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Inledning 
I version x.70 av Vitec Hyra är några av de stora nyheterna att det finns stöd för det nya filformatet 
PEPPOL BIS Billing 3 för Svefaktura. I formatet kan man även skicka med bilagor. En avbetalningsplan 
kan numera inaktiveras manuellt för att sedan kunna lägga upp en ny och samtidigt ha kvar 
historiken. Avbetalningsplanen blir även automatiskt inaktiv även om den blir slutbetald i förtid. I 
kontavstämningslistan kan man nu markera flera konton samtidigt för att underlätta sin avstämning. 
 
Läs mer om detaljerna nedan. 
 
 

Inställningar/Grunddata 
Avvikande SMS avsändare på ägare 
Det finns nu möjlighet att ange avvikande SMS avsändare på ägare. Vid utskick av SMS hämtas 
avsändare i första hand från ägare och i andra hand från systeminställningarna, 
Inställningar>Systeminställningar>Epost & sms.  
 
Om alltså ingen ägarspecifik SMS-inställning angivits används den generella SMS-användaren från 
Systeminställningar. 
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Loggning Objektstyp 
Det finns nu loggning på grunddata Objektstyp så att det går att spåra när ändringar görs på en 
objektstyp, dess kontovärden och dess koddelsvärden (Grunddata>Objekt>Objektstyper). 



Nyhetsdokument Vitec Hyra – Version 1.70 – mars 2019  

 

 

 5 

   

 
 
 

Loggning Objektstypsgrupp 
Det finns nu loggning på Objektstypsgrupper, vilket innebär att ändringar man gör under 
Grunddata>Objekt>Objektstypsgrupper numera loggas. 
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Förbättrad prestanda i Alternativ-inställningar 
Prestandan när man öppnar dialogen för att redigera Alternativ-inställningar har förbättrats, så att 
det inte längre tar lika lång tid att öppna dialogen. 
 
 

Förbättrad prestanda i Mediadebitering 
Prestandan när man läser in mediadebiteringsfiler och skapar avgifter från förbrukningar har 
förbättrats. 
 

Kontrakt 
Kontraktsammanställning 
Rapporten Kontraktsammanställning har setts över för de olika kolumnerna för summering av olika 
avgifter enligt följande. 

 Hyra – alla avgifter som är markerade som ”Hyra” men som inte är fastighetsskatt, rabatt 
eller tillägg. 

 Fastighetsskatt – alla avgifter som är markerade som ”Fastighetsskatt”. 

 Rabatt – alla avgifter som är markerade som ”Rabatt” som inte är fastighetsskatt. 

 Tillägg – alla avgifter som inte är vare sig hyra, fastighetsskatt eller rabatt. 
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Kort sagt så ska varje avgift bara hamna en gång i en av kolumnerna. Tidigare hamnade avgifter 
markerade med både ”Hyra” och ”Fastighetsskatt” både i kolumnen ”Fastighetsskatt” och i 
kolumnen ”Hyra”. 
 
 

Bostadsrätter 
Bekräftelse av pantsättning 
Nu finns även lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen med i "Bekräftelse av pantsättning" 
vid utskrift. 

 
 

 

Fakturering 
Svefaktura - format PEPPOL BIS Billing 3 
Vitec Hyra stödjer nu filformatet PEPPOL BIS Billing 3 för Svefaktura.  
 
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura 

(e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor 

måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna 

ta emot dem. Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-

fakturor som följer den nya europeiska standarden. I Sverige heter standarden PEPPOL BIS Billing 

3 och rekommenderas av SFTI. Kravet på PEPPOL  gäller endast nytecknade avtal, vilka också kan 

avtalas till att faktureras via äldre e-fakturaformat.  

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
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Sammanfattande bild från SFTI:

(http://sfti.se/download/18.49c6803b166c56b0bb41063c/1540988285018/Tidslinje%20fo%CC%88r%20info%C

C%88rande%20av%20PEPPOL%20BIS%20Billing%203%20i%20Sverige-v2.pdf) 

 
Inställning för val av format för Svefaktura görs under Alternativ, Inställningar>Alternativ>Fil för 
Svefaktura. Det gamla formatet heter Svefaktura1.0. Om man inte gör något val gäller det gamla 
formatet. 

 
 

http://sfti.se/download/18.49c6803b166c56b0bb41063c/1540988285018/Tidslinje%20fo%CC%88r%20info%CC%88rande%20av%20PEPPOL%20BIS%20Billing%203%20i%20Sverige-v2.pdf
http://sfti.se/download/18.49c6803b166c56b0bb41063c/1540988285018/Tidslinje%20fo%CC%88r%20info%CC%88rande%20av%20PEPPOL%20BIS%20Billing%203%20i%20Sverige-v2.pdf
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Bifoga bilagor till fakturor i Svefaktura 
Vid export av Svefaktura med formatet ”PEPPOL BIS Billing 3” går det att koppla filer/dokument till 
fakturan som bifogas i fakturafilen. 
 

Dokumentkategori 

Filen/dokumentet måste tilldelas en dokumentkategori som har kategorityp satt till Fakturabilaga. 
 
Dokumentkategorier registreras under Grunddata>Dokumentarkiv>Dokumentkategori och måste 
tillhöra kategoritypen Fakturabilaga. 
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Koppla bilaga 

Du kopplar filer genom att redigera fakturan och lägga till dem under fliken Dokument. 

 
 
Dokumentet måste tillhöra en Kategori som i sin tur är kopplad till kategorityp ”Fakturabilaga” för att 
den ska följa med i Svefaktura-filen PEPPOL BIS Billing 3. 
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Det finns en ny kolumn i Reskontra-fliken ”Bilaga finns (Svefaktura)”, som visar med ett x om det 
finns en fil av kategoritypen ”Fakturabilaga”. Kolumnen visas genom höger-klick och välj ”Visa 
kolumn”. 
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Tänk på att det även går bra att redigera en faktura i dialogen Skapa direktfaktura (2/3) och då lägga 
in en bilaga innan du går till nästa steg för att distribuera. 
 

 
 

Tillåtna filformat 

Filformat som går att exportera är PEPPOL BIS Billing 3 

 .csv: Kommaseparerad textfil  

 .pdf: PDF-fil 

 .png, .jpeg och .jpg: Bildfil 

 .xls och.xlsx: Excel och OpenXML 

 .ods: OpenDocument 
 
Maximal storlek är 1 MB. 
 
 
 

Val av distributionssätt vid direktfakturering 
När man skapar en direktfaktura kan man numera välja bland flera distributionssätt. Man kan välja 
Lokal utskrift, E-post, Fil för extern utskrift och E-faktura. Det går bra att välja en eller flera.  
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 Om fakturan är kopplad till kontrakt får man förslag på samma distributionssätt som 
kontraktet har, annars föreslås Lokal utskrift (som idag).  

 

 Om man väljer e-post, hämtas e-post från kontrakt i första hand om fakturan är kopplad till 
kontrakt, annars person. Om ingen e-post finns registrerad, kan man inte välja det 
distributionssättet, utan måste i så fall kompletteras på personen eller kontraktet.  
 

 Hanteringen av e-faktura är ny och man kan välja bland de e-faktura-alternativen som finns 
på personen. Bara de som är kopplade till den aktuella ägaren visas som val. För kontrakt 
med e-faktura som distribution och att fakturan är kopplad till kontrakt, är det den e-faktura-
post som är kopplad till kontraktet som föreslås.  
 
För kontrakt med flera hyresgäster så visas alla hyresgästernas e-faktura-poster som val (om 
inte kontraktet har e-faktura som distribution, för då är det låst till den som är på 
kontraktet). 
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Menyval ”Visa decimaler tillfälligt” i fakturaunderlagslistan 
Det finns nu möjlighet att välja "Visa decimaler tillfälligt"  även i fakturaunderlagslistan i 
Reskontrafliken. Vid höger-klick i listan finns valet. 
 

 
 
 

Avbetalningsplan 
Inaktivera avbetalningsplan 
Det finns nu möjlighet att inaktivera en avbetalningsplan för att sedan kunna lägga upp en ny.  
 
Tidigare har man varit tvungen att radera en avbetalningsplan för att kunna lägga upp en ny, men nu 
kan man inaktivera den och sedan skapa en ny. På så vis har man kvar historiska avbetalningsplaner.  
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I reskontrafliken finns det möjlighet att visa kolumnerna ”Aktiv avbetalningsplan finns” och ”Inaktiv 
avbetalningsplan finns”.  
 
I kolumnen Fakturatyp visas ”Faktura med avbetalningsplan” om det finns en aktiv avbetalningsplan. 

 
 
 

Automatisk inaktivering 
Om en hyresgäst betalar av sin avbetalningsplan i förtid så inaktiveras avbetalningsplanen automtisk 
numera. Tidigare har man varit tvungen att göra detta manuellt. Avbetalningsplanen får status 
”Slutbetald”. 
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Rapporter 
Kontoavstämningslista - flera konton 
Kontoavstämningslistan har förbättrats genom att man numera kan välja flera konton 
(Redovisning>Kontoavstämningslista). Tidigare kunde man bara välja ett konto i taget, men nu finns 
det möjlighet att välja flera konton för att underlätta sin avstämning. 
 
Tänk på att om man gör ett stort urval gällande objekt och tidsperiod, samt många konton kan det 
resultera i att hämtningen av data tar lång tid. Längst ner i rapporten finns det en förloppsrad 
(progress bar) som visar hur många % av datat som har hämtats. 
 

 
 
 

Vissa rapporter uppdateras manuellt  
Nedan rapporter laddas inte upp automatiskt, utan man har möjlighet att  ange sina urval först och 
sedan klicka på "uppdatera" för att data ska hämtas. 
 

 Åldersfördelad saldolista 

 Detaljerad hyresgästförteckning 

 Reskontrarapporter – samtliga 
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Ägar- och fastighetsnummer i rapporter 
Nedan rapporter har gåtts igenom och kompletterats med kolumnerna Ägarnummer och 
Fastighetsnummer i listvyn, där de saknades.  
 
De nya kolumnerna är dolda och kan visas genom att man höger-klickar och väljer ”Visa kolumn”. 
Kolumnerna hamnar i rätt ordning vilket innebär att du behöver spara om kolumnerna om de har 
sparats i en annan ordning.  
 
Omflyttningsrapporten har förutom ägar- och fastighetsnummer kompletterats med 
lägenhetsnummer (Lantmäteriets lgh nr). 
 

 Avstämningsunderlag frivillig skattskyldighet  

 Åldersfördelad saldolista 

 Reskontrarapporter 

 Kontraktssammanställning 

 Omflyttningsrapport – Även kompletterats lägenhetsnummer 

 Intressentlista 

 

Förändrad beräkningsmetod i Värderings- och 

uthyrningslista 
Beräkningsmetoden i värderings- och uthyrningslistan har förändrats för att beloppen för de olika 
avgiftstyperna och kategorierna bättre ska stämma överens med vad som faktiskt faktureras.  
 
Om en avgift gällt bara en del av vald tidsperiod har avgiftens årsbelopp räknats om för att stämma 
överens med antalet dagar i vald tidsperiod som avgiften gäller. Detta blev dock missvisande 
eftersom man fakturerar lika stort månadsbelopp för februari som för januari, trots att februari är 
kortare. Numera räknas först antalet hela perioder som en avgift gäller, och till detta läggs de 
perioder där avgiften bara gäller för en del av perioden. 
 

Integrationer 
Vitec Ekonomi - automatisk avstämning mot Vitec Hyra 
På dashboardet i Vitec Ekonomi får du nu information om status på din reskontraavstämning. För 
tillfället stödjer vi avstämning av  

 Leverantörsreskontra i 3L Pro 

 Kund – och hyresreskontra i 3L Pro 

 Reskontra från Vitec Hyra (hyresfakturor och direktfakturor) 
 
Notera att automatiskt avstämning mot Vitec Hyra enbart fungerar om ni använder integrationen 
mellan systemen. Om ni av någon anledning importerar redovisningen via SIE4-filer så kommer den 
automatiska avstämningen inte att fungera mot Vitec Hyra.  
 
För mer detaljer: Vitec Ekonomi x.70 Nyhetsdokument.pdf 

http://help.fastighet.vitec.net/VitecEkonomi/News/x.70/Vitec%20Ekonomi%20x.70%20Nyhetsdokument.pdf

