Information om nyheter och rättade fel för

Aveny uppdatering 20.1.1
Aveny Anläggningsredovisning
11841
Bidrag visades inte korrekt för avyttrade och utrangerade investeringar i rapport
Årsredovisningsnot

Rapport Årsredovisningsnot anläggningstillgång visade inte bidragen korrekt för
investeringar som avyttrats eller sålts under året. Felet är rättat och raden för
Utgående ackumulerade bidrag för utrangerade och eller avyttrade investeringar
visar nu 0 kr.
11845
Felmeddelande vid beräkning av avskrivningar när en koddel avslutats i tidigare
period

Ett fel har gjort att ett felmeddelande har genererats vid beräkning av avskrivningar
när en koddel avslutats trots att det inte finns några poster att omföra. Felet är nu
rättat och avskrivningar kan nu beräknas och bokföras även om koddelar avslutats
och ändrats i tidigare perioder.
11843
Prestandaförbättring rutin Bokför avskrivningar och rutin Bokför internränta

Vi har arbetat med prestandaförbättring som innebär att tiden för att beräkna
avskrivningar och internränta ska minska med 60-70%.
11842
Rapport Årsredovisning anläggningstillgångar visade inte bidra på Sammanslagna
investeringar

Bidrag som registrerats på Sammanslagna investeringar visades inte i rapport
Årsredovisningsnot anläggningstillgångar. Felet är nu rättat och bidrag på
sammanslagna investeringar visas som ingående bidrag i rapporten.
11847
Urval visas på samtliga rapporter i rutin Investeringar

Tidigare var det inte möjligt att se vilket urval som gjorts på rapporterna Sammandrag
av årets bokförda händelser, Specifikation av årets bokförda händelser, Specifikation

av årets bokförda internränta och Årsredovisningsnot anläggningstillgångar. Urval
som görs innan rapporterna tas fram visas nu längst upp på sidhuvudet av rapporten.
Har inga urval gjort visas texten; Inga urvalsbegränsningar. Observera att vid
avstämning mellan huvudbok och anläggningsregister ska ett blankt urval göras,
vilket innebär inga urvalsbegränsningar. Alla urval som görs via öppningsurvalet
visas på vänster sida av rapporten. Detta gäller följande urvalsfält;
anläggningsnummer, benämning anläggningstillgång, rubrik och benämning
anläggningskategori. Resterande urval som görs visas på höger sida av rapporten.

Aveny Ekonomi
11852
Bokföringsfil från KOB

Aveny har sedan tidigare en lösning för att hantera flödet av inomkyrkliga kund- och
leverantörsfakturor som går via KOB, Svenska Kyrkans Kollekt och Betalsystem.
Däremot har det varit en manuell hantering av den nettning som genomförs en gång i
månaden. En rapport med en specifikation över hur mycket som har in- och
utbetalats för kollekter, kyrkoavgiften, KAE osv. har skrivits ut för att sedan manuellt
bokföras i Aveny. Nu finns ett programstöd för den här hanteringen. Programstödet
består av en ny rutin Bokföringsfil från KOB och ett nytt styrvärde KOB
transaktionstyper under delprogram Ekonomi.
KOB skapar en bokföringsfil som Aveny läser in i den nya rutinen Bokföringsfil från
KOB. Via den nya rutinen skapas en bokföringsorder. De här stegen sker på
automatik. Hanteringen av filen sker i rutin Bokföringsorder. Här finns bl.a. möjlighet
att bifoga ett underlag, tex KOB-rapport som ni idag utgår ifrån vid bokföring, och det
finns en inbyggd funktion som möjliggör attest. Attestfunktionen är valbar och har ni
valt att arbeta med den utförs attesten i Webaveny.
I rutin Bokföringsorder skapas en verifikation som sedan definitivbokförs i Rutin
Bokföringsjournal.

Aveny Grundsystem
11848
Fel vid sammanslagning av organisationer

Om du försökte slå samman organisationer fick du ett fel. Det har vi nu rättat.
11828
Felrättning: Användare kan inte läggas upp

För enheter med vissa kombinationer av programoptioner kunde det inträffa ett fel
som gjorde att det inte gick att lägga till nya användare. Detta är nu åtgärdat.

Aveny Kundreskontra
11844
E-faktura till Nordea-kunder

E-fakturor har tidigare inte kunnat tas emot av privatkunder hos Nordea pga Nordeas
OCR-hantering. Nu tas E-fakturor emot så länge enheten antingen har hård spärr på
sitt inbetalningskonto och/eller har OCR-nummer som fakturanummer. Till övriga
banker kan E-faktura privat skickas oavsett OCR-inställningar, precis som tidigare.

Aveny Order/Fakturering
11846
E-faktura företag

Nu görs en kontroll i Aveny att GLN-numret som skrivs in är i korrekt format. GLNnummer anger organisationskundens identitet.

