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Kurs fra Visma Unique 

 

Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk 

og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer. 

Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en 

god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og 

vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov. 

 

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi 

kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare 

levert av Visma Unique. 

 

Undervisningsformer 
Vi tilbyr følgende former for opplæring  

· Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner  

· Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan  

· eLæring: Interaktiv opplæring via web. 

 

Våre instruktører 
Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring og spesialkompetanse innen sine 

fagfelt. 

 

Praktiske opplysninger 
Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger 

kurslokalene på Skøyen. Du kan enklest finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på 

vår nettside www.vismasoftware.no/kurs. Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste 

månedende, med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra 

websiden. 

 

For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post 

(prosjektkontor@visma.no) eller via telefon (46 40 40 00). 

 

http://www.vismasoftware.no/kurs
mailto:prosjektkontor@visma.no
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INNLEDNING 

Den daglige driften av systemet eHandel er ikke krevende, men det er noen sjekker du bør ta 

med jevne mellomrom. På denne kursdagen skal vi gå igjennom hva som bør gjøres og 

hvordan. Vi går igjennom diverse spørringer, sletting av handlevogner som har feil, 

dagssluttrutiner, sjekk om bestillinger blir sendt til markedsplassen, sette innkjøpsavtaler 

inaktive, sletting av artikler, utgåtte artikler, sletting av kunder og leverandører etc. 

 

 

 

 

AUTOMATISKE OPPGAVER 

Det er to jobber som skal settes opp til å gå regelmessig på Programserver. Den ene er en 

jobb for å overvåke katalog for elektroniske meldinger (ordrebekreftelser), den andre er 

dagssluttkjøringen. Når jobbene først er satt opp til å gå regelmessig, trenger du bare å sjekke 

av og til at oppgavene utføres eller at du mottar statusrapport fra kjøringene dersom du har 

bestilt det.  

 

Overvåke katalog for elektroniske meldinger 

Meny: Avansert>Starte overvåking av elektroniske meldinger 

 

Denne jobben er laget for å lese inn ordrebekreftelser som har kommet fra f.eks 

eHandelsplattformen (Markedsplassen) og oppdatere ordrene med informasjon. Dette er en 

jobb som kun skal startes en gang og skal gå f.eks hvert 30 minutt.  

 

Jobben sjekker området for inngående XML-meldinger som er angitt i 

Systeminformasjon/Elektroniske meldinger.  

 

Det kan våre fornuftig å sjekke dette området slik at du kan holde et øye med om det kommer 

inn ordrebekreftelser på området for inngående xml-filer og om området for utgående xml-

filer blir tømt. Området for utgående xml-filer (innkjøpsordre) blir tømt når xml-filene blir 

sendt til eHandelsplattformen (Markedsplassen). 
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Når du starter jobben, vil du først få opp denne informasjonen/advarselen: 

 

Programmet som stares for å lese inn inngående meldinger heter XI16 og kun 

systemadministrator bør ha tilgang til dette. Programmer ligger i menyen under Avansert. 
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Dagssluttkjøring 

Den andre jobben som skal gå på server er Dagssluttkjøring. Dagssluttkjøring sørger for at en 

del oppryddingsrapporter går automatisk og at eventuelle bilag blir overført til Økonomi. 

Statistikker blir oppdatert og statusendringer for fullt leverte innkjøpsordre som er matchet 

med faktura blir satt til status Ferdig. Dagsslutt ligger også under menyen Avansert. 

 

Dersom du velger Automatisk godkjenning av bilag i Visma Enterprise Økonomi kommer 

bilagene over ferdig godkjent og ligger klar til postering. Et bilag pr fakturaperiode betyr at 

det er fakturadatoen som bestemmer hvilken periode bilaget tilhører. Hvilke rapporter som 

skal inngå i dagsslutt kan variere fra kunde til kunde, så det er viktig at dagssluttlenken 

gjennomgås med tanke på de behov som er i din organisasjon. 
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MANUELLE OPPGAVER 

Dagssluttlenken 

Meny: Avansert>Dagssluttrutiner>Vedlikeholde rapporter 

 

Hvilke rapporter som skal inngå i en dagssluttkjøring vedlikeholdes av programmet 

Vedlikeholde dagssluttrapporter. Det er viktig å se på både den enkelte rapport og Neste 

rapport, som viser hvordan rekkefølgen i kjøringen vil bli. Fra tid til annen vil det kunne 

komme endringer i dagssluttlenken som du bør gjøre deg kjent med. 

 

 
 

 

 

 

Spørre på rapportlogg 

 

Meny Avansert>Dagssluttrutiner>Spørre på Rapportlogg 

 

For å sjekke at det ikke er gitt feilmeldinger fra systemet skal programmet Spørre på 

rapportlogg brukes.  

 

Programmet gir svar på om de forskjellige jobbene har gått riktig eller feil og på hvem som 

har startet dem. Dersom en jobb har gått feil vil det stå melding om hvilket program som 

feilet og hvilken nøkkel som det feilet på. Det kan også stå konsekvens av feil. Kontakt 

kundestøtte dersom det gis feil dere ikke finner ut av selv. Legg med utskrift av 

rapportloggen eller bildet av feilmeldingen. 
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Til høyre under Rapporttype kan du velge mellom forskjellige programmer du vil kontrollere 

loggen for. 

 

o Ordinære jobber er for eksempel strekkodeinnlesninger. 

 

 

o Ordregenerering bestillingskladd er jobben som lager internordre og innkjøpsordre ut 

fra en bestillingskladd (handlevogn). 

 

 

 

 

o Dagsslutt er rapport for dagssluttkjøringen. 
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o Import av produktkataloger er innlesing av varekataloger fra Ehandelsplattformen 

(Markedsplassen) eller via flatfil 

 

o Elektroniske meldinger brukes for inngående ordrebekreftelser og andre elektroniske 

meldinger. For eksempel når elektronisk pakkseddel kommer vil den ligge her. 
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Utskrift/sletting av rapportlogg 

 

Dersom du velger Utskrift/Sletting kommer du til dette bildet 

 

 
 

Her kan du rydde opp i gamle feil som har skjedd i systemet. Noen rapporter vil gå litt 

raskere om det slettes her for eksempel hver tredje måned. Det vil selvfølgelig komme an på 

størrelse på organisasjonen hvor ofte det skal slettes. Det kan være fornuftig å beholde 

historikk i 3 måneder for å ha muligheten for å sjekke ting tilbake i tid. 
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Kontroll av duplikate artikler 

 

Meny: Avansert>Kontroll av duplikate artikler 

 

Rapporten kontrollerer om det finnes flere like ”leverandørens artikkelnummer” i 

artikkeldatabasen. Dette bør kontrolleres noen ganger i året, da det kan gi noen uheldige 

konsekvenser i enkelte sammenhenger. Artikler som har vært i bruk kan ikke slettes før det 

antall måneder er gått som du har valgt at ordre, faktura osv. skal ha av levetid i systemet.  

 

Men du kan blanke ut leverandørens artikkelnummer på artikkelen eller du kan endre 

artikkelkode til for eksempel Utgått på den av artiklene du ønsker å fjerne. 
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SPØRREBILDER 

Spørre på innkjøpsordre 

Meny: Spørrebilder>Innkjøp>Spørre på Innkjøpsordre 

 

Fra dette spørrebildet kan du få oversikt over alle innkjøpsordrene og se hvilken status de 

har. I den øverste linjen i gridformen kan du legge inn spørrekriterier. Du kan sortere ved å 

klikke på en overskrift. Du kan legge til og ta bort kolonner og du kan flytte på dem og lagre 

for senere bruk. Det er også enkelt å skrive et søkeresultat til skriver eller excel. 

 

 

Innkjøpsordre med status 1 Registrering har aldri blitt avsluttet. Dersom dere ikke bruker 

Windows til å lage innkjøpsordre, men genererer innkjøpsordrene fra handlevogn i Web så er 

det tegn på at noe er feil med den genererte innkjøpsordren. Det skal normalt ikke 

forekomme, men kan skje dersom noen er inne og sperrer en kontering i tidsrommet fra 

handlevognen er sendt til godkjenning inntil den er godkjent.  

 

Innkjøpsordre med status 4 Utskrift innkjøpsordre, er aldri blitt skrevet ut/sendt til 

leverandør. Du vil ikke motta varer på disse ordrene.  

 

Hvis det ligger mange gamle innkjøpsordre i status 1 og 4, er det greit å få ryddet disse bort 

ved å slette dem. I og med at de ikke er ferdigstilt, vil de ikke bli slettet av de ordinære 

opprydningsjobbene som går i forbindelse med dagsslutt. 

 

Vanligvis vil vi bruke dette bildet til å spørre på innkjøpsordre som ikke er ferdigstilt. Derfor 

er det som standard avhuket øverst i skjermbildet for Vis kun ordre som ikke er ferdig levert. 

Men det er også mulig å spørre på ferdigstilte ordre ved å fjerne avhukingen på dette valget. 

Da vil du kunne få fram alle ordre som finnes i systemet ut fra de søkekriteriene du angir.  
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Spørre på handlevogner 

Meny: Spørrebilder> Innkjøp>Spørre på handlevogner 

 

Ved å spørre på handlevogner med status 31 får du sett hvilke handlevogner som venter på 

godkjenning. Du kan enten ved å redigere kolonnene eller scrolle til høyre se hvilken 

overordnet saksbehandler sakene ligger hos. Dette er også nyttig å vite hvis en godkjenner er 

fraværende og du lurer på om det ligger ubehandlede saker hos vedkommende.  

 

 

 

Spørre på signaturlogg 

Meny: Spørrebilder>Spørring på signaturlogg.  

 

Signaturloggen viser hvem som har registrert/godkjent en handlevogn og hvem som har tatt 

varemottak på varene. Hvem som har behandlet fakturaen vises i fakturabehandlingen og der 

vises også hvem som har behandlet ordren. Det er ikke sikkert at det er rekvirentens 

overordnede som har gjort selve godkjenningen av ordren. Det kan være utført av en person 

med tilgang til de samme konteringsbegrepene og samme fullmakter som overordnet 

saksbehandler. 
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Slette en handlevogn 

Dersom du har behov for å slette en handlevogn som har gått feil (for eksempel at en bruker 

uten overordnet saksbehandler har prøvd å gå inn på Webben) kan dette gjøres via 

programmet Spørre på handlevogner. Handlevognnummeret finner du ut av feilmeldingen 

som vedkommende fikk. Ved f.eks å legge dette nummeret inn under Ordrenummer på 

søkelinjen i griden får du opp ordren. (Her har vi bare søkt fram ordre i status 0:30 laget av 

rekvirent ODDAG).  

 

 

Vis Ordre (Registrere bestillingskladd) 

Trykker du deretter Vis ordre kommer dette bildet opp. 

 

 

Her er det en knapp for å slette ordren. Deretter kan vedkommende prøve å gå inn i Web på 

ny dersom feilen som førte til stoppen er korrigert. 
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SLETTERUTINER 

Noen ganger er det behov for å rydde i basen og slette uaktuelle data. Programmene for dette 

ligger i menyen under Avansert/Sletterutiner.  

 

 

Skrive ut artikkel sletteforslag 

Meny: Avansert>Sletterutiner>Skrive ut artikkel sletteforslag 

 

 

Dersom du huker av for Sett slettekode på artikler som kan slettes, settes en kode på artiklene 

for at de kan slettes om alle kriteriene for sletting ellers er oppfylt. Om avhuking ikke er på 

vises kun om artiklene kan slettes eller ikke. 

 

Sette slettekode på artikler 

Meny: Avansert>Sletterutiner>Sette slettekode på artikler 

 

I dette programmet kan du manuelt sette slettekode på artiklene. Du kan også velge knappen 

Artikler med merke for å få frem alle artikler som har slettekode for så å vedlikeholde dem. I 

dette eksemplet har ingen artikler merke foreløpig. 
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Velger du knappen “Merk flere” får du dette bildet opp og kan gjøre utvalg: 

 

 

 

Du kan da gjøre utvalg for å sette slettekode på alle artikler fra en bestemt leverandør eller 

alle artikler på en avtale eller alle artikler med for eksempel slettekode eller fra til 

artikkelnummer eller en kombinasjon av disse. 

 

Etter at rapporten er kjørt kan resultatet se slik ut: 
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Du kan da fjerne merke på alle ved å bruke knapp og deretter selektere ved å velge Vis Alle. 

Hvis du merker noen manuelt, kan du se hvilke du har merket ved å trykke Artikler med 

merke eller utskrift for å skrive de ut. 

 

 

 

Slette artikler 

Meny: Avansert>Sletterutiner>Slette artikler 

 

Dette er rapporten som sletter artiklene: 
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Du får en utskrift over hvilke artikler som er blitt slettet som følge av kjøringen.  

 

Slette kunde og leverandør fra knytning mot eHandel 

Meny: Avansert>Sletterutiner>Slette kunder og leverandører 

 

Det er knytningen mot eHandel som slettes for angitt kunde eller leverandør, ikke selve 

reskontroopplysningene. Disse må eventuelt slettes i Økonomiselskapet. I stedet for å slette 

tilknytningen vil det ofte være riktig å sperre kunden/leverandøren i stedet.  

 

Leverandøren kan sperres ensidig i eHandel, for eksempel hvis det er en leverandør som en 

ikke lenger har avtale med, men der det kan finnes fakturaer i omløp i økonomisystemet. Da 

hindrer du nye bestillinger eller bruk av leverandøren som diverseleverandør på 

fritekstbestillinger. Eller dersom en leverandør er opprettet flere ganger og du skal unngå 

bestilling og betaling mot feil reskontro fra eHandel. 

 

Meny: Grunndata>Reskontro>Leverandørparametre eHandel 
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Sperrer du leverandørreskontroen under reskontro generelt, vil effekten være sperring også 

for Økonomi/Fakturabehandling. Dette bør bare skje etter avtale med Økonomiavdelingen. 

 

   

SKIFTE LEVERANDØR PÅ ARTIKLER 

I noen tilfeller kan det være behov for å flytte artikler fra en leverandørreskontro til en annen, 

for eksempel hvis det er blitt lest inn artikler mot en feil reskontro.  

  

Meny:Avanser>Skifte leverandør på artikler 

 

Rutinen utføres ved å velge ut den eksisterende leverandøren, lager, hoved-/undergruppe osv. 

for å spesifisere hvilke artikler du ønsker å flytte. Når du har begrenset til den/de aktuelle 

verdiene, og velger Start utplukk vil systemet angi hvilke artikler du har klargjort for flytting 

slik at du kan se over at dette er som ønsket. Deretter angir du i nederste del av bildet hvilken 

leverandør og eventuell avtale du ønsker å knytte artiklene til i stedet.  
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SLETTE INNKJØPSAVTALER 

 

Innkjøpsavtaler kan gjøres inaktive ved at en endrer avtalestatus til Passiv. Videre kan en 

slette avtalen ved å merke avtalen og deretter trykke knappen Slett.  

 

Meny:Innkjøpsplanlegginsrutine>Innkjøpsavtaler>Vedlikehold innkjøpsavtaler 
 

 

Ved å høyreklikke på en avtale kan du endre artikkelkode på alle artikler på avtalen, f eks 

sette dem til utgått for at de ikke skal være synlige på webben. 
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ENDRE STATUSVERDI PÅ ORDRE 

Meny: Avansert>Endre statusverdi på ordre/faktura 

 

 

Dette programmet må brukes med forsiktighet og bare etter at du har kontaktet kundestøtte. 

Det er ingen kontroller på statusendringene og det kan medføre feil i basen om det endres fra 

– til feil statuser. Programmet XTYPE-A0 må ligge med None i standardtilgang i 

Brukeradministrasjon og bare systemansvarlig skal ha tilgang på det.  

 

Programmet er egnet til å rydde opp etter en konvertering eller når det er for mange gamle 

ordre i systemet med feil status.  
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FOR NOTATER 

 

 


