Information om nyheter och rättade fel för

Aveny uppdatering 11.8.10
Aveny Ekonomi
11323
Sidhuvud för rapporter uppdaterat för stiftelsedatabaser
Databaser med kodplan stiftelse har uppdaterats med ett standardiserat sidhuvud för
rapporter. Sidhuvud med benämning "Standard" har tagits bort och ersatts med
"Standard, stående utskrift".
11375
Bokföringsorder

Verifikation från Bokföringsorder knyts endast till rätt journalgrupp
Felrättning, nu kan verifikationer som skapats via Web-Bokföringsorder endast
kopplas till bokföringsjournal av typen Bokföringsorder. Tidigare kunde
verifikationerna felaktigt hamna i en annan journalgrupp om det fanns en sådan
öppen för den aktuella perioden.
11225
Kontodel

Det är nu möjligt för GAS-ekonom att för vissa baskonton styra om de ska
skickas över till Flex
Baskonton som Ekonomen har möjlighet att välja om de ska skickas över till Flex Lön
och HRM har en markering "Till lön/HRM får ändras lokalt" i rutin baskonto samt en
valbar lista i fältet "Till Lön/HRM".
För de baskonton som har en standard som ej kan ändras är motsvarande fält låst.
Vilka konton som kan styras lokalt är inställt i GAS-BAS.
11226
Kontodel

Styrning i rutin Baskonto för huvudkonton i Kyrk-BAS som kräver underkonto
Det är nu möjligt att markera huvudkonton i Baskonto-rutinen som aldrig ska bokföras
på direkt utan som alltid ska delas upp på underkonton enligt Kyrk-BAS. En ny
kryssruta för detta återfinns nedanför inställningen för spärr för attest. För GASenheter är detta styrt via GAS-BAS.
11333
Rapportpaket

Felrättning, möjlighet att redigera e-postmeddelande vid utskick av
rapportpaket försvann i 11.8

Det är nu åter möjligt att redigera meddelandet som skickas ut med e-post vid
distribution av rapportpaket. Möjligheten försvann felaktigt i höstversionen 11.8 i
samband med att en gemensam avsändare infördes.

Aveny Grundsystem
11220
Fjärrsupport är nu uppgraderad till Team Viewer 13

Aveny Kundreskontra
11253
Kunder

Slå samman KOB-kunder
Det är nu möjligt att slå samman kunder med kundkategori KOB-kund.

Aveny Leverantörsreskontra
11252
Leverantörer

Sökning på plusgirokonton fungerar igen
Pga en ändring på Plusgirots hemsida har sökningar på plusgironummer inte
fungerat under en tid.
Nu har vi åtgärdat Aveny så att det går att söka igen.

Aveny Order/Fakturering
11324
Församlings- och pastoratsnamn på kundfaktura som skickas via central
utskrift
Namn på församling eller pastorat som skickas i underlag till central utskrift kan nu
vara 60 tecken långt, det var tidigare max 30 tecken. Om namnet inte får plats på en
rad så radbryts det på kundfakturan.
11256
Importera orderunderlag

Kontroll av personnummer vid import av order från externt försystem
Om det fanns ett felaktigt personnummer i importerad fil från försystem, så stoppades
hela filen och ingen order kunde faktureras. Nu är detta åtgärdat så att felaktiga order
kan skickas tillbaka till försystemet och korrekta order kan faktureras.

