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Versionsoversigt 
Her kan du se en oversigt over de ændringer og optimeringer der er foretaget for Visma Mamut  

 
 

Version 17.0 
 

 

Kontaktopfølgning 
- Ugenumre er tilføjet i kalenderen 
- Det er nu muligt at vise op til 20 brugere i kalenderen 
- Ugedage er tilføjet til datoen i kalenderen 
- Mobiladgang: du kan nu oprette og redigere kontakter og kontaktpersoner. Derudover kan du opliste 
kontaktpersoner og oprette aktiviteter for dem 
- Timeregistrering: Du kan nu vælge at se en ugevisning af dine timesedler 
  
Hjemmeside og Webshop 
- Der er tilføjet nye indstillinger som forhindrer at dine kunder kan købe udsolgte varer 
- Du kan nu vælge at skjule priserne i din webshop, eller kun at gøre dem synlige for kunder, som er logget på.  

- Søge og sorterings egenskaberne er forbedret i webshoppen 
 
Regnskab 
- Bilagsregistrering: Du kan nu overføre til Finans uden at åbne posteringsjournalen  
- Bilagsregistrering: Du kan nu slette alle uposterede bilag i kassekladden, i en handling  
 
Salg og Logistik 
- Det er nu muligt at sende salgsdokumenter direkte til PDF 
- Generelle svagheder i udvalg for forskellige Salgs og logistik rapporter er løst 
 
Systemforbedringer 
- Travel CRM og Forretningsplan udbydes ikke længere som en del af Mamut Business Software, og er fjernet 

fra programmet.  
- Import fra Excel: Forbedret håndtering af e-mail feltet når der importeres kunder 
- Import fra Excel: Importen understøtter nu import af feltet Land på kunderne 
- Import fra Excel: Importen understøtter nu underscore i navnet på excel arket 
- Import fra Excel: Forbedret understøttelse af alfanumeriske produktnumre 
- Import fra Excel: Forbedringer i funktionaliteten til at kortlægge felter 
- Import/ Eksport: generelle forbedringer i ordreimport (GBAO10) 
- Brugeradgangskontrollen: Se alle kontakter (ikke kun den hvor brugeren er 'Vores reference') virker nu som 
ventet 
 

Mamut Online 

- Forbedret support til IE 10 i Mamut Online 
 

Version 16.0 

 
 

Kontaktopfølgning 
- Mobiladgang: Det er nu muligt at tilgå et begrænset sæt af funktioner i Mamut Online fra mobilenheder såsom 
smartphones.  
- Kontaktbladet er forbedret, så rekvisitionsnummeret nu vises for leverandører  

Hjemmeside og Webshop 
- Forhåndsvisningen og publiceringsfunktionaliteten i webshoppen er gjort hurtigere 
- Funktionaliteten for ordrelistevinduet er genaktiveret og lagt sammen med vinduet for kontakter og aktiviteter  
- Ledeteksterne er gjort justerbare, så blandt andet sproget kan ændres 
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- Ved forhåndsvisningen i webshoppen er listen med designelementerne nu struktureret mere brugervenligt. 
- Webshoppen kan nu integreres med PayPal. Det er dog et tillægsprodukt, der skal købes separat   

Regnskab 
- Bilagsskabelonguiden er forenklet og forbedret 
- Du kan nu registrere bilag i Mamut Online, som hele tiden synkroniseres med Mamut Business Software. 
Herefter kan bilaget overføres til Finans  

Salg og Logistik 
- Salgsprognosefunktionen er forbedret, så der kan genereres en prognose for sandsynligheden for salg på et 
tilbud og/eller ordre 
- Du kan nu fravælge kreditnotaer på ordrelisten med ventende produktleverancer  

Systemforbedringer 
- Supporten til Mamut er forbedret ved hjælp af et nyt design 
- Version 16 understøtter Windows 8, Windows Server 2012 og Microsoft SQL Server 2012 
- Det er nu muligt at importere kontakter og produkter fra Microsoft Excel.  
- Guiden til aktivering af Mamut Online er forenklet  
 
Mamut Online 
- Mamut Online Desktop skifter navn til Mamut Online 

- Du kan nu fakturere direkte i Mamut Online  
- Du kan nu kopiere timelinjer i Mamut Online 
 

Version 15.0 

 

 

Kontaktopfølgning 
- Du kan nu oprette nye kontakter og kontaktpersoner direkte i aktivitetsbladet   
- Du kan nu hente en liste af kontakter der har købt eller ikke-købt et specifikt produkt eller produktgruppe 
inden for en specifik periode  

Hjemmeside og Webshop 
- Microsoft® Windows Azure® benyttes nu som platform til din hjemmesideløsning 
- Alle kunder med Active24-domæner har nu deres eget domænenavn integreret i deres webshop 
- Data i webshoppen benytter nu Microsoft SQL Server 
- Produkthierarkiet i webshoppen er udvidet fra 2 til 4 produktgrupper 
- Webshoppen understøtter nu brugerdefineret sortering af produktlisten 

- Webshoppen understøtter nu automatisk håndtering af produktbilleder 
- Dine webshop-kunder modtager nu en e-mail, når der er foretaget ændringer i status på deres ordrer 
- Kunder som logger ind i din butik, finder nu “Mypage”, hvor de kan gennemse historiske oplysninger og se 
opdateringer (kun PartnerWeb) 
 
Regnskab 
- I hovedvinduet i Debitor/Kreditor er det nu muligt at vise underliggende valuta og valutasummer for hver 
enkelt kunde/leverandør. 
- Kasserabat kan nu vises og justeres for indgående og udgående betalinger 
- Håndtering af bilag oprettet ved brug af bilagsskabeloner er nu blevet forbedret, så også bilag, der ikke 
balancerer, vises i kassekladden. 
 

Salg og Logistik 
- Der er nu tilføjet et nyt OCR-format, som inkluderer kundenummer og fakturanummer 
- Abonnementsregisteret og kundeabonnementslisten i abonnementsmodulet benytter nu sideveksling 
- Du kan nu flytte produktlinjer i salgsordrer, tilbud og kreditnotaer op eller ned 
- Du har nu mulighed for I tilbud, ordre og kreditnota at tilføje, ændre og fjerne komponenter 
i en produktpakke med lageropdatering 
- I fanen Lager, er der tilføjet en ny rulleliste med nye funktioner der gør vinduet mere overskueligt 
 
Systemforbedringer 
- Der er introduceret et nyt skrivebordsdesign 
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- Fejlhåndteringen i Travel CRM er nu forbedret 
 
Mamut Online Desktop 
- Der er tilføjet et nyt panel i kontaktbladet og kontaktpersonbladet, hvor du kan se aktiviteter, der er 
knyttet til den aktuelle kontakt/kontaktperson, samt oprette nye aktiviteter for denne 
- Det er nu muligt at oprette, redigere og vise salgsordrer for en bestemt kontakt direkte i kontaktbladet 

- Med den nye funktion Projektregisteret har du mulighed for at oprette nye projekter samt redigere og 
slette eksisterende projekter 
- Når du modtager en EHF-faktura fra en leverandør, har du nu mulighed for at importere den til Mamut 
Online Desktop ved hjælp af funktionaliteten eDokumenter 
- Du har nu mulighed for at arbejde med tilbud online via Mamut Online Desktop 
 
Mamut Kasse 
- Fra Mamut Kasse version 2.0 og Mamut Business Software version 15 er Mamut Kasse versionsuafhængig 
fra Mamut Business Software 
- Du kan nu have op til 5 kasser sluttet til den samme Mamut Business Software-installation 
- Mamut Kasse understøtter nu integration med betalingsterminaler 
- Du kan hente og betale ubehandlede ordrer fra dit regnskabssystem til dit kassesystem 

- Du kan nu betale faktura fra dit regnskabssystem i dit kassesystem 

 
Service Release 15.1.9601  

Hjemmeside og Webshop 
- Hastigheden ved opdatering og forhåndsvisning af webshoppen med et stort antal produktbilleder er 
forbedret. 
- Håndtering af download af kundeinformation indeholdende specialtegn er forbedret. 
- Håndtering af udenlandske leveringsformer er forbedret.  

Salg og Logistik 
- Problemer med dato for næste fakturering ved abonnementsfakturering er rettet 
- Forbedret håndtering af valutapriser ved oprettelse af nye priser i produktregisteret og ved global 
prisjustering 

 

Service Release 15.1.9619 

Regnskab 
- Du kan nu periodisere bilagsskabeloner i et ønsket antal perioder 
 
Webshop 

- Der er lavet en forbedret funktion for ”fuld opdatering” med hensyn til produkt- og prisinformation  
- Håndteringen af specielle tegn i produkt ID og produktnavne er forbedret  
- Manuel godkendelse af nye brugere i flere scenarier er forbedret  
- Der er lavet en forbedret log-in funktionalitet i PartnerWeb  
- Både originalprisen og den nedsatte pris vises nu ved produkter med rabat.  
- Der er lavet en forbedret visning af navigationsmenuer på iPad og Safari når produktgrupper indeholder 
specielle tegn.  
- Navigationspanelet i webshoppen minimeres ikke længere ved forhåndsvisning, når der klikkes på en 
produktgruppe eller et produkt  
- Forhåndsvisning er nu indstillet til altid at starte på webshoppens forside  

 

Version 14.0 

 

 

Kontaktopfølgning 
- Der kan nu sendes flere dokumenter samtidig som vedhæftninger til en e-mail 
- Flere dokumenter kan slettet samtidig ved at bruge de nye afkrydsningsfelter i dokumentmodulet 
- Der kan oprettes egne dokumentskabelonger for tilbud (tilbudsskabeloner) 
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Regnskab 
- Bankafstemning er forbedret 
- Statusrapporten er forbedret 
- Der er lavet forbedringer i rykker-rapport (uden renter) 
- Muligt at justere størrelsen på detaillisten i Finans 
- Udskriftsfunktion er tilføjet i årsafslutningsguiden 

 
Salg og Logistik 
- Understøttelse af faste produktpriser i forskellig valuta 
- Oprettelse af nye produktpriser (ved brug af prishistorik) husker nu den sidst regulerede salgspris 
- Muligt at justere priser for et udvalg af produkter i forskellig valuta ved faste produktpriser i valuta 
- Komponenter i en produktpakke kan gøres inaktive og erstattes af et nyt komponent 
- Projekt/afdeling fra salgsordre kan omkostningsføres når produktet tages ud af lageret 
- EAN-kode valideres og formatet vises idet det lægges ind på produktkortet 
- Støtte for hovedkontorfunktionalitet i OIOXML 
- Produktlinjer uden moms understøttes nu i OIOXML 
- Forbedret understøttelse af år 2011 i salgsbudgettet og salgsrapporter i CRM & Salg (produkter uden 
regnskabsmodul) 

- Opdatering af indkøbspris i prisberegneren ved bogføring af indkøb i anden valuta er forbedret 
 
Systemforbedringer 
- Standardfilteret er ændret fra "Starter med" til "indeholder" i alle søg/udvalg 
- Sortering af fakturanummer i en række rapporter er forbedret 
- Ny indstilling for sletning af gamle automatisk genererede sikkerhedskopier 
- Programdato opdateres nu automatisk ved midnat 
- Bredde, position og sortering af kolonnes gemmes og huskes når systemet afsluttes 
- Forbedret synkronisering med Mamut Online Desktop 
- Øget hastighed ved synkronisering og brug af Travel CRM modulet 
- Muligt at vælge en anden brugerkonto for Microsoft SQL servicer i installationsguiden ved installation af 
SQL Server 2008 R2 på en domænekontroller 

- Tutorial-videoer kan nu ses direkte i dit system ved at klikke på "introduktion til Mamut" i menuen 
 
Mamut Online Desktop 
- Samarbejdet mellem Validis (Future Route Ltd) og Mamut er ophørt og Validis fungerer ikke efter 
opdatering til version 14.5 
- Tiden siden sidste synkronisering vises i Mamut Online Desktop, hvis det er mere end en time siden sidste 
synkronisering 
- Aktivitetsliste vises for den valgte kontakt på kontaktkortet 
- Online salgsordre har afsluttet betaprogrammet og er tilgængelig for alle kunder 
 
Projekt 

- Muligt at ændre projektstatus mere end én gang i løbet af en dag 
- Fakturering med eget bankkontonummer på eksterne projekter 

 

Service Release 14.5.8808 

 
Regnskab 
- Udbetalingsguiden håndterer nu også Windows Authentification Mode på SQL-server 
- Forbedret håndtering af blanke feltværdier i valuta på bankkontonummer ved udbetaling 
- Forbedret fejlhåndtering ved import af OCR/bankfil når referencenummer mangler 

 

Service Release 14.1.8537  

 
Regnskab  
- Tilføjet mulighed for delbetaling ved udbetalinger. 
- Problemer ved udbetaling med OCR-numre indeholdende mellemrum er rettet 

Service Release 14.0.8452 
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Kontaktopfølgning  
- Understøttelse af kobling af ressourcer med over 50 tegn i ressourcenavnet til aktiviteter 
- Understøttelse af Skype 4.2 
- Adgang til både bruger- og firmaindstillinger er nu tilgængelig fra kontaktkortet, aktivitetskortet og 
aktivitetslisten 
- Nyt søgefelt for aktivitetsnummer i aktivitetslisten tilføjet 

- Mulighed for at redigere dokumentkort ved at højre klikke på dokumentet i dokumentlisten tilføjet  
- Ny funktion for at udelade kontaktpersoner fra udsendelser ved at markere dem med "ingen udsendelse" 
på kontaktpersonkortet. 
- I kontaktlisten kan du nu vælge at vise et givet antal kontakter, hvis du har over 500 kontakter registreret 
- Understøttelse af integration med Microsoft Office 2010 (32 bit version) 

Regnskab  
- Det er nu muligt at tilføje forsinkelsesrenter på rykkere 
- Advarsel ved brug af "ind/udbetalings-knappen" i Debitor/Kredtor tilføjet. Egen indstilling for ikke at vise 
advarsel. 
- Ny og forbedret guide til bankbetaling(elektronisk betaling til bank) 
- Kreditnotaer, som ikke er knyttet til et bilag, kan nu matches i guiden til bankbetaling 
- Rapporten ”Kontoudtog pr. kunde” har fået tilføjet ekstra muligheder for sortering.  
 

Salg og Logistik  
- For at understøtte giroindbetaling har vi som noget nyt implementeret fakturarapporten FI-04 

Systemforbedringer  
- Ny funktion som varsler, hvis anbefalede eller påkrævede systemopdateringer er klar til download 
- Mamut Business Software understøtter nu Microsoft SQL Server 2008 R2 
- Det er nu muligt at tilbagekopiere sikkerhedskopier i guiden ved første opstart af programmet 

Timeregistrering  
- Forbedret adgangskontrol på timesedler 
- Tilføjet understøttelse af flere sorteringsmuligheder i timeseddelrapporter (timelinjer, dato eller ansat) 

Mamut Online Desktop  
- eDokumenter: Ny funktion for distribution og modtagelse af elektronisk faktura 
- Rapportarkiv: Ny funktion for distribution af rapporter og dokumenter til Mamut Online Desktop 
- Rapportarkiv: Ny indbakke og arkiv til modtagelse og arkivering af modtagne rapporter 
- Udstyrsregister: Ny funktion for registrering og organisering af udstyr 
- Udlånsregister: Ny funktion for registrering og organisering af udlån af udstyr 
- Ny administration af brugere og adgangskontrol til moduler og funktioner i Mamut Online Desktop 

Projekt 
- Det er nu muligt at fjerne koblingen mod dokumenter fra projektregisteret 
- Projektmodulet husker nu den sidst anvendte aktivitetsstatus ved åbning af fanekort for aktivitet 
- Projektmodulet husker nu sidst anvendte status ved opstart af projektmodulet samt sidste aktivitetsstatus 
på faneblad for aktivitet 

 

Version 12.0 

 

Service Release 12.5.7929/12.2.7930 

 
Regnskab  

- Understøtter rapportering af import/eksport af ydelser i henhold til den ny momspakke 
- Intrastatimporten rapporterer nu intrastatkoden fra hovedproduktet af en variant i stedet for at lade feltet 
stå blankt 
 
Salg og Logistik  
- Forbedret kontrol ved oprettelse af ordre-/tilbudsnummer i flerbrugermiljø for at forhindre duplikater  
- Det er nu mulig at angive indstilling for ikke at få tekstlinje med, som angiver periode ved generering af 
ordre fra abonnement 
- Forbedret opdatering af leverandørpris grundet ændret valutakurs ved bogføring af indkøb  
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- Forbedrede rapporterne "Omsætning pr. kunde" og "De 20 største kunder"  
- Momsnummer for kunder tilføjet internationale fakturaer for at stemme overens med krav for handel 
mellem EU-lande 
 
Systemforbedringer 
- Støtte for Skype 4.0 eller nyere. Skype integration fungerer nu med Windows 7. 

Mamut Online Desktop  
- Forbedret håndtering ved brug af mange projekter i timeregistreringsmodulet  
- Forbedret synkronisering. Det er nu muligt at arbejde i Mamut-klienten samtidig med 
førstegangssynkronisering.   

 
Timeregistrering  
- Forbedret håndtering af overførsel fra timeregistreringsmodulet til Ordre- og projektmodulet  
 
TravelCRM  
- Forbedret synkronisering og konflikthåndtering af aktiviteter, som er oprettet eller ændret i frakoblet 
database  

 

Service Release 12.5.7914 

 
Kontaktopfølgning  
- Forbedret håndtering af udsendelse af e-mails til et udvalg af kontakter ved brug af Outlooks e-mailklient.  

- Aktiviteter genereret på baggrund af e-mail ved brug af Outlook-integration bliver nu oprettet både på 
kontakt og kontaktperson.  
 
System  
- Installation af Mamut Virtual Printer er nu forbedret for Windows 7.  
- Forbedret håndtering af adresseinformation ved import af ordre (GBAO10).  
 
Mamut Online Desktop  
- Firmastatus: Forbedret kalkulering og præsentation af nøgletal og regnskabsinformation. Beta-fasen er 
afsluttet.  
 

Service Release 12.5.7897  

 
Kontaktopfølgning  
- Det er nu enklere at sende e-mails direkte i aktivitetsmodulet såvel som at inkludere vedhæftninger fra 
aktiviteten  
- Når du indtaster nye bankkonti i kontaktopfølgningsregisteret, indsættes kontaktens navn og 
fakturaadresse automatisk i bankkontooplysningerne  
- Kontaktguiden er forbedret med bedre flettemail-funktionalitet og en ny funktion til at oprette massee-
mails via Microsoft Word  
- Inaktive kontaktpersoner ekskluderes nu fra udvalget, når du udsender gruppe-mails  

Regnskab  
- Understøttelse af ændringer i henhold til de nye EU-momsregler 

Hjemmeside og Webshop 
- DIBS er nu tilgængelig som PSP i Norge og Danmark  
- Forbedret hastighed ved hentning af websider i Internet Explorer  
- Forbedret håndtering af aktivitets-/kontaktimport - fornavn/efternavn og statusfelter  
- Forbedret håndtering af fejl, som opstod ved forhåndsvisning af webshoppen (når denne benyttes uden en 
hjemmeside) 
 
Medarbejderregisteret  
- Det er nu muligt automatisk at allokere medarbejder-ID'er  

Projekt  
- Ved fakturering på baggrund af indkøb i projektmodulet, og prisen fra produktregisteret overskrives i 
indkøbsmodulet, overtages den nye og overskrevne pris  
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- Du kan nu linke kontakter til projekter, som endnu ikke er gemt  
 
Salg og Logistik  
- Forbedret sporing af lagerbevægelser (to nye rapporter)  
- Ny indkøbsknap direkte i produktregisteret  
- Nu understøttes alfanumerisk varepartinummer  

- Produktnummeret fjerner ikke nummeret, hvis du annullerer en oprettelse af et nyt produkt  
- Du kan nu fakturere ordrer, som indeholder produkter med serienumre, varepartinumre eller udløbsdatoer, 
der endnu ikke er på lager  
- Lageropgørelsesstatusrapporten indeholder nu kun værdier fra den seneste vareoptælling  
- Produkter med flere prislinjer vil nu kun dukke op på produktsedler  
- OIOXML understøtter nu negative fakturalinjer og positive tilgodeseddel linjer  
- Lager eller placering kunne i sjældne tilfælde blive vist som blank i ordremodulernes produktlinjer. Dette er 
nu forbedret  
- Forbedret udførsel og hastighed ved tilføjelse af produktpakker i en salgsordre (med 100+ komponenter) 
med leveringsdato på ordren  
- Betalingsformer understøtter nu mere end 99 kreditdage  
- Momsindstillingerne i kundeindstillingerne benyttes nu ved duplikering af ordrer  

- Momsindstillingerne i kundeindstillingerne bruges nu i abonnementsfakturaer  
- Abonnementer kan nu kontrolleres af kundeabonnementsdatoen i modsætning til selve abonnementet  
 
Systemforbedringer 
- Nu understøttes Mamut Kasse 1.5  
- Hjælp (F1) er nu tilgængeligt i en ny, webbaseret udgave med udvidet information  
- Mamut Virtual Printer 5 er blevet tilføjet. Denne printer understøtter Windows 7 (inkl. 64Bit) og 2008 
Server (inkl. 64Bit).  
- Travel CRM: Forbedret synkronisering, når der foretages flere registreringer i "off-line-tilstand”  
- Forbedret TAPI-funktionalitet  

Mamut Online Desktop  
- Nyt modul: Firmastatus  
- Skrivebordet i Mamut indeholder nu en genvej til Mamut Online Desktop-aktiveringen  
- Felterne ‘Oprettet af’ og ‘Tilpasset af’ i aktivitetsbladet fungerer nu på samme måde som i Mamut Business 
Software  
- Når du eksporter timesedler til Microsoft Excel, vil alle tilgængelige felter nu blive inkluderet  

- Timeregistreringer på søndage vil nu også være synlige i ugevisninger  
 

Service Release 12.3.7454 

 

Regnskab  
- Ny afgiftskode: Der er nu tilføjet en kode til at understøtte ”Moms ved køb af byggeydelser mv. med 
omvendt betalingspligt”.  
 
Hjemmeside og webshop  
- Optimeret for søgemotorer (forbedret titel tag, bedre synlighed i søgemotorer som Google og Bing)  
- Automatisk harmonisering af links med eget domæne ved brug av Active24 domæner (f.eks. kan 
ditdomæne.dk/shop benyttes i stedet for mamut.net/ditdomæne/shop)  
- Forbedret visning af tabeller i Internet Explorer 8  

Salg og Logistik  
- Optimering af hukommelsesbrug ved større indkøb, som påvirker kostpris (ved brug af produktpakker)  
- Forbedret støtte for elektronisk faktura og kreditnota (OIOXML- fakturaer/ kreditnota)  
- To nye lageroptællingsrapporter: Oplister alle tilgængelige produkter i dit lager uden at inkludere den 
estimerede lagerværdi, men som i stedet har et felt, hvor det optalte antal af fysiske produkter kan noteres 

Systemforbedringer  
- Brugerdefineret sti til databasefiler: Filstien til databasefilerne kan nu tilpasses under 
installationsprocessen  
- Mamut Customer Tool er nu inkluderet som en del af installationssættet  
- Optimeret hastighed og forbedret dataintegritet under opdatering  

- Forbedret håndtering af Import/Eksport (kunder, produkter, ordrer, fakturajournaler og bilag)  
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- Forbedringer i forbindelse med installation på 64bit operativsystem  
- Forbedret støtte for Outlook integration på 64bit operativsystem  
- Forbedret håndtering af oprettelse af ny firmadatabase, baseret på eksisterende  
- Forbedret ”Offline-funktionalitet” (Travel CRM)  
- Tilgængelig for Mamut Online Desktop 1.5 
- Bedre sortering af produkter med varianter i webshop  

 
Andre ændringer  
- Timeregistreringsrapporter understøtter nu udvalg på ordre- og produktnummer  
- Generelle rettelser af fejl, og forbedringer i alle moduler  
 
Nye sprogindstillinger  
- Understøtter sprogene norsk, engelsk, svensk og tysk  
- Hver enkelt bruger kan opsætte sit ønskede sprog, og ændre dette når som helst  
 
Timeregistrering  
- Nyt modul med al standard timeregistreringsfunktionalitet tilgængelig via internettet  
- Registrér timer via en webbrowser, og de vil automatisk blive synkroniseret med din lokale Mamut 

Business Software installation.  
- Læs, opret, rediger, godkend og afvis timer via en webbrowser  
- Ny grafisk kalendervisning af timesedler, med forskellige farvekoder for forskellig status på timesedler  
- Nye firmaindstillinger for timeregistrering  
- Nye brugerindstillinger for timeregistrering  
 
Kalender og aktivitet  
- Nyt modul med al standard aktivitet og kalenderfunktionalitet tilgængelig via internettet  
- Læs, opret, rediger og slet aktiviteter via en webbrowser  
- Link kontakter, ansatte og ressourcer til en aktivitet  
- Automatisk synkroniseret med din lokale Mamut Business Software-installation  
- Kalendervisning af aktiviteter  

- Nye brugerindstillinger for aktiviteter  
 

Service Release 12.2.7038  

 
Regnskab 
- Opdateret Glitnir-format for factoring. 
- Forbedret og øget hastighed på rapporten "Reskontro leverandører åbne poster mod finans"  

Hjemmeside og Webshop 
- Forbedret overstyringsmulighed ved import af aktiviteter fra hjemmeside 
- Forbedret håndtering af specialtegn i kundeinformation ved import af ordre fra webshop 
 

Systemforbedringer 
- Sikkerhedskopiering: Forbedret håndtering af flerbrugermiljøer. 
- Opgradering: Forbedret håndtering af store databaser 
- Opgradering: Forbedret håndtering af opgradering af mere end 200 firmadatabaser.  
- Microsoft Windows Vista: Forbedret håndtering af lukning af system.  
- Mamut Office Start: Projektliste er nu tilgængelig. 
- Travel CRM: Forbedret funktionalitet ved frakobling fra netværk (frakobling fra domænet) 
 

Service Release 12.1.6916  

 
Kontaktopfølgning 
- Ny funktion for kort og rejserute: Vælg mellem Google, Yahoo, og Microsoft. 
- Ekstra titel på Kontaktperson (Titel 2.) Tilgængelig som flettefelt i rapporter/dokumenter 
- Vælg hvilke kolonner der skal vises i kontaktlisten 
- Ny funktion for standardmodtager for e-mail. Du kan vælge hvilken e-mailmodtager på kontaktkortet, der 
skal benyttes ved udsendelse af elektroniske dokumenter 
- Flere og forbedrede, systemoprettede aktiviteter 
- Farvekoder på aktiviteter i kalenderen 
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- Udvidet udvalg for projektrapporter – flere projekter i en proces 
- Nyt felt i Søg/Udvalg: Søg på region  

Regnskab 
- Integration med Mamut Validis: Automatisk validering og kontrol af regnskabet 
- Formatkontrol ved indtastning af IBAN og CVR-nummer 
- Flere brugerindstillinger i Kassekladden 
- Nye valg i brugerindstillinger for Kassekladden 
- Ny posteringsliste i Kassekladden som viser de sidste 50 bilag på en given konto 
- Ekstra omkostningsbærer i Kassekladden 
- Tilbageførsel af et bilag direkte i Finans 

- Flere udvalg i rapporten Behandlingshistorik 
- Nye kolonner i rapporten Saldobalance Finans (opsummerer debet og kreditposteringer hver for sig i egne 
kolonner) 

Hjemmeside og Webshop 

- Nye og forbedrede designskabeloner for hjemmeside og webshop  
- Mere fleksible og tilgængelige virksomhedsoplysninger på hjemmeside og i webshop  
- Egen tilpasset toptekst (Header) integreret i designskabeloner og webshop  
- Ny funktion for detaljeret produktside pr. produkt (egen produktside pr. produkt) 
- Automatisk tilpasning af produktbilleder i produktlisten/webshoppen 
- Flere alternativer for visning af produkt- og undergrupper i webshoppen (tilpasset information knyttet til 
hver enkelt produkt- og undergruppe) 
- Besøgende i webshoppen kan selv vælge at se priser inkl. eller ekskl. moms 
- Ny Sitemap-funktion 
- Forbedret hyperlinkfunktionalitet 
- Forbedret vedhæftningsfunktion: Håndteres sammen med hyperlinks 
- Mulighed for at indsætte egne scripts 
- Ny funktion for minimumsbeløb for handel i webshoppen 

Salg og Logistik 
- Vælg hvilken eller hvilke kontaktpersoner, der skal modtage e-mail fra en liste, ved udsendelse af 
salgsdokumenter på e-mail  

- Ny bilagsliste for lagerbilag tilgængelig i Varebevægelser 
- Forbedret håndtering af batchnummer i alle moduler 
- Se leveringsplan (forventet leveringsdato) for indkøb i salgsordre 
- Vælg standardlager for hver enkelt bruger (ved brug af flere lager) 
- Ny liste over relaterede dokumenter til Ordre/Faktura 
- Historisk tilbud gemmes som en PDF-kopi ved effektuering til ordre 
- Ny automatisk lagring af PDF-kopi af fakturaen 
- Kasserabat: gør det muligt at tilbyde rabat til kunder der ønsker at betale før forfaldsdatoen 
- Nyt felt i produktregisteret: Branchens produktnummer 
- Oprindeligt ordrenummer på udskrift af restordre 
- Tillægsafgifter (lader dig tilføje faste miljøafgifter du er pålagt at indkræve ved salg af specielle produkter) 

- Optimeret hastighed på produktvarianter for forbedret brugeroplevelse 
- Rediger udvalgte produkter indeholder nu også funktioner for produkter med varianter 

Administrator 
- Microsoft® SQL Server®: Fra version 12 af Mamut Business Software benyttes Microsoft SQL Server 2005 

som database. Dette giver dig en sikker, målbar og mere effektiv databehandling. Ved installation af eller 
opdatering til version 12 af Mamut Business Software vil Microsoft SQL Server 2005 Express edition 
automatisk installeres og konfigureres til Mamut på din PC/Server 
- Anledning til at kontrollere brugeradgangen til versionsopdatering 
- Ny installationsvejviser 
- Ny filstruktur: De filer, som tilhører programmet, deles op således, at filerne, der oprettes eller ændres 
ved installation og opdatering af systemet, ligger på eget område. I Windows Vista® kan filer på området 
C:\Program Files kun oprettes eller ændres ved hjælp af Windows® Installer 
- Forbedret sikkerhed: Systemadministrator kan differentiere brugernes adgang til databasen direkte i SQL 
Server 
- Client Manager: Udvidet funktionalitet for at opstarte alle MBS installationer på den aktuelle SQL Serveren 
- DataTools: Nyt værktøj for håndtering af databaseadministrationsværktøj, sikkerhedskopiering og 

reindeksering 



 

10 

- Forbedret og opdateret API 

Mamut Online Desktop 
- Adgang til information og funktionalitet fra dit system via internettet  
- Kontinuerlig synkronisering af dine data mellem PC/server og Web-server 
- Mamut ID: Personlig ID til indlogning på Mamut Online Desktop 

 
Version 11.0 

 

Nyt skrivebord/Desktop 

- Hurtig adgang til funktioner som ofte bruges 
- Skrivebordet giver brugeren vigtigt oplysninger direkte på skrivebordet, og giver fuld oversigt over alle 
dele af virksomheden. 
- Brugeren kan selv tilpasse det meste af indholdet som vises, og hvilke funktioner som skal ligges på de 
forskellige genveje. 
- Skrivebordet viser flowdiagrammer som giver oversigt over arbejdsprocesser, samtidigt som du kan klikke 
dig direkte ind på de forskellige dele af systemet gennem flowdiagrammet. 
- Færre klik til at navigere i programmet end tidligere og flere muligheder for højre klik 
- Henvendelse og svar til/fra Mamut Supportcenter direkte på skrivebordet  

Projekt 
- Der er oprettet et nyt fanekort for Regnskab, som skal vise alle bilagslinjer i Finans og/eller bilags 
registrering, som er knyttet til aktuelle projekter. 
- I fanekortet for Aktivitet kan brugeren nu indstille udvalg på samme måde, som fanekort for aktivitet i 
f.eks. kontaktmodulet. Dette vil sige indstille udvalg på aktivitetstype, og hvorvidt åbne, lukkede eller alle 
aktiviteter skal vises 

Dokument 
- For flettegrundlag Kontakt og Ansat er der lagt flettefelt for ”Klientens Mobilnummer” ind.  
- I fanekortet for Dokument i modulerne kontakt, kontaktperson, aktivitet, projekt og personale er det nu 
muligt at importere dokumenter 

Aktivitet/Kalender 
- Systemoprettede aktiviteter er aktiviteter, som er oprettet i systemet og som ikke kan redigeres eller 
ændres. Der vil automatisk blive genereret en aktivitet, som giver dig fuld oversigt over hvem som har gjort 
hvad, ændringslog og historik. 

- Brugerstyrede autooprettede aktiviteter er aktiviteter brugere selv indstiller. Du kan blandt andet indstille 
opfølgningsaktiviteter ved udsendelse af tilbud eller faktura. 
- I feltet for ”Projekt” i aktivitetskortet er det muligt at højre klikke for at gå til det aktuelle projekt 

Timeregistrering 

- Information som overføres til ordremodulet, kan nu også overføres til projektmodulet sådan at dette 
kommer med ved videre fakturering. 
- Ekstra valg for sammenslåning af timelinjer som gør at det er muligt at slå sammen timelinjer på tværs af 
datoer og ansatte. 
- Summering af timetyper i tillæg til timelinjer 
- Når brugeren har valg ”ingen” i kolonnen for overføring, får brugeren en meddelelsesboks ved overføring 
med spørgsmål om man ikke skal over til andre moduler 
- I listen som kommer frem når man skal tilknytte timelinjer til eksisterende ordre, kommer der nu også 
kontaktnavn frem 

Søg/Udvalg 
- Udvalgsformularen for projektregnskabsrapporter er blevet udvidet med muligheder for at sætte udvalg 
fom. – tom. På projektnummer. Desuden kan brugeren vælge hvorvidt, der skal laves en rapport for alle 
projekterne i udvalget eller en rapport for hvert projekt i udvalget. 
- I udvalgsformularen for kontakt (fanekortet for adresse) kan man nu lave udvalgt ud fra postnummer. 
- I udvalgsformularen for aktivitet er der indsat et eget fanekort for ”Ansat” sådan at der understøttes for 

udvalg på ansatte. 
- I de forskellige søgevinduer (kontakt, Kontaktperson, aktivitet, projekt, dokument, timeregistrering, tilbud, 
ordre/faktura og produkt) er det nu muligt at sortere resultatet i listen, ved at klikke på overskrifterne 

Tilbud, Ordre/Faktura 
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- I fanekortet for Tilbud, Ordre/faktura og indkøb er det muligt at slette link til de tilbud, ordre/faktura og 
indkøb, som der er linket til 
- I fanekortet Tilbud er det nu muligt at oprette gentagende tilbud 

Budget 
- Der er oprettet en et helt nyt budgetmodul, som indeholder salgs-, indkøbs-, driftsomkostnings-, 
investerings- og likviditetsbudget 
- Du kan vælge at budgettere på totalsummer eller egne profitcentre som sælgere, produktgrupper, ansatte, 
finanskonti, afdeling, projekt med mere 
- Du kan vælge at starte med tal fra et andet budget, eller tage regnskabstallene fra et regnskabsår. Tallene 
kan igen justeres procentvis under importen 

- Du kan benytte egenedefinerede fordelingsnøgler for sæsonvariationer 
- Du får automatisk likviditetseffekten ud af dine budgettal og kan følge udviklingen af denne gennem året. 
- Rapporter som viser budgetinformation i kombination med reelle tal for afvigelse, prognoser med mere. 
- Egne grafiske visninger af budgetinformation 

Regnskabsrapporter 
- Ny rapport til Bogføringsstatus 
- Ny rapport til leverandørgæld og kundefordringer i Nøgletalsrapport 

Personale 

- Ny knap i værktøjslinien giver mulighed for, let at foretage søg i personaleregistret, på eksisterende og 
nye værdier 
- Ny knap i værktøjslinien giver mulighed for at indstille en sortering i personaleregistreret, som vil være 
gældende når man bladre sig frem og tilbage i registret  
- Ny rulleliste til udvalg i værktøjslinien giver brugeren mulighed for, at foretage udvalg på om man vil 
arbejde med kun de aktive eller inaktive ansatte  
- Der er lavet et nyt felt til registrering af information på personalekortet. (f.eks. mellemnavn, initialer mv.) 
- Kontaktinformation for den ansatte er flyttet ud i eget vindue (tilgængelig via knap på hovedfanekortet). 
Mulighed for at registrere flere telefonnumre på den ansatte, og sætte en af disse som hovednummer 
sammen med e-mail adressen. 
- Registrering af fødselsdato, bankkontonummer med mere er flyttet ud i eget vindue. Der er gjort mulighed 
for registrering af pårørende, og i et egendefineret felt, kan man registrere anden aktuel information på de 

ansatte.  
- Ny funktion for registrering af den ansattes kompetencer  
- Nyt flet til registrering af noter på den ansat 
- Mulighed for at oprette gene fraværstyper 
- Mulighed for at registrere fravær i timer 

Inkasso 
- Der er oprettet to nye generelle formater for inkasso: Et detaljeret, flat format og en XML-fil 
Årsoppgjør/Remittering 
- Årsopgør/Remmittering  
- Der er nu muligt at remittere delbetalinger uden at man reducere eksisterende post. 
- Læsning af returfil fra bank. Mulighed for kunderne til selv at importere egendefinerede filer ind i 
bilagsregistreringen 
- Det er nu muligt gå til Fil/Eksport/Årsopgørelse og eksportere to filer til årsopgørelsesprogram. 
- Det er nu muligt at remittere indlandsposter til følgende banker; Nordea, Jyske Bank, Danske Bank og 
BEC. Indlæsning af indbetalingsfiler, understøtter indlæsning af indbetalingsfiler for ”Standard FI-71 og FI-
75” 

Hjemmeside og Webshop 
- Mulighed for slag af mindre end hele enheder (to decimaler) 
- Mulighed for at vælge format på automatisk generede skabeloner (PDF/Vedlæg). Reducere problemet med 

at autogenerede e-mail bliver stoppet i e-mail filter. 
- Mulighed for visning af firmalogo på ordrebekræftelse og bekræftelse af udfyldte kontaktsider 
- Mange nye designskabeloner, fordelt på standardversion og tillægsproduktet Web Design 

Abonnementsfakturering 

- Abonnementsfakturering er et helt nyt modul til at håndterer og have oversigt over aftaler og 
kundeaftaler, med mulighed for at oprette salgsordre på baggrund af kundeaftalerne 
- Abonnementsfakturering er fra og med version 11 standardfunktionalitet i Mamut Enterprise E5 
 
Systemforbedringer 
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- Oprettelse af ny firmadatabase. Der er udviklet en ny guide, som hjælper dig med at sætte de mest 
centrale indstillinger ved oprettelse af ny firmadatabase 
- Installation fra ”download” gøres nu enkelt. Du behøver kun at forholde dit til om du ønsker at gemme 
filen eller starte installationen omgående. 
- Der understøttelse for eksport at alle lister og grids til Excel ved at højreklikke i lister og grids. (f.eks. 
kontaktliste, fanekort for kontaktpersoner i kontakt m.fl.) 

- Mere effektiv bogføring for dem som arbejder meget med projekter 
- Standard Import/Eksport er tilgængeliggjort 

 

Service Release 11.2.5186 

 
Projekt 
- Forbedret funktionalitet i forbindelse med oprettelse og ændringer af Microsoft Project 2007 dokumenter 
og planer. 
 
Status Analyse  
- Excel rapporterne Status Analyse har fået forbedret funktionalitet i forbindelse med Microsoft Office 2007. 

 

Service Release 11.1.5152 

Skype Integration  
- Integration med Skype er opdateret sådan at den tager hånd om ændringer i Skype’s API. Ændringer i 
Skype’s API medførere at brugere af Skype- integrationen må opdatere til Skype version 3.0.  

 

Service Release 11.1.5150 

 
Logistik  
- Rapporten Afstemning af lagerværdi er opdateret sådan at den tager højde for lagerreservationer  
 
Import/Eksport  
- Import af leverandører via Import/Eksport kan i nogle tilfælde give fejlmelding. Dette er nu udbedret. 

- Import af kunder via Import/Eksport kan i nogle tilfælde give fejlmelding. Dette er nu udbedret.  
 
Regnskabsår  
- Rutinen omkring lukning af moms termin, som går over to regnskabsår er forbedret.  
 
Mamut API  
- Mamut API er forbedret ved oprettelse af timelinjer  
 
Installation 
- Installationsprogrammet kan nogle gange give script-fejl på Windows 2000 maskiner. Dette er nu 
forbedret. 
- Forbedret understøttelse af installation på Windows Vista. Installation på Windows Vista kræver specielt 

installationssæt, som kun gælder Windows Vista.  
 
Rapporter  
- Visningen af Finans-rapporter er korrigeret sådan, at filter på afdeling og projekt også genspejles i 
budgettallene.  
 
Prisjustering på lagerbevægelser  
- Processen omkring funktionen for prisjusteringer på lagerbevægelser tilknyttet ordre er forbedret.  
 
Fakturering  
- Enkelte kunder oplevede fejl ved fakturering gennem FI-71. Dette er nu løst. 

- Der er foretaget ændringer i navngivningen i filen OIOXML til understøttelse af kravene til OIOXML 
Validator v1.4  



 

13 

Service Release 11.1.5140 

Kontaktopfølgning  
- effektiv synkronisering mellem Mamut og Microsoft Outlook 
- Manuel eller automatisk overførsel af e-mail 
- Manuel eller automatisk overførsel af aftaler 
- Manuel eller automatisk overførsel af opgaver 
- Funktionaliteten er tilgængelig gennem værktøjslinje i Microsoft Outlook 

- Filterfunktion til hvilke typer af vedlæg, som skal importeres til Mamut 
- Flere standardindstillinger ved oprettelse af alle typer elementer 
- Integration med internet-telefontjenesten Skype 
- Håndtere udgående Skype-samtaler direkte i Mamut 
- Håndtere indgående Skype-samtaler direkte i Mamut 
- Samtalerne logges automatisk i aktivitetslisten på kontaktkortet 

Systemforbedringer 
- Mamut Business Software version 11.1 er tilpasset Windows Vista. Installationen af Mamut Business 
Software på Windows Vista kræver, at du bruger et specielt installationssæt 

Indkøb 
- Afrundinger i alle kalkulationer relaterede til indkøbsfunktionalitet, er nu som alle andre 
afrundingsprocedurer i Mamut-systemet  

Regnskab 
- Mulighed for at kopiere afgiftskoder og give disse valgfri momssats  

Kontaktkortet 

- Integration med Krak gennem produktet Mamut Enterprise Krak. Produktet opdaterer automatisk 
kontaktinformation om dine kontakter via Internet 

 

Service Release 11.0.5063 

Webshop  
- Forbedret funktionalitet i brug af Factoring i kombination med faktura fra webshop  

ASP-Miljø 
- I ASP-miljø kan man i nogle tilfælde få fejl på Skrivebordet hvis Windows 2004 Server benyttes.  

Mamut API 
- Mamut API: ClientAddBankAcc ændrede ikke værdierne. Det er forbedret sådan, at den nu ændrer 
værdierne 

Skrivebord 
- Forbedret funktionalitet for at starte en timeregistrering på Skrivebordet, sådan at den ikke påvirkes af, at 
brugeren opdaterer informationsvinduer på Skrivebordet 

Projekt 
- Forbedret funktionalitet omkring viderefakturering i produktregistret i forbindelse med viderefakturering 
baseret på fastpris 

Salg  
- Formatering af fil til elektronisk faktura er forbedret (XML – Encoding som UTF-8)  

 

Version 10.0 

 
 
Mamut API  
- Flere nye moduler, og mange nye metoder og egenskaber  

Cash Flow  
- Visning af grafer for sidste års beholdning per uge  

Forretningsplan  
- Generelle forbedringer i forretningsplans modulet 
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Import/eksport  
- Eksport af orde er ændret sådan at den altid benytter afgift registret og ikke hvad som ligger på kontakten 
- Understøttelse af eFakturaer, eksport til det offentlige  
- Forbedret produktimport ved priser i fremmed valuta 
- Ved produktimport kommer produktnummer- tillæg kun på nye produkter ved produktimport 

Ordre/Faktura 
- Ordre/Faktura-rapporter viser nu to moms-linjer hvis ordren har produktlinjer med flere afgiftssatser 
- Forbedret fejlhåndtering i situationer hvor meldingen "Fejl under oprettelse af hovedkort -10" kan opstå 

Rapport 
- Forbedret håndtering af fakturanummer ved visningen af lagerbevægelsesrapporter 
- Udvalg på andet regnskabsår er forbedret for rapporten Reskontro kunder, specificeret per periode 
- Alle fakturarapporter har fået nye felter til bank og kontonummer  
- Understøttelse af indbetalingskort, fakturablanket FIK 732  
- Ny funktionalitet for Intrastat-rapportering 

- Nyt udvalgskriterium på resultat- og balancerapporter  
- Regnskabsrapporternes ”footer” viser systemets årstal, og ikke udvalgets 
- Mulighed for at opsætte filter på regnskabsår på diverse rapporter  

System 

- Forbedret funktionalitet omkring søg i rullelister, sådan at brugeren når at skrive flere bogstaver i 
søgningen  
- Udvidet firmadatabasehåndtering 

Travel CRM  
- Forbedret håndtering af synkronisering af notatfelt når brugeren tager pc’en med sig ud af huset  

Aktivitet  
- Private aktiviteter vises uden information for andre brugere  

Bank  
- Forbedret hjælpefunktion i Bankafstemningsmodulet 
- Understøttelse for udtræk af oversigt af 'Afstemte, ikke godkendte' bankposter i rapport  

E-mail 
- Forbedret teksthåndtering ved brug af e-mail-skabeloner 
- Forbedret prospektlink ved afsendelse af e-mail  

Indkøb 
- Justering af omkostningsberegning ved duplicering af indkøb 
- Udvidet øreafrundings-håndtering ved indkøb 
- Forbedret håndtering af omkostningsberegning pr. enhed når man køber ind i andre enheder end man 
sælger 

Indstillinger 
- Understøttelse af bankkontonummer og kontonummer på faktura er uafhængige af hinanden 
- Bedre information ved ændring af firmaindstillinger for produkt ved negativ lagerbeholdning 

Logistisk 
- Justering af bogføring af indkøb og salg i forbindelse med balanceføring  

Personale 
- Advarsel ved sletning af ansat som er registreret som reference i ordre- eller – fakturaregister 

Timeregistrering 
- Udvidet brug af genvejstaster  
- Forbedret lagringshåndtering  
- Forbedret link mellem kontakt- og ordrenummer  
- Adgangskontroller til at begrænse brugere fra at oprette timelinjer for andre brugere end sig selv  
 
Regnskab 
- Forbedret understøttelse for Regnskabspræsentation 

 

 


