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Inledning 
Några av nyheterna i version x.75 av Vitec Hyra är att det nu är möjligt att ange antal, enhet och à-
pris på direktfakturor, som t ex arbetade timmar eller antal kolli av en vara. Antalet och à-priset 
ligger sedan till grund för de fakturaunderlag som utgör direktfakturan och visas när direktfakturan 
distribueras. I standardselekteringen kan du välja att inkludera även stängda fastigheter och stängda 
objekt, på samma sätt som du har kunnat göra för stängda ägare. Du kan registrera standardtexter 
för fraser som ofta skrivs samt signatur. Dessa kan du sedan använda vid utskick. Utskick har även 
kompletterats med möjlighet att skicka e-post till flera personer, utan att behöva inkludera en 
brevmall. 
 

Inställningar/Grunddata 
Söka på personers noteringar  
För att förbättra hastigheten på sökningen (outlooksöken) efter objekt, fastigheter eller personer 
görs inte längre sökning mot personers noteringar. Vill du att sökningen ska ta hänsyn till noteringar 
på personer finns istället en ny inställning som du kan bocka i när sökningen görs. 
 
Om du vill söka bland personernas tidstyrda noteringar, fäll ner den utökade sökpanelen och välj Sök 
i noteringar på person. Den utökade sökpanelen behöver vara nerfälld för att de utökade 
sökkriterierna ska gälla.  

  
 
 

Stängda fastigheter och objekt i standardselekteringen 
Det går nu även att välja att inkludera stängda fastigheter och stängda objekt i standardselekteringen 
precis som du tidigare har kunnat välja att inkludera stängda ägare.  

 
 
Valen syns längst ner till höger i standardselekteringen. Samtliga rapporter har dessa alternativ ur-
bockade som standard. Det innebär att även de rapporter som tidigare har visat stängda fastigheter 
default, nu måste aktivt väljas om de ska inkluderas. Dina val kommer sedan systemet ihåg för dig 
nästa gång du öppnar just den rapporten. 
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Förvalda distributionssätt 
Distributionssätten E-post med bifogad PDF-faktura och SMS har lagts till i Alternativ-dialogen bland 
kontraktsinställningarna för "Förvalda distributionssätt". 
 
I version x.74 kom två nya distributionssätt för fakturor, E-post med bifogad PDF-faktura och SMS. 
Dessa finns nu att också välja bland Förvalda distributionssätt, valet föreslås på nya kontrakt. 
Avvikande inställningar kan göras på ägare. 
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FTP-inställningar 
Kravet på att ange ett lösenord vid uppsättning av SFTP har tagits bort (Inställningar->FTP-

inställningar). 
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Loggning fastighet 
Loggningen på fastighet har förbättrats avseende allmänna uppdateringar, nämnare och 
beskrivningar (Grunddata->Fastighet). 
 
 

Utskick 
Skicka E-post 
Det går nu att skicka e-post till flera hyresgäster och intressenter utan behöva bifoga filer. Det är en 
egen guide och fungerar precis på samma sätt som Utskick Standardbrev utan brevmallar. Skicka E-
post finns som ett nytt menyval under Utskick. 
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Det finns en behörighet för att använda guiden, läs mer under Behörigheter. 
 

Standardtexter 
Du har nu möjlighet att lägga in texter som är ofta förekommande i ett register. Dessa standardtexter 
går sedan att välja från Utskick Standardbrev, Skicka E-post, Skicka SMS samt i Särskilda 
bestämmelser på kontraktet. 
 
Registret för standardtexter finns under Grunddata->Standardregister. Användaren behöver 
behörighet för att redigera dessa, läs mer under Behörigheter. 

 
 
Ange för vilken eller vilka applikationer standardtexten ska tillhöra genom att välja kategori. 
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De olika kategorierna: 

 SMS  
Kan användas i meddelanderutan för Skicka SMS. 

 E-post  
Kan användas i meddelanderutan för Skicka e-post. 

 Standardbrev 
Kan användas i meddelanderutan för Standardbrev. 

 Särskilda bestämmelser 
Kan användas i textfältet för särskilda bestämmelser på Redigera kontrakt. 

 
Från respektive applikation kan du sedan högerklicka och välja ”Lägg till standardtext…”. 

 
 
Från listan väljer du sedan vilken standardtext du vill använda. 
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E-postsignatur 
Det finns möjlighet att lägga till e-postsignaturer som kan användas vid utskick. 
 
E-postsignatur läggs upp under Inställningar->Systeminställningar->E-post och SMS. 
Du anger den text som ska föreslås som signatur vid utskick via e-post. Endast text kan anges, inga 
bilder eller filer kan bifogas. Det går att ange specialfält (bokmärken) för att automatiskt hämta 
uppgifter från inloggad användare. Användarens uppgifter finns under Systeminställningar-
>Användare.  
 
Följande specialfält kan användas: 

 [namn] 

 [tel_hem] 

 [tel_arb] 

 [tel_mobil] 

 [epost] 
 

 
 
Signaturen föreslås i meddelanderutan från utskick e-post. Det går också bra att högerklicka och välja 
”Lägg till e-postsignatur…”.  
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Fakturering 
Distributionsguiden  
Det är numera tydligare hur många fakturor som kommer att distribueras för respektive 
distributionssätt. Dels ser du hur många fakturor som faktiskt kommer att distribueras och hur 
många som har det distributionssättet i urvalet, fast de inte kommer att distribueras eftersom det 
inte det distributionssättet är valt.

 

 

Direktfakturering  - enhet, antal och à-pris 
På direktfakturor finns nu möjligheten att ange antal och à-pris av fördefinierade 
faktureringsenheter, som t ex arbetade timmar eller antal kolli av en vara. Antalet och à-priset ligger 
sedan till grund för de fakturaunderlag som utgör direktfakturan och visas när direktfakturan 
distribueras. 

Faktureringsenhet 

Om du vill använda enheter på dina direktfakturor, behöver först enheter registreras under 
Grunddata->Faktura->Faktureringsenheter. 
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Visningstexten anger hur faktureringsenheten kommer att se ut när den skrivs på fakturan. 
Visningstexten kan kompletteras med följande bokmärken. 

 [antal] – Anger antalet enheter som faktureras 

 [pris] – Anger à-priset som är valt 

 [moms] – Anger texten ”exkl. moms” om fakturaunderlaget är markerat med moms 
 

Om ingen visningstext anges används standardvärdet ”Antal: [antal], à-pris: [pris] kr [moms]” istället. 

 
 
 
Du behöver ha rättighet för att hunna redigera faktureringsenheter, se avsnitt: Behörigheter 
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Avgiftstyper 

Du behöver markera vilka avgiftstyper som ska använda faktureringsenheter på direktfakturan, bocka 
i Använd faktureringsenhet som finns för tillgängliga för direktfakturering. Då finns det möjlighet att 
ange förvald faktureringsenhet och à-pris. Om inget förvalt à-pris anges används 
faktureringsenhetens värde om det har angetts. Det värdet syns i så fall i parantes. Annars går det 
bra att ange à-priset manuellt vid varje fakturering. 
 

 
 

Skapa direktfaktura 

När nya faktura skapas och fakturaunderlag läggas till (steg 2/2) finns det möjlighet att fylla i 
faktureringsenhet, à-pris och antal för de avgiftstyper som har det valet. 
 
Meddelandet på fakturaunderlaget fylls i automatiskt utifrån inställningarna på faktureringsenheten. 
Det ett förslag och du kan justera texten om du önskar. 
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Fakturablanketten är inte förändrad, utan det är i kolumnen för fakturaunderlagets meddelande som 
texten visas.  
 
Exempel på faktura: 
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Kontrakt 
Uppsägningsvarning för andrahandshyresgäster 
Uppsägningsvarningen som gäller andrahandshyresgäster har flyttats för att sammanfalla med 
uppsägningsvarningen som numera finns för alla intressenttyper som har inställningen 
"uppsägningsvarning".  
 
Uppsägningsvarningen kommer endast om andrahandshyresgästen (eller annan intressenttyp) gäller 
efter kontraktets t o m datum. Den kontrollen var inte möjlig tidigare för andrahandshyresgästen 
eftersom kontrollen kom tidigare och kontraktets t o m datum inte var angiven.  
Intressenttyper som har klassen Hyresgäst 2:a hand får uppsägningsvarning aktiverat vid 
uppgradering av den här versionen. Det går att ändra om så önskas. 
 

 
 
 
 

Uppsägning via Mina sidor 

Utan eller med e-signering 

Processen att säga upp ett kontrakt från Mina sidor har förbättrats genom att det nu finns möjlighet 
att göra uppsägningen utan elektronisk signering.  
 
Om elektronisk signering ska användas vid uppsägning av kontrakt via Mina sidor behöver valet vara 
markerat under Inställningar->Alternativ->Uppsägning via Mina sidor. Om e-signering är valt måste 
en mall för uppsägning anges. Denna mall skickas sedan automatiskt till hyresgästen som initierar 
uppsägning för e-signering. 



Nyhetsdokument Vitec Hyra – Version 1.75 – mars 2020  

 

 

 15 

   

 

 
 

Tidigare avflyttning/inflyttning 

Det finns även möjlighet att hantera tidigare avflyttning och inflyttning från Mina sidor, så att om en 
nuvarande hyresgäst önskar flytta innan det vanliga uppsägningsdatumet och den nya hyresgästen 
samtidigt önskar flytta in tidigare så kan systemet nu hjälpa till med att förtydliga detta. 
 
Om hyresgästen har lämnat önskemål om att flytta tidigare och det finns ett nytt kontraktsförslag 
från Mina sidor som sammanfaller med den avflyttades önskemål, kommer nedan information. För 
att kunna skapa det nya kontraktet med ett tidigare inflyttningsdatum behöver 
avflyttningskontraktet redigeras med det nya t o m datumet. Svara Ja på meddelandet så kommer du 
direkt till avflyttningskontraktet och kan redigera datumet. Sedan kommer du vidare till det nya 
kontraktet som ska skapas. 
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Exempel på hjälptexter som dyker upp vid fr o m datumet om kontraktet kommer från 
marknadssystem: 

 
 

 
 
 

Behörigheter  
Det finns nya inställningar för behörigheter och i det här avsnittet har vi samlat alla som är med i den 
här versionen.  (Inställningar->Systeminställningar->Roller).   
 

Redigera person 
Behörigheten för att redigera person har kompletterats med ytterligare rättighetsnivåer: 

 Redigera autogiro  

 Redigera e-faktura 

 Redigera adress 
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 Redigera dokument 
 

(Gemensamt->Personer) 

 
 
Tidigare inkluderades rättigheten att kunna redigera autogiro, e-faktura, adress och dokument om 
man hade ”Personregister” valt.  
 
De roller som redan har behörigheten ”Personregister” kommer att få de nya behörigheterna 
automatiskt vid uppgradering av den här versionen. Om du inte vill att rollerna/användarna ska ha 
dessa rättigheter, behöver du ta bort dessa. 
 
 

Faktureringsenheter 
Ny behörighet för att kunna redigera faktureringsenheter. 
 
(Hyra->Grunddata Hyra->Faktureringsenheter) 
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Fakturatexter 
Ny behörighet för att kunna redigera fakturatexter. 
 
(Hyra->Grunddata Hyra->Fakturatexter) 
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Standardtexter 
Rättigheter för att kunna redigera standardtexter (Gemensamt->Grunddata->Standardtexter). 

 
 
 

Utskick E-post 
En ny behörighet för att använda guiden Utskick e-post har skapats och vid uppgradering får alla 
roller med behörighet att skicka standardbrev också denna nya behörighet (Hyra->Skicka->E-post). 

 
 

Smått och gott 
Namn på SMS-avsändare vid fakturering 
När man anger avsändare för fakturor som ska distribueras via SMS kan man nu ange namn, t ex 
företagsnamnet, istället för bara ett telefonnummer (Inställningar->Alternativ->Fakturering). 
 
Ange vad som saka stå som användare på SMS som skickas från systemet. Minst 3 tecken måste 
anges för att avsändare ska visas korrekt för mottagaren. I enlighet med nuvarande regler för SMS är 
längd på avsändare begränsad till 11 tecken för text eller 15 tecken för telefonnummer. 
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Kvarboenderabatt – nytt utseende  
Nytt och snyggare utseende när man skapar kvarboenderabatter. 
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Godkänna betalningar – nytt utseende 
Utseende på dialogen för att godkänna betalningar (3/3) har förbättrats och fått samma utseende 
som andra dialoger. Antal betalningar och totalt antal belopp syns också längst ner i dialogen, både 
innan och efter att betalningarna har godkänts. 
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Autogiromedgivandefiler från Internetbank 
Stöd finns nu för att läsa in autogiromedgivandefiler från Internetbank som inte har radlängd 80. 
 
Enligt Bankgirots specifikation ska alla rader i filen för autogiromedgivande via Internetbank vara 80 
tecken lång. Men ibland när filerna hämtas och sparas ner händer det att avslutande blanksteg kapas 
bort och filen går då inte längre att läsa in i Vitec Hyra. För att underlätta inläsningen av filen har 
därför kontrollen av radlängd tagits bort. Allt annat måste fortfarande vara korrekt i filen. 
 
 

Felhanteringen förbättrad av fakturering via e-post 
Felhanteringen av distribution av fakturor via e-post har förbättrats för att det ska framgå tydligare 
varför en faktura inte gick att distribuera via e-post. 
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Intressenter ser anslag (noteringar) i Arena 
Aktuella intressenter som är kopplade till ett kontrakt och har möjlighet att logga in i Vitec Arena, ser 
de tidstyrda noteringarna (kallas Anslag i Arena). 
 

Intressenten ser följande noteringar:  

 Person - intressentens egna där noteringen är markerad med Synlig för 

hyresgäster/intressenter. 

 
 Kontrakt (som hyresgästen är kopplad till) 

 Objekt (som kontrakten som hyresgästen är kopplad till hör till) 

 
 

Prestandaförbättringar 
Löpande görs prestandaförbättringar i Vitec Hyra. Följande är gjorda i den här versionen. 

 Prestandan för att plocka ut Momsredovisningsrapporten har förbättrats. 

 Prestandan vid inläsning av autogiromedgivandefil från Internetbanken har förbättrats. 

 Prestandaförbättring i bokföringsexport av formatet Agresso. 

 Prestandan vid sökning av personer och objekt har förbättrats. 

 Prestandaförbättring vid godkännande av betalningar.  


