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Inledning 
I version x.77 finns nu ytterligare ett identifieringsalternativ för elektronisk signering, hyresgästerna 
kan rita sina signaturer via till exempel en pekskärm när ett kontrakt skickas. Det finns också stöd för 
att skicka PDF-filer (istället för Wordmallar) för elektronisk signering. PDF-filer kan även användas vid 
utskick av standardbrev. Hanteringen för att registrera konstaterad kundförlust har gjorts om. Istället 
för att det skapas en kreditfaktura av typen "Konstaterad kundförlust" skapas det nu endast en 
betalning av typen "Konstaterad kundförlust". Två nya rapporter finns. Dels en som visar de 
hyresgäster som betalar senare än på förfallodatum, dels en rapport för avbetalningsplaner. Vid 
skapande av nytt kontrakt finns numera möjligheten att komma till dialogen ”Skriva ut kontrakt” 
direkt om du önskar.  

Kontrakt 
Skriv ut kontrakt vid skapande av nytt kontrakt 
Nu finns möjlighet att komma till dialogen ”Skriva ut kontrakt” direkt efter att ett nytt kontrakt 
skapas. Om det önskas behöver du bocka i ”Skriv ut kontrakt vid skapande av nytt kontrakt” under 
Inställningar->Alternativ->Kontrakt.  
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Fråga om fakturering vid skapande av nytt kontrakt 
När ett nytt kontrakt skapas får du en fråga om kontraktet ska faktureras. Om den frågan inte önskas 
kan du ta bort Bocken ”Fråga om fakturering vid skapande av nytt kontrakt” under Inställningar-
>Alternativ->Kontrakt.  
 

 
 
 

Ladda ner Wordmallar 
Det finns nu möjlighet att ladda ner Wordmallar i samband med att de används vid till exempel 
utskrift av kontrakt eller utskick av standardbrev. Särskilt bra för er som har vår molntjänst och inte 
tidigare har kommit åt Wordmallarna själva. 
 
Högerklicka på den mallen du vill spara ner och välj ”Ladda ner fil”. Välj i browsern var filen ska 
sparas. Du får sedan en bekräftelse på att filen har sparats, namnet på filen och i vilken mapp.  
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Uppsägning via Mina sidor – inställningar för e-signering 
Det finns nu inställningar för vilka identifieringsalternativ vid e-signering som hyresgästerna ska 
kunna välja mellan vid uppsägning från Mina sidor. Vilka identifieringsalternativ som är valbara styrs 
från Meny->Inställningar->Systeminställningar->Elektronisk signering. 
 
Dialogen för att välja uppsägningsmall har förbättrats, numera kan du välja mall från en trädstruktur 
istället. 
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PDF-fil vid E-signering och Utskick 
Det går numera att skicka PDF-filer för elektronisk signering samt vid utskick av standardbrev. 
 
Både i dialogen Utskrift av kontrakt och Utskick av standardbrev kan du ladda upp filer av formatet 
PDF. Tidigare fungerade det bara med Wordmallar, men nu stöds även PDF-filer. 
 

  
 

Elektronisk signering – Rita signatur 
Vid elektronisk signering finns det nu stöd för att låta hyresgästerna rita sin signatur via till exempel 
en pekskärm. Observer att det krävs några inställningar både i Vitec Hyra och i de kontraktsmallarna 
som ska använda sig av ”Rita signatur”. 
 

 
 

Signeringsruta 
En ”signeringsruta” representerar en ruta i ett dokument som ska e-signeras där en signatur ska 
skrivas in. Uppsättning för signeringsrutor som ska användas vid e-signering görs från Meny-
>Grunddata->Elektronisk signering->Signeringsrutor. 
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Fältbeskrivning 

Namn Namn på signeringsrutan. Måste vara unikt. Obligatoriskt fält. 

Mall/fil Den Wordmall eller den fil som signeringsrutan är kopplad till. Obligatoriskt fält. 

Signerande 
part 

Den signerande part som signeringsrutan är kopplad till, dvs. den signerande 
part som ska skriva in sin signatur i signeringsrutan. Obligatoriskt fält. 

Sida 
Den sida i Wordmallen eller filen som signeringsrutan är placerad på. Måste vara 
ett heltal större än 0. Obligatoriskt fält. 

Använd fast 
position 

Anger om signeringsrutan ska placeras ut i Wordmallen eller filen på en fast 
position, annars försöker systemet automatiskt hitta signeringsrutans placering 
genom att leta upp en ruta i vald Wordmall med samma namn som 
signeringsrutan. 

Avstånd från 
vänster 

(endast tillgänglig vid valet Använd fast position) Avstånd från vänster sidkant 
som signeringsrutan ska placeras på. Avstånd anges i procent av sidans totala 
bredd. Måste anges som ett decimaltal mellan 0 och 1. 
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Avstånd från 
topp 

(endast tillgänglig vid valet Använd fast position) Avstånd från sidans topp som 
signeringsrutan ska placeras på. Avstånd anges i procent av sidans totala höjd. 
Måste anges som ett decimaltal mellan 0 och 1. 

Bredd 
(endast tillgänglig vid valet Använd fast position) Signeringsrutans bredd. 
Bredden anges i procent av sidans totala bredd. Måste anges som ett decimaltal 
mellan 0 och 1. 

Höjd 
(endast tillgänglig vid valet Använd fast position) Signeringsrutans höjd. Höjden 
anges i procent av sidans totala höjd. Måste anges som ett decimaltal mellan 0 
och 1. 

 

Systeminställning 
Tillåtna identifieringsalternativ ställer du in under Inställningar->Systeminställningar. Om alternativet 
”Rita signatur” önskas användas behöver det väljas. ”Rita signatur” behöver också väljas tillsammans 
med ett minst ett annat av de andra alternativen.  

 
 

Uppsättning signeringsruta 
För att kunna använda identifieringsalternativet ”Rita signatur” krävs att man satt upp 
signeringsrutor. Detta kan göras på två olika sätt, antingen genom att placera en eller flera rutor i en 
Wordmall och låta systemet hitta rutorna och automatiskt meddela Scrive var signaturen ska skrivas, 
eller genom att ange en fast position i ett dokument och meddela denna position till Scrive. 
 
Identifieringsalternativet kan endast användas vid signering av kontrakt, och kan inte används för 
signering av ärenden eller för signering av dokument som läggs upp i dokumentarkivet. 

Lägg till signeringsruta i Wordmall 

Instruktionerna utgår från att Word i Office 365 används. För äldre version av Word kan andra sätt 
krävas för att lägga till en signeringsruta. 
I Wordmallen som ska användas måste en signeringsruta läggas till. Detta görs genom att lägga till en 
rektangel i dokumentet. 
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Rektangeln placeras där signaturen ska skrivas. Rektangeln bör vara stor nog för att en signatur ska få 
plats. Rektangeln ska placeras med layoutalternativet In Front Of Text (1). Om rutan placeras inuti en 
tabell måste rutans ankare (2) placeras utanför tabellen. Om rutan inte placeras i en tabell spelar det 
ingen roll var ankaret placeras. 

 
 
För att rutan ska hamna på rätt plats när dokumentet skickas till Scrive måste även de avancerade 
layoutinställningarna ändras. Detta görs genom att högerklicka i rutan och välja More Layout 
Options. 

 
 
Under fliken Position måste sedan Absolute position to the right of Page (1) väljas för horisontell 
position och samma sak (2) för vertikal position. 
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Slutligen måste rutan namnges. Detta görs genom att högerklicka i rutan och välja Edit Alt Text. 

 

 
 
Namnet som anges för rutan kommer sedan att användas av de signerande parterna. I det här 
exemplet döps rutan till ”Signatur”. 
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Skapa signeringsruta 

En signeringsruta skapas via Meny->Grunddata->Elektronisk signering->Signeringsrutor. I det här 
exemplet skapas en signeringsruta som hämtar information om signeringsrutans placering från en 
Wordmall. 
 
Fältet Namn (1) är dels en unik identifierar för signeringsrutan, det kan alltså bara finns en 
signeringsruta med samma namn i databasen, och används även för att hitta signeringsrutan i 
Wordmallen (när inställningen Använd fast position inte används). I detta exempel anges 
namnet Signatur eftersom det var det rutan i Wordmallen döptes till. 
Nästa steg är att välja den mall eller fil som signeringsrutan ska användas i. Eftersom 
inställningen Använd fast position inte används måste en Wordmall väljas. I detta exempel väljs den 
Wordmall som rutan lades till i (2). 
 
Varje signeringsruta kan kopplas till en specifik signerande part. I detta exempel är det hyresgästerna 
som ska skriva sin signatur i denna ruta, därför kopplas den signerande parten Hyresgäst (3) till 
signeringsrutan. 
 
När inställningen Använd fast position inte används så innebär sidan i fältet Sida (4) att 
signeringsrutan ska hittas på den angivna sidan. Systemet kan inte automatiskt avgöra vilken sida 
rutan är placerad på, bara vilken position rutan har på sidan. 
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Skapa signeringsruta med fast position 

Vill man inte använda en Wordmall som källa för det dokument som ska signeras kan man ange att 
signeringsrutan ska ha en fast position i dokumentet. Detta innebär att systemet inte kommer att 
försöka hitta signeringsrutans position automatiskt, utan att den position som anges av användaren 
kommer att skickas till Scrive. 
 
Även i detta fall är fältet Namn (1) en unik identifierar, men det behöver inte matcha något i det 
valda dokumentet. Det valda dokumentet kan vara både en PDF och en Wordmall. I det här exemplet 
används en PDF (2). 
 
Det är fortfarande hyresgästerna som ska skriva sin signatur i signeringsrutan, därför kopplas 
signeringsrutan till den signerande parten Hyresgäst (3). 
När inställningen Använd fast position (5) används så innebär sidan i fältet Sida (4) att 
signeringsrutan ska placeras på den angivna sidan. 
 
När inställningen Använd fast position (5) används måste man även ange hur signeringsrutan ska 
placeras på sidan. Detta görs i procent utav sidans totala storlek. Avstånd från vänster (6) anger hur 
långt från sidans vänsterkant som signeringsrutan ska placeras, i det här exemplet anges 0.2, vilket 
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betyder att signeringsrutan kommer placeras med ett avstånd av 20% av sidans totala bredd från 
sidans vänsterkant. 
 
Samma procentuella avstånd används för Avstånd från topp (7), Bredd (8) och Höjd (9). 
Signeringsrutan i det här exemplet kommer alltså att bli 20% så bred som sidan och 10% så hög som 
sidan. Det kan krävas lite testning för att få positionen att bli den önskade positionen. 

 
 

Använd signeringsruta 

För att använda en signeringsruta måste identifieringsalternativet på den signerande parten ändras 
till att en signatur ska ritas. Detta kan göras dels vid varje signeringstillfälle och dels via Meny-
>Grunddata->Elektronisk signering->Signerande parter. 
 
I det här exemplet ska signeringsrutan användas för alla hyresgäster som ska signera kontrakt. Därför 
väljs identifieringsalternativet Ingen + Rita signatur (1) som innebär att ingen extra identifiering krävs 
för att signera kontraktet, men att en signeringsruta kommer att användas där hyresgästen måste 
skriva in sin signatur. Om det dokument som skickas till Scrive inte innehåller en signeringsruta 
(inlagd enligt instruktionerna ovan) kommer dokumentet inte gå att skicka för elektronisk signering. 
Alla identifieringsalternativ som har "+ Rita signatur" aktiverar fliken Signeringsrutor (2). 
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Omräkning index 
Hanteringen av vilka avgifter som kommer med vid indexuppräkning har gjorts om. I den nya 
hanteringen är det de avgifterna som har samma uppräkningsmånad som det valda indexvärdets 
månad som kommer med vid uppräkningen. 
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• Det är alltså avgifternas uppräkningsmånad (1) som jämförs det valda indexvärdets månad 
(A) för att styra vilka avgifter som ska vara med i omräkningen. Om avgiften saknar 
uppräkningsmånad är det basmånaden (2) som matchar det valda indexvärdets månad.  

 

• Vilket fr o m-datum som den nya avgiften kommer få styrs inte längre i uppräkningsguiden, 
utan av avgiftens omräkningsmånad (3). 

 

• Det gäller enbart indexklausuler med regleringsperiod år. 
 
 
 

Fakturering 
Faktureringskontroll "Objekt utan momsregistrering" 
Det är nu möjligt att undanta vissa avgiftstyper från faktureringskontrollen "Objekt utan 
momsregistrering", genom en ny inställning på avgiftstyp. 
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Bocka i ”Undanta för faktureringskontroll” på avgiftstypen (Grunddata->Avgiftstyper) som inte ska 
vara med i kontrollen för objekt som saknar momsdatum men har avgifter med obligatorisk moms. 
 

 
 

Varning vid fakturering framåt i tiden 
Det finns nu möjlighet att få en varning om du fakturerar långt framåt i tiden.  
 
Under Inställningar->Alternativ och fliken Fakturering anger du hur många månader framåt i tiden 
som det är möjligt att fakturera innan en varning ska komma. Om ingen varning önskas anger du 0 
(noll). 
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Om det till exempel är angivet 10 månader och du försöker fakturera 11 månader framåt i tiden får 
du nedan varning. Du har då möjlighet att svara Ja för att fortsätta eller Nej för att avbryta. 
 

 
 
 

Reskontra 
Konstaterad kundförlust – ny hantering 
Hanteringen för att registrera konstaterad kundförlust har gjorts om. Istället för att det skapas en 
kreditfaktura av typen "Konstaterad kundförlust" skapas det nu endast en betalning av typen 
"Konstaterad kundförlust".  
 
Betalningen bokförs enligt konteringsregler för konstaterad kundförlust, som består av fyra nya 
kontotyper, två för hyresfakturor och två för direktfakturor. Du behöver registrera vilka konton som 
ska användas under Grunddata->Kontering->Kontovärden, fliken Övrigt. 
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Funktionen ”Konstaterad kundförlust” kommer du fortfarande åt genom att högerklicka på en 
faktura från reskontra-fliken. 
 

 
 
En dialog öppnas där du har möjlighet att ändra belopp och datum. Klicka sedan OK. 

 
 
 
Du får en fråga om du vill genomföra förändringen. 

 
 
 
Nedan är exempel på konteringsrader för en betalning på en konstaterad hyresförlust med moms. 
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Konstaterad kundförlust visas nu även i momsredovisningsrapporten i den månad som kundförlusten 
bokförts. Kundförlusten är alltså med som ett negativt belopp i kolumnen ”Att redovisa” i den 
månaden som betalningen är bokförd (inte i den månaden som fakturan är bokförd). 
 

E-fakturaanmälningar 
E-fakturanmälningar via inläsning av anmälningsfil fungerar nu för framtida kontrakt.  
 
Tidigare fanns det bara stöd för att läsa in anmälningsfiler för e-faktura på aktuella kontrakt, alltså att 
kontraktets startdatum har passerat, men nu fungerar det även för framtida kontakt. 
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Rapport Sena betalare 
Helt ny rapport som visar de hyresgäster som betalar senare än på förfallodatum (Reskontra->Sena 
betalare eller Rapporter->Sena betalare). 
 
Övre delen i rapporten visar personer med försent betalade fakturor. Den nedre delen visar 
fakturorna. 

 

Urval 

Förutom standardselekteringen kan du göra andra urval för vilka sena betalare som ska visas.  
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1. Datum fr o m och t o m visar endast fakturor med förfallodatum inom valt datumintervall. 
2. Ange minst hur många dagar försent betalningen på fakturan ska ha för att den ska vara med 

i urvalet. 
3. Minst antal fakturor som mottagaren har betalat försent. Vad som är försent utgår från 

angivet antal dagar för ”Minst antal dagar försent”.  
4. Rapporten kan även inkludera fakturor med förfallodatum inom valt datumurval som är 

obetalt och där förfallodatum är tidigare än dagens datum. 
5. Det finns möjlighet att styra vilka betalningssätt som rapporten ska ha med. Default är alla 

valda, men vissa betalningssätt kanske inte ska vara med, till exempel betalningssätt för 
krediteringar. Systemet kommer ihåg dina val till nästa gång du öppnar rapporten.  

6. Urval för Hyresfakturor och Direktfakturor. 
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7. Det möjlighet att filtrera på fakturor som har kravkod, anstånd, inkassomarkerad etc. 
 

Behörighet 

Det finns en egen behörighet för att få rättigheter till rapporten (Inställningar->Systeminställningar). 
Behörigheten finns under Hyra->reskontra i behörighetsträdet. 

 
 

Rapport Avbetalningsplan 
Ny rapport för att visa och hantera avbetalningsplaner. Den hittar du under Meny->Betalning-
>Avbetalningsrapport. 
 
Avbetalningsrapporten är kopplad till listmallar (Verktyg->Listmallar) så att du skapa egna/unika 
rapporter om det önskas. Rapporten visar de avbetalningsplaner som finns dels utifrån 
standardurvalet, dels utifrån datumurvalet. Valt datum i urvalet visar avbetalningsplaner med minst 
en avbetalning där inbetalningsdatumet enligt avbetalningsplan gäller. 
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En avbetalningsplan är markerad med röd text och har ett kryss i kolumnen ”Följer ej plan” om 
inbetalningar uteblivit eller betalats för sent. Genom att bocka i ”Visa endast avbetalningsplaner som 
ej följs” i urvalet visas endast dessa avbetalningsplaner. 
 
Det finns en egen behörighet för att få rättigheter till rapporten (Inställningar->Systeminställningar). 
Behörigheten finns under Hyra->Betalningar i behörighetsträdet. 
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BRF 
Utträdesdatum på överlåtelse 
Utträdesdatum på köpare för tidigare överlåtelser på en bostadsrätt visas numera och kan även 
redigeras vid behov. 

 
 

Behörighet 
Ny behörighet för att lägga till och koppla dokument  
Det finns nu en särskild behörighet för att lägga till eller koppla dokument. Användaren behöver inte 
längre ha behörigheten Dokumentadministratör för att kunna lägga till eller koppla dokument. 
Behörigheten finns under Gemensamt->Dokumentarkiv i behörighetsträdet. 
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Smått och gott 
Beloppsgräns på intressenters påverkar inte krav  
Kännedomskopior på påminnelse/krav till intressenter tar nu inte längre hänsyn till intressentens 
beloppsgräns. Intressenten får numera en kopia oavsett vad som är angivet i beloppsgräns, bara 
intressenttypen är inställd för att få en kopia på krav. 
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Betald moms visas mer korrekt 
Nu syns inte längre moms på överbetalningar på fakturor. Momsen döljs på dessa för att inte visa 
mer moms än som finns på fakturan. 
 
 

Ny inställning för Raindance faktura 2 
En ny inställning för bokföringsexportformatet Raindance faktura 2 har lagts till, som kan aktiveras 
för att inkludera ett unikt kund-ID per kundrad i exportfilen. 

 
 
 

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

• Prestandan vid skapande av nummervärden, vilka skapas till exempel vid fakturering och 
omräkning av avgifter, har förbättrats. 
 

• Prestandan för att hämta fakturor för hyresgäster till Mina sidor har förbättrats. 
 

• Distribution av fakturor via e-post har stabiliserats. Körningen delas automatiskt upp i buntar 
om 100 fakturor. Detta innebär att anrop till webbtjänsten kommer föras med 100 fakturor i 
taget, vilket gör att varje enskilt anrop kommer ta kortare tid och att det blir tydligare hur 
lång tid av processen som är kvar. 
 

• Prestandan vid import av betalningar har förbättrats. 
 

• Prestandan har förbättrats när personer ska hämtas via kontrakt. 
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Loggning 
Fortsatt arbetet för att förbättra loggning grunddataregistrerarna, så att det är möjligt att se när och 
av vem som gjort förändringen. 

Fakturastatus 

Loggning har införts på grunddata Fakturastatus. 

 
 

Nyckeltyper 

Loggning har införts på Nyckeltyper (Grunddata->Objekt->Nyckeltyper). 
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Nyckelstatus 

Loggning har införts på Nyckelstatus (Grunddata->Objekt->Nyckelstatus). 

 
 

In- och avflyttningstyper 

Loggning har införts på In- och avflyttningstyper (Grunddata->Kontraktsdata->In- och 
avflyttningstyper). 
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