Fra og med 1. januar 2017 gjelder ny skattemelding for mva (tidligere momsoppgaven). Det er i den
forbindelse gjort endringer i Advisor for at korrekt overføring til regnskapet kan gjennomføres. Disse
endringene er lagt inn i Advisor fra og med versjon 4.5.1064.1.
Nedlastning av ny versjon av Advisor kan hentes herfra: http://support.advisor.no/nedlastninger/
Her vil man også finne informasjon om oppdateringen og versjonshistorikk.
Vi anbefaler imidlertid at alle fakturering for timer og utlegg tilhørende 2016 faktureres før nytt
oppsett klargjøres og fakturering for 2017 igangsettes.
Det må i tillegg gjøres endringer i økonomisystemet som benyttes og som fakturaene fra Advisor
overføres til. Endringene for InfoEasy er beskrevet i linker nedenfor. Benyttes det andre
økonomisystem enn InfoEasy, må man ta kontakt med regnskapsfører og/eller leverandøren for
deres regnskapsprogram, slik at man får informasjon om mva-koder som skal benyttes i dette
systemet.
Videre informasjon kan hentes herfra:
Infoskriv skattemelding 2017
Mvakoder som gjelder fra 2017
Sjekkliste for oppsett av mva-koder (etter oppdatering av både Advisor og InfoEasy)
Etterkontroll anbefalt av InfoEasy
Før oppdatering av Advisor vil vi bemerke følgende:
Denne oppdateringen inneholder databasekonvertering, og sikkerhetskopi av database før
oppdatering er derfor viktig.
For de som kjører Advisor hos ASP-leverandør (SmartSolution, Daldata eller andre), må oppdatering
foretas av leverandøren. Vi sender likevel denne mailen til alle våre kunder, slik at samtlige får
informasjon endringene i Advisor.
Oppdatering til versjon 4.5.1064.1 eller nyere forutsetter at man benytter versjon 4.0.1006.1 eller
nyere av Advisor.
Benytter man en tidligere versjon enn 4.0.1006.1, må oppdatering til denne versjonen foretas før
man går videre til nyeste versjon. Informasjon om versjon og type database finnes under Hjelp – Om
Advisor inne i programmet. Ta kontakt med oss hvis du bruker eldre versjoner av Advisor enn
4.0.1006.1 og har spørsmål til dette eller ønsker å bestille tid for bistand med oppdatering.
Vi minner om følgende viktige punkter i forbindelse med programoppdateringer generelt:
·
·
·
·

Gjennomgå informasjonsskrivet på hjemmesiden som omhandler oppdatering.
Man bør alltid ta backup/sikkerhetskopi av eksisterende programmer og data før
oppdateringer gjennomføres.
Eventuelle påbegynte faktureringer må fullføres før oppdatering.
Alle brukere skal ha avsluttet alle Advisor-programmer, og ingen Advisor-programmer skal
benyttes så lenge oppdateringen pågår.

Vi minner om at helpdesk@advisor.no skal benyttes for meldinger vedrørende support, feil, ønsker
etc.

