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Inledning 
Till version x.79 har förbättringar gjorts i fakturajournalsrapporten; betalningar kan inkluderas, 
rapporten kan styras med hjälp av listmallar och du kan även göra urval för en eller flera specifika 
personer i standardurvalet. Det finns en ”snabbknapp” för att e-posta enstaka fakturor till en 
mottagare. Kravhantering har förbättrats med avseende på kreditfakturor. Ytterligare avvikande 
inställningar på ägarnivå har införts, såsom tidigaste bokföringsdatum och fakturainställningar. Det är 
möjligt att skydda identitet även om kontraktet är fakturerat. 
 

Ägarinställningar 
Avvikande inställning tidigaste bokföringsdatum 
Det finns numera avvikande inställning på ägarnivå för Tidigaste bokföringsdatum (Redigera Ägare, 
fliken Bokföring). Datum hämtas i första hand från ägaren. Om inställnings saknas på ägaren är det 
datumet som är angivet under alternativa inställningar som gäller. 

 
 

Avvikande inställningar visas i egen flik 
Det finns en ny flik på Redigera ägare, som heter Inställningar. Den visar en lista på de inställningar 
som kan anpassas för ägarna under Meny->Inställningar->Alternativ. Rader markerade i svart är 
inställningar som avviker från grundinställningar.   
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Avvikande inställningar för fakturering 
Det finns numera möjlighet att lägga avvikande inställningar för fakturering på ägarnivå, som till 
exempel avsändare av e-post för fakturor (Alternativinställningar, fliken fakturering). 
 
Några fakturainställningar kan göras unika på ägarnivå. För att göra avvikande inställningar för en 
ägare kan du välja den ägaren i rullistan. Om ägaren inte har några avvikande inställningar sedan 
tidigare kommer du få frågan om du vill skapa avvikande inställningar utifrån grundinställningar. 
 
Ägare med avvikande inställningar är markerad med (*) i rullistan. De avvikande inställningarna 
kommer att användas i första hand. Om avvikande inställningar saknas på ägaren kommer 
grundinställningar användas. 
 
Avvikande inställningar för ägare kan tas bort genom att klicka på knappen med ett kryss, till höger 
om rullistan. 
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Fakturering 
E-posta faktura direkt från reskontrafliken 
Det är nu möjligt att skicka enstaka fakturor via e-post direkt från reskontrafliken till en mottagare. 
Ett snabbare och smidigare sätt för att e-posta enstaka fakturor.  
 
Du kan markera en eller flera fakturor, antingen väljer du ”E-posta faktura” eller ”E-posta faktura 
(ursprung)” från menyraden…

 
…eller genom att höger-klicka och välja från listan. 

 
Du får förslag på e-postinställningar som är angivna under alternativa inställningar (Meny-
>Inställningar->Alternativ->Fakturering). Det är inställningar för ämnesrad, meddelandeinnehåll, 
avsändarens namn samt e-post som kan föreslås. Det är ett förslag som kan ändras innan e-posten 
skickas. Kryss-rutan ”Bifogad PDF-faktura” innebär att PDF-fakturan bifogas i e-posten. 
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Välj mall för att få förslag på text från antingen Hyresfaktur med eller utan PDF-faktura, eller 
Direktfaktura med eller utan PDF-faktura. 
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När e-postinställningarna är klara klickar du på Skicka fakturor. Svara sedan Ja på frågan om du vill 
fortsätta. 

 
 
Resultatet visas i fliken Resultat, översta rutan visar vilka fakturor som har skickats. Den nedre visar 
vilka fakturor som eventuellt har misslyckats och varför. Händelsen loggas också på fakturan. 

 
 
 

Direktfaktura 

Avvikande e-postadress 

Det är nu möjligt att ange en avvikande e-postadress vid direktfakturering. E-postadressen föreslås i 
första hand från kontrakt och därefter från person. I fältet för avvikande kan du fylla i en valfri e-post. 
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I efterhand kan du redigera e-postadressen på direktfakturor. För detta krävs behörigheten Hyra-
>reskontra->fakturadress. 
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Ny kolumn - distributionsmetod 

Vald distributionsmetod visas nu i en kolumn när guiden skapa direktfaktura körs. 

 
 
 

Skriva ut ursprungliga Avbetalningsplaner 
Det går nu att även skriva ut avbetalningsavier med fakturans ursprungliga restbelopp, d v s det 
restbelopp som fakturan hade när avbetalningsplanen skapades.  
 
Det går att göra det dels från dialogen "Visa avbetalningsplan”. Kryssa i ”Ursprungligt restbelopp” 
innan distribution om detta önskas. 
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Dels från guiden "Distribuera avbetalningsfakturor". Kryssa i ”Ursprungliga avbetalningsavier” innan 
distribution om detta önskas. 
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Fakturaunderlagslista – ny kolumn för fakturameddelande 
Kolumn för Fakturameddelande har lagt till i listvyn för Fakturaunderlagslistan. Det är 
Fakturameddelanden som skrivs på fakturaraderna på en direktfaktura. 
 

Kontrakt 
Kontraktsskrivningsdialogen 
Det går nu att ändra bredden på blocken i kontraktsskrivningsdialogen. Med hjälp av de tre prickarna 
mellan blocken kan du justera de tre blocken till önskad bredd. 
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Skyddad identitet 
Det är nu möjligt att skydda ett kontrakt även om kontraktet är fakturerat, vilket tidigare inte gick. I 
övrigt är processen oförändrad. 
 
Du blir informerad om att kontraktet redan är fakturerats och att fakturorna kommer att få den nya 
personen som mottagare. Du blir också uppmanad att kontrollera betalnings- och distributionssätt 
eftersom nuvarande person tas bort helt. 
 

 
  

Avgifter 
Index – uppräkningsmånad 
Vid skapande/redigering av indexbaserade avgifter, har val av uppräkningsmånad justerats så att 
man nu anger År och Månad (till exempel 2021 oktober), precis som för Basmånad. Därför behöver 
inget värde finnas registrerad på vald månad (tidigare var man tvungen att registrera ett fiktivt värde 
på kommande perioder). 
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Undanta avgiftstyper till marknadssystem 
Det finns ett nytt alternativ ”Visa inte i Marknad” på avgiftstyperna. Alternativet exkluderar 
avgiftstypen från att visas i Marknadssystem. 
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Betalning 
Inbetalningsformatet ISO20022 
Det finns nu stöd för att läsa in betalningsfiler på formatet ISO20022.xml (CAMT.054) från 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
 
Filerna läses in från Meny->Betalning->Importera betalningar, precis på samma sätt som formaten 
BG Max och TotalIN. Vitec Hyra känner av vilket format som läsas in, så du behöver inte göra någon 
inställning. 
 
Vi rekommenderar att du vid övergång till nytt format testar att läsa in det nya formatet i god tid 
innan. 
 

Reskontra 
Kravhanteringen har förbättrats för kreditfakturor 
Påminnelse/Krav- och Inkassohanteringen har förbättrats med avseende på kreditfakturor. Det är 
endast resterande belopp som krävs oavsett om kreditering gjordes med betalning eller ej.  
 
 

Intern kommentar vid kreditering 
Vid kreditering utav en faktura är det nu möjligt att samtidigt ange en intern kommentar som 
hamnar på kreditfakturan. Tidigare fick du redigera fakturan efteråt för att registrera en kommentar. 
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Intressenter  
Redigera intressent 
Det är numera en ny layout för att redigera intressent. Dialogen för att redigera intressenter öppnas i 
en egen ruta.  

 
 

Behörighet 
Det finns nya behörigheter för att visa, lägga till, ta bort och redigera intressenter. De nya 
behörigheterna ärvs från rättigheten att redigera kontrakt, så hade man den behörigheten tidigare 
får man samtliga behörigheter för att redigera intressenter.  
 
Intressentlistan fanns tidigare, den är bara flyttad. 
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Bokmärken för intressenttyper 
Nu finns det bokmärken för varje intressenttyp. Det är samma bokmärken att välja på som det finns 
för generella intressenter, men nu går det att välja specifikt för respektive intressenttyp.  
 
Under Meny->Verktyg->Mallhjälp wordmallar finns det bokmärken för alla intressenttyper som du 
har upplagd under grunddata (Meny->Grunddata->Kontraktsdata-> intressenttyper). Om du lägger 
upp en ny intressenttyp kommer dess bokmärken dyka upp i Mallhjälpen. Expandera ”Intressenter” 
för att se alla bokmärken.  
 
De gamla bokmärkena för intressenter finns kvar. Först kommer de med inledande namnet 
”Intressent”, till exempel ”Intressent1_Namn”, ”Intressent1_Foramn”, o s v. Då skrivs alla 
intressenter oavsett intressenttyp. 

 
 
Byt ut siffran 1 mot 2, 3 osv om flera intressenter av samma typ vill skrivas ut.  
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Observera att bokmärken i Word enbart tillåter tecken A – Ö, a – ö, 0 – 9, samt _. Om du har en 
intressenttyp som innehåller andra tecken och den ska användas som bokmärken behöver namnet 
bytas ut. Till exempel fungerar varken intressenttypen ”<Namn>” eller ”1+1-avtal” eftersom namnen 
innehåller otillåtna tecken. 
 
Exempel på bomärken för intressenttypen Andrahandshyresgäst:

 
 
Du som vill använda de nya bokmärkena behöver justera Wordmallarna genom att lägga till önskade 
bokmärken. Alternativ kontakta Vitec för att beställa hjälp. 
 

Anledning till intressentkoppling 
Det finns nu möjlighet att definiera anledningar till att en intressent kopplas till ett kontrakt, till 
exempel orsaker till andrahandsuthyrning (Meny->Grunddata->Kontraktsdata-
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>Intressentanledningar). Dessa anledningar kan även skrivas ut i en Wordmall.

 
 
Registrera valfria anledningar genom att klicka på Ny. Fyll i namn på anledningen. Om texten på 
bokmärket ska vara något annat än namnet, fyller du i Visningstext. Om Visningstext är tomt är det 
namnet som skrivs i bokmärket. Ange även vilken Klass som anledningen gäller. Det är bara för de 
intressenttyper som har den klassen. 
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Anledningar kan skrivas ut i en Wordmall med ett nytt bokmärke ”Andrahanshyresgäst1_Anledning”.  

 
Om vald intressenttyps klass har anledningar upplagda, kan de väljas i rullistan i dialogen Redigera 
intressent.  
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Bokmärke intressents giltighetstid 
Bokmärken för att skriva ut en intressents giltighetstid har också lagts till. Dels för ”alla” intressenter 
”Intressent1_From” och ”Intressent1_Tom”. Dels för varje intressenttyp till exempel 
”Andrahandshyresgäst1_From” och ”Andrahandshyresgäst1_Trom”. 
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Hantering av intressenter för Arena-konton 
Det finns nu möjlighet att ta bort en intressents Vitec Arena-konto från Vitec Hyra. I dialogen 
Redigera intressent finns fliken Vitec Arena för de intressenttyper som tillåter arena-konto. Från 
fliken kan du skapa och ta bort konto. 
 
Det sker även en automatisk uppdatering av intressentens e-postadress i Vitec Arena om e-
postadressen uppdateras i Vitec Hyra.  
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Avbetalningsplan – bokmärken 
Avbetalningsplanen har fått nya bokmärken, samt några har bytts ut, för att det ska överensstämma 
med övriga dokuments bokmärken.  
 
OBS! De bokmärken som har fått nya namn behöver bytas ut i Wordmallen om de har använts. 
 

Nya bokmärken 
Avbetalningsplanen (Amorteringsuppgörelsen) har kompletterats med nya bokmärken. De nya 
bokmärkena framgår i mallhjälpen. 

 
 

Förändrade bokmärken 
Följande bokmärken har fått nya namn.  

Gammalt namn  Nytt namn 

Person_Fornamn Person1_Fornamn 

Person_Efternamn Person1_Efternamn 

Person_Adress  Adress_Gata 

Person_Potsnr  Adress_Potsnr 

Person_Postort  Adress_Postort 

Har du använt någon av de gamla bokmärkena i en avbetalningsmall, måste de bytas ut till de nya i 
Wordmallen. 
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Rapporter/Listmallar 
Fakturajournalsrapporten 
Flera förbättringar har gjorts för fakturajournalsrapporten. Det går nu att inkludera betalningar per 
faktura i rapporten. Rapporten går även att styra med en listmall. Du kan även göra urval för en eller 
flera specifika personer i standardurvalet istället för att välja ägare och fastigheter. 
 

Listmall 

Fakturajournalsrapporten går numera att styra med en listmall (Meny->Verktyg->Listmallar).  

 
 

Betalningar 

Bocka i valet ”Inkludera betalningar” om du vill visa gjorda betalningar på fakturorna. Om en faktura 
har mer än en betalning visa dessa i separat rader under fakturan. Det går även att bocka i ”Inkludera 
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fakturainformation på varje rad”, då inkluderas även information för rader som representerar en 
betalning. 
 

 

Urval person 

Fliken Personer finns numera med för att kunna göra urval på en eller flera personers fakturor.  

 
 

Omflyttningsrapporten 
Flera förbättringar har gjorts för omflyttningsrapporten. Det går nu att välja att endast de 6 
(YYMMDD) eller 8 (YYYYMMDD) första siffrorna i person-/organisationsnummer ska visas i PDF-
rapporten. Rapporten går även att styra med en listmall och fler nya kolumner. 
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Visa personnummer 

I PDF-rapporten kan du numera välja vilket format personnumret ska visas om du har valt att visa 
det. Med hjälp av rullistan finns formaten YYYYMMDD-XXXX, YYMMDD-XXXX, YYYYMMDD och 
YYMMDD. Formatet gäller enbart fullständiga svenska person-/organisationsnummer. Ingen 
formatering görs av t ex intressentnummer eller utländska personnummer. 
 
 

 
 

Listmall 

Omflyttningsapporten går att styra med en listmall. Detta görs under Meny->Verktyg->Listmallar. 
 
Rapporten har även kompletterats med fler nya kolumner. 

• Objektsnamn 

• Postort 

• Postnummer 
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Listmallar - kompletterats med Objektsnamn 
Följande rapporter har kompletterats med kolumnen objektsnamn. Så nu har du möjlighet att lägga 
till kolumnen bland alla rapporter som finns under Meny->Verktyg->Listmallar. 
 

• Avgiftsrapport 

• Förhandlingsunderlag 

• Intressentlista 

• Värderings och uthyrningslista 
 

OBS! Du måste lägga till de nya kolumnerna manuellt i listmallen för att de ska synas i rapporterna. 
 

 

Smått och gott 
Namnskyltar 
Utskrift av Namnskyltar har ändrats så att det bara är de kontraktets namnskyltar som skrivs ut om 
det finns ett lägenhetsnummer registrerat på objektet. Då undviks namn för de objekt som saknar 
lägenhetsnummer, som till exempel p-platser. 
 

Alternativa inställningar - Spara och Stäng 
Alternativa inställningar har förbättrats med Spara och Stäng-knappar. 
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Indexuppräkning - Nya kolumner 
Det har gjorts några förändringar i listan över avgifter i guiden för avgiftsändring index (Meny-
>Avgifter->Avgiftsändringar->Omräkning index). 
 
Följande kolumner har fått nya namn: 

• Kolumnen "Uppräknat" har bytt namn till "Ny uppräkningsmånad", kolumnen visar den nya 
avgiftens uppräkningsmånad. 

• Kolumnen "Uppräknat värde" har bytt namn till "Nytt uppräknat värde", kolumnen visar den 
nya uppräkningsmånadens indexvärde. 

 
Följande kolumner har lagts till i listan: 

• "Uppräkningsmånad", kolumnen visar avgiftens befintliga uppräkningsmånad, om sådan 
finns. 

• "Uppräknat värde", kolumnen visar avgiften befintliga uppräkningsmånads indexvärde, om 
sådant finns. 

 

Nytt namn på parameter i nyckelstatus 
Parametern "Hos hyresgäst" på nyckelstatus har fått nytt namn och heter numera ”Tillåt 

nyckelkvittens” så att det tydligare beskriver dess betydelse.  
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Loggning momstyper 
Loggning har nu införts på momstyper. 

 
 
 


