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Nyheter Total 2015 
 
 
 

Generelt 
 
Mulighet for å lukke faner individuelt: Etter hvert som man arbeider med de ulike bildene i Total 
økes raskt antall faner. Tidligere måtte man klikke på «Huset» for å lukke alle fanene. Nytt av året er 
at man nå kan lukke en og en fane ved å høyreklikke på ønsket fane. På bildet nedenfor vises de 
aktuelle alternativene for lukking. Man kan også lukke aktiv fane ved å benytte hurtigtasten Ctrl + F4. 
 
 

 
 
 
Passordbeskytte pdf-filer: Ved oversendelse av dokumenter på e-post fra Total har man nå mulighet 
til å passordbeskytte pdf-filene. I dialogen nedenfor kan bruker enkelt registrere inn et selvvalgt 
passord før han klikker på Send-knappen. Når mottaker åpner pdf-filen vil han måtte angi det aktuelle 
passordet for å få tilgang til innholdet i filen. Avsender kan på denne måten være mer trygg på at 
dokumenter som sendes ikke leses av personer uten tilgang til dette passordet.   
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Klientregister 
 
«Send på e-post» liste opp hvilke klienter forsendelsen inneholder: Hvis ikke avsender tidligere 
hadde gitt en beskrivende tekst om hva forsendelsen inneholdt, måtte mottaker selv klikke på 
filvedlegget for se hvilke(n) klient(er) det gjaldt. Gjennom opplistingen av klienter i e-posten kan 
dermed både mottaker og avsender (kopi) raskt får oversikt over innholdet i e-posten. 
 
«Nyheter Total 2015»: Før man går i gang med en ny årsversjon av Total bør man få en oversikt over 
alle endringer som har skjedd siden forrige årsversjon. Dette dokumentet er nå mer synlig enn 
tidligere ved at man kan klikke på linken «Klikk for å lese mer om nyheter i Total 2015» under sist 
brukte klienter i klientregisteret. Dokumentet er også fortsatt tilgjengelig under Hjelp-menyen inne på 
klienten. 
 
Ny kolonne for «Ansvarlig»: Man har nå mulighet til å legge inn navnene på de som er 
oppdragsansvarlige for de ulike klientene. Kolonnene i klientregisteret kan sorteres, slik at det er 
enkelt å få oversikt hvor langt i arbeidet hver enkelt medarbeider har kommet. 
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Saldobalanse 
 
Direkteimport fra økonomisystem: I Total 2015 har to nye økonomisystemer med integrasjon 
kommet til. Dette gjelder: Visma eAccounting og Visma.net Financials.  
 
 

 
 
 
Automatiske posteringer tilbake til økonomisystemet: Vi minner om at vi ikke bare importerer 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. 
 
På menybåndet i saldobalansen er det nå laget et nytt menypunkt for «Eksport». Under dette punktet 
finner man nå blant annet valget for «Posteringsbilag». Klikker man på dette valget kan man gå 
direkte til mappen hvor eksportfilen for aktuelt økonomisystem er lagret. Bruker slipper dermed å 
manuelt bla seg til den aktuelle mappen. 
 
Saldobalanseimport – varsel om differanse: Under import av saldobalanse gjøres bruker nå 
oppmerksom på om saldobalanse som leses inn inneholder differanse. Når bruker får et slikt varsel 
kan han velge om han vil fortsette importen eller avbryte for å korrigere før eventuell ny import. 
 
Denne varslingen vil gjelde både for systemer med direkteintegrasjon og for filbasert integrasjon. 
 
Endringer i Standard-konti 
 

 STD-konto 2360 Byggelån har endret kobling fra NO 2990 Annen kortsiktig gjeld til NO 2380 
Kredittinstitusjoner. 
 

 Ny STD-konto 2036 Stiftelsesutgifter 
 

 Ny STD-konto 1291 Leasing (Ikke skattemessig aktivert) 
 

 Ny STD-konto 2230 Leasinggjeld (Ikke skattemessig aktivert) 
 

 STD-konto 1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern endret kobling i NO 2 til ny 
post 1501. STD-konto 1500 har dermed endret tekst til «Kundefordringer eksklusive på 
selskap i samme konsern». 
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 STD-konto 1230 endrer tekst til «Varebiler, drosjebiler o.l. (saldogruppe c1)» og ny kobling NO 
2 post 1238 på grunn av splitt i saldogruppe c. 
 

 Ny STD-konto 1239 «Vogntog, lastebiler og busser (saldogruppe c2)».  
 
 

Noter 
 
Forenklet plassering av sideskift: Tidligere måtte man først forhåndvise notesamlingen, for så 
deretter å gå tilbake til notesenter for å sette ønsket sideskift for den aktuelle noten. Dette måtte man 
kanskje gjøre flere ganger før man ble helt fornøyd med resultatet på notesettet. 
 
Klikker man nå på forhåndsvisning av noter kommer man til nedenstående skjermbilde i Total. På 
venstre side haker du av for aktuelle noter som du ønsker å sette sideskift foran. Resultatet av 
sideskiftene du setter vil du nå kunne se umiddelbart i dokumentet til høyre. Denne nye 
funksjonaliteten tror vi vil spare deg for masse tid under arbeidet med årsoppgjøret. 
 
 

 
 
 
Forenkle tilbakestilling av systemnote: I de tilfeller hvor man har konvertert en systemnote til 
manuell note og igjen ønsker å benytte systemnoten, har man vært nødt til å slette noten for så å 
opprette den på nytt. 
 
Nytt i år er at man nå kan høyreklikke i notetreet på den aktuelle noten å velge «Tilbakestill». 
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Omskrivning av EK-note: Egenkapitalnoten i notesenteret er ny og forbedret. Det er lagt til nye kolonner 
for "Egne aksjer" og "Annen innskutt egenkapital". De aller fleste konstellasjoner håndteres ved hjelp av 
notens automatikk, også selskapets eventuelle dekning av stiftelseskostnader ved bruk av innskutt 
egenkapital. 
 

 
 
 
Tilbud om opprettelse av ny systemnote for Egenkapital: I de tilfeller hvor bruker har konvertert 
Egenkapital-noten til manuell note i fjor, får han nå opp nedenstående melding ved klikk på noten i 
notesenteret. Bakgrunnen for dette er at vi mener at den nye EK-noten nå dekker de fleste situasjoner 
og at behovet for overstyring dermed er mye mindre. 
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Systemnoter for nystartede klienter vises uten fjorårstall: Tidligere hensyntok ikke programmet 
om en klient hadde fjorårstall liggende i klienten eller ikke. Basert på at bruker har angitt at fjorårstall 
ikke skal vises i årsregnskapet, vil nå da heller ikke fjorårstallene fremkomme i systemnotene. 
 
 
Endret noteplassering av «Obligatorisk tjenestepensjon»: I og med at noten «Obligatorisk 
tjenestepensjon» har tilknytning til noten «Lønnskostnader», er den nå blitt flyttet slik at den vises rett 
under lønnsnoten i notetreet. Dette gjelder kun i forbindelse med opprettelse av nye notesett. 
 
Man kan når som helst benytte piltast opp/ned for å endre rekkefølge på notene i notetreet.   
 
 

Anleggsregister 
 
Mulighet for å legge til ny balansekonto direkte i detaljkortet: Når man legger til et nytt 
anleggsmiddel har man nå mulighet til å opprette ny konto hvis man ikke finner ønsket konto i 
nedtrekkslisten. På denne måten kan bruker raskt og enkelt gjennomføre registreringen direkte i 
detaljkortet i stedet for først å måtte opprette konto i saldobalansen. Ved eventuelle behov for endring 
av koblinger må dette gjøres i saldobalansen. 
 
 

 
 
 
Automatisk utfylling av avgang til kostpris: I de tilfeller hvor man har salg av et anleggsmiddel og 
haker av for «Avgang» under Årets hendelser, blir feltet for «Avgang til kostpris» automatisk fylt ut. 
 
Lagt til nye kolonner ved eksport til Excel: Kolonner for «Akk. nedskr. 31.12» og «Akk. avskr. 
31.12» er nå lagt til i forbindelse med eksport av anleggsregister til Excel. Dette gjør bruker i stand til å 
få en bedre oversikt over anleggsmidlenes verdier.  
 
  



7 
 

Lønn 
 
I Total 2014 ble det laget ny funksjonalitet for import av RF-1025 fra Altinn for bedre avstemming mot 
RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader. 
 
Fra inntektsåret 2015 har a-meldingen erstattet både RF-1015 Lønns- og trekkoppgave og RF-1025 
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 
 
Når det gjelder erstatning for RF-1025 importeres nå verdier fra en ny rapport som heter «A07 a-
melding avstemming». Denne rapporten oppsummerer alle lønnsopplysninger via a-meldingen som er 
sendt inn for et valgt tidsrom. 
 
 

 
 
 

Kundefordringer 
 
 
Mulighet for overstyring av «Konstatert tap på fordringer»: Normalt blir disse feltene fylt ut av 
systemet automatisk. I enkelte situasjoner kan bruker ha behov for å overstyre disse feltene. Når man 
setter en hake foran feltene gis bruker anledning til å overstyre direkte i feltene. Fjernes haken 
tilbakestilles feltene til opprinnelig systemverdi.  
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Årsregnskap 
 
Ny fane for «Fullstendighetserklæring»: En fullstendighetserklæring innhentes som regel av 
regnskapsfører/revisor fra selskapets ledelse som en del av kontrollrutinene for å kunne bekrefte 
årsregnskap og årsberetning. 
 
Under Rapporter | Årsregnskap har det i 2015 blitt lagt til en ny fane for «Fullstendighetserklæring». 
Utgangspunktet er et tomt dokument hvor man kan hente inn en mal på tilsvarende måte som for 
«Årsberetning» og «Generalforsamlingsprotokoll». 
 
Ved å få denne fullstendighetserkæringen inn i Total har man fått samlet det meste av 
årsoppgjørsdokumentasjon på klienten på ett sted.  
 

 
 
 

Import av styreinformasjon 
 
Automatisk innhenting av styreinformasjon i Total kan gjøres både fra klientopplysningsdialogen og 
område for Styre. 
 
I henhold til loven er det det sittende styret og daglig leder som skal signere 
årsregnskapet/årsberetningen. Daglig leder blir nå også satt inn som en del av styreinformasjonen. 
Dersom daglig leder også har rolle i styret blir informasjonen koblet til ett signaturfelt hvor begge roller 
fremkommer. 
 
 

Bolig- og barnehage 
 
Ved utskrift av rapporten «Informasjonsskriv til andelseiere» for Boligselskap, Boligsameie og 
Barnehage har man tidligere kun hatt valg for ordinær skriver. 
 
Når man nå klikker på «Informasjonsskriv til andelseier» har man mulighet til å genere utskrift både til 
«Skriver» og «PDF». Ved valg av PDF-utskrift forenkles prosessen med å sende ut informasjonsskriv 
via e-post til de enkelte andelseierne. 
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Ligningsskjema 
 
Lagre brukerinnstillinger for ligningsskjemavisning: I Total kan man velge mellom ulike 
visningsformater når man jobber med ligningsskjemaene. Når man starter opp en klient i programmet 
er standard visning «En side». En del brukere ønsker for eksempel alltid å se en tosidig visning av 
skjemaene og må derfor bytte skjemavisning hver gang. 
 
Ved å gå på Fil | Innstillinger har vi nå lagt til alternativene for visningsformat her, slik at bruker selv 
kan definere sin egen standardvisning. 
 
 

 
 
 
Varsel om eventuelle doble biloppføringer i RF-1030: I de tilfeller hvor biler allerede inngår i post 
4.4.1 RF-1175 Biler, maskiner, inventar mv. på selvangivelsen kan det skje at man glemmer å nulle ut 
den prefylte verdien som fremkommer i post 4.2.5 Bil o.l. For å hjelpe bruker til å unngå slike doble 
biloppføringer, får bruker nå en varselmelding nederst i bildet på selvangivelsen når denne situasjonen 
oppstår. 
 
RF-1028 Selvangivelse: I Total har alltid selskapstype 01 Aksjeselskap (AS, ASA og 
utenlandskregistrert selskap som skal lignes etter sktl § 2-2) blitt vist som standard på selvangivelsen. 
Feltet har vært blått med mulighet for overstyring. Ved å klikke på knappen med 3 prikker i feltet for 
selskapstype får man nå enkelt tilgang til en liste over de ulike alternativer som finnes. 
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Når det gjelder NUF-selskaper må man ha klart for seg hva slags selskapstype man håndterer, da det 
finnes to alternativer. Avhengig av hvilken selskapstype som velges kreves ulik utfylling på 
selvangivelsen. 
 
I forbindelse med selskapstype 85 «Utenl. AS med global skatteplikt» gjelder de samme 
bestemmelsene som for norske ikke børsnoterte selskap. For disse skal det beregnes aksjeverdi som 
differanse mellom selskapets bruttoformue hentet fra post 420 og gjeld fra post 440, ev. korrigert med 
tall ført i post 461, 462 og 463. Beregnet samlet aksjeverdi i post 480 overføres til selskapets 
skatteoppgjør. Selskapene må dermed fylle ut nevnte poster. 
  
For selskapstype 86 «Filial av utenlandsk aksjeselskap» beregnes ikke aksjeverdi i selvangivelsen. 
Det vil si at selv om selskapet fyller ut postene 460 – 490 blir disse nullet ut og verdi av aksjer vises 
heller ikke på skatteoppgjøret til selskapet. Disse selskapene trenger derfor ikke å fylle ut postene 460 
– 490 i RF-1028. 
 
Ved valg av ulik selskapstype for NUF-selskap foretar programmet automatisk utfylling av 
selvangivelsen basert på de gitte retningslinjer beskrevet ovenfor. 
 
RF-1167: Nytt i Total 2015 er at man nå også kan se en underspesifikasjon av Tillegg og Fradrag i 
næringsinntekt på side 4 på næringsoppgaven. Høyreklikk i aktuelt felt som du ønsker å se litt 
nærmere på hvor tallene kommer fra og velg «Vis spesifikasjon». I dialogen som kommer frem ser du 
hvilken underliggende konto det gjelder, systempostering, endring og UB-saldo. Denne nye 
funksjonaliteten forenkler arbeidet med å få oversikt over hvor tallene blir hentet fra. 
 
 

 
 
 
RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Ved differanse på mer 
enn 1 krone i avstemming av midlertidige forskjeller får bruker nå en melding om dette nederst i bildet 
når han har skjema RF-1217 fremme på skjermen. Denne valideringsmeldingen vil også fremkomme i 
Altinn-veiviseren. 
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RF-1219 Gevinst- og tapskonto: I forbindelse med utfyllingen av RF-1219 er det en del brukere som 
ikke er klar over eller glemmer seg bort når det gjelder fortegnsbruken i dette skjemaet. Hovedregelen 
er at alle postene i dette skjemaet skal registreres med positivt fortegn, bortsett fra post 1. Gevinster 
behandles automatisk av systemet som positive beløp og tap behandles som negative beløp. 
I og med at det skjer en del feilregistreringer i dette skjemaet får bruker nå en melding nederst i bildet 
hvis han har lagt inn et beløp med negativt fortegn. Denne advarselen vil også forhindre feilmelding 
ved innsendelse til Altinn. 
 
RF-1030: I forbindelse med introduksjon av den nye a-meldingen har det blitt implementert nye 
lønnskoder for denne rapporteringsfunksjonen i selvangivelsen. 
 
RF-1315: Ifølge rettledningen til skjemaet RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 
skal dette skjemaet kun leveres når «Netto rentekostnader» i post 140 overstiger 5 000 000. For å 
finne ut om man overstiger denne beløpsgrensen må bruker først fylle ut postene 100 – 135. 
 
Dette skjemaet var nytt i 2014 og vi erfarte at brukere fortsatte utfyllingen av skjemaet selv om 
beløpsgrensen i post 140 ikke ble oversteget. I Total 2015 gis bruker nå en advarsel nederst i 
skjermbildet: Hvis post 140 er mindre enn 5 000 000 kan skjemaet slettes.  
 
 

Rapporter 
 
Tillegg og Fradrag i næringsinntekt: I tilknytning til ny funksjonalitet for spesifikasjon av Tillegg og 
Fradrag i næringsinntekt har det også blitt laget en ny fane for kontospesifisert næringsoppgave 
«Beregning av næringsinntekt». Denne skjermrapporten er også tilgjengelig for utskrift av 
«Næringsoppgave, kontospesifisert». 
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Posteringsbilag: Rapportbildet på skjerm viser nå også «Tilleggsposteringer» i tillegg til 
systemposteringer. Dette gir brukeren en samlet oversikt over alle posteringer både på skjerm og 
utskrift. 
 
 

 
 
 

Utskrifter 
 
Visning av aktuell rapport i utskriftsdialogen: Når man i Total klikker på utskriftsdialogen kommer 
man direkte til aktuell rapport for det aktive skjermbildet. Denne funksjonaliteten er nå også lagt til for 
utskrift av «Anleggsregister» og «Maks. utbytte».  
 
 

Periode 
 
Total Periode har de 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. 
 
Definere egen mal for utskriftsrekkefølge: Nederst i utskriftsdialogen har det nå kommet ny 
funksjonalitet for «Utskriftsrekkefølge». På samme måte som i årsoppgjør kan bruker nå lage en egen 
mal hvor han/hun angir i hvilken rekkefølge utskriftene ønskes skrevet ut. Ved bruk av 
forhåndsdefinert mal kan bruker dermed raskt krysse av for ønskede utskrifter uten å tenke på i 
hvilken rekkefølge avkryssingene foretas. 
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Perioderapporter endret kolonneoverskrift fra «Endring» til «Avvik»: I samarbeid med 
referansegruppen har vi her forsøkt å få mer konsistens i ordbruken. 
 
Denne endringer har virkning for følgende rapporter: 
 

 Resultat denne periode 
 Resultat periodisert 
 Resultat med budsjett akkumulert 
 Resultat med budsjett periodisert 

 
Endring av fortegn i kolonne "Endring" og "Avvik": I nevnte rapporter, hvor man har aktivert 
funksjon Avvik i rapportbildet, og har med tilsvarende avvik på utskrift, er beløp i disse kolonnene 
positive når endring / avvik er positiv. Tilsvarende negativt beløp når utviklingen er negativ. 
 
 

Aksjebok 
 
Hente opplysninger fra Brønnøysund: Når man går på opprett ny aksjonær i aksjeboken registrerer 
man først inn organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Ved opprettelse av en selskapsaksjonær 
med organisasjonsnummer har man nå mulighet til å klikke på linken «Hent data fra Brønnøysund» og 
dermed få fylt ut aksjonæropplysninger automatisk. 
 
Årsuavhengig skjema: Våren 2015 åpnet Altinn for innsendelse av årsuavhengig 
aksjonærregisteroppgave. Dette betyr at man nå kan sende inn aksjonærregisteroppgave umiddelbart 
i forbindelse med avvikling eller hvis man vet at et selskap er ferdig med transaksjoner for året. Hvis 
det gjøres endringer i aksjeboken etter at man har sendt inn aksjonærregisteroppgave må man huske 
på å sende inn aksjonærregisteroppgave på nytt. Man angir hvilket inntektsår det gjelder under 
«Selskapsopplysninger» før innsendelse til Altinn. 
 
 

Altinn 
 
 
Importere klientliste og fjorårstall 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 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, og derav en saldobalanse for «UB-saldo i fjor». Når alle 
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fjorårstallene er på plass etter en slik import, vil man umiddelbart være klar for å importere inn årets 
saldobalanse fra økonomisystemet. 
 
Import av fjorårstall kan enten gjøres fra klientregisteret (flere klienter) eller på klientnivå. 
 
For å hente ut klientdata fra Altinn benyttes samme innloggingsmetode som ved import av preutfylte 
selvangivelsesdata. 
 
Import av klientliste fra Altinn som fil: Ved import av klientliste fra Altinn har man nå fått et nytt valg 
i importdialogen «Altinn (fra fil)». Hvis man velger å gjøre det på denne måten må man først inn på 
Altinn for å eksportere aktørlisten til fil. Filformatet som genereres på bakgrunn av denne eksporten er 
en csv-fil. Dette alternativet vil kanskje være mest aktuelt i de tilfeller hvor andre enn bruker selv skal 
foreta/bistå med denne importen. 
 
For de fleste som benytter seg av import av klientliste fra Altinn vil «Altinn»-knappen være det 
foretrukne valget hvor dataene leses inn direkte fra Altinn. 
 
Etter at man har importert inn klientlisten vil det nå også være mulig å sortere de enkelte kolonnene. 
Dette vil forenkle arbeidet med å få oversikt over alle foretakene i de tilfeller hvor man har mange 
klienter. 
 
 

Konsern 
 
Ikonet for Notesenter er synliggjort på en bedre måte: 
 
 

 
 
 

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 10 
 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.  




