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ISY FDV Release Notes, versjon 7.5.5     April 2016 

 

 
 

ISY FDV versjon 7.5.5 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av 
utbedring av identifiserte feilsituasjoner og realisering av innrapporterte ønsker om ny og forbedret funksjonalitet. I 
dette dokumentet finner du dokumentasjon og beskrivelse av hvilke endringer den nye versjonen omfatter. 
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Tiltak og anskaffelser 

Det er utviklet en ny modul for Tiltak og anskaffelser. Modulen har funksjonalitet for å opprette tiltak og 
knytte anskaffelser til tiltaket. På anskaffelsen(e) registreres kontrakter og økonomiske dimensjoner relatert 
til anskaffelsen. Et tiltak kan ha en eller flere anskaffelser. 

I tiltaksskjermbildet registreres relevant informasjon som datoer, status, prognoser i år og totalt. 
Økonomiske registreringer gjort på tiltakets anskaffelser og kontrakter vil summeres opp til tiltaket for 
oppfølging.  
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Informasjon i skjermbildet er gruppert i områdene Gjennomføring, Oppfølging økonomi i år og Oppfølging 
økonomi totalt. 

 

 

 

På tiltak registreres anskaffelser.  Anskaffelsene kategoriseres og det registreres økonomiske dimensjoner. 
Anskaffelsene kan knyttes mot rammeavtaler. 
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På en anskaffelse registreres kontrakter. Kontraktene knyttes til leverandør og viser avtalte og fakturerte 
beløp. Avtalt beløp registreres på kontrakten og på eventuelle endringsordre. 

 

Til en kontrakt kan det registreres endringsmeldinger og fakturaer. Endringsmelding knyttes til kontrakten: 
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Fakturaer registreres og knyttes til kontrakten eller til endringsmeldingene: 
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Modulen fører endringslogg for visse økonomiske dimensjoner på tiltak og anskaffelse. Modulen Tiltak og 
anskaffelser er laget slik at man kan utføre drilldown fra tiltakets hovedlinje i listevisningen for å se 
underliggende detaljer. 

Prognoser og registrerte fakturabeløp summeres opp fra fakturaer, kontrakter og endringsmeldinger til 
anskaffelser og deretter samlet til tiltaket.   
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Prosjekt 

Prosjektmodulen er utvidet slik at registrerte tiltak fra modulen Tiltak og anskaffelser kan knyttes til et 
prosjekt. Et prosjekt vil således være et overordnet nivå over tiltakene og kunne gi en samlet økonomisk 
oversikt over flere tiltak. 
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Kjøp og salg 

Det har blitt utviklet ny modul for Kjøp og salg av eiendom. Hensikten med modulen er å dokumentere 
kjøp- og salgsprosess for grunneiendommer med tilhørende informasjon. 
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Modulen kategoriserer kjøpet/salget, håndterer datoer og ulike kjøp/salgssummer. Aktuelle 
eiendomsobjekter knyttes til kjøpet/salget. Ved seksjonering av tomt finnes funksjonalitet for å opprette ny 
grunneiendom og dokumentere link til opprinnelig grunneiendom. Statusendringer logges. 
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Utviklingssak 

Det har blitt utviklet ny modul for Utviklingssak. Modulen har funksjonalitet for å registrere og dokumentere 
utviklingssaker for eiendommer. På saken registreres eiendommen det gjelder sammen med relevante 
data som kontaktpersoner og kostnader. Dersom saken gjelder seksjonering av tomt kan fradelt tomt 
opprettes fra modulen og knyttes til opprinnelig tomt.  

 

 

   



 

Side 11 av 15 

Bruksrettigheter 

Det har blitt utviklet ny modul for Bruksrettigheter. Modulen dokumenterer bruksrettigheter knyttet til 
grunneiendommer. Bruksretter kategoriseres i typer. Eksempel kan være forkjøpsrett, parkering, 
vannfallsrett, felles arealer mm. Det angis hvilke eiendommer som har avgitt bruksretten og hvilke som har 
mottatt bruksretten. Informasjon som datoer, vederlag, varslinger, kunde med bruksrett mm. registreres på 
saken.  
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Leiekontrakter 

Det er implementert diverse ny funksjonalitet i leiemodulen. Noen viktige punkter er nevnt nedenfor. 
 

Enkeltfaktura 

Det er implementert funksjonalitet for å opprette enkeltfakturaer. Enkeltfakturaer er fakturaer som 
faktureres en gang (i motsetning til løpende fakturering som utføres iht. kontraktens termin). 
 
Enkeltfaktura opprettes under fanen Tilleggskostnader. Enkeltfakturaer angis med en beskrivelse, en 
fakturadato og et fakturabeløp i tillegg til kontostrengdimensjoner. 
 

Varsling 

Det er implementert funksjonalitet for å sette opp varsel på leiekontrakter. Varslene kan opprettes slik at de 
vises på en bestemt dato eller slik at de dukker opp på en gitt dato hvert år. 

Varselet vises på Min side for brukeren som har opprettet varselet eller andre brukere/brukergrupper som 
skal se varselet. 

 

Varslingene kan vises i lister på Min side inntil de er kvittert ut i leiekontrakten.   
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Endringslogg 

Leiekontrakten har fane for logging av endringer i kontrakten. Loggen gir en oversikt over hvilke felt som er 
endret med gammel og ny verdi. Det blir også registrert hvem som utførte endringen og datoen når den ble 
utført. 

   



 

Side 14 av 15 

 

Kunder og kontakter 

Det har blitt opprettet egen modul for håndtering av kunder og kontakter, tidligere ble dette håndtert i 
Administrasjonsmodulen. 

 

 
Generering av kunde/kontakt nummer 

Det er laget funksjonalitet for automatisk generering av kunde/kontaktnummer. Formatet defineres i 
Administrasjonsmodulen. Det kan angis et format pr. kunde/kontakttype.  
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Meldingssentral 

Norconsult Informasjonssystemer leverer en responsiv webapplikasjon kalt ISY Melding. Denne kan blant annet 
benyttes for å la kunder og leietakere kommunisere inn behov til ISY FDV, og kan benyttes fra desktop, mobil og 
nettbrett. 

Ved bruk av ISY Melding, vil meldinger som kommer inn i ISY FDV håndteres i modulen Meldingssentral. Saker 
som registreres i ISY Melding kommer da inn i listen over Ubehandlede saker. Her kan de åpnes og knyttes til 
ansvarlig for videre håndtering. Det kan registreres kommentarer på saken som vises for den andre parten. For 
saker som krever oppfølging kan det opprettes Arbeidsordre eller Feil. Saker kan også avvises og avsluttes direkte. 
Status på framdrift kan følges av innmelder via webapplikasjonen ISY Melding. 

 

 

 


