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 Vi har fått ny hjemmeside – www.systema.no 
Vi har nå tatt i bruk vår nye hjemmeside. Den har fått en mer moderne design 

som også skal representere Systema på alle områder framover. Den 
funksjonalitet som var tidligere er ført videre. Vi ønsker å benytte 

hjemmesiden vår mer aktivt i dialog med dere. Driftsmeldinger og nyheter vil 

først bli oppdatert på hjemmesiden. 
 

 Sysped versjon 11. 
Vi har nå kommet godt i gang med konvertering til den nye versjonen av 

Sysped – versjon 11. Det er ikke lenger noen grunn til å vente og vi vil be om 
at dere kontakter oss for avtale om tid. Nye funksjoner blir alltid utviklet mot 

standard i siste versjon. Dansk fortolling, EHF faktura og elektronisk 
omberegning til Tollvesenet er bare tilgjengelig i versjon 11.  

 
 Dansk fortolling. 

Vi er nå godt i gang med utviklingen av fortollingsløsning i Danmark. Fortolling 
import er klar og er installert hos en kunde i Danmark. Fortolling eksport er 

under testing og forventes å være klar om ikke alt for lenge. Den danske 
løsningen blir bare WEB basert i henhold til vår nye standard for WEB 

utvikling. NCTS import og eksport vil også bli utviklet slik at vi får en komplett 

fortollingspakke også for Danmark.  
 

 EHF faktura (Elektronisk Handelsformat) 
Vi er i ferd med å avslutte et Sysped prosjekt for sending av elektroniske 

faktura i henhold til EHF formatet. Dette er et standardisert faktura format for 
bruk ved fakturering av offentlige kunder. Det kan også benyttes ved 

fakturering av privatkunder og kunder i utlandet. Vi har hatt stor etterspørsel 
etter dette og kan nå tilby dette som en standard tilleggsmodul. 

 
 Elektronisk omberegning til Tollvesenet 

Vi er som programleverandør, invitert til å delta i testing av denne løsningen. 
Dette er vi positive til og ser fram mot denne funksjonaliteten i Sysped. 

 
 God Påske! 

Dette nyhetsbrevet blir sendt ut som brev og samtidig gjort tilgjengelig som 

en nyhet på vår hjemmeside. Sammen med brevet legger vi en liten 
påskehilsen. Vi legger ved i konvolutten en praktisk vanntett pose for 

mobiltelefon. Denne er svært godt egnet til turbruk i all slags vær. Det er en 
pose for Iphone og en for Samsung telefon, Vi håper dette kan komme til 

nytte på årets påsketurer. 
 

God Påske til dere alle! 


