøy > 
Inntektsfordeling: Produksjons- og faktureringsoversikt. Denne viser 
følgende: Produsert, Fakturert, Beholdning, Innbetalt og Utestående. 

4.4.1062.1 Faktura 

Ved overføring til regnskap Visma Business (via overføringsfil) er det 
kommet nytt valg ved eksport: "Oppdrag på reskontro". Dersom denne er 
huket av, vil reskontrolinjen i overføringen inneholde oppdragsnummer. 
Linjen vil kun inneholde ett oppdragsnummer, så dersom faktura 
inneholder fakturalinjer fra flere oppdrag vil kun ett av disse benyttes. 
Dersom faktura ikke inneholder oppdragsnummer, settes 
oppdragsnummer til 0. "Oppdrag på reskontro" vil kun fungere dersom 
man også har huket av "Bruk oppdrag". 

4.4.1062.1 Faktura 

Ved overføring til regnskap Visma Business (via overføringsfil) er det 
kommet nytt valg ved eksport: "Bruk Ansvarlig Oppdrag på reskontro". 
Dersom denne er huket av, vil avdeling i reskontrolinjen i overføringen 
erstattes med oppdragsansvarlig. Linjen vil kun inneholde 
oppdragsansvarlig for ett oppdrag, så dersom faktura inneholder 
fakturalinjer fra flere oppdrag vil kun en av disse benyttes. Dersom 
faktura ikke inneholder oppdragsnummer, settes oppdragsansvarlig til 0. 
"Bruk Ansvarlig Oppdrag på reskontro" vil kun fungere dersom man også 
har huket av "Bruk oppdrag". 

   
4.4.1062.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1062.0 E-post 
Miljøer som benytter konto hos Office365 til å sende epost via Advisor må 
fra og med denne versjonen angi en ny innstilling. Gå til Fil -> Styreinfo -> 
Systeminnstillinger og velg fanen Epost. Her må valg 1 (logg på server) 
og 3 (Bruk TLS) være aktivert. 

4.4.1062.0 E-post 

Oppdatert versjon av Office Addin med støtte for Office2016 (versjon 
1.6.1). Denne må benyttes dersom man skal installere Addin på en ny 
installasjon av Office 2016. Dersom forrige versjon av Addin allerede er 
installert, og man oppgraderer eldre versjoner av Office til 2016, trenger 
man vanligvis ikke oppgradere Addin til versjon 1.6.1. 

4.4.1062.0 Dokument Ved lagring av e-post fra Office Addin, kan det nå lagres dokumenter på 
arkiverte oppdrag. Valg for "Vis alle" i lagringsbildet. 

4.4.1062.0 Dokument 

Dokumentsøk: Slått av som standard automatisk indeksering av 
dokumenter. Må aktiveres pr. bruker i Admin > Dokument > 
Dokumentsøk > Aktiver automatisk indeksering. Tid på 
bakgrunnsindeksering av dokumenter økt til å utføres hvert 10. minutt når 
aktivt. 

4.4.1062.0 Dokument Nye valg i Maloversikt > Endre fler: Fjern standard eksterne maler fra 
SignForm og AdvokatOnline etter gitte kriterier. 

4.4.1062.0 Time Ved utskrift av timer fra oppdragskortet er det nå mulig å velge fra/til dato. 
   

4.4.1061.0 Generelt Minstekrav for å kjøre Advisor er nå endret til .NET Framework 4.5 og 
server 2008. 

4.4.1061.0 Dokument Støtte for DOCM og XLSM filformater (Word og Excel dokumenter med 
makro). Bl.a. i bruk av Signform til maler. 

4.4.1061.0 Faktura 
Overføringsfil Journal til Visma Business tar nå med nye felter i bunthodet 
(SvNo og SvcTp med faste verdier 7 og 12), og valuteringsdato pr linje 
som blir lik bilagsdato (ValDt = VoDt). 

   
4.4.1060.1 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1060.1 Generelt Hjelp > Dokumentasjon består nå av "Kom i gang", 
"Systemdokumentasjon" og "Versjonshistorikk" 
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4.4.1060.1 Generelt 

Systemdokumentasjon ble tidligere hentet fra lokal hjelpefil som måtte 
oppdateres. All dokumentasjon av Advisor hentes nå direkte fra nettet, og 
blir dermed oppdatert fortløpende. Dokumentasjon kan derfor inneholde 
beskrivelse av funksjonalitet som kun finnes i nyeste versjoner av 
Advisor. I slike tilfeller bør bruker oppgradere sin Advisor til nyeste 
versjon. 
 
Henting av oppdatert systemdokumentasjon under Fil > Styreinfo > 
Systemopplysninger > Advisor Oppdatering er derfor ikke nødvendig og 
følgelig heller ikke lenger tilgjengelig. 

4.4.1060.1 Generelt 
Det er gjort forbedringer i oppstart av Velkomstvindu pga feil hos enkelte 
brukere. Velkomstvindu vises nå hver gang Advisor er oppdatert til nytt 
hovedversjonsnummer, primært siden Velkomstvindu nå inneholder link 
til "Versjonshistorikk" for å informere bruker om hva som er nytt. 

4.4.1060.1 Kontakt Kolonne for «Født» i Oversikt kontakter. 

4.4.1060.1 Kunde 

Advisor støtter som standard inntil 6 siffer i kundenummer, men det er nå 
under gitte forutsetninger mulighet for å bruke inntil 9 siffer i 
kundenummer.  
Diverse eksterne systemer Advisor er integrert med (f.eks. 
økonomisystemer), støtter ikke mer enn 6 siffer i kundenummer. Kontakt 
Advisor dersom du ønsker å bruke mer enn 6 siffer i kundenummer for å 
sikre at all funksjonalitet er ivaretatt. 

4.4.1060.1 Oppdrag Oppdragsnummer vises nå i vindustekst i vindu for timer/utlegg pr. 
oppdrag. 

4.4.1060.1 Time Søk/Filter på «Velg Oppdrag» ved timeregistrering pr. Timer pr. dag > Via 
Oppdrag i timeregistreringsmodulen. 

4.4.1060.1 Rapport Forbedret hastighet på diverse oppdragsrapporter. 
   
4.4.1060.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1060.0 Generelt 

Admin.exe er nå beskyttet med brukernavn og passord som standard. 
Ved første gangs åpning av admin.exe etter oppgradering MÅ nytt 
brukernavn og passord angis. Det er viktig at både brukernavn og 
passord huskes, da dette ikke kan gjøres om på et senere tidspunkt. Det 
er skille på små og store bokstaver. 

4.4.1060.0 Generelt 

Mulighet for å aktivere høy sikkerhet mht. lagring av informasjon for 
tilkobling til SQL server. Admin.exe > Fil > SQL innstillinger: Ved å trykke 
knappen «Aktiver høy sikkerhet» og OK, blir informasjon om tilkobling til 
SQL server flyttet fra der informasjon lagres i dag til en kryptert og sikker 
plassering. 

4.4.1060.0 Generelt 

Søk/Filter på oversikt Kontakt, Kunde, Oppdrag. 
 
Søk/Filter angis i tillegg til eksisterende sortering/posisjonering for 
listen/oversikten. Ved angivelse av filterbegrep vil listen begrenses til de 
poster som inneholder angitt tekst.  
 
Kontakt: Filtrering gjøres på bakgrunn av innhold i feltene Navn, 
Sortering, Attention, Telefon, Fax, Mobiltelefon, E-post, Postadresse 1 og 
2, og Besøksadresse.  
 
Kunde: Filtrering gjøres på bakgrunn av innhold i feltene Navn, Sortering, 
Attention, Telefon, Fax, Mobiltelefon, E-post, Postadresse 1 og 2, og 
Besøksadresse.  
 
Oppdrag: Filtrering gjøres på bakgrunn av innhold i feltene Beskrivelse 1 
og 2, og Sortering. 

4.4.1060.0 Generelt Masseendring av dokumenter. Tilgang forutsetter at bruker har fått angitt 
Tilgang til systemopplysninger i Admin. 

4.4.1060.0 Dokument Masseendring av dokumenter på oppdrag. Tilgang pr. bruker angis i 
Admin. 

4.4.1060.0 Dokument Dokumentsøk (fritekstsøk innhold) på dokumentliste på kundekort og på 
oppdragskort. 
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4.4.1060.0 Dokument 
Indeksering av åpnede dokumenter blir nå gjort av bakgrunnsjobb hvert 
60. sekund. Dokumenter som indekseres er dokumenter som er nye eller 
åpnet siste 48 timer pr. bruker, hvor lagringstidspunkt på fil på disk er 
nyere enn sist indeksert. 

4.4.1060.0 Faktura Kundetilpasset fakturablankett: Mulighet for noe justering av utseende og 
plassering av elementer på fakturablankett. Kontakt Advisor for bistand.  

4.4.1060.0 Faktura 
Sats fremkommer nå på fakturaforslaget som kjøres i forbindelse med 
import av timer og utlegg. Sats vises dersom både "Beløp" og "Antall" er 
huket av for utskriften. 

4.4.1060.0 Faktura Ved distribusjon via EHF, kunne man få opp meldinger som ikke skulle 
vært der. Rettet. 

4.4.1060.0 Rapport 
Admin: Nytt parameter pr. bruker: Tilgang rapporter (rapportmodul). Er 
som standard slått på, men kan slås av. Sperrer tilgang til Rapporter og 
Rapporter 2 under menyvalg "Verktøy" og under "Åpne". 

4.4.1060.0 Kunnskap Mulig å laste ned dokumenter rett fra Kunnskapsbank til Advisor. Kontakt 
Advisor for nødvendige innstillinger. 

   
4.4.1059.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 
4.4.1059.0 Kontakt Kommentarfelt vises nå også i høyre del av kontaktkort. 

4.4.1059.0 Kontakt Kontakts besøksadresse og postadresse 2 vises nå på høyre side i 
kontaktkort. 

4.4.1059.0 Kunde Kommentarfelt vises nå også i høyre del av kundekort. 
4.4.1059.0 Kunde Knapp for tilgang til kunde fra oppdragsoversikt. 

4.4.1059.0 Kunde Kundes besøksadresse og postadresse 2 vises nå på høyre side i 
kundekort. 

4.4.1059.0 Oppdrag Kommentarfelt vises nå også i høyre del av oppdragskort. 

4.4.1059.0 Oppdrag Kundes besøksadresse og postadresse 2 vises nå på høyre side i 
oppdragskort. 

4.4.1059.0 Dokument 
Nye malfelt: Alt.ansattnr for bruker, ansvarlig 1 og 2 kunde, ansvarlig 1 og 
2 oppdrag, hovedpart ansvarlig, dokumentansvarlig, dokument reg.av, 
konkursbo bostyrer, dokumentdato uten foranstilt null, D-nummer kunde. 

4.4.1059.0 Time 
Eksport time/utlegg til Excel: Lagt til kolonner for Regnskapsår (for 
faktura), Regnskapsperiode (for faktura), Fakturadato, Navn kunde og 
Navn oppdrag. 

4.4.1059.0 Faktura Ved manuell opprettelse eller endring av fakturakladd får man advarsel 
dersom forfallsdato ikke er satt, eller forfallsdato er satt til før fakturadato. 

4.4.1059.0 Faktura 

Ved oppdatering av splittfaktura blir morfakturas fakturanummer nå lagret 
for splittfaktura, slik at rapport på betalingsfordeling etc. nå ikke lenger 
må gjette hvilken faktura som er morfaktura. Gjelder alle splittfakturaer 
oppdatert etter denne versjonen. For eldre fakturaer gjelder fremdeles 
gammel rutine. 

4.4.1059.0 Faktura Alternativt org.nr. kan angis på kunde for bruk i EHF-faktura. Alternativt 
org.nr benyttes dersom fylt ut. Hvis ikke, benyttes ordinært org.nr. 

4.4.1059.0 Faktura Eksport av faktura til EHF: «Attention», «Merket» og «Merket 2» legges 
nå i feltet «Note» i EHF fakturaen. 

4.4.1059.0 Faktura 
Fakturanummer Fra-Til fylles nå automatisk ut for eksport til Factoring 
hvis eksport kjøres direkte etter en fakturering (tilsvarende som for utskrift 
av fakturaer). 

4.4.1059.0 Faktura Ved eksport til SG Finans blir nå ansvarlignummer kunde lagt ut i felt 
"DistriktSelgernr" i eksportfilen. 

4.4.1059.0 Faktura 

Faktuaer eksportert til factoring blir nå merket slik at de kan eksporteres 
bare én gang. Man kan overstyre dette manuelt pr. eksport ved å huke av 
for at fakturaer allerede eksportert skal inkluderes. Fakturaer blir kun 
merket fra og med denne programoppdateringen. Eldre fakturaer er ikke 
merket, og må eksporteres på nytt dersom man ønsker at de skal merkes 
som eksportert. 

4.4.1059.0 Faktura Ny rapport Spesialrapporter > Utvidet eierrapport. 
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4.4.1059.0 Faktura Rapport Spesialrapporter > Fakturering pr. eier: Lagt til kolonne for 
Ansvarlig kunde, Ansvarlig oppdrag og Hovegruppe oppdrag. 

4.4.1059.0 Faktura Oppslag på åpne poster i Visma (Amesto) fra kundekort virket ikke. 
Rettet. 

4.4.1059.0 Faktura 
Ved flere fakturakladder på samme kunde i kladdeliste, hoppet markør 
tilbake til første sak for klienten i listen etter endring av de andre 
kladdene. Rettet. 

4.4.1059.0 Rapport Ny rapport Totalrapporter > Transaksjoner: Timer/utjevningstimer. 

4.4.1059.0 Rapport 

Endring rapporter Totalrapporter > Transaksjoner: Mulig å velge 
Ansvarlig Klient og Ansvarlig Oppdrag Til og Fra, samt Faktura år/periode 
Til. Ny kolonne i rapporter som viser AntallxSats for rapporttype 
Timer/Beløp og Beløp/bidrag. Kolonne Beløp inneholder nå TimexSats 
dersom transaksjon ikke er fakturert ihht. angitt seleksjon Faktura 
år/periode til. 

4.4.1059.0 Rapport 
Rapport Totalrapporter > «Aktivitet pr. person» kunne i visse tilfeller feile 
mht. hvilke personer som vistes hvis man valgte «Begge» under 
Transaksjonstyper. Rettet. 

   
4.4.1058.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1058.0 Time 
Ved timeregistrering via «Ny time» i oversikt over sist viste oppdrag 
(hurtigvalg), var det mulig å endre timesats selv om det på oppdragskort 
var satt at timesats ikke kunne endres. Rettet.   

   

4.4.1057.1 Faktura 
Factoring SG Finans og DNB: Mulig å angi alternativ/ekstra tekst på 
norsk/engelsk på fakturaer som blir sendt til factoring. Angis under 
oppsett av Factoring i Systemopplysninger. 

4.4.1057.1 Faktura 
Eksport fakturaer til SG Finans: Fakturajournal/liste over eksporterte 
fakturaer blir nå produsert og eksportert sammen med resterende 
overføringsinformasjon. 

   
4.4.1057.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 
4.4.1057.0 Faktura Integrasjon Visma Business v/Amesto. 
4.4.1057.0 Faktura Ny fakturablankett: Med logo uten giro. 

4.4.1057.0 Faktura 

Ved eksport av fakturaer til SG Factoring, er det nå mulighet for å angi 
unike filnavn for eksportfiler (dato og tid legges til i filnavn) for å kunne 
eksportere flere sett av fakturafiler for overføring til SG uten å overskrive 
eksisterende filer. 

   

4.4.1056.5 Faktura 

Systemopplysninger for Factoring er utvidet med Swift, IBAN og Bank for 
factoringselskapet. Denne informasjonen skrives nå ut på engelske 
fakturablanketter. Dersom man benytter factoring og engelske 
fakturablanketter, må denne informasjonen legges ut før neste utskrift av 
fakturaer. 

4.4.1056.5 Faktura 
Knapp for flytting av akontotransaksjoner i Oversikt akontotransaksjoner. 
Fortutsetter at oppdragsnummer angitt på akontotransaksjon er lagt i felt 
Tidligere ID på oppdrag som akontotransaksjoner skal flyttes til. 

   
4.4.1056.4 Kontakt Import kontakt til kontaktkladd fra Excel kan nå importeres fra .xlsx-filer. 

4.4.1056.4 Dokument Valg ved sletting av dokument om også selve dokumentet (den fysiske 
filen) skal slettes. 

4.4.1056.4 Dokument Ved import av dokumentkladd ble ikke dokumentklasse lagret på det 
opprettede dokumentet. Rettet. 

   

4.4.1056.3 Generelt 
Lagt inn mulighet for å angi ny bruker som "Forenklet bruker". Slike 
brukere får kun tilgang til oppdrag som listes opp i Sist vist, og muligheter 
i oppdragskort er begrenset. "Forenklet bruker" angis i Admin. 



 

Side 14 av 38 

4.4.1056.3 Oppdrag 
Lagt inn mulighet for å legge til oppdrag på liste over Sist vist for 
enkeltbruker. Angis med knapp "Legg til i Sist vist" på Tilgang på 
oppdragskort. Benyttes også for å gi "Forenklet bruker" tilgang til 
oppdrag. 

4.4.1056.3 Dokument I visse miljøer gjorde Forhåndsvisning av dokument at oppdragskort tok 
lang tid å åpne. Rettet. 

4.4.1056.3 Faktura 

Hvis man benytter Factoring, er det nå mulig å overstyre pr. faktura om 
betalingsmottaker på fakturablankett likevel skal være Firma og ikke 
Factoring. Betalingsmottaker angis i fakturakladd før oppdatering. 
Forutsetter bruk av "Nye blanketter". Ved eksport av fakturaer til 
factoringselskap, blir overstyrte fakturaer ikke tatt med. 

4.4.1056.3 Faktura Generell forbedring av funksjon for fakturadistribusjon. 

4.4.1056.3 Faktura Tilgang "Overføring Factoring" som siste del av veiviser dersom Factoring 
benyttes. 

4.4.1056.3 Faktura Manglet i visse tilfeller SWIFT på engelsk fakturablankett. Rettet. 
   
4.4.1056.2 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer. 

4.4.1056.2 Oppdrag Nytt felt under Annen fakturainformasjon: Navn. Benyttes ved fakturering 
pr. oppdrag dersom angitt. 

4.4.1056.2 Oppgave Når flere oppgaver i Gjøremål ble merket og satt som utført samtidig, fikk 
man feilmelding. Rettet. 

4.4.1056.2 Faktura 
Nytt valg under Systemopplysninger > Fakturering > Ta med nullposter 
ved Hent til fakturering. Dersom huket av er "Nullposter" satt til "Ja" ved 
Hent til fakturering. 

4.4.1056.2 Faktura 
Nytt valg under Systemopplysninger > Fakturering > Felter på 
fakturablankett: Ved fakturering pr. Oppdrag: Hent Fakturaadresse fra 
Klient dersom ikke angitt på Oppdrag. 

4.4.1056.2 Faktura 

Import til fakturakladd: Ved henting av fakturanavn/-adresse fra kunde 
hentes nå fakturanavn uavhengig av resterende fakturaadresse. Hvis 
Navn under Annen fakturainformasjon ikke er angitt, benyttes nå navn på 
kunde på fakturakladd. Før denne endringen ble kundenavn blankt 
dersom fakturanavn ikke var angitt og resterende fakturaadresse angitt. 

4.4.1056.2 Faktura Beholdningsliste: Nytt seleksjonsvalg for status oppdrag: Aktive og 
Passive. 

4.4.1056.2 Faktura Lagt til kolonne for utjevningstimer i vindu for Hent til fakturering pr. 
Oppdrag/transaksjon. 

   

4.4.1056.1 Kunde Ansvarlige som det kunne velges i på kundekort kunne i visse 
sammenhenger vises feil. Rettet. 

4.4.1056.1 Oppdrag Ansvarlige som det kunne velges i på oppdragskort kunne i visse 
sammenhenger vises feil. Rettet. 

4.4.1056.1 Faktura Fakturalinjer kunne ved generering av kreditnota på akonto avregning 
deles opp feil. Rettet. 

   

4.4.1056.0 Generelt 

Ny større standard skjermstørrelse for hovedprogram. Tilpasset 
minimumsskjerm 1280x800 mot tidligere 1024x768. Innstilling under Fil > 
Brukerinnstillinger for de brukerne som vil beholde gammel størrelse 
(Redusert størrelse). Ved installasjon av oppgradering er ny størrelse 
standard. 

4.4.1056.0 Generelt 

"Hjem"-skjerm erstattet av "Oversikt". Knapp for å vise/skjule Oversikt i 
knapperad i hovedvindu. Innstillinger for Oversikt finnes under Fil > 
Brukerinnstillinger. Standard åpner Oversikt på høyre side. Oversikt kan 
flyttes mellom høyre og venstre side mens programmet benyttes. Ved 
valg av Redusert størrelse på skjerm åpnes ikke Oversikt ved oppstart. 

4.4.1056.0 Generelt 

Hurtigvalg for registrering av ny Kontakt, Oppdrag, Dokument, Journal og 
Oppgave på "Oversikt". Ved valg av Oppdrag på «Sist vist», kan også 
Hurtigvalg benyttes til nytt Dokument, Journal, Oppgave og Time for 
Oppdrag. 
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4.4.1056.0 Generelt 
CPU (prosessorbelastning) ble for enkelte kunder stadig høyere utover 
dagen. Belastning gikk ned om brukerne avsluttet Advisor og startet på 
nytt. Rettet. 

4.4.1056.0 Kontakt Knapp Kopier info > Adresseinfo tar nå også med postadresse 2. 

4.4.1056.0 Kontakt Utvidelsen av antall tegn i SMS fungerte ikke hvis man sender til utvalg, 
her var det fortsatt begrensning i antall tegn. Rettet. 

4.4.1056.0 Oppdrag Ny funksjon for valg av ansvarlig i oppdragskort mm. Laget for at ikke 
passive brukere skal komme opp uten at det er nødvendig. 

4.4.1056.0 Oppdrag Tastaturkombinasjonen Alt + Bokstav for hurtigvalg på oppdragskort 
virket ikke i forrige versjon. Rettet. 

4.4.1056.0 Oppdrag Filter på ansvarlig1 (Velg person) på oppdragsoversikten fungerte ikke 
dersom ansvarlig hadde navn lenger enn 35 tegn. Rettet. 

4.4.1056.0 Dokument Dokumentliste på oppdragskort kunne i gitte situasjoner bli tom, og 
Advisor måtte startes på nytt for at listen skulle bli oppdatert. Rettet. 

4.4.1056.0 Dokument 
Brukere kunne av og til oppleve at ansvarlig advokat på nytt dokument 
ble feil dersom man opprettet ny kontakt og kjørte konfliktsøk under 
opprettelse av nytt dokument. Rettet. 

4.4.1056.0 Time Mulighet for å velge Fra - Til person på timeliste på oppdragskort. 

4.4.1056.0 Time Mulighet for å velge fra-til år/periode og dato på rapport timeliste fra 
timeoversikt i timeregistrering. 

4.4.1056.0 Faktura Ny rapport: Rapporter > Faktureringsoversikt > Oppdrag Henvist Fra pr. 
Kunde 

4.4.1056.0 Faktura Rapport > Timeoversikt: Diverse nye seleksjonsvalg for rapport 

4.4.1056.0 Faktura Rapport > Inntektsfordeling: Søkeknapper for Ansvarlig Til og Fra (Kunde 
og Oppdrag). 

4.4.1056.0 Faktura Forbedringer i eksport EHF format; Deres ref., Vår ref., Merket, Merket 2, 
oppdragsnummer og oppdragsnavn i Notat. 

4.4.1056.0 Faktura Eksport til Visma Global: Mulighet for å postere øresavrunding pr. faktura. 
Slått på som standard. 

4.4.1056.0 Faktura Eksport til Xledger. 

4.4.1056.0 Faktura Varelinjer kunne komme i feil rekkefølge på kreditnota i forhold til kreditert 
faktura. Rettet. 

4.4.1056.0 Faktura Mvafrie splittvarelinjer på faktura ble slått sammen på kreditnota dersom 
splittet til flere fakturaer. Rettet. 

4.4.1056.0 Faktura Kunne i visse situasjoner få doble fakturalinjer (splitt på beløp) ved utskrift 
av avregningsfakturaer. Rettet. 

4.4.1056.0 Faktura 
Ved valg av Akonto i veiviseren og importering av akontotransaksjoner, 
kom meldingen «Ingen akontotransaksjoner ble funnet» selv om 
transaksjonene ble hentet og fakturaen opprettet. Rettet. 

   

4.4.1055.0 Oppdrag 
Mulighet for kolonnesortering av oppdrag på kundekort på Nummer og 
Beskrivelse. Ved åpning av kundekort vises oppdrag nå i synkende 
nummerrekkefølge. 

4.4.1055.0 Dokument Forhåndsvisning av dokumenter på oppdragskort. 

4.4.1055.0 Dokument Liste over og håndtering av dokumenter på oppdragskort er skrevet om 
for å øke hastigheten på oppdragskort med mange dokumenter. 

4.4.1055.0 Faktura Stopp i vindu for utskrift faktura ved fakturadistribusjon 
4.4.1055.0 Office Addin Oppdatert Addin med forbedret ytelse. 
   
4.4.1054.3 Generelt Diverse mindre rettelser. 
4.4.1054.3 Generelt Skriveroppsett endret til å inkludere valg av skuff. 

4.4.1054.3 Dokument Fornyelse av tekster etc. ved blaing i dokumentliste på oppdragskort 
virket ikke som det skulle. Rettet. 

4.4.1054.3 Dokument Lagre dokument direkte fra Word og Kopier til PDF på oppdragskort feilet 
dersom flerfirmalisens. Rettet 
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4.4.1054.3 Faktura Utskrift av Ved-tekst på fakturablanketter ble i visse situasjoner feil. 
Rettet. 

4.4.1054.3 Faktura 
Gamle fakturablanketter vil utgå, og ikke lenger vedlikeholdes. Brukere 
som fremdeles benytter disse skal bytte til Nye blanketter under 
Systemopplysninger > Fakturering. Varsel om dette gis ved oppstart av 
fakturering dersom man benytter gamle blanketter. 

4.4.1054.3 Faktura Tatt bort "Ved" og "Sett Ved til ansvarlig oppdrag" fra vinduet for 
fakturaoppdatering. Dette angis i stedet i vindu for utskrift av fakturaer. 

4.4.1054.3 Faktura 
Tatt bort følgende fra vindu for oppdatering av faktura, da dette nå angis i 
vindu for utskrift av fakturaer: Blankett, Bankkontonummer, 
Betalingsmottaker. 

4.4.1054.3 Faktura Fjernet Merke "klientkonto" fra vindu for oppdatering faktura. 

4.4.1054.3 Faktura Nytt valg for "Ved" i vindu for utskrift faktura (fakturarapporter): Ansvarlig 
Oppdrag. 

4.4.1054.3 Faktura Ny innstilling under Systemopplysninger > Fakturering > Felter på 
fakturablankett: Valg for "Ved" ved utskrift av faktura. 

4.4.1054.3 Faktura 
Systemopplysninger > Fakturering: Endret navn på valget "Endre 
bankkontonr. under fakturering" til "Endre bankkontonr. på faktura ved 
utskrift".  

4.4.1054.3 Faktura Systemopplysninger > Fakturering: Endret navn på "Endre blankett under 
fakturering" til "Endre blankett ved utskrift". 

   
4.4.1054.2 Generelt Sist åpnede dokumenter i Hjemvindu. 

4.4.1054.2 Generelt Fjernet Start Gjøremål fra Brukerinnstillinger, og mulighet for å åpne 
Gjøremål automatisk etter åpning av Advisor. 

   
4.4.1054.1 Generelt Standard valg ved åpning Hjem endret fra År til Måned. 
   
4.4.1054.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 
4.4.1054.0 Generelt Tatt bort Påminnelsesvindu med frister som ble vist under oppstart. 

4.4.1054.0 Generelt 
Ny "Hjem"-side. Inneholder liste over siste viste 
kontakter/kunder/oppdrag, fristvarsler, sammendrag av informasjon for 
bruker og "Advisor informerer". 

4.4.1054.0 Time 
Android mobilapplikasjon for hurtig registrering av time, utlegg og journal. 
Overføring til Advisor, og import som kladder for opprettelse av timer, 
utlegg og journaler. 

4.4.1054.0 Faktura Mulighet for fritt KID-nummer til InfoEasy. 

4.4.1054.0 Faktura Tilgang Betalingsfordeling fakturaer (Inntektsfordeling innbetaling) pr. 
bruker kan settes i Admin. 

4.4.1054.0 Faktura 
Mulighet for å kunne utelate generering av fakturaspesifikasjon ved 
Fakturadistribusjon. Angis under Systemopplysninger > Fakturering > 
Fakturadistribusjon. 

   
4.4.1052.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 
4.4.1052.0 Generelt SMS maks. lengde økt fra 160 tegn til 800 tegn. 
4.4.1052.0 Generelt Utskrift av etikett kunde og oppdrag på DYMO etikettskriver. 

4.4.1052.0 Faktura Rapport betalingsfordeling fakturaer bygd om for å hensynta betaling av 
splittfaktura og mva i den forbindelse. 

4.4.1052.0 Faktura Fakturaer kunne i visse situasjoner fremkomme med ulikt antall linjer i 
kladd vs reell/oppdatert faktura. Rettet. 

4.4.1052.0 Faktura 
Mulig å ta med nullposter (poster med null i beløp) ved import til 
fakturering pr. kunde, pr. oppdrag, pr. oppdrag/transaksjon, og ved 
akonto avregning. 

4.4.1052.0 Faktura Filter på Status oppdrag ved import til fakturering pr. oppdrag. 



 

Side 17 av 38 

4.4.1052.0 Faktura Utvidet eksport til Uni Micro av fakturaer til bokføring med oppdragsliste 
og oppdragsnummer i hovedbokstransaksjon. 

4.4.1052.0 Faktura I rydde-/merkemodus: Ved import pr. oppdrag kan "Bruk fakturanummer" 
settes for alle kladder som blir importert. 

   
4.4.1051.1 Generelt En rekke mindre rettelser og forbedringer. 
4.4.1051.1 Kontakt Mulighet for å søke på e-post i Søk kontakter i kontaktliste. 

4.4.1051.1 Kontakt 
Konfliktsøk: Ved bruk av flere skjermer og Advisor ikke var på 
hovedskjerm, ble melding om "Ingen treff på søk" vist på hovedskjerm. 
Rettet. Melding vises nå på samme skjerm som Advisor. 

4.4.1051.1 Oppdrag Kolonne for Beskrivelse 2 i oppdragsoversikt på kundekort. 
4.4.1051.1 Dokument Systemopplysninger: Egne maler byttet navn til Interne maler 

4.4.1051.1 Dokument Feil valg av oppdrag i dokumentinformasjon ved dokumentimport: Ved 
flere oppdrag med samme navn i liste, ble alltid den første valgt. Rettet. 

4.4.1051.1 Dokument Filter på dokumentklasse i Dokumentsøk. 

4.4.1051.1 Office Addin 
Opprettelse e-post som dokument: Ved valg av ny kunde (endring 
kunde), velges nå automatisk også oppdrag dersom kunden har kun ett 
aktivt oppdrag. 

4.4.1051.1 Faktura Mulighet for å sperre periode/år for fakturering. Angis under Fil > 
Styreinfo > Systemopplysninger > Fakturering. 

4.4.1051.1 Faktura Nye ikoner for Fakturakladder og Fakturaoppdatering i hovedmeny. 

4.4.1051.1 Faktura 

Utskrift av faktura skjer ikke lenger før oppdatering, men etter. All kontroll 
av fakturaoppsett/innhold gjøres nå i vindu Fakturakladd. Vindu som 
tidligere het «Utskrift faktura» heter nå «Fakturaoppdatering». Ved 
oppdatering får man nå valget om man vil bli sendt til utskrift av faktura 
etter at oppdatering er fullført. 

4.4.1051.1 Faktura 
Mulighet for å angi at Akonto skal være standard valgt ved opprettelse av 
ny manuell faktura. Angis under Fil > Styreinfo > Systemopplysninger > 
Fakturering. 

4.4.1051.1 Faktura Mulighet for å angi at bruker ikke har tilgang til å lage ny linje i 
fakturakladd. Angis i Admin. 

4.4.1051.1 Faktura Lagt inn melding om at benyttet konto bør sjekkes dersom benyttet 
tekstlinje i fakturakladd endres. 

4.4.1051.1 Faktura Rekkefølge på arkfaner i Rapporter endret. 
4.4.1051.1 Faktura Rapporter: Arkfane "Fakturakopi" endret navn til "Faktura". 

4.4.1051.1 Faktura 
Beholdningsliste: Endret valg for seleksjon "Oppdrag unntatt fra 
rapportering av Beholdning". Kan nå velge mellom å vise Alle, Ikke 
unntatte og Bare unntatte. 

4.4.1051.1 Faktura Mulighet til å selektere på ansvarlig kunde og ansvarlig oppdrag fra/til på 
rapport Inntektsfordeling. 

4.4.1051.1 Faktura 
Melding om «Ingen akontotransaksjoner funnet» dersom 
akontofakturering blir utført på oppdrag hvor det ikke er registrert 
akontotransaksjoner. 

4.4.1051.1 Faktura Følgebrev i Word-format ble ikke skrevet ut ved fakturadistribusjon via 
skriver. Rettet. 

4.4.1051.1 Faktura Følgebrev i Word-format blir nå konvertert til PDF før det blir vedlegg til 
faktura ved fakturadistribusjon via e-post. 

4.4.1051.1 Rapport Faktureringsgrad: Ved store tall kunne rapportene i visse sammenhenger 
bli feil summert og vise feil prosent. Rettet. 

4.4.1051.1 Communisafe I visse situasjoner ble dokumenter lastet opp fra kunder ikke vist i 
dokumentliste på oppdragskort. Rettet. 

   
4.4.1050.0 Generelt En rekke mindre rettelser og forbedringer. 

4.4.1050.0 Faktura Nytt valg for å lage nye fakturaer: Hent til fakturering pr. 
oppdrag/transaksjon. 
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4.4.1050.0 Faktura I enkelte spesielle tilfeller kunne man ved utskrift av en serie 
fakturakopier oppleve at utskrift hoppet over visse fakturaer. Rettet. 

   

4.4.1049.3 Generelt 
Forbedret logikk rundt utskrift slik at Advisor selv husker hvilken skriver 
som er valgt ved oppstart og ved endring skriver under Fil > 
Skriveroppsett. 

4.4.1049.3 Oppdrag På oppdragskort > Annen informasjon kommer nå informasjon om hvem 
som har opprettet oppdraget. 

4.4.1049.3 Oppdrag 
Økonomitransaksjoner: Rapport "Bevegelser" under 
Økonomitransaksjoner på Oppdrag kunne vise samme beløp for alle linjer 
i rapporten. Rettet. 

4.4.1049.3 Dokument Oppdatert Office Addin med støtte for Office 2013. 

4.4.1049.3 Dokument Hvis det var linjeskift i beskrivelsen på et dokument, fikk man feilmelding 
ved eksport av dokumentet. Rettet. 

4.4.1049.3 Time 

Fjernet varsel om avvikende timesats fra personkort ved registrering av 
nye timer. Ved registrering av nye timer vil funksjonen nå være slik at 
oppslag på timer blir gjort så lenge bruker ikke skriver inn en avvikende 
timesats manuelt. Ved å legge inn manuell timesats på ny time gjøres 
ikke lenger oppslag på standard timesats. 

4.4.1049.3 Faktura 
Ny knapp i fakturakladd som gir mulighet til å hente navn og 
adresseinformasjon fra valgt kontakt til fakturahode (avvikende 
mottakerinformasjon). 

4.4.1049.3 Faktura Forbedring av beholdningsliste. Konferer Helpdesk for detaljer. 

4.4.1049.3 Faktura Diverse justeringer av splitting faktura og inntektsfordeling i forbindelse 
med fakturering og kreditering. 

4.4.1049.3 Faktura 

Ved dannelse av kreditnota på faktura som er splittet til flere 
splittfakturaer, ble alle splittlinjer på originalfaktura slått sammen til en 
linje på kreditnota. Rettet, slik at hver enkelt splittlinje på originalfaktura 
får egen linje på kreditnota. 

4.4.1049.3 Faktura 
Rettet feil i utskrift faktura som er splittet hvor man i gitte situasjoner på 
faktura fikk separate linjer pr. avdeling for splittlinjer (splittlinjer ble ikke 
slått sammen). 

4.4.1049.3 Faktura Diverse endringer i innhold felter for fil eksport til Visma Global: Dato på 
hovedbokspostering lik fakturadato mm 

4.4.1049.3 Rapport Rapport Oppdrag > Diverse > Oversikt pr. gruppe: Lagt inn frist på 
oppdrag og dato for siste (nyeste) timeføring. 

   
4.4.1048.2 Generelt En rekke mindre rettelser og forbedringer. 

4.4.1048.2 Generelt Omorganisert menyvalg Fil > Kartotek slik at valg som hører naturlig 
sammen vises i egen undermeny. 

4.4.1048.2 Generelt Menyvalg Verktøy > Journal flyttet til Fil > Kartotek > Journal > Journal. 
4.4.1048.2 Generelt Menyvalg Fil > Kartotek > CV flyttet til Fil > Kartotek > Personal > CV. 
4.4.1048.2 Generelt Ny undermeny: Fil > Kartotek > Time/Utlegg/Faktura. 

4.4.1048.2 Generelt Menyvalgene (Fil > Kartotek >) Aktiviteter, Utleggsarter og 
Aktitivtetsområder flyttet til Fil > Kartotek > Time/Utlegg/Faktura. 

4.4.1048.2 Generelt 
Menyvalgene Fil > Styreinfo > Arkivkoder (dokumenttyper) og Fil > 
Styreinfo > Dokumentklasser er nå flyttet til menyen Fil > Kartotek > 
Dokument. 

4.4.1048.2 Dokument 
Funksjon for kopiering av dokument på oppdragskort er nå utvidet til også 
å gi mulighet for å kopiere dokument til PDF. Filtyper som støttes er RTF, 
DOC, DOCX, DOT, DOTX, XLT, XLTX, XLS og XLSX (for Excel-filer 
minimum Excel 97-format). Forutsetter at Microsoft Office er installert. 

4.4.1048.2 Dokument Indeksering av dokumenter i forbindelse med fritekstsøk kunne i visse 
situasjoner stoppe. Rettet. 

4.4.1048.2 Time Nye muligheter for å angi timesats pr. ansattgruppe/ansatt og 
kundegruppe/kunde / oppdragsgruppe/oppdrag.  
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Valget "Alle timesatser" startes fra meny Fil > Kartotek > 
Time/utlegg/Faktura > Timesatser. Tilgang angis i Admin.  
Timesatsmatrise pr. kunde og oppdrag kan startes fra 
kundekort/oppdragskort under Økonomisk info.  
Ny timesatsmatrise kommer i tillegg til de stedene det i dag er mulig å 
legge inn timesatser. Se oppdatert dokumentasjon av Advisor for 
prioriteringsrekkefølge for valg av sats. 

4.4.1048.2 Faktura 

Fakturalinjer med varenummer og uten beløp vises ikke lenger i 
fakturaen. Lagt inn nytt valg i Styreinfo > Systemopplysninger > 
Fakturering > Felter på fakturablankett: "Vis alle linjer med 0 i beløp". 
Dersom denne er huket av, vises linjene likevel. 

4.4.1048.2 Faktura 

Knapp for beregning av inntektsfordeling på fakturakladd i henhold til 
tilknyttede transaksjoner. Benyttes for å sette ny fordeling ved endring av 
verdier, utsettelse av timer mm. Ved utsettelse av timer kjøres beregning 
automatisk. 

4.4.1048.2 Faktura 
Automatisk generering av spesifikasjon som fakturavedlegg e-post: I 
tillegg til PDF-faktura, er det nå også mulighet for å generere 
spesifikasjon som vedlegg til faktura e-post.  

4.4.1048.2 Rapport 

Lagring av rapporter til PDF på oppdrag: Ved utskrift av rapporter fra 
Advisor, har det nå kommet et nytt valg som heter Oppdrag(PDF) i tillegg 
til Skriver, PDF, Excel og HTML. Når dette velges, blir PDF av rapporten 
generert, og dialogvindu for å lagre dokument vises. 

4.4.1048.2 Communisafe 
Diverse endringer i forbindelse med bruk av Communisafe, bl.a. egen 
Communisafeansvarlig på oppdragskort (portalansvarlig). Konf. 
helpdesk@advisor.no for detaljer. 

4.4.1048.2 Admin 
Ved opprettelse av systemopplysninger for ny bruker i Admin kunne 
passord "henge igjen" fra forrige bruker når vindu ble åpnet første 
gangen. Rettet. 

   
4.3.1047.0 Generelt  En rekke mindre rettelser og forbedringer. 
4.3.1047.0 Dokument Eksport dokument fra oppdrag feilet på visse maskiner. Rettet. 

4.3.1047.0 Time Eksport timer/utlegg til Excel: Fra/til dato virket ikke etter hensikten. 
Rettet. 

4.3.1047.0 Faktura Splitt: Minuslinje på originalfaktura og ny splittfaktura blir nå 
inntektsfordelt etter samme fordeling som på originalfaktura før splitt. 

4.3.1047.0 Faktura Mulig å angi at inntektsfordeling skal fordeles til ansatt 0 (Ingen/Null). 

4.3.1047.0 Faktura Omfattende endringer av hvordan kreditnota blir generert. Baseres nå på 
opprinnelig faktura i stedet for timer tilknyttet opprinnelig faktura. 

4.3.1047.0 Faktura Rapport som viser fakturalinjer for fakturaer med åpne poster InfoEasy, 
fordelt pr. person. 

4.3.1047.0 Rapport Kontorrapporter og fakt.grad: Hvis summen totalt (nederst på sumlinjen) 
var over 10 millioner ble beløpet under «Belastet» feil. Rettet. 

4.3.1047.0 Communisafe Sending av store dokumenter kunne ta lang tid hvis dårlig linje, og 
dermed holde programmet. Rettet. 

   
4.3.1046.0 Generelt En rekke mindre rettelser og forbedringer. 
4.3.1046.0 Oppdrag Knapp for Communisafe sakskort på Advisor oppdragskort. 

4.3.1046.0 Dokument Utvidet Maltype til også å kunne angi mal som Eksempel eller Vanlig 
(alternativ til Generell). 

4.3.1046.0 Dokument Mulig å filtrere maloversikt på Ekstern/Intern/Alle og 
Generell/Eksempel/Vanlig/Alle. 

4.3.1046.0 Dokument Vindu for opprettelse av nytt dokument fra oppdrag utvidet/omarbeidet. 
Mulig å også å filtrere maler på Eksempel, Ekstern og Dokumentklasse. 

4.3.1046.0 Dokument Feltet "Dokinfo" på dokument har nå gjennomgående endret navn til 
"Beskrivelse". 

4.3.1046.0 Dokument Tolking filnavn ved dokumentimport: Endret slik at Aktivt for blir lik 
Dokumentansvarlig dersom  dokumentansvarlig funnet i filnavn. 
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4.3.1046.0 Dokument 
Tolking filnavn ved dokumentimport: Endret slik at Aktivt for og 
Dokumentansvarlig blir lik oppdragsansvarlig dersom oppdrag funnet i 
filnavn. Overstyres dersom dokumentansvarlig finnes i filnavn. 

4.3.1046.0 Office Addin Outlook Addin har byttet navn til Office Addin. 

4.3.1046.0 Office Addin Office Addin er utvidet til også å ha mulighet for knapp for "Lagre og 
Kopier til Advisor" i Word og Excel. 

4.3.1046.0 Office Addin Office Addin har nå mulighet for virtuell disk for lagring av dokumenter i 
Advisor direkte fra Windows. 

4.3.1046.0 Office Addin Outlook: Felt for Fristnotat ved lagring e-post som dokument. 

4.3.1046.0 Office Addin Outlook: Mulig å angi om separat dokument skal lages for det enkelte 
vedlegg når man ber om å lagre vedlegg til e-post separat. 

4.3.1046.0 Office Addin Ny Brukersinnstilling e-post: Lagre vedlegg separat i Office Addin 
(Outlook). 

4.3.1046.0 Office Addin Outlook: Mulig å angi beskrivelse nytt dokument for det enkelte vedlegg 
når vedlegg lagres separat. 

4.3.1046.0 Time 
Hvis man valgte «Nei» på endring av timesats på oppdrag for oppdrag 
med Fri rettshjelp, fikk man ikke lov til å trykke OK i ordinær 
timeregistrering, men fikk beskjed om at man ikke kunne endre sats. 
Rettet. 

4.3.1046.0 Faktura 

Mulig å merke kreditnota for at timer/utlegg skal frigjøres til ny fakturering. 
Ved frigjøring av timer/utlegg blir beløp på timetransaksjon tilbakestilt til 
antall x sats. På kreditnotakladd hvor timer/utlegg skal frigjøres til ny 
fakturering, kan man ikke endre beløp på tekstlinjene. 
Ved innhenting av faktura for avregning får man spørsmål om tilknyttede 
timer/utlegg skal frigjøres til ny fakturering. 
Frigjøring gjennomføres først ved oppdatering. NB! Endring i hodekart. 
Fakturakladdder må være oppdatert før oppgradering. 

   
4.3.1044.0 Personal Nytt informasjonsfelt på Ansatt: Alternativt ansattnummer. 
4.3.1044.0 Dokument Kolonne for fristdato i dokumentliste på oppdragskort. 

4.3.1044.0 E-post 
Outlook Addin: Innebygd funksjon for automatisk angivelse av oppdrag 
via innebygd referanse i e-post (AT- A) virket ikke i visse situasjoner. 
Rettet. 

4.3.1044.0 E-post Outlook Addin: Felt for dokumentklasse i vindu for lagring e-post. 

4.3.1044.0 Time Masseendring timer pr. oppdrag: Mulig å velge pr. aktivitet og endre 
aktivitet. 

4.3.1044.0 Time Advarsel om avvikende periode/år i forhold til transaksjonsdato ved 
registrering av timer og utlegg i timeregistrering. 

4.3.1044.0 Faktura Mulig å angi Swift/IBAN for fakturaansvarlig dersom bruk av nummerserie 
pr. person. Dersom ikke angitt, benyttes Swift/IBAN for firma. 

4.3.1044.0 Faktura 

Mulig å angi forfallsdager på nivå ansatt og oppdrag. Rekkefølge ved 
tildeling av forfallsdato ved import til fakturakladd: Oppdrag, Kunde, 
Ansatt (fakturaansvarlig). Oppdrag benyttes dersom ikke 0 i forfallsdager, 
deretter evt. kunde, deretter evt. ansatt. 

4.3.1044.0 Faktura 

Ved valg av riktig adresse for faktura blir det nå etter ønske fra brukere 
testet på alle fakturaadressefelt på oppdrag for om denne adresse skal 
benyttes på faktura. Forrige versjon sjekket bare på om postnummer på 
fakturaadresse på oppdrag var fylt ut eller ikke. Nå vil fakturaadresse fra 
oppdrag benyttes på faktura uansett hvilket av fakturaadressefeltene 
adresse1, adresse2, postnummer eller poststed på oppdrag som er fylt 
ut. 

4.3.1044.0 Faktura 

Ved endring av fakturakladd kan nå hele fakturalinjer (tekstlinjer) utsettes 
eller nullstilles. Fakturalinjer som har relasjon til time- eller 
utleggstransaksjoner kan ikke slettes før relaterte transaksjoner er nullstilt 
eller utsatt. 

4.3.1044.0 Faktura Beløp på time- og utleggstransaksjoner blir nå nullstilt først ved 
oppdatering av fakturakladd. 
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4.3.1044.0 Faktura Nullstilte transaksjoner blir nå merket med fakturanummer ved 
oppdatering av faktura. 

4.3.1044.0 Faktura InfoEasy kortKID virket ikke. Rettet. 
4.3.1044.0 Rapport Mulighet for utskrift til Excel. 
   
4.3.1040.0 Generelt Standardtekster til bruk i timeregistrering og journalføring. 

4.3.1040.0 Generelt 
Oppslag på og advarsel om lav kredittverdighet ved registrering av ny 
time/utlegg fra oppdrag, dokument, ordinær timeregistrering (varsel før 
lagring av time/utlegg) og ved valg av kunde til ny faktura (manuell 
faktura i fakturamodul). Kredittverdighet angis på Kontakt. 

4.3.1040.0 Generelt Begrepet Personnummer er nå gjennomgående byttet ut med begrepet 
Fødselsnummer for Kontakt, Ansatt og Kunde. 

4.3.1040.0 Generelt Ansvarlig 1 vises nå alltid i høyre felt både på kundekort og oppdragskort. 
4.3.1040.0 Generelt Advisor Communisafe – Trygg kommunikasjon på Internett 
4.3.1040.0 Generelt Tilgang fjernhjelp direkte i Advisor; Hjelp > Om Advisor > Supportinfo. 
4.3.1040.0 Kontakt Ny arkfane på kontaktkort: Økonomisk info. 

4.3.1040.0 Kontakt Nye felt: Kredittverdighet: Kredittvurdering, Dato sist vurdert og Merknad. 
Angis på Økonomisk info på kontaktkort. 

4.3.1040.0 Kontakt 
Kontakter i Kontaktoversikt merkes med farge i venstre kolonne for 
kredittvurdering dersom angitt "Kreditt mot sikkerhet" (oransje), "Kreditt 
frarådes" (rød) og "Ikke kredittverdig" (rød). 

4.3.1040.0 Kunde "Født dato" fra Kontakt vises på kundekort (Annen informasjon). 

4.3.1040.0 Kunde 
Kunder i Kundeoversikt merkes med farge i venstre kolonne for 
kredittvurdering dersom Kontakt er angitt med "Kreditt mot sikkerhet" 
(oransje), "Kreditt frarådes" (rød) og "Ikke kredittverdig" (rød). 

4.3.1040.0 Kunde Ved utskrift av liste kunder fra kundeoversikt kan man nå velge om denne 
skal sorteres etter sort/søk eller etter nummer. 

4.3.1040.0 Oppdrag 
Oppdrag i Oppdragsoversikt merket med farge i venstre kolonne for 
kredittvurdering dersom Kunde(Kontakt) er angitt med "Kreditt mot 
sikkerhet" (oransje), "Kreditt frarådes" (rød) og "Ikke kredittverdig" (rød). 

4.3.1040.0 Oppdrag 
Utskrift oppdragskort: Feltet "Deres Ref" vises på utskrift for Parter, 
Motparter og Andre kontakter. Feltet "Tekst" vises på utskrift for Andre 
kontakter. 

4.3.1040.0 Oppdrag Ikke lenger mulig å opprette nytt oppdrag på passiv kunde via 
oppdragskort. 

4.3.1040.0 Oppdrag 
Nye felt: Unnta fra rapportering (Timeregistrering, Beholdning og 
Fakturering). Dersom angitt, tas ikke oppdraget med ved generering av 
rapporter. Gjelder utvalgte rapporter (p.t. Beholdningsliste i 
fakturamodulen). Kan overstyres på rapportnivå. 

4.3.1040.0 Oppdrag 
Nytt valg under arkfane Økonomisk info: Tilgang Økonomisk info 
Oppdrag. Angir om alle, kunde- og oppdragsansvarlig eller bare 
oppdragsansvarlig skal ha tilgang til Økonomisk info på dette oppdraget. 

4.3.1040.0 Dokument Mulighet for å endre Egenskaper på dokument mht. om dokumentet er e-
post eller ikke. Tilgang for bruker angis i Admin. 

4.3.1040.0 Dokument Nye malfelter: Oppdrag: Hovedgruppe nr, Hovedgruppe tekst, 
Undergruppe nr, Undergruppe tekst. Kunde: Født dato. 

4.3.1040.0 Dokument Ny funksjon for fritekstsøk i dokumenter (Dokumentsøk). 
4.3.1040.0 Dokument Mulig å vise/ikke vise e-post dokumenter på dokumentliste oppdragskort. 
4.3.1040.0 Dokument Filter på dokumenklasse i Erfaringsarkiv virket ikke. Rettet. 

4.3.1040.0 Dokument Filtype for dokument vises som ikon i dokumentoversikt på oppdragskort. 
Ved utvidelse av kolonnebredde, vises også filtype som tekst. 

4.3.1040.0 Dokument Veiviser for eksport av dokumenter fra oppdragskort. 

4.3.1040.0 Dokument 
Funksjon for "Kopier filnavn til utklippstavle" som tidligere lå under knapp 
"Eksporter" på dokumentoversikt på oppdragskort, er nå flyttet til knapp 
"Kopier info" på Oppdragskort. 
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4.3.1040.0 Dokument Sortering på Rekkefølge i Maloversikt. 

4.3.1040.0 Dokument 
Ved import av dokumenter til dokumentkladd kan man nå angi om 
dokumentinformasjon skal forsøkes tolket ut fra filnavn. Informasjon i 
filnavn må følge Advisors standard for angivelse av dette. 

4.3.1040.0 Dokument 
Fil > Eksport Grunnlag dokumentskanning. Tilgang gis pr. bruker i Admin 
under Dokument. Mappe for eksport av datagrunnlag angis under Fil > 
Styreinfo > Systemopplysninger > Dokument. 

4.3.1040.0 Dokument 
Innstilling for å bruke oppdragsnummer som del av filnavn virket ikke. 
Rettet. For å aktivere rettelse, må man inn i systemopplysninger og slå 
innstillingen av, lagre, slå på igjen og lagre på nytt. 

4.3.1040.0 E-post Outlook Addin: Ved lagring av e-post vedlegg som separate dokumenter 
blir disse ikke lenger merket som e-post (e-post ikon). 

4.3.1040.0 E-post 

Outlook Addin: Dersom flere e-poster er valgt i Outlook for lagring i 
Advisor, har man nå en mulighet i lagringsbildet for å huke av for Lagre 
alle. Dette betyr at bruker ikke trenger å trykke OK for hver e-post som 
skal lagres. Standard informasjon for hvert nytt dokument vil være som 
før, så dersom man ønsker å gjenta spesiell overstyrt informasjon for alle 
e-poster som lagres automatisk, må funksjon for Hold benyttes for det 
enkelte felt. 

4.3.1040.0 E-post Outlook Addin: "Hold" på Mappe ved samtidig lagring av flere e-poster. 

4.3.1040.0 E-post 

Outlook Addin: Automatisk oppslag på oppdrag for kunder med aktive 
oppdrag og med treff på e-post adresse. Oppslag på Mottaker på 
utgående og sendt e-post, og oppslag på avsender på inngående e-post. 
Aktivt oppdrag med lavest oppdragsnummer velges dersom flere aktive 
oppdrag. 

4.3.1040.0 E-post Outlook Addin: Mulig å angi nummer oppdrag direkte uten å søke via 
kunde. 

4.3.1040.0 E-post 

Outlook Addin: Automatisk lagring av e-post på oppdrag: Referanse til 
oppdragsnummer angitt i e-postens innhold blir nå overstyrt av Hold-
funksjonen dersom denne er benyttet ved lagring (Hold oppdragsnummer 
ved samtidig lagring av flere e-post). 

4.3.1040.0 Journal Ved åpning av vindu for liste journalføringer fra oppdrag, er oppdraget nå 
satt som oppstartsvalg for utskrift. 

4.3.1040.0 Oppgave Ved kopiering av metodikk fra kunde/oppdrag måtte man angi oppdrag. 
Åpnet for å kunne kopiere fra kunde til kunde og kunde/oppdrag til kunde. 

4.3.1040.0 Time Det var mulig å stå i gjøremålsboks, dokumentoversikt og journaloversikt 
og registrere timer på arkiverte oppdrag. Rettet. 

4.3.1040.0 Time Mulighet for å angi standard antall timer for ny time. Angis under 
Brukerinnstillinger. 

4.3.1040.0 Time 
Timeregistrering via oppdragskort: Dersom bruker kun har tilgang til å 
registrere egne timer, kan nå bruker ikke lenger endre andres timer via 
oppdragskort med mindre bruker er ansvarlig 1 eller 2 på kunde eller 
oppdrag. 

4.3.1040.0 Time 
Ved registrering av utlegg ble enhetspris fra utlegg hentet på ulik måte 
avhengig av om man registrerte via timeregistrering eller via 
oppdragskort. Rettet. 

4.3.1040.0 Faktura 
Ny funksjon for Fakturadistribusjon, herunder å sende faktura som 
vedlegg til e-post og sende faktura som Elektronisk faktura (EHF).  
NB! Forutsetning at Nye blanketter benyttes. 

4.3.1040.0 Faktura Splittet man en faktura med splittbeløp 100.000,-, ble splittfakturaen 
opprettet som en kreditnota. Rettet. 

4.3.1040.0 Faktura Endret KID for faktura for DI-Systemer. 
4.3.1040.0 Faktura Nye beholdningslister. 
4.3.1040.0 Faktura Beholdningsliste: Nye valg under Vis: Beholdning inn og Beholdning ut 
4.3.1040.0 Faktura Beholdningsliste: Nytt valg under Ta med justeringer: Ingen 
4.3.1040.0 Faktura Beholdningsliste: Nytt valg under Vis i kolonne Åpne poster: Ingen 

4.3.1040.0 Faktura Rapporter > Beholdningsliste: Navn på utvalgsmulighet "Poster t.o.m. 
år/periode" endret til "Periode Til". 
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4.3.1040.0 Faktura Rapporter > Beholdningsliste: Navn på kolonne "Til fakturering" endret til 
"Åpne poster". 

4.3.1040.0 Faktura 
Rapporter > Beholdningsliste: Mulighet for å velge om kolonne "Til 
fakturering" skal være pr. "Periode Til" (standard) eller "Pr. i dag" (dagens 
dato/dato for utskrift). 

4.3.1040.0 Faktura 
Rapporter > Beholdningsliste: Mulighet for å velge om Arkiverte oppdrag 
skal velges ut fra arkivdato pr. "Periode Til" (standard) eller "Pr. i dag" 
(dagens dato/dato for utskrift). 

4.3.1040.0 Faktura Rapporter > Spesialrapporter > Andel pr. eier: Mulighet for å bruke 
Ansvarlig som eier. 

4.3.1040.0 Faktura Rapporter > Spesialrapporter > Andel pr. eier: Mulighet for å unnta 
fakturalinjer hvor eier er avdeling. 

4.3.1040.0 Faktura Rapporter > Spesialrapporter > Andel pr. eier: Mulighet for å skrive ut 
bare pr. eier (nytt rapportformat). 

4.3.1040.0 Faktura Overføring Scenario: Mulighet for å angi at fakturanummer skal benyttes 
som bilagsnummer ved overføring til regnskap. 

4.3.1040.0 Faktura Felt "Ansatt som fakturerer nå" og "Ansatt som overfører til InfoEasy nå" i 
Systemopplysninger er flyttet til arkfane Annet under Fakturering. 

4.3.1040.0 Faktura Mulighet for å angi om bruker har tilgang til akontofakturering. Angis i 
Admin > Systemopplysninger pr. bruker > Time/Fakturering. 

4.3.1040.0 Faktura 

Funksjon for import av timer/utlegg for fakturagodkjenning er nå 
omarbeidet. Man kan nå angi under Systemopplysninger hva som er 
standard fakturanivå for alle oppdrag ved henting for godkjenning (kunde 
eller oppdrag). Dette kan avvikes pr. oppdrag, og angis på oppdraget 
under Økonomisk info (Fakturanivå pr. Kunde, Oppdrag eller Standard). 
Ved import for godkjenning kan fakturanivå hentes fra oppdrag, eller man 
kan som før velge å hente alle for fakturering pr. kunde eller pr. oppdrag. 

4.3.1040.0 Faktura Ny kolonne "Merket 2" i Oversikt fakturakladd. 

4.3.1040.0 Faktura 

Oppdrag > Økonomisk info: Mulig å angi at det ikke skal benyttes 
fakturagebyr på enkeltoppdrag ved import pr. oppdrag og 
akontoavregning (unnta oppdrag for gebyr ved generell bruk av 
fakturagebyr). 

4.3.1040.0 Rapport 
Oppdrag > Diverse: Mulighet for å kunne velge Arkivdato fra/til for 
rapporter her (Arkivdato fra/til gjelder kun for oppdrag merket som 
Arkivert). 

4.3.1040.0 Rapport Rapporten "Oppdrag pr. Kunde i alfabetisk rekkefølge" ble sortert feil. 
Rettet. 

4.3.1040.0 Rapport Økt feltlengde for en rekke beløpsfelter i rapporter. 

4.3.1040.0 Rapport Kunde > Fakturaforslag: Mulig å angi at timer som er utjevnet til 0 skal 
vises. 

4.3.1040.0 Admin 

Nytt valg pr. bruker under time/Fakturering: Generell tilgang Økonomisk 
info Oppdrag. Angir om bruker skal ha tilgang til arkfane Økonomisk inof 
på oppdrag. Valg Alle: Bruker har tilgang på alle oppdrag, uansett hva 
som er angitt på oppdraget. Pr. Oppdrag: Bruker har tilgang i henhold til 
det som er angitt på oppdraget. Ingen: Bruker har ikke tilgang til arkfane 
Økonomisk info på noe oppdrag. 

4.3.1040.0 Admin 
Fil > Endre timer > Slett timer/utlegg: Mulighet for massesletting av 
ufakturerte timer og utlegg. Må benyttes med forsiktighet, og bør kun 
benyttes etter tilstrekkelig sikkerhetskopiering av data. 

   

4.2.1034.0 Kontakt Hent Kontakt fra eksternt kartotek: Når ekstern kontakt var valgt, lukket 
ikke "Velg"-vinduet seg på riktig måte. Rettet. 

4.2.1034.0 Kunde Integrasjon saldo SG Finans dersom man benytter denne leverandøren til 
Factoring. 

4.2.1034.0 Oppdrag Økt lengde på felt Eksternt referansenummer 

4.2.1034.0 Oppdrag Nytt felt: Fakturamerknad 2: For overføring til felt "Merknad 2" på faktura 
ved fakturering pr. oppdrag. 

4.2.1034.0 Dokument Utvidet støtte for maler fra Advokat Online. 
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4.2.1034.0 Dokument Nytt malfelt Oppdrag: "Kontakt splittfaktura navn" 

4.2.1034.0 Dokument Ved kopiering av Sendt dokument, blir skrivebeskyttelse nå slått av på 
kopien. 

4.2.1034.0 Journal Fritekstsøk i journalføring tekst og notat. 

4.2.1034.0 Oppgave 
Metodikk: Ved kopiering av metodikk til oppdrag kunne man angi 
oppdragsnummer som tilhørte annen kunde, eller oppdragsnummer 0. 
Rettet. 

4.2.1034.0 Faktura Mulighet for generelt følgebrev til faktura basert på dokumentmal. 

4.2.1034.0 Faktura 
Funksjon for autosplitt av faktura basert på splittinformasjon angitt pr. 
oppdrag (til kundenr, timer/utlegg fra dato, prosentandel, beløpsgrenser 
m.m.). Mulighet for tilhørende følgebrev og spesifikasjon av splitt. 

4.2.1034.0 Faktura Funksjon for å se alle åpne poster kunder/oppdrag i InfoEasy, ikke bare 
pr. kunde/oppdrag. Mulighet for purring via flettedokument. 

4.2.1034.0 Faktura Fakturaoversikt også pr. kunde fra kundekort. 
4.2.1034.0 Faktura Ny kolonne i Fakturaoversikt: Oppdrag. 
4.2.1034.0 Faktura Eksport Visma: Lagt til manglende felt i eksportfil. 
4.2.1034.0 Faktura Rapport Spesialrapporter>Andel eier: Periode Fra-Til virket ikke. Rettet. 

4.1.1030.1 Time 
Tilgang til felt for utjevningstimer i timeregistrering via oppdragskort 
fungerte ikke på samme måte som tilgang til felt for utjevningstimer i 
ordinær timeregistrering. Rettet. 

4.1.1030.1 Faktura Åpnet for å kunne overføre flere journaler av gangen til InfoEasy. 
4.1.1030.1 Faktura KID-nummer i eksport VISMA 

4.1.1030.0 Generelt En rekke mindre rettelser og forbedringer. 
4.1.1030.0 Generelt Nytt installasjonsprogram med installasjon av nytt SQL-miljø. 

4.1.1030.0 Generelt Lokal installasjon av programfiler (Workstation) ( + automatisk 
oppdatering/avstemming mot databaseversjon). Krav om .Net 4.0. 

4.1.1030.0 Generelt Standard linjehøyde i alle tabeller økt for bedre lesbarhet. 

4.1.1030.0 Generelt Ny brukerinstilling: Mulighet for å vise advarsel ved avslutning av Advisor 
(Vil du avslutte Advisor?). 

4.1.1030.0 Generelt Ny brukerinnstilling: "Ikke vis høyre infoboks i vindu" for Personal, 
Kontakt, Kunde, Oppdrag. 

4.1.1030.0 Generelt Firmanavn del av vindustittel Timeregistrering. Firma- og brukernavn del 
av vindustittel Rapporter. 

4.1.1030.0 Generelt Gammel funksjon for Kontaktpersoner på Kundekort utgår. 
4.1.1030.0 Generelt Velkomstvindu > Introduksjon er nå omarbeidet. 

4.1.1030.0 Kontakt 
Nye felter på kontakt (bl.a. i forbindelse med kundekontroll etter 
hvitevaskingsloven): D-nummer, Fødested, Statsborgerskap1 og 2, 
Stiftelsestidspunkt, Organisasjonsform (med tilhørende tabell: AS, ASA, 
DA osv). 

4.1.1030.0 Kontakt Nye felter: Sivilstatus, rating numerisk, rating alfanumerisk. 
4.1.1030.0 Kontakt Feltet Kjønn utvidet med valgene "Ikke angitt" og "Uspesifisert". 

4.1.1030.0 Kontakt Ny utvidet/forbedret søkefunksjon for å søke på kontakter i Kontaktliste. 
F3 i Kontaktliste åpner vindu for Søk Kontakter. 

4.1.1030.0 Kontakt Mulighet for egendefinerte felter på kontakt. 
4.1.1030.0 Kontakt Åpne kontaktkort ved å trykke Enter i i kontaktliste. 

4.1.1030.0  Personal Strengere kontroll med om ansatt kan slettes, bl.a. opp mot om timer er 
registrert på ansatt. 

4.1.1030.0 Personal Ved opprettelse av ansatt er nå valg for ansvarlig kunde/oppdrag satt til 
"Ikke ansvarlig".  

4.1.1030.0  Personal Felt "Nivå budsjettering" endret navn til "Nivå økonomi", da feltet nå også 
benyttes i forbindelse med bl.a. inntektsfordeling.  

4.1.1030.0 Personal Hvis det var opprettet flere ansatte med samme navn og den med laveste 
ansattnummer var satt passiv, og man gikk inn på kunde- eller 
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oppdragskort og lukket dette med OK, ble ansvarlig endret til den med 
laveste ansattnummer av de som har samme navn. Rettet. 

4.1.1030.0 Kunde Kun aktive brukere/ansatte kommer nå frem i listen ved registrering av ny 
kunde.  

4.1.1030.0 Kunde 

Systemopplysninger: Valget "Knapp for oversikt kunde i hovedmeny" er 
nå endret til "Tilgang opprettelse og endring Kunde". Funksjonalitet 
utvidet til også å vise/skjule funksjoner for opprettelse og endring av 
kundeinformasjon generelt. Benyttes av brukere som ikke bruker 
kundenivå (dvs. har et fåtall faste kunder).  

4.1.1030.0  Oppdrag Mulighet for egendefinerte felter på oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Ny fleksibel eksport av oppdrag til Excel med feltvelger og lagring av 
oppsett. 

4.1.1030.0 Oppdrag 
Mulighet for å endre oppsett Parter fra Part/Motpart til Saksøker/Saksøkt 
(benyttes av rettsinstanser og andre som ikke representerer en av 
partene i en konflikt). 

4.1.1030.0 Oppdrag F9 i kundenummerfelt på oppdragskort for å få internkundenummer ved 
opprettelse av nytt oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Nytt valg Brukerinnstillinger: Angivelse av standard kundenummer for 
opprettelse nytt oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Nytt valg Brukerinnstillinger: Mulighet for å angi om feltet sort/søk skal 
hentes fra kunde ved opprettelse av nytt oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Søk på Beskrivelse 2 i Oppdragsliste. 

4.1.1030.0 Oppdrag Kun aktive brukere/ansatte kommer nå frem i listen ved registrering av 
nytt oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Kundes e-post adresse fremkommer nå som informasjon på 
oppdragskort. 

4.1.1030.0 Oppdrag Rollefilter på Kontakter på oppdragskort. 
4.1.1030.0 Oppdrag Eksport oppdrag til Excel: Nye kolonner: Eier Kunde og Eier Oppdrag. 

4.1.1030.0 Oppdrag Ved arkivering av oppdrag ble ikke "arkiveringsdato" og "arkivert av" satt 
riktig dersom oppdraget hadde en frist som var forfalt. Rettet. 

4.1.1030.0 Dokument Nytt felt: Kommentar (internt notat) 

4.1.1030.0  Dokument  
Nytt felt for mal og dokument med tilhørende tabell: Dokumentklasse. 
Feltets betegnelse/navn kan endres. Tas i bruk ved å huke av under 
Systemopplysninger > Dokument. 

4.1.1030.0 Dokument  
Status Inngående, Internt og Utgående er nå endret/utvidet til Mottat, 
Internt, Utgående og Sendt. Sendt sperrer normalt dokument for endring 
(kan variere avhengig av filtype). 

4.1.1030.0  Dokument  Mulighet til å angi mottaker/avsender på dokument manuelt (tekst) i 
tillegg til som før å knytte mottaker/avsender til kontakt. 

4.1.1030.0 Dokument  Mulighet for her å nummerere dokument pr. oppdrag, med tildeling av 
neste ledige (høyeste) nummer (bl.a. i vindu for dokumentegenskaper). 

4.1.1030.0  Dokument  Felt for valg av Utgående/Internt/Mottatt ved kopiering dokument. "Sendt" 
blir "Utgående" ved kopiering.  

4.1.1030.0 Dokument  Hovedmenyvalg Inngående dokumenter heter nå Postjournal.  

4.1.1030.0 Dokument  
Endringer i Postjournal: Både sendt og mottatt. Sorteres nå etter 
reg.dato, ikke etter dokumentdato. Pilknapper for å gå frem og tilbake på 
dato. Endrede kolonner i dokumentliste. Knapp for hurtigregistrering av 
"Sendt via ref.nr."  

4.1.1030.0 Dokument  Ny funksjonalitet: Skjerming. Markering av dokument som skjermet, dvs. 
f.eks. unntatt offentlighet. 

4.1.1030.0 Dokument  Nye kolonner dokumenttabell i Gjøremål: Kundenavn, oppdragsnavn.  

4.1.1030.0 Dokument  Dobbeltklikk på markert dokument i oversikten over dokumentkladder 
åpner nå selve dokumentet.  

4.1.1030.0 Dokument  
Vindu for Endre dokumentegenskaper: Knapper for å sette pålogget 
bruker som mottaker/avsender, samt knapper for å nullstille 
mottaker/avsender.  
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4.1.1030.0 Dokument  Dokumentliste oppdragskort: Trykk F5 for å oppdatere/fornye 
dokumentoversikt.  

4.1.1030.0 Dokument  Dokumentliste Oppdragskort: Visning av antall dokumenter og antall 
nummererte dokumenter i liste.  

4.1.1030.0 Dokument  Dokumenttype (arkivkode): Forbedret vindu for tilknytning maler.  

4.1.1030.0 Dokument  Liste over dokumentmapper på oppdrag ble ikke vist ved import av 
dokument på oppdrag. Rettet. 

4.1.1030.0 Dokument  Fikk feilmelding ved Import fra Ekstern Advisor til importkladd. Rettet.  

4.1.1030.0  E-post 

Nytt format på e-post referanse for automatisk oppslag på oppdrag. Tar 
nå hensyn til overlappende oppdragsnumre hos ulike virksomheter som 
benytter Advisors e-postfunksjonalitet. Også mulighet på 
Brukerinnstillinger for å aktivere søk etter gammelt referanseformat i e-
poster. Gammelt format: AT-yyyyA. Nytt format: AT-xxxx/yyyyA hvor xxxx 
er unikt firmanummer for brukere av Advisor og yyyy er 
oppdragsnummer.  

4.1.1030.0 E-post Addin: Kommentarfelt i vindu for angivelse av dokumentinformasjon. 

4.1.1030.0 E-post Addin: E-post ble ikke flyttet til angitt Outlookmappe eller slettet etter 
lagring. Rettet. 

4.1.1030.0  Oppgave  F9 i kundenummerfelt på oppgavekort for å få internkundenummer ved 
opprettelse av ny oppgave.  

4.1.1030.0 Oppgave Nytt valg Brukerinnstillinger: Angivelse av standard kundenummer for 
opprettelse ny oppgave. 

4.1.1030.0 Oppgave Ny overordnet oppgaveoversikt for totaloversikt over oppgaver tilknyttet 
forenklede metodikker: Verktøy > Oppgaveoversikt. 

4.1.1030.0 Oppgave Oppgaveoversikt pr. kunde/oppdrag: Ny kolonne for fase 0. 
4.1.1030.0 Oppgave Gjøremål>Oppgaver: Filter på "Kun nøkkeloppgaver" var ustabilt. Rettet. 

4.1.1030.0  Time Mulighet for å angi at man skal bruke 0-sats (huke av) ved registrering av 
ny time i Timeregistrering.  

4.1.1030.0 Time Eksport timer/utlegg til Excel: Nye kolonner: Eiernavn kunde, eiernr 
oppdrag, eiernavn oppdrag. 

4.1.1030.0 Time Forbedring mht. å hente sats/vise sats ved registrering av utlegg. 

4.1.1030.0 Time Ved timeregistrering via kunde ble ikke aktivitet fylt ut selv om aktivitet var 
angitt på oppdragskortet. Rettet. 

4.1.1030.0 Time Utleggsregistrering: Visning av riktig sats/beløp ble oppdatert for sent ved 
registrering av utlegg. Rettet. 

4.1.1030.0 Time 

Timeregistrering via oppdragskort: Dersom bruker utførte åpning/lukking 
av mange oppdragskort og vinduer for timer pr. oppdrag, samtidig som 
bruker hyppig flyttet fokus mellom de åpne vinduene, kunne registrering 
av ny time i visse situasjoner havne på feil oppdrag. Rettet. 

4.1.1030.0 Faktura  Ved avregning av faktura (lage kreditnota) får man nå spørsmål om man 
ønsker å hente adresse og merking fra faktura som avregnes.  

4.1.1030.0 Faktura Overføring til InfoEasy: Bare en bruker kan overføre av gangen. 

4.1.1030.0 Faktura DimB i InfoEasy ble ved overføring av Oppdrag til InfoEasy satt passiv 
dersom Oppdrag var passivt. Endret til at DimB aldri settes passivt. 

4.1.1030.0 Faktura 
Liste fakturakladd: Ved endring av fakturakladd posisjonerer markør seg 
på første fakturakladd med samme kunde som den man åpnet når man 
kommer tilbake til liste fakturakladd (posisjonerer seg ikke på den 
fakturakladd som man endret). Rettet. 

4.1.1030.0 Faktura Beholdning: I oversikt over beholdning kunne man bare velge år til og 
med 2010. Rettet. 

4.1.1030.0 Faktura Rapport > Inntektsfordeling: Rapporter her kunne ta for lang tid ved for 
stort intervall på fakturanr fra - til. Rettet. 

4.1.1030.0  Rapport  Rapportdefinisjoner: Dobbeltklikk i liste for rapportdefinisjoner går nå til 
rapporten.  

4.1.1030.0 Rapport 
Kunde > Transaksjoner og Fakturaforslag: Mulighet for ved utskrift å 
velge mellom "Ikke inkluder", "Inkluder" og "Egen kolonne" når det gjelder 
Utjevningstimer. 
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4.1.1030.0 Rapport Dokumentliste: Dok.nr pr. oppdrag med i liste. Mulighet for å filtrere 
rapport på Dok.nr Oppdrag: Alle, Med nr, uten nr. 

4.1.1030.0 Rapport Dokumentliste: Mulighet for å ta med Kommentar pr. dokument i liste. 

4.0.1006.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 
4.0.1006.0 Generelt Ny funksjonalitet/nytt vindu for varsling om frister etc. ved pålogging. 

4.0.1006.0 Oppdrag Oppdragsoversikt: Større og tekstede knapper for Dokumentsamling, 
Kontrakter og Utvalg. 

4.0.1006.0 Oppdrag 
Dersom frist på oppdrag var markert som utført, og man satte en ny frist 
på oppdraget, ble ikke ny frist "rødmerket" i oppdragsliste når fristdato 
nærmet seg. Endret til at også ny frist blir "rødmerket" i oppdragsliste. 

4.0.1006.0 Oppdrag Endret nedtrekksliste for ansvarlige på oppdragskort slik at flere ansatte 
kan hete det samme, og at passive ansatte markeres med rødt. 

4.0.1006.0 Dokument Valg av ansvarlig ansatt for dokument på Egenskaper er nå erstattet med 
nedtrekksliste. 

4.0.1006.0 Dokument Sjekkboks for valg av "Aktivt dokument" på Egenskaper er erstattet med 
at man kan velge aktiv ansatt fra liste. 

4.0.1006.0 Dokument Rettet manglende sletting av dokument ved import av dokument på 
oppdrag. 

4.0.1006.0 Dokument Et dokument kan nå settes aktivt uten at det behøver å ha en frist. 
Dokument kan også ha en frist uten å være aktivt. 

4.0.1006.0 Dokument Ved opprettelse av nytt dokument fra en mal med filtype docx, kunne nytt 
dokument bli lagret som filtype doc. Rettet. 

4.0.1006.0 Dokument 
Maler merket som Generell i versjon 4 kom ikke opp som generell mal 
ved opprettelse av nye dokumenter. Rettet. For maler dette gjelder må 
man inn på maloversikt, markere malen, trykke "Åpne info" + trykke OK 
for at dette skal rette seg. 

4.0.1006.0 Time Enkelte innstillinger for timeregistrering kunne i visse situasjoner ikke 
forandres. Rettet. 

4.0.1006.0 Faktura Ny funksjon: Fakturagodkjenning 

4.0.1006.0 Faktura 
Ved akontoavregning av et oppdrag med en mvafri og en 
mvapliktig akontofaktura, kunne de enkelte varelinjer i visse 
situasjoner bli behandlet likt mht. mva. Rettet. 

4.0.1005.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 

4.0.1005.0 Dokument Vedlegg til e-post sendt fra Advisor lot seg i visse situasjoner ikke åpne. 
Rettet. 

4.0.1005.0 E-post Ved sending av e-post fra Advisor var diverse valg ved lagring av e-post 
som dokument ikke tilgjengelige. Rettet. 

4.0.1004.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 

4.0.1004.0 Generelt 
Forbedret kompabilitet med Windows Vista og Windows7, herunder 
forbedret funksjonalitet for brukere som har aktivert Brukerkontokontroll 
(UAC) på sin lokale maskin. 

4.0.1004.0 Dokument Kopiering av Mappe ved kopiering av dokument. 

4.0.1004.0 Faktura Utfylling av skjema for salæroppgave fra SignForm fungerte ikke som i 
versjon 3. Rettet. 

4.0.1004.0 Faktura I visse situasjoner ved kreditering kunne tekst fra utlegg kopiere seg til 
andre transaksjoner. Rettet. 

4.0.1003.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 
4.0.1003.0 Faktura Nytt valg på utskrift beholdningsliste: Ta med justeringer: Årets/Alle 

4.0.1002.0 Generelt Oppdatert systemdokumentasjon. 
4.0.1002.0 Generelt Diverse mindre rettelser og forbedringer. 

4.0.1002.0 Generelt 
Endret på hvordan programmer startes opp. Visse miljøer med spesielle 
brukerrettigheter kunne oppleve at programmer ikke startet som 
forventet. 
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4.0.1002.0 Oppdrag Nytt valg under Fase konflikt: Sak trukket. 

4.0.1002.0 Time Ved kopiering av alle timer på en dag og samtidig sletting av en kopiert 
time, kunne feil time bli slettet. Rettet. 

4.0.1002.0 Faktura Fakturarapport "Fakturering pr. eier" ble ikke vist. Rettet. 

4.0.1001.0 Generelt Nytt brukergrensesnitt mht. plassering av menyvalg og knapper, 
fargebruk, ikoner, vindusstørrelser osv. 

4.0.1001.0 Generelt Mulighet for å endre størrelse på/maksimere vinduer dette er naturlig for 
(resizing). 

4.0.1001.0 Generelt Dobbeltklikk for autoformatering av kolonnebredde ved dobbeltklikk på 
kolonneskille i overskrift. 

4.0.1001.0 Generelt 

Sortering via arkfane er erstattet av sortering via kolonneoverskrift. I 
tabeller hvor man før hadde mulighet for å endre sorteringsrekkefølge 
ved å velge arkfane, kan man nå klikke på tilsvarende kolonneoverskrift. 
Kolonner som det er mulig å sortere på er markert med tegnet ”>”. 
Kolonne som er valgt for sortering markeres med tegnet ”=>”. Kolonner 
som ikke er sorterbare har ingen tegn. 

4.0.1001.0 Generelt 
Valg av dattertabeller/opplysninger/merknader i kort (kontaktkort, 
personalkort, kundekort, oppdragskort) via arkfane er erstattet av valg via 
knapperad/liste på venstre side i kortet. 

4.0.1001.0 Generelt Antall påloggingsforsøk i oppstart begrenset til 3 forsøk. 

4.0.1001.0 Generelt Forbedret/rettet logikk som gir varsel om forfalte frister ved oppstart av 
Advisor. 

4.0.1001.0 Generelt 
Firma- og brukernavn nå en del av vindustittelen i hovedprogram, 
fakturaprogram og rapportprogram. Firmanavn del av vindustittel i 
timeregistreringsprogram. 

4.0.1001.0 Generelt Arkfaner i topp av hovedprogram for valg mellom allerede åpnede 
vinduer. 

4.0.1001.0 Generelt Knapp for Oppgaver i verktøylinje i hovedvindu. 
4.0.1001.0 Generelt Nytt valg under Brukerinnstillinger: Husk plassering hovedvindu. 
4.0.1001.0 Generelt Funksjon for å kunne velge skriver før utskrift. 

4.0.1001.0 Generelt Funksjon for å kunne skrive til fil (PDF eller HTML) som alternativ til 
skriver. 

4.0.1001.0 Generelt Funksjon for å kunne velge om utskrift skal forhåndsvises eller ikke. 

4.0.1001.0 Generelt 
Alle kalenderkontroller (vindu for valg av dato) i alle programmer er byttet 
ut med ny kalenderkontroll. Ny kalenderkontroll inneholder også 
ukenummer. 

4.0.1001.0 Generelt 
I forbindelse med Konkursbo, malfelter: Nytt felt Systemopplysninger: 
Kundenr Brønnøysund. Nytt felt Brukerinnstillinger: Kundenr. 
Brønnøysund. 

4.0.1001.0 Generelt Advisor versjon 4 er kun laget for SQL database. TPS database er kun en 
mulighet til og med versjon 3. 

4.0.1001.0 Generelt Diverse mindre justeringer og forbedringer. 
4.0.1001.0 Kontakt Objekt endret navn til Kontakt. 

4.0.1001.0 Kontakt På kontaktkort: Byttet navn på arkfane "Forekomster" til 
"Kontaktrelasjoner". 

4.0.1001.0 Kontakt Funksjonalitet for identifikasjonskontroll, herunder krav til dokumentasjon 
av legitimasjonskrav (hvitevasking). 

4.0.1001.0 Kontakt Integrasjon Telefonkatalogen ved opprettelse av nye kontakter, samt 
oppdatering av informasjon på enkeltkontakter (krever separat lisens). 

4.0.1001.0 Kunde Kunde som har aktive oppdrag kan ikke lenger settes passiv. 
4.0.1001.0 Kunde Mulighet for å legge inn avvikende fakturaadresse på kundekortet. 

4.0.1001.0 Kunde 
Opprettelse av reskontro i InfoEasy: Legger ut landkode 1 til Reskontro i 
InfoEasy hvis ikke landkode på kunde er NO eller NOR. Dersom 
landkode NO eller NOR blir landkoden 0. 

4.0.1001.0 Oppdrag Ny arkfane Oppdragskort: Juridisk info. 
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4.0.1001.0 Oppdrag 
Felter på Oppdragskort flyttet fra arkfane Opplysninger til ny arkfane 
Juridisk info: Fase konflikt, Formidler, Avvist. Felter på Oppdragskort 
flyttet fra arkfane Økonomisk info til ny arkfane Juridisk info: Fri rettshjelp. 

4.0.1001.0 Oppdrag 
Funksjonalitet for behandling av konkursbo på sakskort. Nye felter på 
oppdragskort (+ tilsvarende malfelter). "Rettsinstans" og "Begjært av" 
kommer også med navn på Kontaktrelasjoner på kontaktkort. 

4.0.1001.0 Oppdrag Mobilnummer på tabell Parter på Oppdragskort. 

4.0.1001.0 Oppdrag Nye kolonner Motpartstabell oppdragskort: Motpart mobil, Adv. telefon, 
mob.tlf og e-post. Kolonne tatt bort: Motpart fax. 

4.0.1001.0 Oppdrag Mulighet for manuell overstyring av motparts advokats telefon, 
mobiltelefon og e-post på oppdrag (ikke automatisk oppdatering). 

4.0.1001.0 Journal Nye kolonner journaltabell: Kundenavn, Oppdragsnavn. 

4.0.1001.0 Dokument Mulighet for å inndele dokumenter i "Mapper" pr. oppdrag, dvs. 
kategorisere og filtrere dokumenter på oppdragskortet. 

4.0.1001.0 Dokument 

Nytt valg brukerinnstillinger: Dokument > Vis EML-filer (e-post) i 
standardprogram for denne filtypen. Dersom valgt, åpnes EML-filer i 
standardprogram for Windows, for eksempel Windows Mail. Dersom ikke 
valgt, åpnes EML-fil i nytt innebygd e-postvisningsvindu. 

4.0.1001.0 Dokument Hent E-post fra Outlook: Mulighet for å velge utgående/internt/inngående 
når lagre dokument. 

4.0.1001.0 Dokument Hvis første del av kundenavn inneholdt skråstrek ("/") , kunne filnavn på 
nye dokumenter bli feil. Rettet. 

4.0.1001.0 Dokument Nye flettefelt flettet seg ikke i topp og bunntekst i docx format. Rettet. 

4.0.1001.0 E-post Addin versjon 1.1.6: Mulighet for å flytte e-poster som er lagret i Advisor 
til angitt mappe i Outlook. 

4.0.1001.0 E-post Addin versjon 1.1.6: Mulighet for egen kolonne i Outlook som markerer 
når e-post er lagret i Advisor. 

4.0.1001.0 E-post Addin versjon 1.1.6: Når man velger ”Ikke lagre” eller ”Avbryt” i vindu for 
lagring, gjøres ingen endringer i Outlook. 

4.0.1001.0 E-post Addin versjon 1.1.6: Må angi kunde/oppdrag før man får lagre e-post 
(dokument og fil). 

4.0.1001.0 E-post Addin versjon 1.1.6: Mulighet for å lagre kun vedlegg til e-post (ikke selve 
e-posten / meldingen). 

4.0.1001.0 Oppgave Mulighet for å gi den enkelte bruker tilgang til alle metodikker og alle 
oppgaver. Gjøres på bruker i Admin. 

4.0.1001.0 Oppgave Rødfarge på fristdato ble brukt uten å sjekke om oppgave var utført. 
Rettet. 

4.0.1001.0 Time Ukesvisning timeregistrering. 

4.0.1001.0 Time Varsel om evt. endring av periode ved endring av dato i oppstartsbilde 
timeregistrering. 

4.0.1001.0 Time Kolonner for oppdragsnavn og aktivitetsnavn i tabeller timer pr. dag og 
timer pr. periode. 

4.0.1001.0 Time Timer via oppdragskort: Viste kreditnotanummer for enkelte timelinjer feil 
ved delkreditering. Rettet. 

4.0.1001.0 Faktura Byttet begrep "Importer til fakturering" i fakturamodul til "Hent til 
fakturering". 

4.0.1001.0 Faktura Lengde fakturanummer og journalnummer utvidet fra 6 tegn til 9 tegn. 

4.0.1001.0 Faktura Ny rapport i Faktura > Faktureringsoversikt: Beløp pr. Kunde/land. 
Dekker behov for statistikk for omsetning pr. land. 

4.0.1001.0 Faktura Fakturadato må angis. Dagens dato angis som fakturadato ved manuell 
opprettelse av ny faktura. 

4.0.1001.0 Faktura Forbedret hastighet på alle importer av timer til fakturering. 

4.0.1001.0 Faktura Integrasjon med tidligere versjoner av Uni Micro enn versjon 3 støttes 
ikke lenger. 
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4.0.1001.0 Faktura 
Hvis man hadde flere fakturakladder og overstyrte girobeløpet for så å 
legge inn betalingsinformasjon/tekst på giro, ble det den samme teksten 
på alle blankettene. Rettet. 

4.0.1001.0 Faktura Enkelte saker kom frem flere ganger på beholdningslisten. Rettet. 

VERSJON 3    

28.12.09 Generelt Diverse mindre endringer, rettelser og forbedringer. 

28.12.09 Objekt I navneliste kunne mappeikon for oppdrag i helt spesielle situasjoner 
vises også for objekter som ikke var delaktig i oppdrag. Rettet. 

28.12.09 Oppgave Forfalt frist ikke lenger rød når oppgave er utført (i tabellkolonner osv). 

28.12.09 Oppgave Hovedtabell for Oppgaver kunne ha lang responstid ved visse 
kombinasjoner av filtre. Rettet. 

28.12.09 Oppgave Valg på Prioritet i Hovedtabell Oppgaver og vindu for utskrift oppgaver. 

28.12.09 Faktura Endret plassering av arkfane Inntektsfordeling på Fakturarapporter. 
Arkfane Forespørring fakturaer endret navn til Faktureringsoversikt. 

28.12.09 Faktura 
Nye seleksjoner og rapportformater på rapporter under arkfane 
Faktureringsoversikt. Nye seleksjoner: Ansvarlig kunde, Ansvarlig kunde 
2. Nye rapportformater: Fakturaer etter fakturanummer, Fakturaer etter 
periode. 

28.12.09 Faktura Beholdningsliste kunne i visse situasjoner innholde doble linjer for noen 
oppdrag. Rettet. 

28.12.09 Faktura Rapport over alle akontotranser etter alfabetisk rekkefølge. 

28.12.09 Faktura 
Hvis en kunde hadde flere oppdrag med samme navn, og man endret en 
fakturakladd på denne kunden, ble valgt oppdrag på fakturakladd endret 
til oppdrag med laveste nummer av de oppdrag som hadde samme navn. 
Rettet. 

28.12.09 Rapport Ved opprettelse av nye Status fremdrift for oppdrag fungerte ikke 
tilsvarende filter på Rapporter 2. Rettet. 

28.12.09 Rapport Mulighet for kolonne for utjevningstimer i Rapporter > Kunde > 
Transaksjoner og Fakturaforslag. 

09.06.09  Generelt  Diverse mindre endringer, rettelser og forbedringer. 
09.06.09  Oppgave  Ny forenklet metodikk/oppgaveoversikt (kunde og oppdrag).  
09.06.09  Oppgave  Metodikk også på kunde.  
09.06.09  Oppgave Masseendring oppgave i metodikk: Mulighet for å endre metodikknivå.  
09.06.09  Oppgave Mulighet for å endre metodikknivå på oppgavekortet.  
09.06.09  Rapport  Ny oppdragsrapport: Fakturaforslag pr. person pr. oppdrag.  
09.06.09  Rapport  Ny rapport: Personal - Timesammendrag alle personer.  

09.06.09  Faktura Mulighet for å legge inn manuell rabattlinje pr. faktura, som hensyntas i 
beholdningsrapporter.  

09.06.09  Faktura  Fri rettshjelpssaker var unntatt fra akonto avregning. Rettet.  

30.03.09  Generelt  Diverse mindre endringer, rettelser og forbedringer.  

30.03.09 Time  
Forhåndsdefinerte utleggsarter på oppdrag kom ikke frem ved 
utleggsregistrering via oppdragskortet, kun via timeregistreringsmodulen. 
Rettet. 

24.03.09 Oppdrag Utvidede muligheter i Liste oppdrag som skrives ut fra Oversikt oppdrag: 
Reg.dato fra/til, vis parter, vis motparter mm. 

19.03.09 Faktura 
I visse situasjoner ble ikke musepeker tilbakestilt fra "timeglass/vent" ved 
import av timer til fakturering. Dette kunne oppleves som om programmet 
hadde stoppet. Rettet. 

10.03.09 Rapport Ny rapport i Rapporter2: Antall oppdrag pr. ansvarlig pr. periode. 

10.03.09 Rapport Rapporter2: nye rapportfiltre: Periode startdato oppdrag og Periode 
ferdigdato oppdrag. 

03.03.09 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. Oppdatert dokumentasjon. 
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03.03.09 Generelt Utvalg kunder kan nå lages på bakgrunn av diverse 
oppdragsinformasjon: Oppdragsnr fra-til, reg.dato fra-til mm. 

03.03.09 E-post Advisor Add-in i Outlook: Lagre i Advisor fra Outlook. 

03.03.09 E-post I Navneliste, Kundeliste, Oppdragsliste og Oppdragskort: Knapp for å 
kopiere mottakere og dokumenter til e-post (Outlook). 

03.03.09 Time Eksport av timer til Excel: Seleksjon på Eier Kunde, og Eier som ny 
kolonne. 

03.03.09 Faktura Nytt fakturavedlegg: Sum pr. person pr. faktura. 
03.03.09 Faktura Eksport Fakturering pr. eier til Excel inkluderer nå også Eier Kunde. 
03.03.09 Factoring Eksport DnB Nor Finans: Lagt til fakturaadresse i eksportfil. 
03.03.09 Rapport Ny rapport: Fastprisanalyse pr. kunde. 

30.09.08 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

30.09.08 E-post 
I vindu for opprettelse av dokument etter at e-post er sendt, hadde man 
tidligere knappene "Start" og "Lagre info". Disse er nå erstattet av 
knappen "OK". 

30.09.08 Time Ved registrering av utlegg var det i visse situasjoner mulig å endre 
kundenummer uten å endre oppdragsnummer. Rettet. 

30.09.08 Faktura Flere akonto avregninger kunne i visse situasjoner komme på samme 
faktura. Rettet. 

30.09.08 Faktura 

Mulighet for å sette Fakturering i rydde-/merkemodus. Man kan importere 
transaksjoner til fakturering og behandle fakturakladd på vanlig måte, 
men i tillegg angi hvilket fakturanummer man vil benytte. Ved oppdatering 
lages hverken nye fakturaer, journaler e.l. Det eneste som skjer er at 
transaksjoner blir oppdatert som fakturert med fakturanummer og evt. 
justerte tall. 

30.09.08 Admin Funksjon for omregning av satser har nå mulighte for å inkludere utlegg. 

27.06.08 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

27.06.08 Dokument Ved åpning av dokumenter kunne dokumentene i visse situasjoner miste 
fokus. Rettet. 

27.06.08 Dokument Nye eksterne maler/blanketter fra SignForm kan nå kopieres, justeres 
med egne malfelter og benyttes som interne maler. 

27.06.08 Faktura I visse situasjoner kunne beløp på fakturaspesifikasjon bli doblet. Rettet. 

30.04.08 Generelt Advisor Oppdatering: Mulighet for å oppdatere diverse funksjoner i 
Advisor via Internett. 

30.04.08 Generelt Mulighet for direkte distribusjon og henting av Advisor lisensinformasjon. 

30.04.08 Generelt 
Integrasjon InfoEasy er nå utvidet til at endringer av kunde- og 
oppdragsinformasjon i Advisor kan oppdateres direkte i InfoEasy ved 
endring. 

30.04.08 Generelt Salæroppgave med tilhørende funksjoner 
30.04.08 Oppdrag Utvalg på oppdrag kunne i visse situasjoner bli feil. Rettet. 

30.04.08 Oppdrag Visning av fase konflikt og økonomisk info på utskrift 
oppdragsinformasjon. 

30.04.08 Dokument Forbedret integrasjon Word, samt utvidet integrasjon SignForm-maler, 
herunder salæroppgave. 

30.04.08 Dokument Nytt felt på mal: Felttype: Vanlig eller utvidet(p.t. Wordmaler) 
30.04.08 Dokument Søkefelt på maltabell. 
30.04.08 Dokument Feltet Filtype trenger ikke lenger angis på mal. 
30.04.08 Oppgave Knapp for oppgaveoversikt også i Kundeoversikt 
30.04.08 Oppgave Ny seleksjon i oppgaveoversikt: Fristdato fra/til 

30.04.08 Oppgave Nye seleksjoner oppgaverapporter: Oppgavekategori, fristdato fra/til, 
samt gruppe oppdrag. 

30.04.08 Oppgave Tilgang oppgaverapporter også fra Oppgaveoversikt pr. kunde og 
Oppgaveoversikt totalt. 
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30.04.08 Time Eksport timer/utlegg: Mulighet for også å velge fra-til fakturanummer. 
30.04.08 Time Timeoversikt oppdrag: Utskrift av timer viser nå også kreditnotanr. 
30.04.08 Faktura Rapport Oversikt akontotransaksjoner sorteres nå etter kundenummer. 

30.04.08 Faktura Ved endring av Beskrivelse på tekstlinje, endres også tilsvarende 
beskrivelse på akontotranser. 

30.04.08 Faktura 
Ved bruk av nye blanketter og overstyring av beløp på giro kom 
opprinnelig beløp på kvitteringsdelen av giro, mens overstyrt beløp på 
betalingsdelen av giro. Rettet. 

30.04.08 Faktura Integrasjon InfoEasy: Lagt inn mulighet til å kjøre fra – til journalnummer 
over til regnskap. 

30.04.08 Faktura Integrasjon InfoEasy: Mulighet for direkte oppdatering av 
fakturatransaksjoner. 

30.04.08 Faktura Integrasjon Visma: Lagt inn mulighet til å kjøre fra – til journalnummer 
over til regnskap. 

30.04.08 Faktura Integrasjon Visma: Lagt inn mulighet for også å overføre 
sak/oppdragsinformasjon til Visma. 

30.04.08 Faktura Felt "Bruk merknad" i import pr. oppdrag kan nå settes slått på som 
standard (i Systemopplysninger > Fakturering). 

30.04.08 Faktura Ny mulighet i bilde for import pr. kunde og pr. oppdrag: Kun egne 
timer/utlegg. 

30.04.08 Faktura Nye blanketter viste ikke foranstilt null når avsenders postnr begynte på 
null. Rettet. 

30.04.08 Rapport Timesammendrag pr. ansatt. Rapport omarbeidet. Inkluderer nå 
disponible timer. 

28.12.07 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

28.12.07 Kunde I visse situasjoner fungerte ikke filter på Ansvarlig 1 og Ansvarlig 2 i 
kundeoversikt i SQL-versjonen. Rettet. 

28.12.07 Oppdrag Oppdragskort > Fakturaoversikt: Lagt til Konto og Avdeling i tabell for 
fakturalinjer. 

28.12.07 Faktura Mulighet for overføring av fakturaer til DnB Nor Finans - Factoring. 

12.12.07 Generelt Nye minimumskrav til skjermoppløsning er endret fra 800x600 til 
1024x768. Alle aktuelle vinduer er økt tilsvarende i størrelse. 

12.12.07 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

12.12.07 Objekt Etikett fra navneliste og fra utvalg objekt/kunde er nå forbedret og justert. 
Også mulighet for å kunne velge om Attention skal skrives ut. 

12.12.07 Oppdrag Arkfane Dokument på oppdragskort er nå bygget om. Sortering på 
kolonne, samt filter på utvalgte kolonner. 

12.12.07 Oppdrag Knapp for Oppdatering av dokumentoversikt på oppdragskort (Refresh). 

12.12.07 Oppdrag Mulighet for å hente inn personer med tilgang kunde til personer med 
tilgang oppdrag. 

12.12.07 Dokument Dobbeltklikk på dokument i dokumenttabeller åpner nå selve dokumentet, 
ikke Endring dokumentinformasjon som tidligere. 

12.12.07 Dokument 

Malfelter som ikke hadde verdi ble stående som malfelt i dokumentet ved 
opprettelse av nytt dokument (f.eks. navn motpart dersom motpart ikke 
var angitt på oppdrag). Dette er nå endret til at malfeltet blir erstattet med 
blank/tom i nytt dokument. 

12.12.07 Dokument Tilgang oppdrag gjelder nå også for tilgang dokumenter på oppdraget 
(åpne, skrive ut, sende, kopiere osv). 

12.12.07 Dokument Filnavn vises nå i vindu for dokumentinformasjon. Filnavn vises ikke 
lenger i dokumenttabeller utenom oppdragskort. 

12.12.07 Dokument 

Nytt felt: Ref.nr. Unikt nr. pr. dokument som tildeles ved opprettelse av 
nytt dokument fra mal, eller som kan tildeles i ettertid for andre 
dokumenter. Tilhørende malfelt. Felt vises på dokumentoversikt alle 
dokumenter, samt på dokumenttabell på oppdragskort. Dokumenter med 
ref.nr. kan åpnes direkte ved angivelse av ref.nr. fra menyvalget Fil > 
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Verktøy > Dokument via ref.nr, eller menyvalget Åpne > Dokument via 
ref.nr. 

12.12.07 Dokument Nye malfelter: Engelsk dato, Landkode kunde, Landkode mottaker og 
Land mottaker (blank når lik standard landkode). 

12.12.07 Dokument Mulighet for å vise mal før opprettelse av nytt dokument. 

12.12.07 E-post 
Hent e-post fra Outlook: Dersom man nå trykker Avbryt på dok.info-bilde 
under flytting av e-post til Oppdrag, blir e-post værende i Innboks i 
Outlook. 

12.12.07 E-post Hent e-post fra Outlook: Merkede e-poster blir nå satt umerket etter 
fullført kopiering til Dokument eller Fil på Oppdrag. 

12.12.07 Time Mulig å angi sats for fri rettshjelp, samt sette oppdrag som fri rettshjelp. 
Denne satsen overstyrer alle andre satser for slike oppdrag. 

12.12.07 Time Oppslag på status oppdrag under timeregistrering (sum timer 
fakturert/ikke fakturert mm). 

12.12.07 Time Eksport timer til Excel: Nye felt: Alt.nr Oppdrag og Fritt felt 1. 
12.12.07 Faktura Fakturering direkte fra oppdragskort. 
12.12.07 Faktura Passordnivå 1 gir nå tilgang til fakturering. 

12.12.07 Faktura 

Systemet melder hvilken fakt.kladd/linje som er feil hvis en importert 
timetrans slettes fra timereg.systemet i mellomtiden. Det betyr at 
brukeren kan slette kun denne linje/kladd og ikke importere alle kladder 
på nytt. 

12.12.07 Faktura 
Mulighet for angivelse av hva som skal være Deres Ref og Vår Ref på 
faktura ved import til fakturering, både for import pr. kunde og import pr. 
oppdrag. 

12.12.07 Faktura Nye, forbedrede fakturablanketter. Aktiveres under Systemopplysninger > 
Fakturering > Nye blanketter. 

12.12.07 Faktura Ny blankett: Med logo Engelsk 
12.12.07 Faktura Mulighet for å endre fakturablankett under fakturering. 
12.12.07 Faktura Mulighet for å skjule Attention i Adressefelt kunde faktura. 
12.12.07 Faktura Nytt adressefelt 2 Bank ved utskrift engelsk faktura. 
12.12.07 Faktura Swift, IBAN og Bank kan nå også settes pr firma i Flerfirmaløsning. 
12.12.07 Faktura Mulig å sperre endring av kontonr ved utskrift av faktura. 
12.12.07 Faktura Mulighet for engelsk tekst på fakturavedlegg. 

12.12.07 Faktura 
Brukere med passordnivå 1 for nå kun tilgang til rapporter på eget 
ansattnummer i fakturamodulen, på samme måte som rapporter i 
rapportmodulen. 

12.12.07 Rapport Rapport på sak, fakturaforslag med valget ”Dato”, ble det skrevet bare en 
transaksjon pr sak (side). Rettet. Gjaldt SQL versjonen. 

12.12.07 Rapport Rapport Arkiverte oppdrag, alfabetisk sorterte ikke riktig. Rettet. 

20.03.07  Generelt  Diverse mindre endringer og forbedringer.  
20.03.07 Objekt Mulighet for prefiks telefonnummer ved Ring Opp fra navneliste . 

20.03.07 Objekt Ved utvalg sak til utklippstavle kunne det i visse situasjoner bli slik at ikke 
alle objekter på sak kom med. Rettet. 

20.03.07 Eksport  Eksport time/utlegg utvidet til å ta med nr og navn på ansvarlig kunde og 
oppdrag.  

20.03.07  E-post Forbedret funksjon for å foreslå avsender og mottaker ved opprettelse av 
dokument i Hent e-post fra Outlook.  

20.03.07 E-post I enkelte tilfeller fungerte ikke funksjonen Hent e-post fra Outlook når det 
var systemgenererte meldinger i Innboks. Rettet. 

20.03.07 Oppdrag "Beløp" på oppdragskort utvidet til også å kunne angi forventet idømt 
beløp, samt omkostninger tilkjent og idømt. 

20.03.07  Oppdrag  Felt Rettsak har byttet navn til Fase konflikt, og er utvidet til også å dekke 
flere faser av en konflikt: Mekling, Forlik osv. 
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20.03.07 Time 
Angivelse av "Tilgang timesats Oppdrag" i Admin gir nå også tilgang til å 
endre satser i timeregistrering via oppdrag, samt endre tabell timesatser 
pr. oppdrag. 

20.03.07 Faktura Inntektsfordeling ved overføring regnskap: Mulighet for å velge avdeling 
(Ansvarlig/utførende) på ikke fordelte poster. 

20.03.07 Faktura Ny seleksjon på rapporter inntektsfordeling: Fakturaperiode eller 
Fakturadato.  

20.03.07 Faktura Man kan nå få hovedboksføringene spesifisert pr faktura ved overføring 
av fakturaer til InfoEasy (valgfritt) 

10.01.07 Objekt SMS til objekt og til utvalg. Tilgang SMS angis i Admin pr. bruker. 
10.01.07 Objekt Etiketter objekt/kunde og etikett oppdrag: Viser nå land. 

10.01.07 Objekt Markør posisjonerte seg ikke riktig i navneliste etter endring navnekort. 
Rettet. 

10.01.07 Kunde Landkode på kunde ble ikke oppdatert ved endring land på objekt. Rettet. 
10.01.07 Oppdrag Advarsel om ikke fakturerte timer også når oppdrag settes passivt. 

10.01.07 Oppdrag Bankkontonr for kunde vises nå på oppdragskort, arkfane Andre 
opplysninger. 

10.01.07 Oppdrag Funksjon for å endre Kunde på Oppdrag (dersom oppdrag ikke er tatt i 
bruk). 

10.01.07 Dokument Nye felter flettefil: Deres Ref (Parter, Motparter, Andre objekter) + Tekst 
(Andre objekter). 

10.01.07 Dokument Ny brukerinnstilling: Hent inn dokumenter til importkladd: Slett kilde. Er nå 
slått av som standard hvis ikke annet er angitt. 

10.01.07 Dokument Opprettelse nytt dokument: Kan velge hvilken person dokumentet skal 
være aktivt for. 

10.01.07 Journal Ny brukerinnstilling: Journaloversikt: Vis Egne/Alle. 

10.01.07 E-post 
Forbedrede funksjoner for behandling av e-post ved "Hent e-post fra 
Outlook": Behandle avsender/mottaker på nye dokumenter, 
kolonnesortering, Autosøk, massebehandling m.m. 

10.01.07 E-post Dersom flere e-post hadde vedlegg med likelydende navn, kunne i visse 
situasjoner kun den ene e-postens vedlegg bli hentet. Rettet. 

10.01.07 Time 

Mulig å angi på oppdragskort om timesats skal kunne endres i 
timeregistrering. Alle kan endre innstilling på Oppdragskort ved 
opprettelse nytt oppdrag. Ved endring av Oppdragskort kan kun 
Ansvarlige på oppdrag + de som er tildelt tilgang via Admin endre denne 
innstillingen. 

10.01.07 Time Timesatser/oppdrag: Kan nå legge inn 0,- i timesats pr. person på 
oppdrag, samt angi timesats for alle på oppdraget (ansatt 0). 

10.01.07 Time Funksjon for masseendring timer på oppdrag. Kun Ansvarlige på oppdrag 
+ de som er tildelt tilgang via Admin har tilgang til funksjonen. 

10.01.07 Faktura Mulighet for å skjule navn/adresse i topptekst og på giro på 
fakturablankett. 

10.01.07 Faktura Integrasjon Agresso. 

10.01.07 Faktura Kreditnotanr. for fakturaer kreditert fra og med denne oppdateringen vises 
nå i timeoversikten og fakturaoversikten på oppdragskortet. 

11.05.06 Generelt Visning av lokale IP-adresser under Hjelp > Om Advisor > Systeminfo > 
IP-adresser. 

11.05.06 Generelt 
Mulig å sette en bruker til"Kun oppslag", dvs personen kan bare slå opp 
på ulik informasjon, og ikke endre eller slette vesentlig informasjon. NB! 
Funksjonen er ikke tenkt å være 100% dekkende for all informasjon i 
Advisor, og forhindrer heller ikke at bruker endrer dokumenter/filer. 

11.05.06 Generelt I poststedkartotek kan man fra nå ikke registrere poststed uten 
postnummer 

11.05.06 Budsjett Rapporter disponible timer og disponible/registrerte timer. 
11.05.06 Time Ny funksjon for Oppgjør timeuttak (utbetaling). 
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11.05.06 Time Mulighet for egen periodeavslutning for Timeuttak. 

11.05.06 Time 

Begrensning av tilgang pr. bruker til åpningssaldo timeuttak og oppgjør 
timeuttak. NB! Man må etter denne oppdatering av Advisor angi hvilke 
personer som skal ha tilgang til disse funksjonene. Angis i ADMIN under 
Systemopplysninger pr. bruker > Time. 

11.05.06 Faktura Mulighet for å skjule firmanavn i hode på fakturablankett (f.eks. ved bruk 
av logo med firmanavn). 

11.05.06 Faktura Eksport til Factoring for SG Factoring. 

11.05.06 Faktura Utvidede muligheter for angivelse styringsinformasjon for Factoring under 
Fil > Styreinfo > Systemopplysninger > Fakturering. 

11.05.06 Admin Utvidet funksjon for Systemopprydding; kan nå velge å fjerne poststed fra 
objekter som ikke har postnummer. 

17.03.06 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 
17.03.06 Rapport Valg på Dato Fra - Til på enkelte rapporter i tillegg til År/Periode Fra - Til. 

08.03.06 Faktura Mulighet for å velge post- og/eller besøksadresse kunde som adresse på 
fakturablankett. 

08.03.06 Faktura Mulighet for å legge inn tekst "Foretaksregisteret" e.l. som ersatter tekst 
"Org.nr." på fakturablankett. 

08.03.06 Faktura 
Viser nå både stilling og navn ved bruk av Eget navn på faktura. Dersom 
man bruker både Nummerserie pr. person og Eget navn på faktura, 
skrives nå eget navn kun 1 gang. 

08.03.06 Faktura Fakturagrunnlagsrapporter i Import pr. Kunde og Import pr. Oppdrag tar 
nå med evt. utjevningstimer. 

14.02.06 Generelt Eksport av kunder, oppdrag og timer/utlegg til Excel. 

14.02.06 Generelt Fil > Styreinfo > Diverse hjelperutiner > Masseendring dokument: Kan nå 
endre mappe i filnavn dokumenter i tillegg til stasjon. 

14.02.06 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

14.02.06 Kunde I kundetabell: F9 åpner kundekort for internkunde direkte (kundenr 
99999). 

14.02.06 Oppdrag Kundenr vises i oppdragsoversikt og på oppdragskort. 

14.02.06 Dokument Brukerinnstillinger > Dokument: Kan velge om format flettefiler skal være i 
ASCII eller ANSI. 

14.02.06 Dokument I enkelte tilfeller kunne man få uønsket formatering av malfelt Poststed 
ved bruk av funksjonen "Bruk kun stor forbokstav...". Rettet. 

14.02.06 E-post 
Nytt menyvalg: Hent e-post fra Outlook: Hente e-post og vedlegg direkte 
fra Innboks/sendte elementer i Outlook til Oppdrag. Tilgang må angis pr. 
bruker i Admin. F9 velger internkunde i kundetabell (kundenr 99999). 

14.02.06 Oppgave Dersom man benytter Utvidede e-post funksjoner: Kan nå sende varsel 
om Ny/Endret oppgave på e-post til utførende. 

14.02.06 Time Generelle forbedringer i timeregistreringsbildet, bl.a. knapp for valg av 
dato og knapp for valg av Oppdrag. 

14.02.06 Time Timer fordelt på kundetid og interntid(kundenr 99999) vises i timetabell 
pr. periode og pr. dag. 

14.02.06 Time Timekalkulator: Omregning av timer mellom desimaltid og 
timer/minutter/sekunder. 

14.02.06 Time 
Registrering av utjevningstimer er nå tilgjengelig ved ordinær 
timeregistrering. Er tilgjengelig for den som registrerer timen, samt for 
ansvarlig og ansvarlig 2 på kunde og oppdrag. 

14.02.06 Time 
Mulighet for å fordele tid fra stoppeklokke på registrert tid og 
utjevningstid. Angis under Fil > Styreinfo > Systemopplysninger > Time > 
Tidsfordeling stoppeklokke. 

14.02.06 Time Stoppeklokke kan nå bare benyttes ved registrering av nye 
timetransaksjoner (ikke ved endring). 

14.02.06 Time I felt for kunde i timeregistreringen kan man nå trykke F9 for å velge 
internkunde (nr 99999). 
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14.02.06 Time Timereg. oppdrag: Forandret rapport. Nå mulighet for å ta høyde for 
utjevningstimer i rapport. 

14.02.06 Time Ved registrering av time via oppdragskort kunne beløp bli null ved visse 
kombinasjoner av musebruk i stedet for tab-tast. Rettet. 

14.02.06 Faktura Mulighet for fakturagebyr i beløp eller prosent (prosent med eller uten 
utlegg). 

14.02.06 Faktura Dersom man benytter Eget navn på fakturablankett, kommer dette nå 
også på øvrige fakturarapporter. 

14.02.06 Faktura Fakturainnstillinger i fakturamodul er nå flyttet til Hovedmodul, under Fil > 
Styreinfo > Systemopplysninger > Faktura. 

14.02.06 Faktura Skriver nå ut null-fakturaer på fakturajournalen. 

14.02.06 Faktura Ved utskrift av faktura som gikk over flere sider kunne man i visse tilfeller 
få giro på hver side, ikke bare på siste side. Rettet. 

14.02.06 Faktura Ved fakturering pr. kunde kunne gebyr pr. faktura bli feil. Rettet. 
14.02.06 Budsjett Diverse hastighetsforbedringer i bruk av budsjett. 
14.02.06 Budsjett Kopiering Oppdrag: Kan nå velge både Kopier Fra og Kopier Til budsjett. 
14.02.06 Admin Beregning ny timesats: Kan nå angi Oppdrag fra - til. 

08.10.05 Generelt Nytt valg Systemopplysninger: Bruk Objekt. Kun for nye installasjoner 
som bare skal benytte kundeliste og ikke navneliste. 

08.10.05 Generelt I visse sammenhenger kunne ÆØÅ vises som små bokstaver, f.eks. ved 
søk i navneliste. Rettet. 

08.10.05 Generelt Diverse mindre endringer og forbedringer. 

08.10.05 Objekt Ved tømming av importkladd objekter i SQL og ny åpning av vindu for 
importkladd, fikk man feilmelding. Rettet. 

08.10.05 Oppdrag Ny brukerinnstilling: Vis Alle eller Aktive ved oppstart oppdragstabeller. 

08.10.05 Oppdrag Mulighet for å velge Alle i tillegg til Aktive/Passive/Arkiverte i 
oppdragstabeller. 

08.10.05 Dokument Mulighet for å bruke kun stor forbokstav i malfelt Poststed i dokumenter. 
Angis under Fil > Styreinfo > Systemopplysninger > Dokument. 

08.10.05 Dokument 
Ved kopiering av dokument fra et oppdrag til annet oppdrag via 
oppdragskort, ble opprinnelig oppdragsnr beholdt i filnavn dersom man 
benytter "Nr Oppdrag i Filnavn". Rettet. 

08.10.05 Oppgave I visse situasjoner fikk man ikke tilgang til å legge inn nye oppgaver uten 
å starte programmet på nytt. Rettet. 

08.10.05 Time Ved kopiering av alle timer fra en dag til neste, kunne informasjon om at 
time var fakturert også bli kopiert. Rettet. 

08.10.05 Time Utvidet tekst i tabell for timer pr. dag ble i visse tilfeller ikke vist riktig ved 
bytte av dag. Rettet. 

08.10.05 Time Ved registrering av ny time med null i sats ble "riktig" sats likevel hentet 
og beløp regnet ut. Rettet. 

08.10.05 Time Timebank, oversikt: Uttak hittil for Motregnet viste akkumulert uttak pr. 
dato, uavhengig av valgt periode. Rettet. 

08.10.05 Faktura Mulighet for å kunne benytte fakturagebyr. 
08.10.05 Faktura Rettet oppdatering av journalnr. etter flere påfølgende faktureringer. 
08.10.05 Budsjett Utvidede budsjettfunksjoner. 

08.10.05 Budsjett Mulighet for også å kopiere budsjettlinjer ved kopiering oppdrag fra 
oppdragsoversikt. 

08.10.05 Budsjett Også tilgang til budsjett fra Navneliste >Oppdragsoversikt. 

23.05.05 Oppdrag Ved opprettelse nytt oppdrag: Kunne i gitte tilfeller hente Kommentar fra 
eksisterende oppdrag. Rettet. 

23.05.05 Oppdrag Oversikt økonomitransaksjoner kunne i visse tilfeller summere feil på linje 
for "Fakturerte poster(betaling)". Rettet. 

23.05.05 Dokument Kopiert dokument ble ikke alltid satt aktivt på riktig måte. Rettet. 
23.05.05 E-post Mulighet for å lage ny e-post av journalføring fra Oversikt journalføringer 
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23.05.05 E-post Enkelte typer passord for pålogging lot seg ikke bruke mot spesielle e-
post servere. Rettet 

23.05.05 Faktura Mulighet for kort format på KID-nummer faktura ved bruk av 
OCR/InfoEasy 

23.05.05 Faktura Kunne bli feil mva-kode/-sats ved akonto avregning. Rettet. 
23.05.05 Faktura Kunne bli feil mva-kode/-sats ved kreditnota. Rettet. 
23.05.05 Faktura Utvidet tekstfelt benyttet på utskrift av fakturaspesifikasjon 

20.04.05 Generelt Diverse generelle systemforbedringer og kundespesifikke tillegg 

04.04.05 Generelt Diverse generelle systemforbedringer og kundespesifikke tillegg 

18.03.05 Generelt Overføring av utvidet tekst til timeregistrering fra journalføring, dokument 
og oppgave kunne i visse situasjoner bli feil. Rettet. 

18.03.05 Generelt Ny medlemsmodul 
18.03.05 Objekt Fødselsdato på navnekort 
18.03.05 Oppdrag/Sak Visning av kundes mobiltlf.nr. på saks-/oppdragskort 
18.03.05 Dokument Program for import eksterne maler forbedret 

18.03.05 Rapport Rapport Oppdrag/Sak - Fakturaforslag: Ekstra tekst ble vist selv om det 
var angitt at denne ikke skulle vises. Rettet. 

26.01.05 Faktura Utvidede funksjoner for håndtering av merverdiavgift  

26.01.05 Faktura Kan nå overstyre med 0 på giro 
26.01.05 Faktura Aut. fordeling ved kreditnota 
26.01.05 Faktura Rettet Fordelingsrapport 

26.01.05 Faktura Tilpasset endringene i InfoEasy versjon 1.3 mht. føring av saker på 
reskontro 

26.01.05 Rapport Rapport "Faktureringsgrad" kunne i visse situasjoner gi feil. Rettet. 

26.01.05 Rapport Ny personalrapport med mulighet for periodesammenligning over to 
perioder pr kunde/aktivitet for valgt ansvarlig. 

26.01.05 Admin Funksjon for masseendring ansattnummer 

22.12.04 Generelt Meny under Start-knapp i hovedmeny forbedret. Kan nå bl.a. klikke på 
utsiden for å lukke menyen 

22.12.04 Generelt Admin > Styreopplysninger pr. person: Bruk tilgjengelige Outlook-
funksjoner 

22.12.04 E-post klient Kontakter i Outlook kan benyttes som mottakere av e-post (Outlook-
funksjon) 

22.12.04 E-post klient Utvalg kunder/objekter kan benyttes som mottakere av e-post 
22.12.04 E-post klient Dato for inngående e-post kunne i enkelte tilfeller bli feil. Rettet 

22.12.04 E-post klient E-post fra oppdrag: Kun advarsel dersom kunde mangler e-post adresse 
(ikke sperre som tidligere) 

22.12.04 Import objekt Import objekter fra Excel til objektkladd importerte ikke nye objekter riktig. 
Rettet 

23.11.04 Rapporter Enkelte rapporter i rapportmodulen ble ikke vist/skrevet ut. Rettet. 

01.11.04 E-post klient Mulighet for pålogging server utgående e-post (SMTP-autentisering) 
01.11.04 E-post klient Mulighet for sikker pålogging server utgående e-post (SSL) 

01.11.04 Oppdrag/Sak Angivelse av ansvarlig kunne i visse situasjoner bli feil ved opprettelse av 
oppdrag/sak. Rettet. 

01.11.04 Oppdrag/Sak Manuell angivelse av nummer ved opprettelse oppdrag/sak kunne i visse 
situasjoner bli feil. Rettet. 

01.11.04 Faktura Ny eksport til økonomisystem: Standard 

27.10.04 E-post klient Bokstavene ÆØÅ kunne i visse situasjoner bli feil i e-postmeldinger. 
Rettet. 
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11.10.04 Time Mulighet for å angi at bruker kun kan registrere egne timer (angis i 
Admin) 

 

 


