
 

Visma Integration Utvecklarpaket 
Här beskrivs kor�a�at nyheterna i version 2019.2 av Visma Integra�on. Mer informa�on 
om versionen hi�ar du i  versionsnyheterna  som följer med programmet. 

Nya funktioner 

AdkDeleteRecord  

AdkDeleteRecord har �llkommit och ersä�er AdkDelete. Skillnaden mellan dessa är a� 
AdkDeleteRecord inte tar bort datastrukturen vid lyckat resultat, vilket gör a� den beter 
sig likadant som övriga databasopera�oner. De�a gör a� koden får samma struktur 
oavse� funk�on som involverar databasopera�on. 

.NET 

AdkNetWrapper.dll 

AdkNetWrapper.dll för .NET 2.0 kommer a� sluta vidareutvecklas. Från och med nu, och i 
alla fram�da installa�oner, är det version 2019.1 av AdkNetWrapper.dll som kommer a� 
distribueras i installa�onen. De�a innebär a� nya funk�oner och fält med mera inte 
kommer a� uppdateras i denna dll. 

AdkNet4Wrapper.dll 

AdkNet4Wrapper.dll för .NET 4.0 har uppdaterats så a� den ska bli lä�are a� använda vid 
programmering i .NET. Det innebär i korthet a� där det har varit möjligt så har nya 
versioner av funk�oner lagts �ll som hanterar .NETs datatyper. I vissa fall har nya 
funk�oner lagts �ll för a� kunna hantera .NETs datatyper.  

Utöver de�a har op�meringar gjorts för a� minska risken för a� programmet ska krascha 
på grund av minnesfel. Bakåtkompa�bilitet har bibehållits genom a� gamla funk�oner inte 
har ändrats eller tagits bort. 

Läs mer om ovanstående förändringar i Referensmanualen. 

Gjorda rättningar 
● Det gick i vissa fall inte a� skapa inkommande följesedlar via API:et. Felet kunde 

uppstå om en dokumentrad hade sparats felak�gt i en version som är äldre än 
2017.1 och a� användaren nu har uppdaterat �ll en senare version. 

● Om du via API:et hade minst en konteringsrad kopplad �ll en följesedel och 
sam�digt skickade med två fria konteringsrader (rader utan koppling �ll 
följesedel) fick du e� fel om a� nyckeln redan finns när du skapade en 
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leverantörsfaktura. Om du däremot valde a� sortera raderna så a� de fria 
konteringsraderna kom före följesedelsraden så uppstod inte felet.  

● API:et tog inte hänsyn �ll om du hade markerat  Ange transaktionsinfo  på 
leverantörsfaktura. Det innebar a� de leverantörsfakturor som skapades i 
programmet fick med transak�onsinfo, men de leverantörsfakturor som 
importerades via API:et fick det inte. 

● Om du skapade periodiseringar via API:et och inte hade markerat för 
Verifikationsserier  skapades periodiseringarna, men kolumnen  Verifikationsserie 
blev tom. De�a innebar a� det kunde skapas verifikat, via periodiseringar, som 
hade samma nummer som redan existerande verifikat. 

● Via API:et var det �digare inte möjligt a� välja utskri�salterna�v  Pdf  via 
AutoInvoice på husfakturor. 

Övrigt 
Vill du veta mer om vilka programfel som har blivit åtgärdade hi�ar du dessa under 
Rä�ade och kända programfel . Under rubriken  Rättade programfel  hi�ar du de 
programfel som har blivit åtgärdade. De senast rä�ade felen ligger överst under respek�ve 
rubrik. 
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