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1

Aveny Grundsystem

1.1 Automatisk uppdatering till gasstandard från GASBAS
Förbättringsförslaget inskickat av Luleå stift.
Uppdatering av databasen till gasstandard från GASBAS sker nu automatiskt. I det nedre högra
hörnet av arbetsytan visas vilken gasstandard som gäller aktuell databas, inringat i rött nedan.

1.2 Gemensam e-postavsändare för uppgifter som ska utföras i WebAveny
Förbättringsförslaget inskickat av Uppsala stift, Stockholms stift
Det finns nu möjlighet att registrera en generell avsändare till mail som skickas ut från Aveny för
ekonomi- och attesttjänster. 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 e-postadressen som
ska stå som avsändare, t ex en funktionsbrevlåda och ändra vid behov texten i fältet "Benämning
ekonomitjänst" med en förtydligande text.
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För GAS gäller att rollen Ekonom är behörig till Systeminställningar - Ekonomi, flik E-post, där fältet
"Avsändare (e-post) vid ekonomi- och attesttjänster" visas och kan fyllas i. Om en funktionsbrevlåda
registreras som avsändare kan t ex Servicebyråns namn skrivas in i fältet "Benämning
ekonomitjänst". Där står initialt Ekonomifunktionen, men detta kan Ekonomen ändra.
Avsändaren visas i mailet enligt nedan.

1.3 Aveny WebEkonomi- 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.
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Aveny Anläggningsredovisning

2.1

Programmet sätter automatiskt bokföringsdatum för avskrivningar och internränta när period
valts
Det går ej att beräkna avskrivningar/internränta om ett annat datum än den sista dagen i perioden
anges som bokföringsdag. 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.

2.2 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).
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2.3 Omklassificeringar visas nu korrekt i alla rapporter
Tidigare visade rapporterna 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. Gäller följande rapporter:




Sammandrag av årets bokförda händelser
Specifikation av årets bokförda händelser
Årsredovisningsnot anläggningstillgångar

2.4 Ändring av omföring vid Omklassificering från ett investeringskonto till ett annat.
Som en följd av rättningarna vad gäller omklassificeringarna från ett investeringskonto till ett annat
bokför programmet nu ett byte per investeringsrad. Tidigare omfördes hela anläggningstillgångens
totala anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar, nu omförs anskaffningsvärde och
ackumulerade värde per investering i omföringsverifikationen.
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Detta medför att programmet klarar att logga bytet per investering. Bytet visas via knapp B på flik
Inventarie.
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Aveny Ekonomi

3.1 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.)

3.2 Automatkonteringar för Villkorade bidrag går att ändra via GAS-Bas
Förbättringsförslag inskickat av Luleå stift
Enheter som arbetar enligt GAS-konceptet har standard-automatkonteringar avseende hanteringen
av Villkorade Bidrag. Dessa har ej tidigare kunnat ändras via GAS-Bas-uppdatering utan har ingått
som en del av driftsättningen vid införandeåret. Från höstversionen 2018 finns möjlighet att styra
och ändra automatkonteringarna för alla enheter. Detta kommer göras genom att giltighetstiden för
en viss automatkontering sätts till exempelvis 18-12-31 och sedan ersätts av en ny automatkontering
med ändringar som börjar gälla från 19-01-01. Dessa standard-automatkonteringar är alltid aktiva
och kan ej ändras.
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3.3 Möjligt att lägga till lokala automatkonteringar för GAS-enheter
Förbättringsförslag inskickat av Skara Stift.
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 för
GAS Ekonom. Det är dock viktigt att vara noggrann vid tillägg av nya automatkonteringar och att
testa dem så att de gör rätt typ av förändring. En varning visas varje gång en ny lokal
automatkontering läggs till eller ändras eftersom automatkonteringar ej är aktiva i alla rutiner i
Aveny. Läs denna varning noga.
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I slutet på januari kommer en E-utbildning publiceras angående ”Registrering av lokala
automatkonteringar”. Rekommendationen är att du tittar på denna utbildning innan du börjar
registrerar lokala automatkonteringar.

3.4 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. Detta kan vara en hjälp vid genomgång av kodbehörigheter för att se att t.ex. alla
verksamheter ingår i budgetansvarigas kodbehörigheter.

3.5

Aveny Budget – rutin Arbetsbudget

3.5.1 Personalbudget per individ tar nu med lönebidrag
I rapport Personalbudget per individ visas nu lönebidraget för alla anställd där lönebidraget
budgeterats individuellt.
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Aveny Leverantörsreskontra

Den gemensamma filarean är för närvarande Q: men kommer inom kort ändras till I:.
4.1 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. . Dessa tas bort för att endast
aktuella utbetalningsvägar och utbetalningssätt ska visas.
4.2 Översättningsfunktion för utlandsbetalningar till nya formatet ISO20022(SEPA)
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, under 2019 kommer dock lösningar för fler banker finnas i
Aveny.
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.
Översättningsfunktionen finns i delprogram Leverantörsreskontra under Utbetalningsvägar Administratörsfunktioner - Aktivera betalningar ISO20022 för utlandsbetalningar.
Det är rollen Ekonom som är behörig till Administratörsfunktionen.
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Nya kataloger finns för export av utlandsbetalningar och import av återredovisning på Q:(kommer
bytas till I:)
- Aveny\Export\BetalningarISO20022\Utbetalningar och
- Aveny\Import\BetalningarISO20022\ÅterredovisadeUtbetalningar

4.3 Instruktion för att komma igång med elektroniska utlandsbetalningar i formatet ISO 20022
4.3.1 Förberedelser innan översättning och igångkörning
- Det är nödvändigt att först ha ett avtal med banken om att betalningarna ska skickas i
ISO-format samt när den nya hanteringen ska starta. När du har kontakt med banken be
att få deras information avseende utlandsbetalningar, i Swedbank finns
dokumentationen ”Hur kommer jag igång med ISO20022 betalningsfiler”.
- Uppgifter som du behöver ha tillgängliga vid översättningen till ISO-formatet i Aveny är
bank/plusgironummer, BBAN (församlingen/pastoratets svenska bankkontonummer) ,
avtalsnummer samt likvidkonto vid utbetalning.
- Det är rollen GAS Ekonom som har behörighet att genomföra översättning och aktivering
av det nya filformatet ISO 20022.
4.3.2 Översättning och aktivering av det nya filformatet ISO 20022
Öppna delprogram leverantörsreskontra, styrvärde utbetalningsvägar för att påbörja översättningen.

Klicka på administratörsfunktioner via funktionsmenyn och välj ”Aktivera betalningar ISO20022 för
utlandsbetalningar”.
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Ett nytt fönster öppnas ”Översätt till ISO” där du behöver fylla i alla fält. Observera att fälten måste
fyllas i direkt. När du tryckt OK blir fälten grå och då kan uppgifterna inte ändras eller kompletteras
av Ekonomen. Om du i efterhand märker att någon uppgift inte stämmer får du höra av dig till
kanslistöd för support. Registrera:
o
o
o
o
o
o

Vilken bank filen ska skickas via
bank/plusgironummer
BBAN, dvs ert svenska bankkontonummer, BBAN står för Basic Bank Account
Number
avtalsnummer i formatet 06orgnrB00x
likvidkonto vid utbetalning
bokföringsgrupp, välj Utbetalningar.

Klicka på OK för att komma vidare när alla uppgifter är ifyllda. En varning uppmärksammar dig på att
översättningen inte går att ångra.

Därefter visar en informationsruta hur många betalningssätt som översatts till det nya formatet samt
hur många ej skickade leverantörsfakturor som är ändrade.
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När du tryckt OK i informationsrutan är du tillbaka i styrvärdet Utbetalningsvägar igen. Uppdatera
styrvärdet genom att klicka på F5 för att få upp aktuell data. Den nya utbetalningsvägen Betalningar
(ISO 20022) har nu aktiverats och uppgifterna har fyllts i med svaren som angavs i fönstret ”Översätt
till ISO”. Katalog för återredovisning kompletteras automatiskt från annat styrvärde i Aveny.
Kontrollera uppgifterna för att säkerställa att de stämmer.
På flik utbetalningsväg har du möjlighet att se samtliga leverantörer vars utbetalningssätt översatts
till ISO 20022. Klicka på knappen ”Visa leverantörernas betalningssätt” och välj ISO 20022 som
betalningssätt.
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4.3.3 Efter översättning och aktivering av det nya formatet
Skicka utbetalningsfil
Efter att ekonomen har slutfört översättningen är det precis som vanligt ekonomiassistentens uppgift
att ankomstregistrera, skicka ut för attest, definitivboka och skapa utbetalningsorder med
utlandsfakturor. Vid första utbetalningen efter översättningen är det lämpligt att bara ta en eller ett
par fakturor med utbetalningsdag i nära framtid för att få snabb återrapportering och därmed ha
möjlighet att följa upp hela flödet inom en kort tidsperiod.
Skapa en utbetalningsorder på vanligt sätt, välj utbetalningsväg Betalningar (ISO 20022). Tänk på att:
o

o

ge utlandsbetalningsfilen ett eget namn som skiljer sig från namnet för svenska
betalningar samt att filtypen ska vara xml, döp den t ex till
Utlandsbetalningar.xml
spara Utbetalningsordern på Q(kommer bytas i I). Det finns nu nya mappar
upplagda under stift och församling enligt ordinarie struktur och den för
utbetalningsfiler heter ”Aveny\Export\BetalningarISO20022\Utbetalningar”.

När du loggat in i internetbanken hämtas filen från Q-mappen(kommer bytas till I-mappen). I
Swedbanks instruktion står det hur filen ska hanteras. Kortfattat gäller menyval Betala/överföra –
Filöverföring – Skicka som fil. Det är viktigt att veta att teckenuppsättningen för det nya filformatet är
Unicode (UTF-8, ISO 20022 XML). Observera att den ordinarie teckenuppsättningen som brukar
användas vid svenska betalningar är en annan, notera den så ni vet vilken som ska användas vid de
olika tillfällena. Uppsättningen måste alltså ändras efter typ av betalningar.

Hämta återrapportering
Ekonomiassistenten hämtar återrapportering av internationella betalningar från banken.
Återrapporteringen består av en fil, ”Återredovisning camt.054” och en tydlig betalningsspecifikation
som går att läsa och skriva ut, ”Återredovisning PDF”. Det ser ut så här i internetbanken.

Markera filen och spara den på Q:\\ xxx\Aveny\Import\BetalningarISO20022\Utbetalningar, gå
därefter in i Aveny. (Kommer bytas till I:)
Öppna rutin Återredovisning av utbetalningar, klicka på knappen Läs in och välj Betalningar ISO20022
för att läsa in filen som hämtats från banken. Pricka av betalningarna, bokför avprickade och ta ut en
rapport.
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Rapporten från Aveny visar antal bokförda betalningar och belopp samt om någon eller några
betalningar återstår för manuell hantering.

Vid den automatiska avprickningen kontrolleras referensen samt det utländska fakturabeloppet. När
utbetalningen bokförs beräknas differensen mellan det bokförda värdet i svenska kronor och det
faktiskt utbetalda beloppet. Mellanskillnaden bokförs på konto för valutakursdifferens som är angivet
i styrvärdet för valutan.
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4.3.4 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(kommer bytas till I). De ligger under stift och församling enligt ordinarie
struktur och heter:
Aveny\Export\BetalningarISO20022\Utbetalningar
Aveny\Import\BetalningarISO20022\ÅterredovisadeUtbetalningar

5

WebAveny Leverantörsreskontra

5.1 WebAveny 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.
5.2

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.

6

WebAveny Order

6.1
WebOrder, fler baskonton i GAS
Förbättringsförslag inskickat av Luleå stift
Inom GAS har standarden varit att baskonton i intervallet 3400 till 3999 får användas i WebAveny när
order skapas.
Ytterligare baskonton kan nu användas, dessa är:




1680 Övriga kortfristiga fordringar
3219 Övriga inomkyrkliga bidrag
3288 Erhållna bidrag och ersättningar för personal

