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 Tilgjengelig funksjonalitet i Sysped fra 01.01.2017. 

I tilknytning til endringene som skjer i forvaltningen av toll og avgifter fra 
nevnte dato, har vi utviklet funksjonalitet som skal kunne lette 

gjennomføringen av endringene for våre kunder. Noen av de nye funksjonene 
er videreutvikling i eksisterende funksjonalitet og noen er egne moderne 

moduler med tilhørende pris for å kunne tas i bruk. 

Følgende funksjoner er utviklet for å møte endringene fra 1. januar 2017: 
 

- Tilleggsark med avgiftsspesifikasjon pr. deklarasjon 
Utviklingen inngår i vedlikeholdsavtalen 

 
- Fortolling avgiftsgrunnlag. 

Utviklet som en ny eSpedsg modul som kan kjøpes 
 

- Kontroll av kunderegisteret mot enhetsregisteret i Brønnøysund. 
Utviklet som en ny eSpedsg modul som kan kjøpes. 

 
Kontakt oss dersom du ønsker å få vite mer om innholdet i noen av modulene 

eller gjøre avtale om installasjon og igangkjøring. 
 

 Forutsetninger for å kunne ta i bruk ny funksjonalitet. 

De 3 funksjonene som er nevnt over er utviklet for versjon 11 og versjon 12 
av Sysped. Vi anbefaler at dere oppgraderer til versjon 12 da dette vil være 

grunnlaget for all videre utvikling av ny standard funksjonalitet.   
 

Det vil likevel for noen være ønskelig at ny funksjonalitet oppgraderes i 
versjon 11. Seinere oppgradering til versjon 12 vil deretter komme som et 

eget oppdrag. 
 

 Tekniske forutsetninger for versjon 11 og 12 av Sysped. 
Maskinprogramvaren på serversiden må være versjon 7.1, 7.2 eller 7.3 med 

minimum versjon 7.1 og PTF nivå 15317.  PTF nivå lik 15317 betyr at denne 
må være nyere enn fra år 15 og dag 317. 

 
For å kunne benytte eSpedsg moduler må Java versjon på server være Java 7 

og programproduktet SQL (5770-ST1) være installert. Dette er tekniske 

forutsetninger for at Sysped skal kunne fungere bedre og mer effektivt i 
framtiden 

 
Det er viktig å være oppdatert på både Sysped, server og serverprogram. 

Kontakt oss med spørsmål eller ønske om oppgradering. 


