Information om nyheter och rättade fel för

Aveny uppdatering 11.8.24
Aveny Ekonomi
11620
Arbetsbudget

Kontroll av ej giltiga koddelar för budgetåret
Vid budgetering i rutin Arbetsbudget på avslutade eller inaktiva koddelar visas ett
felmeddelande. Det är då möjligt att högerklicka på den budgetrad som genererar
felmeddelandet och få hjälp med lägga upp en giltig budgetrad. Programmet lägger
upp de giltiga koddelarna i kodsträngen och manuellt anges den koddeln som
ersätter den avslutade eller inaktiverade koddeln.
11118
Arbetsbudget

Sysselsättningsgrad för förgående år visas i MBL-rapport
Nu visas sysselsättningsgraden per befattningskod även för förgående års budget i
MBL-rapporten.
11617
Arbetsbudget - personalregister

Budgetrad med samma kodsträng visades på två olika rader i
personalbudgetgrupp
Budgetrad med samma kodsträng visades på två olika rader i personalbudgetgrupp
om det fanns registrerat belopp för förgående års utfall och utfall hitintills i år. Felet är
nu rättat och budgetraden visas nu bara på en rad trots att kodsträngen finns med i
utfallet.
11437
Inläsning av löneverifikationer

Kontroll av koddelar som endast ska användas för budget vid inläsning av
löneverifikation
Nu kontrolleras alla koddelar och felmeddelande visas för koder som endast får
användas för budget vid inläsning av löneverifikation. Tidigare kontrollerades detta
först vid steget bokför.

11535
Kontoanalys

Felrättning: Vid urval på anställningsnummer i kontoanalysen visades tidigare
inte verifikationer
I rutin kontoanalys vid urval på anställningsnummer visades tidigare ej
verifikationsdetaljerna då man valde att bocka i rutan för att visa verifikationer, detta
fel är nu åtgärdat.

Aveny Leverantörsreskontra
11572
Ankomstregistrering

Skippa IBAN-kontroll på Utlandsbetalningar i ISO20022 -format
11586
Fakturabevakning

Meddelandekolumnen i rutin Fakturabevakning
Meddelandekolumnen kan innehålla 255 tecken. I vissa lägen blev dock
meddelandet avhugget tidigare, vilket nu är korrigerat. Vi har också förtydligat att ett
långt meddelande som inte får plats i sin helhet i meddelandekolumnen avslutas med
tre punkter. Liksom tidigare visas hela meddelandet under attestantfliken.

Aveny Order/Fakturering
11601
Meddelande om e-faktura privat på kundfakturor
Meddelande om e-faktura privat på kundfakturor har förtydligats. Kunderna behöver
söka fram betalningsmottagare Svenska kyrkan i internetbanken. De får minst två
träffar, men det spelar ingen roll vilket alternativ de väljer. Den nya texten lyder"Vi
kan nu erbjuda betalning via e-faktura. Ditt e-faktura ID är xxxxxxx. Anmälan gör du i
din internetbank, sök fram betalningsmottagare Svenska kyrkan och välj ett av
alternativen."
11480
Importera orderunderlag

Importerade orderunderlag med kunder som har e-faktura privat
I importerad order måste kund som är markerad som mottagare av e-faktura privat i
Aveny ha ett komplett personnummer med i filen från det externa försystemet.
Om personnummer saknas godkänns inte ordern utan skickas tillbaka till
försystemet.

11626
Importera orderunderlag

Importerade order med c/o-adress för privatpersoner blir nu korrekta

Aveny WebOrder
11636
WebAveny Order - giltiga baskonton
Ytterligare två baskonton kan nu användas i WebAvenys orderrutin, 3250 Bidrag och
3282 Kommunala bidrag.
Giltiga konton är alltså 1680,3219,3250, 3282, 3288 och 3400-3999.

11492
Webaveny order - orderskapande utan artikel kunde medföra att webservern
gick ner
Om order skapades fram till sidan där artikel skulle väljas och ingen artikel valdes,
samt att man därifrån gick till Första sidan via menyraden, så slutade WebAveny att
fungera. Detta är nu rättat.

