
 
 

VER 15.10.8 (release mars 2022) 

Forutsetter API 15.10.2 

15.10.8 saker (inkl 16.10-beta) 

➢ LOGIN 2Faktor-beta, brukere med «Alle Funksjoner», merket «Andre Moduler / 2FA» 

➢ KJØP GODKJENNE Unngå at Debet/Utgiftskonto blankes hvis utenfor konto-range 

➢ KJØP GODKJENNE Bedre visning av Kreditnota 

➢ SALG Statistikk inkl Filter på Leveringsadresse (min API 16.04) 

➢ SALG Ordre Legge til leveringsadresser 

➢ SALG Ordre Valg av Prosjekt utbedret, samt låse Valuta når ordre er opprettet 

➢ RAPPORTER Resultat og Kunde/Leverandør-Reskontro til PDF 

➢ RAPPORTER Prosjektoversikt Rettet beløp i valuta ved drilldown 

➢ APP Play&Store i ny versjon pga sikkerhetssperre hos noen driftsleverandører 

➢ GRUNNDATA Export til Excel filter på ugyldig tegn som stopper eksporten 

➢ KLIENTOPPSETT VIC.AI (min API 16.06) 

 

15.10.5 saker 

➢ SALG Vise Valuta, Kurs og Disponibelt på lager i edit/endre Ordrelinje 

➢ KJØP HISTORIKK Søk Prosjekt, men test også Rapporter Prosjektoversikt drilldown 

➢ KJØP GODKJENNE «LAGRE NESTE og bla mellom bilagene (satt på hold) 2.3.2022 

➢ KJØP GODKJENNE Viderefakturering av på ordrelinje nivå 

➢ KJØP GODKJENNE Chat/Sign-tilgang i godkjenningsbildet 

➢ KJØP INNSENDING Korrekt type ved flere innsendinger og default ocr-tolk på neste 

➢ RAPPORTER PROSJEKTOVERSIKT med filter på Ansatt/Prosjekteier 

 

15.10.4 saker 

➢ SALG NY ORDRE Søk kunde utbedret på Mobil 

➢ SALG ORDREBEHANDLING Leveranseoversikt inkl produkt og lev-adresse 

➢ SALG CRM Besøksrapportering, kunne bytte kobling til Sted 

➢ SALG NY ORDRE DeresRef, Ansatt, mm hentes og kan angis i ordrehode med en gang (26.okt) 

➢ KJØP INNSENDING OCR default hvis flere Faktura, hvor LAGRE da de-aktiveres 

➢ KJØP INNSENDING Leverandørnavn (valgt manuelt) vises bedre i Visma Dok-senter 

➢ KJØP INNSENDING LAGRE (rett i VDC) deaktivert hvis Flyt er aktiv i Visma Dok-senter (22.okt) 

https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Versjon-15.10.pdf
https://www.propell.ai/no/news/propell-ai-og-okonomibistand-samarbeider-om-visma-erp-integrasjoner?utm_meium=email&_hsmi=209019937&_hsenc=p2ANqtz-9nY_5SLP7gDbH2yO-I3qT0Gn1CAWjYCy7k3JrZHWN-fFDqJEv759W6SUVQ39jftBeEpaHRNFZr34eQLLe-tiJuMRRi_uusTiJr1dXjpt--sVaCZ3Q&utm_content=209019937&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR0KCW8d8h6hI8yYO3hE7MG5rVyRhwn7CpGLjQ4olkkNU8b0UrEfUrKQTAc


 
 

➢ KJØP HISTORIKK nås ikke hvis BRUKER Avansert «Se Resultat/Historikk» er slått av (22.okt) 

➢ KJØP GODKJENNE – BLA MELLOM BILAG i konteringsbilde (ON HOLD) 

➢ KJØP INNSENDING nås med lisens RAPPORT Rapportering (VBO20000)       

➢ KJØP GODKJENNE Søk på prosjektnavn funker på store og små bokstaver (ikke case sensitiv) 

➢ KLIENTOPPSETT KJØP& & TIME med flere valg/parameter 

➢ GRUNNDATA KUNDER Kundepriser inkl Antall (volum pris/rabatt i SALG) 

 

15.10.3 saker 

➢ MOBIL-MENY – hurtigvalg i ny og effektiv layout 

➢ SALG Hastighet ved stort produkt og kunde register  

➢ SALG Vise ProsjektNr & Navn i Ordreoversikten, samt epost og sendestatus (fakturert) 

➢ SALG Viser rett ordrevedlegg2, også med Google Chrome 

➢ SALG Fryse heading i Salgsstatistikk (inkl flere grupperingsvalg og notert/fakturert) 

➢ SALG Henter automatisk først 100 produkter på ordrelinja, slipper å bruke % (alle) 

➢ SALG Hastighet tunet ved store grunndata-tabeller 

➢ SALG Faktura-søk med informasjon, kun ment for å søke på nr 

➢ SALG NY ORDRE – Åpner ikke felt som Valuta, DeresRef & Avgifts før ordren er opprettet 

➢ SALG Info om at pris hentes/beregnes på nytt fra Produkt hvis antall endres 

➢ KJØP GODKJENNING – Hastighet økt hvis stor prosjekttabell 

➢ KJØP Historikk viser PDF også på Utgående (3000-3999), samt bedre hastighet 

➢ KJØP Viderefakturering Del 2 – opprette/oppdatere Salgsordre 

➢ KJØP Viser rett pdf ved bytting av fil i INNSENDING, også med Google Chrome 

➢ KJØP Innsending trenger ikke lenger oppfrisk, laste flere går raskere 

➢ GRUNNDATA Krav om Post Nr/Sted ihht SAFT, anbefaler at bankkonto sett på leverandør 

➢ GRUNNDATA Produkt-oversikt inkl salgspris 

➢ GRUNNDATA Eget valg for Produkt med Pris & Rabatt-matrise (OLD) 

➢ RAPPORT KUNDEFORDRINGER – flere statusverdier for AutoInvoice 

➢ RAPPORT RESULTAT Viser KontoNavn ved drilldown 

➢ TIME Dato-format korrigert i Excel-eksport TIME 

➢ TIME Delvis-godkjenning status kan valgfritt benyttes, 2 godkjennere  

➢ LOGIN Info om bruk av full-skjerm eller /Ekstern hvis MAC & Mini-PC 

  



 
 
 

15.10.2 saker 

➢ SALG – Besøksrapport med auto-oppretting av grunndata, PC og Mobil 

o forutsetter tilgang til Time / Alle Funksjoner og AnsattNr 

➢ SALG Tekstlinjer, trykk ENTER ved 45 tegn for ny linje (parameterstyrt lengde) 

➢ SALG Ordre Pakkseddel til epost 

➢ SALG Sjekk på at EPOST/SMTP er satt i KLIENTOPPSETT, ingen auto-opprettelse 

➢ SALG Ordrebehandling, forbedret Sende en&en, samt Send Alle (inntil 200 pr gang) 

➢ KJØP Kredit Avgkode korrigert fra 0 til blank 

➢ KJØP Vise Faktura-vedlegg nr 1 (API 15.10.2) 

➢ KJØP Viderefakturering del 1, merke hvilken salgsordre 

➢ KJØP Videolinker i oversikt og konteringsbilde 

➢ TIME Parameterstyrt trekk 0,5 time lunch hvis mer enn lik 5,5 timer 

➢ BUDSJETT Flere importer mot samme budsjett, for eksempel avd 1 og 2  

➢ GRUNNDATA Leverandør 

o  tilgang til Bankkonto for alle lisenskombinasjoner 

o Tilgang til Remittering/Betalings-valg «På vent» (gult) 

➢ GRUNNDATA – Kunde Group12 for å angi Standard for Prosjekt, Krav om Ordrevedlegg, mm 

➢ SUPEROFFICE CRM WEB-integrasjon (Ordrehode) - (API 15.10.2) 

 

 

  



 
 

 

15.10.1 saker: 

SALG 

➢ Besøksrapportering, inkl auto-opprette Grunndata (Prosjekt, mm) 

➢ Salgsstatistikk med gruppering, samt ordrenotert og fakturert 

➢ Merke at kunde skal ha Ordre-vedlegg  (Group12 = 12002) 

➢ Ordre Valuta hentes fra KUNDE Og beholdes hvis den endres på ordren (bugfix). 

➢ Finne kunder med søk i Leveringsadresser 

➢ Valg av Prosjekt (OrgUnit2) i Ordre henter Bestillingsnr (CustOrSupNo) og Merket (Label), 

men skal ikke overskrive verdien som er registrert manuelt. 

➢ Pakkseddel (beta til epost, forutsetter AdminEgenKlient-rolle 

➢ Ordrebehandling – husk utvalg og sist bruke fakturadato 

➢ Sortering Lev-adresse på Ordre 

➢ Krone & prosent-rabatt, samt Prisfaktor på Ordrelinja og Fra/Til-dato-pris 

➢ Vise KUNDER-Epost i Ordrebehandling, samt FraEpost i Ordrebilde 

 

ANNET 

➢ RAPPORT Kunde - & Leverandør Reskontro til Excel 

➢ KUNDE & ORDRE – Avgiftskode 4 & 5 – Salg utenfor avgiftsområde (mva-fritt) 

➢ TIME Besøksoversikt ihht oppfølgingsdato (registrert i SALG Besøk) 

➢ KJØP Kontering av Bankbilag, valg av rette Bilagstype 1 på linjene. 

➢ KJØP GODKJENNE - mva % forsvinner ved påføring av Avd/Prosjekt (bugfix) 

➢ GRUNNDATA PRODUKT Prisimport på Fra/Til Dato 

➢ GRUNNDATA KUNDER Multi Epost (ole@e2as.no, hans@e2as.no)  

➢ GRUNNDATA / RAPPORT Prosjekt søk og sortering 

➢ RESULTAT Resultatrapport «live» -Varekost og Renteinntekter (bugfix) 

➢ KLIENTOPPSETT EPOST - Bytte SMTP fra WEBHUSET til DUETT,  

➢ KLIENTOPPSETT SENDEMÅTE – sterkt forenklet, inkl AutoInvoiceOnly (valg av sendemåte 

sperret på Kunde og Ordre, alt skal via AitoInvoice inkl epost). 

➢ Ansvarsenheter navn vises ihht Visma Business, OrgUnit1, 2 og 3  

➢ KLIENTOVERSIKT Sperredato for mange klienter, krever passord 

Versjon 15.10 Salg Kjøp Time Live    APP   Konsept   Budsjett  API  Import Dashboard 

  

mailto:ole@e2as.no
mailto:hans@e2as.no
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Versjon-14.10.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Salg.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Kjop.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Time.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Live.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/APP.pdf
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https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Budsjett.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Import.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Dashboard.pdf


 
 

 

ANDRE MODULER 

➢ MIN SIDE - Kunne velge og søke på Leveringsadresse (API 15.10.4) 

➢ BUTIKK SALG - endre tekster fra bla KASSE til Kontantordre 

➢ BUTIKK INNKJØP -parameter (testsolution) for å velge alle leverandører&produkt 

➢ TANKBIL – Pakke/leveringsseddel med vedlegg ved utlevering til Lev-adresse-epost 

utsending kan slås av ved å fjerne formular nr i API Web-config 

➢ TANKBIL - SMS ihht Lev-adresse og utvidet adresse 

➢ TANKBIL - SALG (tankbil) vise ikke-fakturerte order uten lager (leverte ordre – light) 

➢ TANKBIL – SMS Planlagt levering, utvidet info-tekst 

➢ TANKBIL – EXPORT til for Import av Transportordrer, etc (Nordic Fuel, mf). 

➢ TANKBIL - GRUNNDATA Vedlikeholde Free1-tankbil-tabellen 

➢ TANKBIL Fullversjon – lager alltid innkjøpsordre vs rest - 15.10.3 

➢ TANKBIL Fullversjon – ny kreditt-sjekk inkl ordreverdi (volum x kr 10) - 15.10.3 

➢ TANKBIL Export inkl url til ordrevedlegg i Excel - 15.10.3 

➢ TANKBIL Styring av formular og SMS til lev-adresse mobil - 15.10.3 

➢ TANKBIL (logistikk) Går til innlogging ved utløpt tilgang (expire token) 15.10.4 

➢ TANKBIL Direkte Ordrer Leveranse-historikk 15.10.4 

➢ TANKBIL Nye funksjoner i «Light» i samarbeid med RB Energi 

 

 

 

APP Android SKANN forenklet & forbedret 

- Av installer og last ned fra Play 

 

Ny Portal på www.vbonline.net   Nye videoer på  YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbonline.net/
https://www.youtube.com/channel/UCuIk0-ssCqAVQalWw0ISc-A
https://www.youtube.com/channel/UCuIk0-ssCqAVQalWw0ISc-A


 
 
 

 

INFO-ARK 
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14.10.2 saker: 

➢ KJØP GODKJENNING Splitting og Konteringsforslag utbedret 

➢ Mulig å bruke Normal-ordre (beta-test), forutsatt lisens Admin-bruker 

➢ Kunne fjerne antall/pris på tekstlinje med bruk av produkt («T») 

➢ Legg inn Rabatt% i ordrebilde, ikke bare på edit-linje (penn) 

➢ Velge «Fritak purregebyr» i GUNNDATA KUNDER – bedrifter 

➢ Lisens-aksept for ny bruker ved pålogging (inkl GDPR) 

➢ Ny versjon APP for Android (14.10.7) og kunne laste PDF-filer 

➢ Vise signering i Historikk, Leverandør-gjeld/reskontro og Resultat Drilldown 

➢ GUNNDATA KUNDE med Prosjekt, Kundepriser og Leveringsadresser 

➢ Ny Hjelp-funksjon i AdminMeny 

➢ Resultatgrafen viser akkumulert resultat før skatt, ikke driftsresultat 

➢ TIME fjerner feltet Lønn (antall timer) på produkt merket Lønnsart=999 

➢ VisPåWeb brukes for å sperre produkter inntil konteringsregler av Byrå (Klientoppsett), men 

har åpnet for at Admin-bruker kan sette VisPåWeb i WEB. 

 

KONTERINGSFORSLAG 

- Finner tidligere utgiftsføringer mot leverandøren, hvor en kan velge 

- Foreslår at konteringen (debet) lagres på leverandøren 

 

https://www.vbonline.no/vbonlineApp/APP.pdf
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VER 14.10.1 med nytt GRENSESNITT 

 

Velkommen til ver 14.10.1. Savner du noe i gamle-grensesnittet, finner du det under /Ekstern. 

 

VBONLINE APP 

➢ Ny APP  med bla integrert Skanner i (PLAY&STORE) 

 

Øvrige nyheter er bla: 

➢ Styring av Betaling i KJØP, samt fri-slippe «On hold» i Leverandørgjeld 

➢ Støtte for tradisjonell flyt-prosess som opsjon 

➢ Direktelagring av bilag i KJØP INNSENDING, slipper å vent på AutoImport 

➢ Forbedret funksjon for Kreditnota inkl lage kopi-ordre 

➢ Import-funksjoner for Produkt, Budsjett og egen fleksibel modul for Ordre. 

➢ Del-betaling med ordre-splitt-linje opsjon 

➢ Formular-styring pr kunde i tillegg til pr klient 

➢ RAPPORT Totalprosjekt med drilldown 

➢ INFO-BOX som endrer innhold hver dag, med tips & opplæring 

➢ Admin-funksjoner – se video-linker i skjermbilder 

➢ Corona Kontantstøtte simulator/beregning under Resultat (april-mai) 

➢ Link til video-er i skjermbildene (kamera ikon) 

➢ Byrå/Konsern DASHBOARD (VDC-oversikt/opplasting) 

 

 

INFO-ARK 

Versjon     Salg Kjøp  Time  Live  APP  Konsept   Budsjett  API  Purring  Import  Bankbilag Dashboard 

 

  

Vimsa Business på WEB & MOBIL 
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