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Nyheter Total 2014 
 
 
Klientregister 
 
Lettere tilgang til Fjernhjelp: Ikonet for «Fjernhjelp» er nå også tilgjengelig fra menybåndet i 
klientregisteret i tillegg til inne fra klienten.  
 
 

Saldobalanse 
 
Direkteimport fra økonomisystem: Siden distribusjon av Total 2013 har nye økonomisystemer med 
integrasjon kommet til. Dette gjelder: E-conomic og Xledger.  
 
Automatiske posteringer tilbake til økonomisystemet: Nå importerer vi ikke bare tall inn i 
årsoppgjøret fra økonomisystemet, men vi eksporterer også tilleggs-/sluttposteringer automatisk fra 
årsoppgjøret til fil. Denne filen kan enkelt leses inn i økonomisystemet, slik at man ikke trenger å 
punche posteringene manuelt.  
 
Eventuelle justeringer kan gjøres i økonomisystemet før endelig bokføring. 
 
 

 
 
 
 
Nye standardkonti for jordbruk: 
I Totals standardkontoplan har vi lagt til noen nye standardkonti, knyttet til jordbruk: 

• 1470 Buskap (jordbruk) 
• 1475 Selvproduserte varer 
• 1478 Rein pelsdyr (kun NO1) 

 
De nye kontiene medfører endring i hvordan side 1 på næringsoppgaven fylles ut for klienter med 
behov for beløp i næringsoppgavens post 0150-0160 vedr jordbruk. 
 
Total 2013: Man registrerte full saldo på STD-konto 1420 Beholdning varer under tilvirkning, for 
senere å registrere inn «herav»-beløp i grønne felt rett i næringsoppgaven. 
 
Total 2014: Aktuelle konti kobles mot de nye standard-kontiene, og vil deretter bli automatisk korrekt 
håndtert på side 1 på næringsoppgaven. 
 



Ny standardkonto i forbindelse med tilvirkningskontrakter: I tilknytning til Tilvirkningskontrakter 
under arbeid (post 21- 23 i RF-1217) har det blitt opprettet en ny konto 1539 «Tilvirkningskontrakt 
løpende avregning». Denne kontoen er koblet til post 21 i RF-1217, samt at kontoen er synlig under 
spesifikasjonen til linjen «Prosjekter under arbeid» i Forskjeller-bildet. Regnskapsmessig er kontoen 
koblet til kundefordringer i næringsoppgaven og i årsregnskapet. 
 
 
Bruttofortjenesteberegning - tjenester: Ved å legge til nye standard konti i kontoplanen vedrørende 
tjenester foretar programmet nå en mer korrekt bruttofortjenesteberegning. Følgende nye STD konti er 
lagt til: 
 

• 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 
• 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 
• 3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområder 

 
Konti koblet mot de nye STD-kontiene vil ikke bli tatt med i bruttofortjenesteberegning, bl.a. i post 
0250 på side 1 i næringsoppgaven, samt i analyserapporter. 
 
Endring fra feilmelding til advarsel: Dersom konto 2050 eller 2080 ikke stemmer med saldo fjorår, 
fremkommer det en melding nederst i saldobalansen. I de fleste tilfeller skal denne meldingen 
behandles som en feilmelding, og forholdet korrigeres. Avvik som eventuelt oppstår, kan f.eks være 
fusjoner etc. Vi velger derfor nå i stedet å gi en advarsel (gul trekant). Det vil også fremkomme en 
tekst om at dersom årsaken til avviket er kjent, kan man se bort i fra meldingen. 
 
 

Tilleggsposteringer 
 
«Vis kontoplan» – justering av høyde: Når man klikker på menypunktet «Vis Kontoplan» i bildet 
for Tilleggsposteringer får man tilgang til hele kontoplanen. Etter ønske fra brukere er det nå mulig å 
regulere høyden på denne dialogen, slik at man kan se flere konti samtidig hvis man har god plass på 
skjermen. 
 
 
Noter 
 
Note 1 og 2 endret navn til «Note anleggsmidler»: Nytt navn med litt mer beskrivende tekst. 
Kommandoen finner du fortsatt på menybåndet under Noter. I tillegg er faneoverskriftene endret: 
 
Note 1 = Varige driftsmidler 
Note 2 = Immaterielle eiendeler  
 

Total Notesenter 
 
Stadig flere brukere ser nytten av å ta i bruk Total Notesenter, hvor man får generert automatiske 
notesett som oppdateres fortløpende med notehenvisninger i årsregnskapet. 
 
Støtte for - (strek) i formelsummeringer: Enkelte brukere benytter - (strek) for å illustrere at en celle 
ikke har noe beløp. Det er derfor nå lagt til funksjonalitet som også muliggjør summering med - (strek) 
i bunnen av noten. 
 
Felt med kontokobling med mulighet for valg av - (strek): I de feltene hvor man skal summere har 
man nå også visningsmulighet med – (strek) i stedet for 0. Denne muligheten er også til stede når man 
linker inn kontoer.  
 



Parentes () rundt negative tall: På tilsvarende måte som for regnskap/balanse er det nå også 
mulighet til vise negative tall med parentes i noter ved linking til klientkonto/standardkonto. 
 
Nye feltverdier i variabelbanken: En 
del brukere ønsker å tilpasse sine egne 
noter, men samtidig bruke automatikken 
som ligger i systemet. Når man klikker 
på «Felt» på menybåndet i notesenteret 
får man tilgang til forskjellige 
automatiske felter i variabelbanken som 
man kan velge å sette inn i de aktuelle 
notene. Nye feltverdier for året er 
«Driftsresultat» og «Ordinært resultat 
før skattekostnad».  
 
 
 
 
 
Konti med saldo som standard: Dialog for kontolinker vises nå som standard kun med linjer som 
inneholder verdier, slik at bruker slipper å huke av for dette alternativet hver gang. 
 
 

Forskjeller 
 
Enklere redigering uten bruk av mus: I Forskjeller 01.01 og 31.12 har bruker måttet klikke med 
venstre mustast for å oppdage om et felt er redigerbart eller ikke. Nå åpnes feltet umiddelbart for 
redigeringsmodus, slik at bruker i større grad kan jobbe mer effektivt uten bruk av mus.  
 
Henvisning til poster i RF-1217: I bildet for Forskjeller 01.01 og 31.12 har det nå blitt lagt til en 
egen kolonne for posthenvisninger til ligningsskjema RF-1217. På den måten vil det nå være enklere å 
se hvilke poster i RF-1217 som den enkelte linje er knyttet til. Posthenvisningene vil fremkomme på 
alle linjer, slik at bruker lettere kan finne rett plass å registrere aktuelle beløp. I tillegg vil også 
henvisningene fungere som dokumentasjon på poster med beløp. 
 
Nytt menypunkt «Kontospesifisert»: Ved klikk på kommandoen «Kontospesifisert» på menybåndet 
åpnes alle underliggende kontokoblinger, slik at bruker enkelt får tilgang til nødvendig 
dokumentasjon. 
 
 



 
 
 
Skjule GRFS-tekst ifm utsatt skattefordel 31.12: I noten Midl. Forskjeller – Utsatt skatt/skattefordel 
i notesenteret fremkommer etter gitte kriterier teksten «Ut i fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke 
utsatt skattefordel på kr. …..». I tilfeller hvor dette kronebeløpet er marginalt sett i forhold til 
selskapets størrelse, ønskes denne teksten ikke vist i noten. I bildet for «Forskjeller 31.12» er det nå 
lagt til et nytt menypunkt «GRFS-tekst» hvor bruker har mulighet til å fjerne denne teksten. Den 
aktuelle teksten blir da fjernet både i Forskjeller og i noten. Selv om teksten fjernes i noten 
opprettholdes automatikken. 
 
 

Anleggsregister 
 
Driftsmiddelkartoteket har nå endret navn til «Anleggsregister», og er helt omarbeidet i forhold til 
tidligere versjoner. Dette gjelder da både i modulene for Årsoppgjør og Periode. Grunnprinsipper er 
beholdt, slik at bruker lett vil kunne kjenne seg igjen.  
 
En av tankene bak omarbeidelsen er å samle alle forhold knyttet til anleggsmidler på et sted: 
Anleggsregister, Avskrivninger, Avstemming mot regnskap og Noter. Den nye funksjonaliteten er 
tilgjengeliggjort med egne faner i anleggsregisterbildet.  
 
Avskrivning: I tilfeller hvor avskrivninger ikke er (eller kun delvis) ført i saldobalansen har man her 
mulighet til å angi antall måneder avskrivninger fra anleggsregisteret som skal bokføres i regnskapet, 
slik at bokførte avskrivninger vil stemme med sum avskrivninger ihht anleggsregisteret. 
 
Avstemming: I denne fanen får man en helhetlig oversikt over eventuelle differanser mellom 
anleggsregisteret og regnskapet. Du får også et hint om at noe er galt gjennom et rødt symbol i 
faneteksten. Avstemmingen viser både Bokførte verdier og Avskrivninger. Opplisting vises ned på 
kontonivå for å kunne finne årsak til eventuelle avvik så enkelt som mulig. 
 
Noter: Under denne fanen vises noter for Varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler, basert på 
innholdet i anleggsregisteret. 
 



Brukerdefinerte visningskolonner: Bruker står nå fritt til å velge hvilke kolonner som han/hun 
ønsker skal synes i anleggsregisteret. Man kan når som helst skru av og på de ulike 
visningsalternativene. 
 
Import/Eksport Excel: Det vil nå være mulig både å importere og eksportere anleggsregister til/fra 
Excel. Dette åpner for vesentlig enklere integrasjon med andre systemer og mulighet til å dele 
informasjon på nye måter. 
 
Rapport til Word/PDF: I tillegg vil det også være mulig å eksportere rapporter fra anleggsregisteret 
til både Word og PDF. 
 
 

 
 
 
 
Driftsmiddeldetaljer 
 
Nye hendelsesalternativer: I tillegg til støtte for Tilgang og Avgang er det nå også lagt til ny 
funksjonalitet i forbindelse med Tilskudd og Nedskrivning når det er behov for dette. 
 
Tilpasset visning avhengig av årets hendelser: For å kun vise relevante felt for hvert enkelt 
anleggsmiddel, er det mulig å skru forskjellige hendelsestyper av/på. Relevante felter for nedskrivning 
vises kun i de tilfeller hvor nedskrivning er vurdert aktuelt. Slik vises et mest mulig ryddig detaljkort 
med kun relevant informasjon. 
 
 

 



 
Ny avskrivningstype: Tidligere har det det kun vært støtte for lineær avskrivning i anleggsregisteret. 
Ved behov for saldoavskrivning har bruker vært nødt til manuelt å beregne og overstyre 
avskrivningsbeløpet. I Total 2014 er det nå også lagt til automatikk i utregningen ved valg av ny type, 
Saldoavskrivning (degressiv).  
 
Avgang/gevinstberegning: I det nye anleggsregisteret registrerer man inn avgang til salgspris. Total 
setter automatisk inn beløp i felt for avgang til kostpris og beregner gevinst/tap hensyntatt eventuell 
avskrivning i eierperioden. Bruker har mulighet til å overstyre forslagsverdi for eventuell gevinst. 
 
Eksportmuligheter: I bildet for detaljkort er det også ulike eksportvalg for Excel, Word og PDF, som 
gir deg mulighet til å eksportere detaljinformasjon om et enkelt anleggsmiddel. 
 
 

Lønn 
 
Helt nytt lønnsområde som gir bedre oversikt og kontroll. Tidligere har man måttet fylle ut skjema 
RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader mer eller mindre manuelt. Avstemmingen mot RF-1025 har 
også vært en manuell prosess. I Total 2014 er det nå kommet et nytt menypunkt «Lønn» under område 
for Regnskap. 
 
Hensikten med RF-1022 er å vise en avstemming mot tidligere innberettet informasjon via RF-1025, 
sett fra regnskapets/næringsoppgavens side. 
 
Når man klikker på kommandoen «Lønn» kommer man til nedenstående skjermbilde. Øverst i bildet 
vises en avstemming mellom RF-1022 og RF-1025.  
 
Tallmaterialet for RF-1025 kan enten importeres fra Altinn, eller registreres manuelt. I nedre del av 
bildet må man sette inn kontoinformasjon, slik at informasjonen til slutt stemmer med verdier fra RF-
1025.  
 
Basert på informasjon registrert og avstemt i dette arbeidsbildet, blir RF-1022 automatisk fylt ut. 
 



 
 
 

Varer 
 
Et nytt område for «varer» gir en utvidelse av funksjonalitet i forhold til tidligere dialog for 
«Beholdninger».  
 
Øverst i skjermbildet vises en generert oppstilling av regnskapsmessige og skattemessige verdier 
presentert på tilsvarende måte som på næringsoppgavens forside. 
 
  



Regnskapsmessige verdier 
For hver kategori av varer listes klientens beholdnings- og beholdningsendringskonti opp, med visning 
av foreløpig saldo. Dersom det er ønskelig å justere verdi pga ukurans eller andre årsaker, kan beløp 
registreres pr konto. Motkonto for posteringen(e) angis i en nedtrekksliste.  
 
Basert på verdijusteringene som gjøres, vil det genereres et oversiktlig posteringsbilag til regnskapet. 
 
Skattemessige verdier 
De regnskapsmessige verdiene blir overført til fane for skattemessige verdier, aggregert til gruppenivå. 
Siden man ikke får skattemessig fradrag for ukuransjusteringer, vil eventuelle slike justeringer 
automatisk bli tillagt den skattemessige verdien som foreslås. Du har som bruker mulighet til å foreta 
siste korrigeringer/vurderinger av den skattemessige verdien, før de endelige skattemessige verdiene 
overføres videre til næringsoppgave og midlertidige forskjeller. 
 

 
 
 

Import av styreinformasjon 
 
Nå kan man automatisk hente inn styreinformasjon i Total. Dette kan gjøres både fra 
klientopplysningsdialogen og område for Styre. 
 
Når man står i klientopplysningsdialogen og velger "Oppslag" importeres da både firmainformasjon 
og styreinformasjon fra Brønnøysundregistrene. 
 
Under område for Styre er det nå lag til en ny knapp for "Hent styre". Når man klikker på denne 
knappen importeres automatisk styreinformasjon i de aktuelle feltene både med navn og tittel. 
 
 
  



Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte 
 
Endringer i aksjelovens utbyttebestemmelser har også brakt inn nye begreper «tilleggsutbytte» og 
«ekstraordinært utbytte».  
 
Tilleggsutbytte er i praksis den gamle varianten av ekstraordinært utbytte, hvor man avsetter et utbytte 
som ligger innenfor det sist avlagte årsregnskapets utbyttegrunnlag, og ikke tidligere er disponert i 
form av utbytte på ordinær generalforsamling. Dette utbytte krever behandling i ekstraordinær 
generalforsamling, som før. 
 
Som følge av at et tilleggsutbytte, på samme måte som ordinært utbytte, skal vises under Overføringer 
under Resultatregnskapet, har vi implementert løsning for dette i under Opplysninger | Diverse | 
Disponeringer.  
 
Her finner du en egen fane for behandling av både tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. 
 

 
 
 

Ligningsskjema 
 
RF-1028 Selvangivelse: Ubenyttet godtgjørelse er ikke lenger aktuelt for årsoppgjøret 2014. Dette 
punktet er derfor blitt fjernet fra menypunktet «Skattemessig fradrag». 
 
RF-1147 Kreditfradrag, selskap: Skatteetaten har erfart at dette skjemaet er vanskelig å fylle ut. For 
å hensynta brukerne er store deler av skjemaet nå omarbeidet og implementert i Total. 
 
RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn: Skatteetaten har erfart at dette skjemaet er vanskelig å 
fylle ut. For å hensynta brukerne er store deler av skjemaet nå omarbeidet og implementert i Total. 
 
RF-1315: Nytt skjema 2014. Begrensning av rentefradrag mellom nærstående. 
 



Rapporter 
 
Ny funksjon – Kontospesifisert: Ofte kan det være ønskelig å se nærmere på de bakenforliggende 
tallene i de ulike skjermbildene. I Årsoppgjør har det nå kommet et nytt punkt på menybåndet - 
«Kontospesifisert». Denne kommandoen er tilgjengelig i følgende rapportbilder: 
 

• Årsregnskap (resultat/balanse) 
• Forskjeller 01.01 og 31.12 

 
 
Kontantstrømoppstilling med støtte for 
– (strek): Enkelte brukere ønsker å vise – 
(strek) på rapporter i stedet for 0. Denne 
funksjonaliteten er nå også lagt til på 
utskriften til kontantstrømoppstillingen på 
tilsvarende måte som for årsregnskapet. 
Har man haket for dette valget under Fil | 
Innstillinger | Regnskap vil dette nå da 
gjelde både for årsregnskapet og 
kontantstrømoppstillingen.   
 
 

Periode 
 
Total Periode har de to siste årene blitt betydelig oppgradert med blant annet resultatbudsjett og 
likviditetsbudsjett og fremstår i dag som effektivt og presentabelt rapporteringsverktøy. 
 
Endringene i aksjeloven gir nå større fokus på styrets ansvar for likviditeten i selskapet. Med Total 
Periode kan du enkelt estimere/budsjettere fremtidig likviditetsstrøm for klientene dine. Med 
utgangspunkt i resultatbudsjettet bygges det automatisk opp et forslag til likviditetsbudsjett. 
 
Nytt lanseringstidspunkt: Tidligere år har Total Periode blitt levert sammen med de andre Total –
modulene i desember. I og med at det de siste årene har blitt lagt inn funksjonalitet for budsjettering 
ser vi behovet for å kunne distribuere Periode tidligere på høsten. Total Periode 2014/2015 blir derfor i 
år levert allerede i oktober. 
 
 
Angi regnskapsperiode ved oppstart av klient: Når man starter 
opp en klient i Periode, må man nå også ta stilling til hvilket år man 
ønsker å arbeide med. Dette betyr at man kan benytte nyeste versjon 
av Periode også for de resterende periodene i 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Import/eksport av Resultatbudsjett fra/til Excel: Ved 
opprettelse av resultatbudsjett har man nå fått et nytt 
alternativ å velge blant som grunnlagsdata: Import fra 
Excel. Når det gjelder eksport til Excel er denne 
kommandoen tilgjengelig på menybåndet. Med denne 
funksjonaliteten blir bruker mer fleksibel i forhold til 
bearbeiding av dataene, samt integrasjon med 
økonomisystem. 
 
 
 
 
 
 
 
Endret navn fra Resultatregnskap til Prognose: I tillegg til dette har punktet for  prognoserapport 
blitt flyttet under fanen «Rapporter» på menybåndet.  
 
«Offentlig regnskap» to nye utskriftsalternativer: I utskriftsdialogen er det nå lagt til to nye 
alternativer for utskrift i forbindelse med rapporten «Offentlig regnskap». De nye valgene er 
«Eliminert, resultat hittil fjor, balanse hele fjor» og «Eliminert, resultat og balanse hele fjor». 
 
Ny funksjon – Kontospesifisert visning: Ofte kan det være ønskelig å se nærmere på de 
bakenforliggende tallene i de ulike skjermbildene. I Periode har det nå kommet et nytt punkt på 
menybåndet - «Kontospesifisert». Denne kommandoen er tilgjengelig i følgende rapportbilder: 
 

• Resultatrapport 
• Periodisert regnskap (resultat/balanse) 
• Akkumulert regnskap (resultat/balanse) 
• Offentlig regnskap (resultat/balanse) 
• Resultatbudsjett 
• Likviditetsbudsjett 
• Prognoserapport 

 
 
Fristille visningsformat på rapporter: I forbindelse med ønsket avrundingsformat øre, krone eller 
tusen står bruker nå fritt til å kunne justere visningsformatene individuelt for resultatbudsjett, 
prognose- og regnskaprapporter. 
 
Nytt – Resultatbudsjett akkumulert: Tidligere har det kun vært mulig å vise/printe resultatbudsjettet 
periodisert. Etter ønske fra våre brukere er det nå også laget funksjonalietet for resultatbudsjett 
akkumulert både for visning på skjerm og utskrift. 
 
Nye utskriftsalternativer for «Resultat denne periode»: 
 

• Med fjor og avvik 
• Med budsjett og avvik 
• Med fjor, budsjett og avvik 

 
Sette alle rader til M eller R: På menybåndet til resultatbudsjettet er det nå lagt til to ny menypunkter 
for å kunne sette alle rader til manuelle (M) verdier eller benytte regnskapstall (R) i en og samme 
operasjon. Man kan når som helst endre på individuelle linjer ved å høyreklikke på aktuell linje. 
 



«Kontospesifisert» – nytt utskriftsvalg: I utskriftsdialogen vises nå et nytt alternativ for 
kontospesifisert utskrift. Dette valget gjelder for følgende rapporter: 
 

• Resultat denne periode 
• Resultat akkumulert 
• Resultat periodisert 
• Balanse 
• Resultatbudsjett periodisert 
• Resultatbudsjett akkumulert 
• Resultat med budsjett akkumulert 
• Resultat med budsjett periodisert 
• Prognose 
• Kontantstrømanalyse 
• Likviditetsbudsjett 

 
 
Aksjebok 
 
Nye hendelser:  

• Skattefri fusjon/fisjon med utenlandsk selskap 
• Flytting av selskap til og fra Norge 
• Bytte av aksjer med selskap utenfor EØS 

 
Utgåtte hendelser: 

• Avgiftpliktig arv/gave med skattemessig kontinuitet 
 
Endring hendelser: 

• «Avgiftsfri arv/gave med skattemessig kontinuitet» endres til «Arv/gave med skattemessig 
kontinuitet». 

 
Poster som utgår: 

• Post 7 Overkursfond i denne aksjeklassen 
 
Nye kontroller: E-post er nå blitt et obligatorisk felt ved innsendelse til Altinn. I tillegg er det lagt til 
flere andre typer kontroller for å unngå feilrapportering til Altinn.  
 
Årsuavhengig skjema: I forbindelse med avvikling av selskap må man også sende inn 
aksjonærregisteroppgaver umiddelbart etter avvikling. Det betyr at i Aksjebok 2014 kan man nå velge 
inntektsår 2015 for innsendelse av denne type selskap. Denne funksjonaliteten vil være tilgjengelig så 
snart aksjonærregisteret åpner opp for dette på nyåret. 
 
Støtte for nedlasting av prefilldata for flere aksjeklasser: Tidligere år har det vært mulig å hente 
prefilldata av aksjonæropplysninger for selskap med kun en aksjeklasse. Aksjonærregisteret har i år 
tilgjengeliggjort funksjonalitet med støtte for flere aksjeklasser som nå er implementert i Aksjebok 
2014. 
 
  



Ny rapport- Sluttseddel: I forbindelse med hendelsene kjøp og salg er nå mulig å generere en 
sluttseddel for de involverte aksjonærene. 
 

 
 
 
Aksjonærliste med filtermulighet for dato: I tilfeller hvor det er hyppige bevegelser inn/ut med 
aksjonærer er det praktisk å kunne kjøre ut status for aksjonærlisterapporten pr. en gitt dato. En slik 
valgmulighet er også høyaktuell i forbindelse utarbeidelse av noter for klienter pr. 31.12.  
 

 
 
  



Altinn 
 
Endringer i forbindelse med forenklet IFRS: De fleste enheter følger regnskapsloven, og skal 
krysse av for dette ved innsendelse av årsregnskap til Altinn. Dersom selskapsregnskapet er satt opp 
etter internasjonal standard, IFRS, skal dette angis. Unntaksreglene for små foretak kan da ikke 
brukes. Benyttes forenklet IFRS, skal det krysses av for Regnskapslovens alminnelige regler. 
 
I Altinn-veiviseren er nå valget for «Forenklet IFRS» fjernet. Har man krysset av for «Forenklet 
IFRS» på næringsoppgaven flyttes nå krysset automatisk til valget for Regnskapslovens alm. regler i 
Altinn-veiviseren. 
 
Importere klientliste og fjoråstall fra Altinn: Vi minner om hvor enkelt man kan importere både 
klientliste og fjorårstall fra Altinn ved oppstart av nye klienter 
Når man står ute i klientregisteret kan man gå på Fil | Importer | Klientliste fra Altinn. 
I Altinn II – løsningen er det lagt til rette for å kunne hente ut tidligere innsendte data fra arkivet i 
Altinn. Denne egenskapen har vi utnyttet til å kunne importere data fra fjorårets ligningsskjemaer for 
nye klienter som opprettes i Total. Den innebygde funksjonaliteten i programmet vil bearbeide disse 
dataene og oppkonstruere et ligningssett. Når alle fjorårstallene er på plass etter en slik import, vil man 
umiddelbart være klar for å lese inn årets saldobalanse fra økonomisystemet. 
 
Import av fjorårstall kan enten gjøres fra klientregisteret (flere klienter) eller innen fra en nyopprettet 
klient. 
 
For å få ut klientdata fra Altinn benyttes samme innloggingsmetode som ved import av preutfylte 
selvangivelsesdata. 
 
 

Konsern 
 
Bedre filtreringsmulighet ved søk av selskap: I dialogen for «Selskaper» har man mulighet til å 
legge til selskaper som skal inngå i konsernet. Når man klikker på Legg til-knappen får man en 
oversikt over hele klientlisten i Total. Her er det nå lagt til bedre søkefunksjonalitet, slik at bruker 
raskere finner aktuell klient. 
 
 

Maskinteknisk 
 
Hvilke Windows-utgaver kan Total kjøre på: Fra kunder og ASP-leverandører får vi ofte 
spørsmål om hvilke Windows-utgaver som Total kan kjøres på. Nedenfor finner du en liste: 
 

• Windows Vista 
• Windows 7 
• Windows 8 
• (Windows Server 2003) * se nedenfor 
• (Windows Server 2003 R2) * se nedenfor 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2 
• Windows Server 2012 
• Windows Server 2012 R2 

 
 
Total kjøres godt både på 32-bit og 64-bits utgaver av de nevnte versjoner. Windows 2008 R2 og 
Windows Server 2012 leveres kun i 64-bit utgave fra Microsoft.  



 
Viktig vedrørende Windows XP: Microsoft sluttet med brukerstøtte og publisering av 
sikkerhetsoppdateringer til Windows XP i april 2014. De to siste årene har vi gitt beskjed om at de 
som kjører Windows XP må oppgradere til nyere versjon før årsoppgjøret 2013. 
 
OBS! For årsoppgjøret 2014 vil det ikke være teknisk mulig å benytte Windows XP. 
Du må derfor før desember 2014 ha oppgradert dine maskiner til en nyere Windows-utgave. 
 
* Viktig vedrørende Windows 2003/2003 R2: Total 2014 kan ikke benyttes på Windows 
2003/2003R2 i terminalservermodus, kun som enkel filserver. Microsoft slutter med brukerstøtte og 
publisering av sikkerhetsoppdateringer til Windows 2003/2003 R2 i juli 2015. 
 
 


