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Aveny Ekonomi
10640
Arbetsbudget

Anpassningar till ett nytt tjänstepensionsavtal TPA18
TPA18 träde i kraft den 1/1 2018 och gäller då för alla medarbetare som är
födda 1959 eller senare.
Detta påverkar uträkningen av tjänstepensionen och vi har gjort följande
anpassningar:
De arbetstagare som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har tidigare haft en
förmånsbestämd pensionsdel. Nu blir denna del premiebestämd för alla
som är födda 1959 eller senare, med en premie på 30% av lönesumman,
upp till 30 inkomstbasbelopp. De arbetstagare som är födda 1958 eller
tidigare blir kvar i den nuvarande pensionsplanen KAP-KL Svenska kyrkan.
Om en arbetsbudget för 2019 är skapad kommer användaren få verifiera de
justeringar som görs i systemet.
10811

Arbetsbudget - inställningar

Kontroller för baskonton i inställningar för arbetsbudgeten
Systemet kontrollerar om det finns angivet baskonton på inställningar för
sociala avgifter och konton för särskild löneskatt.
10641
Arbetsbudget - personalregister

Kontroller i Arbetsbudget-personal
Kontroller har införts i Arbetsbudget, personal under fliken Personal.
Systemet kommer kontrollera så att följande fält är ifyllda:
Födelseår, Anstmånad, Semesterdagar, Avtalsområde, Lönekonto.
Systemet kommer även varna om fältet Befattningskod är tomt.

Aveny Grundsystem
10837
Information om ändring av Eniacs svar i GDPR Register
Eniac föreslår svar på många frågor i GDPR Register. I de fall vi kommer
att ändra våra svar framöver så kommer ni att få möjlighet att granska vad
vi förändrat så att ni har möjlighet att eventuellt korrigera hur ni har svarat
baserat på våra förslag.
10544
GDPR - Registerutdrag
Nu kan man förutom personnummer söka även på e-postadress. Det går
även att söka på andra begrepp som namn och adress.
Möjlighet till gallring i denna rutin kommer att levereras i september.
10819
GDPR Register - motivering till utökad lagringstid
Det finns nu möjlighet i anslutning till att en utökad lagringstid väljs att
motivera valet av den utökade lagringstiden.
Texten som registreras i detta fält har idag ingen koppling till andra ställen i
Aveny.
10522
GDPR - Rensningsfunktionalitet
Vi har ännu inte hunnit med alla rensningsregler. Den automatiska
gallringen kommer därför att levereras i september.

Aveny WebLeverantörsreskontra
10827
Web fakturaattest

Ändrad hantering av felaktiga konton vid attest
Vid snabb inregistrering av koddel hann Aveny ibland inte med, utan
tolkade värden felaktigt. Detta är nu rättat.
Tidigare togs alla siffror bort i kodfältet om koden var felaktig och hela
koden fick registreras om. Nu står alla siffror kvar om värdet är fel och
rättning kan göras för en eller flera siffror i koden. Vid felaktigt registrerad
kod visas ingen text till höger om kodfältet där benämning annars skrivs ut.

