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VITEC INFOEASY AS

Infoeasy er nå kommet inn i Vitec familien og
har i den forbindelse endret navn til
Vitec Infoeasy AS. Vitec Software Group AB er
et nordisk konsern som eier programvareselskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Vi som jobber med infoeasy er glad for at vi
har fått en profesjonell eier med et langt
perspektiv.
Vil du vite mer om Vitec se

www.vitec.se

Heldagskurs i Oslo:

28 oktober Rapportering Regnskap
29 oktober Regnskap for nye medarbeidere
2.desember Lønn

Heldagskurs i Bergen:
5.november Verksted
1.desember Lønn

Webkurs:

11.desember Lønn

Les mer om kursene på våre hjemmesider:

KICK-OFF I OSLO 27. oktober

Høstens kick-off blir arrangert tirsdag
27.oktober, i vår nye eier Vitec sine lokaler
rett ved Oslo S. Dette er et gratis
arrangement for alle som benytter
infoeasy programvare.
Bli inspirert, få nyttige og lærerike tips og
impulser som gjør at du ser nye muligheter
ved bruk av infoeasy i hverdagen. Det vil bli
enkel servering etter presentasjonen, og
vi ønsker dere hjertelig velkommen til en
hyggelig sammenkomst.
Meld deg på på våre hjemmesider!

www.infoeasy.no

KURSPLAN HØST 2015

www.infoeasy.no

DIFI endrer EHF-formatet

Fra 1. oktober 2015 endres valideringsreglene på EHF, slik at det ikke lenger vil
være mulig å legge ut tomme elementer i
EHF filen. Tilpasning til de nye valideringsreglene kan skje enten ved et nytt EHF
eksport program (patch) eller et tilpasset
script som justerer nåværende EHF eksport.
Ta kontakt med vår supportavdeling på
support@infoeasy.no. Merk saken med:
Ny EHF validering.
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Ny versjon av lønn og
AltinnMonitor i oktober

Infoeasy har jobbet med en ny release av
lønn, og denne vil være tilgjengelig på vår
nedlastningsside i løpet av oktober. I denne
versjonen har vi videreført arbeidet med
forbedringer av rapporter, spesielt med tanke
på A-meldingen. Vi har også korrigert noen
svakheter i programmet. Dette gjelder bl.a.
innberetning av nettolønn og feil bruk av
feltet ”Annen bagatellmessig støtte” i
A-meldingen. Det er få av dere som har blitt
berørt av disse punktene.

Endringer og nyheter i denne
lønnsversjonen er bl.a:
•

Virksomhetsnummer i
firmaopplysniger for en-virksomhets
foretak.Dette er for bedre å imøtekomme Magnet 252 i A-meldingen.

•

Periode/Terminoppgave A-Melding.
Egen rapport under Faste rapporter/
Skattetermin.

•

•
•

Komprimering på registreringsliste og
beregnet registreringsliste. Spesielt
nyttig for de som får timer importert
fra ulike timesystemer.
Endring av ansattnummer endrer nå
arbeidsforhold.
Bestilling og visning av
avstemmingsfiler (A06/A07) fra Altinn
via infoeasy (krever installasjon av ny
AltinnMonitor).

Endringer i AltinnMonitoren:
•

AltinnMonitoren
viser nå
A-meldingsID i egen kolonne, dette
vil gjøre det enklere å finne igjen riktig
fil for innsending.

•

Monitoren støtter nå innsending av 		
forespørsel på avstemmingsrapport fra 		
Altinn (A06) samt muligheter for å
hente inn avstemmingsrapporten fra 		
Altinn (A07).

Sjekk tilbakemeldingen

Skatteetaten har bedt oss om å minne våre
kunder på å sjekke tilbakemeldingen fra
a-meldingen, for å se om den inneholder feil.
Denne tilbakemeldingen er ikke den samme
som kvitteringen du får fra Altinn. Kvitteringen
fra Altinn er kun en bekreftelse på at du har
sendt inn a-meldingen.
Du bør:
•
lese tilbakemeldingen nøye hver gang du
rapporterer inn opplysninger.
•
rette opp feilene som er listet opp i
tilbakemeldingen.
•
sjekke at betalingsinformasjonen er
korrekt.
•
sjekke ny tilbakemelding.
Les mer om tilbakemelding i veiledningen og på
siden om spørsmål og svar i Altinn.
Trenger du hjelp til å forstå tilbakemeldingen,
kontakt oss på support@infoeasy.no.

Oppdatert til versjon 2.15?

Siste hovedversjon av infoeasy er 2.15.21.
Mange har kjørt versjonen og en del
funksjoner er optimalisert. Under ”hjelp” og
”om infoeasy” vil dere finne hvilken versjon
dere kjører. Versjon 2.14 har ”end date”
30. april 2016, og vi anbefaler alle våre brukere
å oppdatere før nyttår 2015.
Ta kontakt med oss eller deres forhandler om
dere har spørsmål eller ønsker hjelp til
oppgradering.
Ring oss på Tlf: 55 54 71 71 eller send en

mail til support@infoeasy.no.
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