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Inledning 
I version x.71 av Vitec Hyra har ett antal olika funktioner och förbättringar gjorts. Några av nyheterna 
är att du kommer åt Vitec Kunskap med nyhetsfilmer, kurser, webbinarier mm direkt från Vitec Hyra. 
Med hjälp av en inställning kan du få en uppsägningsvarning för valda intressenttyper. Det finns 
numera möjlighet för att begränsa träffar vid sökning på personnummer avseende antal tecken. Om 
du vill kan du behålla betalningssättet autogiro på kontrakt om det kommer en e-faktura anmälan.  
 

Inställningar/Grunddata 
Antal tecken för personnummer i personsöken 
Det finns nu system- och användarinställningar för att begränsa träffar vid sökning på personnummer 
till ett antal tecken mellan 2 och 6. 
 
Det har tidigare skett förändring på hur många tecken man behöver fylla i när man söker på 
personnummer. I föregående version var det 2 tecken och tidigare har det varit 6 tecken. Eftersom 
behovet ser olika ut för olika företag eller för olika användare, har vi infört en systeminställning samt 
användarinställning för att kunna välja hur många tecken man behöver fylla i för att få träff.  
 
Under Inställningar->Systeminställningar och fliken Visningsalternativ kan du ange minst antal tecken 
för att få träffar på personnummer vid sökning. Det går att välja en siffra mellan 2 – 6. default är det 
6 tecken. Det går också att välja avvikande inställningar per användare, Inställningar-
>Användarinställningar.  
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Behåll autogiro vid e-fakturaanmälan 
Det finns en inställning som man kan slå på om man vill behålla autogirot vid en e-fakturaanmälan.  
 
Om hyresgästen har betalningssätt autogiro när en e-fakturaanmälan registreras kommer autogirot 
vara kvar på kontraktet om man har valt det under Inställningar->Alternativ. 

 

 

Loggning Avgiftstyp 
Loggning har införts på grunddata Avgiftstyp. Detta medför att man kan se när något på en avgiftstyp 
har ändrats och vem som har gjort ändringen.  
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Loggning Vakanstyp 
Loggning har införts på grunddata Vakanstyper för att man ska kunna se när en vakanstyp har lagts 
till, förändrats eller tagits bort. (Grunddata->Kontraktsdata->Vakanstyper) 
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Testa FTP-inställningar 
Det finns nu en knapp för att testa om en FTP-inställning är korrekt eller inte (Inställningar->Redigera 
FTP-inställningar). Det gör man genom att skicka en enkel textfil till FTP-servern. Om testet lyckades 
skapas det en textfil med namnet vitecftptest.txt. 
 
Tänk på att textfilen (vitecftptest.txt) behöver raderas manuellt efter att testet har genomförts.  
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Testa SMS och E-post 
I dialogen systeminställningar, fliken E-post & SMS finns nu två nya knappar för att test att skicka e-
post och SMS. 
Inställningar->Systeminställningar, E-post & SMS. 
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Massredigering av objekt 
Det finns nu en multiredigeringsfunktion av Objekt i Grunddata->Objekt->Objekt. Om fler än ett 

objekt markeras i fönstret till vänster visas en multiredigeringsflik i fönstret till höger där det 

möjlighet att redigera värden för Objektens Fr o m datum, Objektens T o m datum, Bofond, Spärr 

samt sätta datum för stopp av registrering av ärende från Arena.  

Det är de objekt som är markerade i fönstret till vänster som kommer att påverkas vid redigering. 

Observera att om Fr o m eller T o m datum sätts till datum där det finns ett aktivt kontrakt kommer 

man att få frågan om man vill kreditera eventuella fakturor. Väljer man att gå vidare, krediteras 

fakturor utanför datumintervallet och avgifter stängs automatiskt. 
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Förbättrad meny för att koppla värdenycklar 
Högerklicksmenyn för att i trädvyn koppla värdenycklar har justerats för att fungera bättre eftersom 
många alternativ finns till en värdenyckel.  
 
Istället för utfällningsmenyer för val av värdenyckel används nu en ny dialog där alla värdenycklar till 
vald entitet i trädet kan ses och kopplas om. 
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Vitec Kunskap 
Nu kommer du åt Vitec Kunskap direkt från Vitec Hyra. Dels får du information om att ny version har 
installerats och möjlighet att klicka dig vidare för att se nyhetsgenomgången på det som är nytt i 
versionen. Dels kan du komma åt Vitec Kunskap från menyer. 
 

Versionsnyheter 
När du loggar in i Vitec Hyra första gången efter en versionsuppgradering, får du information om att 
ny version har installerats. Du har också möjlighet att klicka på Nyhetsgenomgång för att se vad som 
är nytt i versionen. Alternativt klicka på Stäng för att logga in i Vitec Kunskap senare.  
 
Den här informationen kommer bara första gången du loggar in efter att ny version har installerats. 

 
 
 

Hjälp-menyn 
Från Hjälp-menyn finns det möjlighet att klicka sig vidare till Vitec Kunskap och Nyhetsfilmer.  



Nyhetsdokument Vitec Hyra – Version 1.71 – maj 2019  

 

 

 11 

   

 

  



 Nyhetsdokument Vitec Hyra - Version 1.71 – maj 2019 

 

 

12  

  

Kontraktsfliken 
Från kontraktsfliken finns det numra en Vitec Kunskap-ikon i menyraden  
för att du enkelt ska kunna komma till kurser, lathundar, filmklipp och 
webbinarier som är kontraktsrelaterade.  
 
Nyhetsfilmerna kan alla se, men för att få tillgång till hela Vitec Kunskap 
behöver du ha ett abonnemang. 

 

 

 

Kontrakt 
Uppsägningsvarning för intressenter 
Det finns nu möjlighet att får en varning/upplysning vid uppsägning av ett kontrakt om att det finns 
en viss intressenttyp på kontraktet. Det är ni som ställer in vilka intressenttyper och kan t ex vara av 
intresse att bli upplyst om att det finns en God man på kontraktet. 

 
 
Om man vill får en uppsägningsvarning ställer man in det på intressenttypen (Grunddata-
>Kontraktsdata->Intressenttyp). 
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Man får fortfarande en varning om det finns en deposition som inte är återbetald eller en 
andrahandsuthyrning.  
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Utskrift Standardbrev från kontrakt 

Resultat för e-post  

Nu visas tydligare feedback vid utskrift av standardbrev från ett enskilt kontrakt, i form av bland 
annat en ny resultat-flik. 
 
I resultat-fliken ser man vilka som har fått e-post och vilka som eventuellt inte har fått, samt 
information varför det har misslyckats. 
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Välja datum 

Det är nu möjligt att välja ett specifikt datum vid utskrift av Standardbrev från ett specifikt kontrakt. 
Det framgår också att valt datum ändras ifall man väljer att skriva ut standardbrevet för en hyresgäst 
eller intressent som slutat gälla eller som börjar gälla i framtiden. 
 

 
 
Datumet påverkar bland annat vilka avgifter som kommer att visas i de bokmärken som gäller för 
avgifter.  
 

Förbättrad prestanda vid Utskick standardbrev 
Om man har ett större urval vid utskick av standardbrev (Meny->Utskick->Standardbrev) kunde det 
ta väldigt lång tid. Det har nu förbättrats så att det går betydligt fortare. 
 
 

Fakturering 
Välja förfallodatum i fakturaflödet 
När man anger ett eget förfallodatum i fakturaflödet så görs inte längre någon justering av datumet 

med hänsyn till helgdagar och bankfria dagar. Vid fakturering av högst 3 månader kan du här sätta 

specifika förfallodatum för respektive period.  
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Om man t ex väljer förfallodatum den 2019-06-30 som är en söndag kommer det att bli det datumet. 
Tidigare justerades det till en bankdag, men nu blir det precis det datumet du väljer. 

 
 
Inställningar på kontraktet övertrumfar fortfarande valet i fakturaguiden. Justering med antal tar 
fortfarande hänsyn till antal dagar från valt datum och i det fallet tas sedan hänsyn till att välja 
bankdagar, precis som det står på info-i på kontraktet. 
 
Om man har valt minst antal dagar på Alternativa inställningar, fungerar det på samma sätt som 
innan. Alltså att man lägger till minst antal dagar på dagens datum och fortfarande tas hänsyn till 
bankdagar. 
 
Det finns ett informations-i som förklarar ovanstående. 
 

Reskontra 
Markera flera rader i kreditera fakturaunderlag 
Det går nu bra att markera flera rader samtidigt vid kreditera fakturaunderlagsrader. Detta 
underlättar om man har många fakturaunderlagsrader på en faktura och t ex bara vill kreditera en 
rad. Då kan man markera flera rader för att gör samma val på alla raderna.  
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Bokföringsexport 
Bokföringsexport Agresso reskontra 
Flera nya inställningar för formatet Agresso Reskontra har införts (Inställningar->Alternativ-> 
Bokföringsexport - kopplingar för Agresso reskontra). 

 
 

 Köpref 
Inställning för vilken koddel som ska användas som köparreferens i fakturafilen. Tidigare 
hämtades alltid referenskod N1 med tillhörande kontering. Har inget alternativt angetts så 
används referenskod N1. 
 

 Undanta kredit 
Inställning för att undanta kreditfakturor från exporten. 
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 Motpart, fliken Fakturafil 
Generell inställning för att identifiera vilken koddel som är motpart. 
Angiven koddel med tillhörande referenskod används i både kund och fakturafilen för 
uppgifter om motpart. Det innebär att inställningen måste sättas om man vill använda 
motpart i exporten. 
 

 Motpart, fliken Kundfil 
Inställning för motpartskontering i kundfilen.  
Ersätter bocken Motpart. Om den nya inställning har angivits så används istället den. 
 
Valbara alternativ är 
1. Motpart version 1 

Ersätter den gamla inställningen för motpart i kundfilen. Taggen Relation läggs in i 
kundfilen med tre värden 

a. Motpart och värde från kopplad koddel. Saknas inställning för koddel motpart 
används N1. 

b. AJ och värde från inställning för Kundnrgrupp. 
c. XU och värdet PRINT. 

 
2. Telefonfält nr 7 

Taggen Telephone7 läggs till under adress i kundfilen med värde från angiven koddel. 
 
Observera att koddel för motpart måste anges på fliken Fakturafil. 
 

 Motpart (gammal), fliken Kundfil 
Gammal inställning för motpartskontering i kundfilen. Ersätts av ny inställningen Motpart. 
Om den nya inställningen har angivits så används istället den. 
 
Inställningen gör att taggen Relation läggs in i kundfilen med tre värden 

o N1 och värde från kopplad koddel 
o AJ och värde från inställning för Kundnrgrupp 
o XU och värdet PRINT 

 
 

Bokföringsexport Agresso 
Det finns en ny inställning ”Verifikat. Text” för Bokföringsformatet Agresso (Inställningar->Alternativ-
>Bokföringsexport - Kopplingar för formatet Agresso). 
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Inställningen används för att styra verifikationstext för transaktioner i exportformatet Agresso. I filen 
berörs fältet <agrlib:Description> under <agr:Transaction>. 

 
 

 Nytt alternativ för  ”Verifikat. Text” är ”Objektnamn”. Tidigare blev det alltid 
”Integrationsnummer”. 

 Om inget alternativ är valt så används ”Integrationsnummer”. 

 Vid alternativet ”Integrationsnummer” kombinerat med inställningen 'Verifikation per 
faktura' så läggs istället verifikationsnummer i fältet verifikationstext. Övriga alternativ ger 
alltid det valda alternativet. 
 

Rapporter 
Värderings- och uthyrningslistan – förändrad 

beräkningsmetod 
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. 
 

Smått och gott 
3L Pro’s logotyp 
Vitec Hyra har uppdaterats med 3L Pro’s nya logotyp. 
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Krediteringsinformation till Mina Sidor 
Krediteringsinformation för fakturor går nu över till Mina Sidor för eventuell vidare hantering. 
 

Kravkörningsguiden 
Nytt utseende på kravkörningsguiden. Man klickar numera på ”Hämta fakturor” för att se vilka 
fakturor som kan krävas. Urvalen finns dessutom på höger sida för att följa standarden i systemet. 
 

 


