Information om alla nyheter och rättade fel fr o m

Aveny uppdatering 11.7.1 till
11.7.3
Aveny Anläggningsredovisning
11 .7 .20
Anläggningar/Inventarier

Fördelningsmallar vid beräkning av avskrivning och internränta för budget
Vid beräkning av avskrivning och internränta för budget tar programmet i första hand
de mallar som har giltighetsperiod som stämmer med budgetperioden. Om det inte
finns någon giltig fördelningsmall för budgetperioden tar programmet istället den mall
som har en giltighetstid som ligger närmst budgetåret.
11 .7 .3
Fördelningsmallar för avskrivningar och internränta
Det är nu möjligt att skapa fördelningsmallar för att procentuellt fördela en
anläggningstillgångs avskrivningar och internränta mellan olika kodsträngar.
Fördelningsmallar finns som ett nytt styrvärde under Aveny AR.
11 .7 .3
Anläggningsgrupp

Urvalsprincip för internränta kan göras per Anläggningsgrupp
Det finns nu ett nytt fält på styrvärde Anläggningsgrupp som ger möjlighet att välja
vilken urvalsprincip som ska gälla för internränteberäkningen. Om man använder den
urvalsprincipen görs inget urval i rutin Bokför Internränta.

Aveny Ekonomi
11 .7 .3
Inför GAS-införandet 2018
11 .7 .3
Rapportdefinitioner

Nollundertryckning möjlig för kolumner i löpande ekonomirapport.
Felrättning, detta är nu åtgärdat. Markeras en kolumn med nollundertryckning i
Rapportdefinitioner så visas inga nollor i den kolumnen för löpande rapporter.

Aveny Grundsystem
11 .7 .3
Kommunikatorlösenord kund inte innehålla bokstaven lilla "v"
Om användarens kommunikatorlösenord innehöll bokstaven lilla "v" så kunde inte
Aveny ansluta till kommunikatorn
11 .7 .3
Anpassning till nya dataskyddsförordningen
Vi har börjat anpassa Aveny till nya dataskyddsförordningen. Läs mer här:
http://www.eniac.se/index.php/nyheter/information/?aid=1073126251
11 .7 .3
Skalning i stora tecken i Aveny
Skalningen till 125 % fungerar nu åter i Aveny. Vi har dessutom automatiskt återställt
så att skalningen är aktiv i Aveny om man har valt att skala i Windows.

Aveny Kundreskontra
11 .7 .3
Kunder

Nytt standardurval för kontroll av kunder inför KOB-integrering
Ett nytt standardurval kan användas för att säkerställa att kundregistret är korrekt
avseende KOB-kunder.

Aveny Leverantörsreskontra
11 .7 .3
SEPA End date (Euro-betalningar)
11 .7 .3
Leverantörsfakturareferens med procentuell fördelning
Det är nu möjligt att registrera procentuell fördelning av kostnader med flera
kodsträngar i styrvärdet Leverantörsfakturareferens.
Konteringsförslagen visas vid ankomstregistrering när referens anges.
11 .7 .3
GDPR i Leverantörsreskontra - test och eventuell anpassning - både Aveny och
WebAveny

Aveny Order/Fakturering
11 .7 .20
Fakturering

Central utskrift - telefonnummer i fakturafot
För att få plats med telefonnumret på en rad i fakturafoten formatteras det nu så att
landsnummer och parenteser kring riktnummer tas bort.
11 .7 .3
Alla fakturanummer kan skapas med ocr-referens
Det finns nu möjlighet att manuellt slå på en funktion i Aveny så att alla fakturor får ett
referensnummer med längd- och kontrollsiffra enligt ocr-format. Detta medför att
endast ett och samma nummer visas på fakturan både i faktura- och
ocrnummerfälten.
Observera att nuvarande fakturanummer inte får vara längre än sju tecken för att
funktionen ska kunna användas.
11 .7 .3
GDPR i Order/fakturering - test och eventuell anpassning - både Aveny och
WebAveny
11 .7 .3
Importerade Sveorder visar nu momssatser på orderraderna
Nu visas moms per rad och inte en summa som tidigare.
11 .7 .3
Importera orderunderlag

Importera orderunderlag med kontaktinformation
Under vissa omständigheter fungerade det inte att importera kunder som had
kontaktinformation.
11 .7 .3
Order

Kontroll av postnummer
Om postnummerkatalogen är installerad i Aveny sker kontroll att korrekt postnummer
anges för kund när order/kreditorder skapas. Ett varningsmeddelande visas om
postnumret är felaktigt, användaren får välja att avbryta och korrigera eller ignorera.

Aveny WebEkonomi
11 .7 .3
Web ekonomirapporter

Ny färgskala i WebAveny Ekonomirapporter

Datumfältet som visar när rapporterna distribuerades till WebAveny är nu mörkblått
och texten vit. Ingen funktionalitet är förändrad.
11 .7 .3
Web kontoanalys

Ny färgskala i WebAveny Kontoanalys
Alla rubrikfält i WebAveny kontoanalys är nu mörkblå med vit text. Ingen funktionalitet
är förändrad.

Aveny WebLeverantörsreskontra
11 .7 .3
Web fakturaattest

Nya färger i WebAvenys attestdel
De orange fälten är nu mörkblå och bakgrund i paneler är ljusgrå.
11 .7 .3
Web fakturaattest

Söka koddelar via benämning i WebAveny
Det är nu möjligt att söka koddel mha benämning. Ange två bokstäver eller fler för att
programmet ska söka fram alla koder där bokstavskombinationen finns i namnet.
Gäller alla koddelar i kodsträngen.
11 .7 .3
Web fakturaattest

Tilläggsinformation på investeringskonton vid attest i WebAveny
Det nya styrvärdet Tilläggsinformation gör det möjligt att registrera övriga uppgifter på
investeringskonton vid kontering i WebAveny. Det finns för närvarande fyra olika
typer av tilläggsinformation: Byggnader och mark, Byggnader och mark � pågående
investeringar, Maskiner och inventarier samt Maskiner och inventarier � pågående
investeringar. Innan den nya funktionen kan användas måste de olika typerna av
tilläggsinformation aktiveras och baskonton märkas upp med rätt typ av
tilläggsinformation. Baskonton märks upp med rätt tilläggsinformations-typ via det
nya fältet Tilläggsinfo i rutin Baskonto.
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