Information om alla nyheter och rättade fel fr o m

Aveny uppdatering 11.8.1 till
11.8.5
Aveny Anläggningsredovisning
11 .8 .3
Nytt programstöd för inventering i WebAveny
WebAveny Anläggningsredovisning är ett nytt delprogram som kräver en särskild
programlicens. Inventeringsmodulen är ett programstöd som ger möjlighet att inventera en
enhets anläggningstillgångar i WebAveny. Inventeringen i WebAveny görs per investering
utifrån ett antal fasta frågor. Det finns även möjlighet att ta bilder och omplacera
anläggningstillgångar. Inventeringen syftar till att ge information över vilka anläggningstillgångar
som finns kvar i enheten och om det finns investeringar som behöver skrivas ned eller justeras
avskrivningstid på. Modulen består av ett nytt styrvärde (Inventeringsansvariga) och en ny rutin
(Inventeringsomgång) under delprogram Anläggningsredovisning.
11 .8 .3
Bokför avskrivningar

Programmet sätter automatiskt bokföringsdatum för avskrivningar och internränta när
period valts
När bokföringsperiod valts väljer programmet automatiskt den sista dagen för perioden som
bokföringsdatum. Vid beräkning kontrollerar programmet att bokföringsdagen är den sista
dagen för vald period.
11 .8 .3
Investeringar

Justerade texter i avstämningsrapporter för anläggningstillgångar
I rapport Sammandrag av årets bokförda händelser och Årsredovisningsnot
anläggningstillgångar har texten Årets Inköp justerats till Inköp (aktiverat under året).
11 .8 .3
Investeringar

Rapport Sammandrag av årets bokförda händelser visar nu alla omklassificeringar
korrekt
Tidigare visade rapporten en omklassificering som innehöll en omföring från ett
investeringskonto till ett annat som en förändring av ingående värde. Nu visas

omklassificeringen av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på rad
omklassificering i rapporten.
11 .8 .3
Investeringar

Rapport Specifikation av årets bokförda händelser visar nu alla omklassificeringar
korrekt
Tidigare visade rapporten en omklassificering som innehöll en omföring från ett
investeringskonto till ett annat som en förändring av ingående värde. Nu visas
omklassificeringen av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på rad
omklassificering i rapporten.
11 .8 .3
Investeringar

Rapport Årsredovisningsnot anläggningstillgångar visar nu alla omklassificeringar
korrekt
Tidigare visade rapporten en omklassificering som innehöll en omföring från ett
investeringskonto till ett annat som en förändring av ingående värde. Nu visas
omklassificeringen av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på rad
omklassificering i rapporten.

Aveny Ekonomi
11 .8 .4
Personalregister

Rättning rensning anställda i personalregister och arbetsbugdet och text i GDPRregisiter
11 .8 .3
Snabbtangenter för att öppna Bokföringsjournalen
Det finns nu en möjlighet att öppna Bokföringsjournalen, där alla verifikationer definitivbokförs
efter skapande, genom att använda snabbtangenterna Ctrl+J.
(Fungerar ej för användare som även är behöriga till Kremationsjournalen, för dessa användare
öppnas istället rutin Kremationsjournal med detta snabbkommando.)
11 .8 .3
Arbetsbudget

Automatisk rensningsfunktion för personkategori anställd
Personuppgifter på anställda i rutin Arbetsbudget och rutin Personalregister rensas automatiskt
2 år och 3 månader efter anställningens slutmånad. Tiden grundar sig på att den anställdes
personuppgifter används för att följa upp budget och utfall fram till och med årsbokslutet för
aktuellt budgetår. Det finns möjlighet att manuellt ta bort anställda från rutin Arbetsbudget och
Personalregistret. Borttaget gör att den anställdes personuppgifter rensas direkt.
11 .8 .3

Arbetsbudget - personalregister

Budgetrapport Personalbudget per individ tog inte med lönebidrag
I rapport Personalbudget per individ visas nu lönebidraget för alla anställd där lönebidraget
budgeterats individuellt.
11 .8 .3
Automatkontering

Möjligt att lägga till lokala automatkonteringar för GAS-enheter
Enheter som arbetar enligt GAS-konceptet har standard-automatkonteringar avseende
hanteringen av Villkorade bidrag. Dessa standard-automatkonteringar är alltid aktiva och kan ej
ändras. De uppdateras tillsammans med övriga inställningar enligt standarden från GAS-Bas.
Lokala automatkonteringar för andra fördelningar och pålägg är nu möjliga att lägga till och
ändra.
11 .8 .3
Utdelade kodbehörigheter

Rutin "Utdelade kodbehörigheter" visar kodbehörighetens delar i enskilda kolumner
I en samlingsrutin som heter Utdelade kodbehörigheter visas alla kodbehörigheter och hur de
används av olika användare. Det begränsande urvalet som kallas kodbehörighet har tidigare
visats enbart som en samlad beskrivning i en enda kolumn, nu visas även urvalet med en
kolumn per koddel.

Aveny Grundsystem
11 .8 .3
Automatisk uppdatering till gasstandard från GASBAS
Detta gäller endast enheter som kör Aveny Ekonomi inom ramen för GAS.
Uppdatering av databasen till gasstandard från GASBAS sker nu automatiskt. På
"bakgrundsbilden" i Aveny hittar du vilken gasstandard som gäller aktuell databas.

Aveny Leverantörsreskontra
11 .8 .5
Gammal kontroll av IBAN hindrade översättningen till det nya formatet för
utlandsbetalningar.
Om ett befintligt IBAN-nummer var felaktigt, stoppades hela översättningen till ISO20022. Detta
är nu åtgärdat.
11 .8 .3
Nya kataloger i GAS för utlandsbetalningar i nya filformatet ISO20022
För GAS-enheter som ska skicka utlandsbetalningar via fil i det nya formatet ISO20022 finns nu
nya mappar upplagda på Q.

De ligger under stift och församling enligt ordinarie struktur och heter:
Aveny\Export\BetalningarISO20022\Utbetalningar
Aveny\Import\BetalningarISO20022\ÅterredovisadeUtbetalningar
11 .8 .3
Gemensam e-postavsändare för uppgifter som ska utföras i Webaveny
Det finns nu möjlighet att registrera en generell avsändare till mail som skickas ut från Aveny för
ekonomi- och attestjänster. Oavsett vem som då utför arbetet i Aveny blir avsändaren
densamma vid:
- utskick av attestpåminnelser från rutin Fakturabevakning
- utskick av attestpåminnelse från rutin Bokföringsjournal
- utskick av mail när rapportpaket distribueras i rutin Rapportpaket
- returnering av bokföringsorder till attestant i rutin Bokföringsorder
- distribution av inventeringsunderlag i rutin Inventeringsomgång
Fältet där en generell e-postavsändare kan registreras finns i Systeminställningar under fliken
Epost, det benämns "Avsändare (e-post) vid ekonomi- och attesttjänster". Skriv in den epostadressen som ska stå som avsändare, t ex en funktionsbrevlåda och ändra vid behov
texten i fältet "Benämning ekonomitjänst" med en förtydligande text.
För GAS gäller att rollen Ekonom är behörig till Systeminställningar - Ekonomi, flik E-post, där
fältet "Avsändare (e-post) vid ekonomi- och attestjänster" visas och kan fyllas i. Om en
funktionsbrevlåda registreras som avsändare skulle t ex Servicebyråns namn kunna skrivas in i
fältet "Benämning ekonomitjänst". Där står initialt Ekonomifunktionen, men detta kan Ekonomen
ändra.
11 .8 .3
Inaktivering av utbetalningsvägar och utbetalningssätt som inte används sedan 170101
När den nya versionen installeras inaktiveras utbetalningsvägar och utbetalningssätt som inte
använts sedan 170101.
En förutsättning för inaktivering är också att det inte ska finnas några leverantörsfakturor på väg
till betalning för denna väg.
Inaktiverade utbetalningssätt kommer att rensas bort från leverantörer som tidigare har använt
dessa.
11 .8 .3
Översättningsfunktion för utlandsbetalningar till nya formatet ISO20022
För att kunna skicka utländska leverantörsbetalningar med filöverföring kräver flera banker nu
ett nytt filformat som kallas för ISO20022.
Vi har förberett Aveny med en funktion som översätter alla utländska betalningssätt

(plusgiro/bankgiro SWIFT/check) till ISO20022.
Avtal måste skrivas med banken innan funktionen kan slås på i Aveny. Observera att endast
betalningar via Swedbank fungerar idag. Vi fortsätter nu arbetet med att säkerställa betalningar
även via andra banker och kommer successivt implementera detta under nästa år.
När betalningssättet är aktiverat kan utländska betalningar skickas på fil, återredovisning kan
hämtas elektroniskt och automatisk avprickning göras i Aveny.
I och med att svenska och utländska betalningar skickas i olika filer behövs nya kataloger för
export av utlandsbetalningar och import av återredovisning. Katalogerna läggs upp manuellt.
Översättningsfunktionen finns i delprogram Leverantörsreskontra och Systemadministration
under Utbetalningsvägar - Administratörsfunktioner - Aktivera betalningar ISO20022 för
utlandsbetalningar. Delprogramansvarig och systemadministratör har behörighet till
Administratörsfunktionen.
För GAS gäller:
- Rollen Ekonom är behörig till Administratörsfunktionen.
- Nya kataloger är upplagda för export av utlandsbetalningar och import av återredovisning på
Q:
Aveny\Export\BetalningarISO20022\Utbetalningar
Aveny\Import\BetalningarISO20022\ÅterredovisadeUtbetalningar

Aveny WebEkonomi
11 .8 .3
Endast en länk till enhetens WebAveny bifogas i systemgenererade mail
Om det finns två adresser ifyllda i Systeminställningar avseende intern respektive extern adress
till WebAveny och de är identiska skickas bara en länk ut.

Aveny WebLeverantörsreskontra
11 .8 .3
Web fakturaattest

Kontrollattestant vid frånvaro
Om attestant är frånvarande flyttas fakturan till dess reservattestant. Om ursprungsattestanten
har en kontrollattestant så är det den som ska kontrollattestera fakturan.
Tidigare har felaktigt reservens kontrollattestant fått attestera.
11 .8 .3
Web fakturaattest

Maxtid för avskrivningstid vid registrering av tilläggsinformation för investeringskonto i
WebAveny
Vid registrering av tilläggsinformation i WebAveny var det tidigare inte möjligt att föreslå en
längre avskrivningstid än 50 år för en komponent. Den begränsningen är nu borttagen och det
är nu möjligt att föreslå fritt antal år per komponent.

