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Ny infoeasy versjon

Versjon 2.16 ble tatt i bruk av første pilotkunde i
mars i år, og i løpet av våren har flere store kunder
oppgradert til 2.16.
Noen programendringer er gjort i ettertid og
versjonen er nå tilgjengelig for alle kunder.
Versjon 2.16 kan lastes ned fra vår hjemmeside .
Ta gjerne kontakt med oss eller din forhandler ved
spørsmål.
Release dokumentet som følger med versjonen
beskriver nyheter og endringer i detalj,
men på side to av denne bulletinen har vi listet
opp noen av de nye funksjonene.

Lovendringer fra 2017
Til høsten sender vi ut en egen
bulletin med lovendringer som
tema og hvordan disse
håndteres i infoeasy.
•

•

•

Forvaltning av
innførselsmerverdiavgift flyttes fra Toll og
Avgiftsetaten til Skatteetaten.
I den forbindelse utvides
momsoppgaven fra 11 til 19 poster.
Det innføres et standardformat
(SAF-T) for utveksling av
regnskapsdata som blant annet skal
benyttes ti kontrollformål.
Ny kassalov fra 2017

Lønnsversjon 262

Lønnsversjon 262 og tilhørende releaseskriv er nå
tilgjengelig på våre nettsider, denne versjonen
inneholder flere nye funksjoner som blant annet:
•
•
•

•
•

•

Mulig å reåpne tidligere kjørte
A-Meldings-perioder.
Endre A-Meldingsperiode på
lønnskjøringer som ikke er sendt.
Forespørsel på lønns- og trekkarter			
har fått sumnivå på lønnsbeskrivelser,
samt utplukk og brudd på
A-Meldingsperioder, lønnsbeskrivelser og
kjøreID.
Vi har lagt inn eksempler på noen faste
rapporter, som kan være til hjelp under
avstemming av A-meldingen.
De faste rapportene for A-Meldingen,
månedsrapport og terminrapport
spesifiserer pensjon og refusjon av sykelønn.
Dette gjør det enda enklere å avstemme mot
Altinn sin avstemmingsrapport (A07).
Inneholder en helt ny funksjon for
oppdatering av ulike ansattsatser og
timesats på mange ansatte samtidig.
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Det vil komme en ny lønnsversjon til høsten som
vil inneholde støtte for de nye forretnigsreglene
og lønnsbeskrivelsene som A-Ordningen innfører
med virkning f.o.m. august 2016.
Følg med på vår hjemmeside:
www.infoeasy.no

Her kan du lese mer om
noen av de nye funksjonene:
Katalogoppslag kunder og
leverandører

Hovedsøket mot telefonkatalogen går fortsatt
mot Eniros telefonkatalog database, men det
er nå kommet mulighet for tilleggsoppslag i
Brønnøysundregisteret. En kan også oppdatere
eksisterende kunder og leverandører med data
direkte fra katalogoppslaget.

Prosjekt

Det er nå mulig med 20 posisjoner i
prosjektnummerfeltet, i stedet for 9 som det var
tidligere, i tillegg til at prosjektnummeret kan
være alfanumerisk. Navigeringen mellom
prosjekt og delprosjekt er blitt enklere, og det er
også muligheter for å opprett prosjektmaler.

Åpne poster

Her kan en nå endre forfall. En kan sette
sperredato for remittering og skrive inn
kommentarer direkte på den enkelte åpne
posten.

Remittering

En kan nå vise originalbilag i remittering, i tillegg
er det også kommet visning av sperredato og
kommentarer på post. Det er også muligheter for
å definere flere alternative konti for bokføring av
remitterningsbunke.

Bilagsregistrering

I bilagsregistrering er det laget en mulighet for
å sette opp et «krav» om registrering av link til
originalbilag.

Ordre

Det er nå mulig å importere filer fra flere
forskjellige 3. parts systemer samtidig.

Faktura profiler

Fakturaprofil viser nå i søk og fakturakjøring.

Prisendringsrutine

En kan kalkulere priser på tvers av pristyper.

Overføring til regnskap

Her er det nå mulighet for parallelle eksportfiler.

Elektronisk faktura

Denne versjonen av elektronisk faktura er
oppdatert med innebygget støtte for
SFTP-overføring til/fra meldingssentral og en
oppdatert EHF versjon.

Mottak av inngående faktura

I denne versjonen av Infoeasy tilbyr vi mottak av
inngående e-faktura (EHF). Modulen kan også
brukes til mottak av lagrede PDF faktura og
direkteskanning av faktura. Modulen tilbyr
mulighet for attestasjonsbehandling.

Mobilklient

Denne mobile
løsningen er godt
egnet for
verksted og
prosjektorienterte
bedrifter.
Her kan en få full oversikt over oppgaver
fra booking kalenderen i infoeasy på egen mobil
eller nettbrett. En kan også stemple inn/ut på
ordrer og registrere timer og ordrer direkte.

GOD SOMMER
Sommeren er endelig
kommet og vi i Vitec
Infoeasy benytter
anledningen til å ønske
alle våre kunder og
samarbeidspartnere en
riktig god og solfylt
sommertid.
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