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ASPECT4 Finance Y22Q3 

Indhold 

ASPECT4 Finance Y22Q3 byder på en række nyheder i ASPECT4 Finance.  

Blandt andet er der implementeret forbedringer til understøttelse af GDPR, hvor der for hvert 

firma i ASPECT4 skal tilføjes information om hvilken opbevaringspligt, der er gældende jf. 

bogføringsloven. Når der efterfølgende slettes eller anonymiseres en debitor eller en kreditor, så 

bliver der valideret mod disse regler, om sletningen/anonymiseringen må foretages. 

 

Med ASPECT4 Finance Y22Q3 frigives en applikation til indberetning af norsk moms, 

applikation 'SAF-T moms til XML' (1435). Læs mere i listen med nye funktioner herunder. 

Desuden indeholder releasen en række kvalitetssikringer samt eliminering af nogle 

uhensigtsmæssigheder. 

De nye funktioner og den gennemførte kvalitetssikring og eliminering af uhensigtsmæssigheder 

er beskrevet på opgave niveau i det efterfølgende. 

Nye funktioner 

Applikation Beskrivelse 

1217  

Vedligehold finansposter 

Det er åbnet for, at finansposternes ekstrafelter kan vedligeholdes i denne 

applikation.  

Hvilke af ekstrafelterne, der skal kunne ændres, vælges via 

applikationsparameteren. 

Hvis I ønsker at kunne udsøge på bilagsnummer, så skal filen PSTREGLB 

bygges. 

1355  

Udtræk af poster ved afgrænsning på momskode 

Rekvisitionen er udvidet med et momskode interval, så applikationen kan 

benyttes til at udvælge poster på en given momskode på tværs af konti. 

Lang momstekst vises på oversigten i stedet for kort momstekst. (Begge disse 

tekster er defineret i generelt register afsnit 1132 'Momstekster'). 
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1434 1435  

MVA rapport  Norge - xml til indrapportering 

Rapporten har fået flere kolonner og yderlige opsplitning 

Der er: 

▪ Indland og udland i egne kolonner 

▪ Udlandsk køb og fradrag (Splittes) 

▪ Specifikationsbeløb er delt i 4  kolonner 

I tillæg kan man styre rækkefølgen på SAF-T momskodene samt notere hvilke 

momskoder der skal medtages. Dette styres i generelt register afsnit 1177 'SAF-

T momskode tekster.' 

1434 1435  

Udtræk af MVA rapport til norsk momsrapportering i et selskab, der ikke 

er norsk 

Applikationen har fået tilføjet en rekvisitionsparameter, hvor det kan vælges, at 

beløbene på rapporten omregnes til Norske kroner. Faciliteten skal benyttes, 

hvis der trækkes en rapport fra et selskab, hvor firmavaluta ikke er NOK. 

1434 1435  

Indrapportering 

Der er blevet tilføjet en kode for om der skal indrapporteres på den enkelte 

SAF-T momskode i generelt register afsnit 1177 'SAF-T momskodetekster'. 

Kun hvis denne kode er sat til indrapportering, så medtages finansposter i MVA 

afstemning ved afvikling af applikation 'SAF-T momsafstemning' (1434). 

2107  

Søgning via bilag 

Når der søges efter en debitor ud fra bilagsnummer, så kan man via en 

applikationsparameter beslutte, om der skal positioneres på bilagsnummeret, når 

debitors åbne poster vises. Eller om alle åbne poster skal vises sorteret jf. valgte 

sorteringsrækkefølge. 
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2109 2111 

2129 3109 

3111 GDPR  

GDPR-håndtering ved sletning og anonymisering 

En række data-kontroller i forhold til at kunne anonymisere eller slette debitor 

og kreditor stamdata inkluderes i denne release. 

I det nye generelle register afsnit 1001 'Opbevaringspligt' skal der angives, hvor 

lang den juridiske opbevaringspligt er for hvert enkelt firma i ASPECT4 

Finance. 

Eksempel: 

For firmaer i Danmark er det 5 år. Der skal derfor angives 5 fulde regnskabsår 

samt det igangværende regnskabsår. I andre lande kan det f.eks. være 6, 7 eller 

10 år. 

Der kan som et alternativ arbejdes i hele, rullende år i forhold til dags dato. (Det 

gælder for eksempel ikke Danmark, Norge eller Sverige). 

Ovenstående afsnit indgår som en kontrol ved brug af funktionen sletning af 

debitor eller kreditor og ved funktionen anonymisering af debitor eller kreditor.  

Forsøger man på at slette eller anonymisere en debitor/kreditor, der i øvrigt 

opfylder alle tidligere krav for, at man kan slette/anonymisere denne, så vil 

ASPECT4 Finance ikke tillade det, hvis nogle af posteringerne på denne konto 

har en posteringsdato indenfor den tidsramme, der er defineret i afsnit 1001 

'Opbevaringspligt'. 

Med denne release Y22Q3 valideres i forhold til sletning/anonymisering 

yderligere hvis ASPECT4 Timber er i installeret. Der valideres for, om 

debitor/kreditor må slettes/anonymiseres i forhold til brancheløsningens data. 

2111 3111  

Direkte kald til internetveldigehold efter vedligehold af stamdata 

Når der vedligeholdes stamdata, så vil der nu altid blive kaldt til vedligeholdelse 

af debitors/kreditors mailadresser. 

2380  

Applikation til søgning efter debitorposter ud fra betalingsreference 

Der er frigivet en applikation til udsøgning af en debitorpost på 

betalingsid/reference/kid. Der kan udsøges generisk på referencen. 

3207  

Flere felter i fakturaoversigten (skannede fakturaer) 

• Der kan vises op til 40 tegn (unicode) i navnefeltet 

• Fakturanummer er udvidet så alle tegn vises 

• Momsbeløb 

• Tekstkode plus tekst 
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3220 3490 

3652 3653  

Automatisk afvikling af 'Udtræk af xml-betalinger' 

I applikationsparameteren til  'Vedligehold betalingsforslag' (3220) er der 

tilføjet 2 nye parametre.  

Hvis der noteres et applikationsnummer til udtræk af xml betalinger, så afvikles 

udtrækket automatisk, når applikation er færdigafviklet. 

Det anbefales at benytte applikation ' Udtræk af xml betalinger' (3652) efter 

afvikling af applikation 'Vedligehold betalingsforslag' (3220) og applikation ' 

Gendan xml betalinger'  (3653) efter afvikling af applikation  'Gendan 

betalinger' (3490). 

 

3380  

Søg på kid/reference på kreditorfakturaer 

Rekvisitionen til applikation 'Søg på leverandørfakturanummer' (3380) er 

udvidet, således der nu også kan udsøges på reference/kid informationen på 

kreditorfakturaposter. 

Tuturials  

Tuturials 

Der er udarbejdet Tuturials til: 

• GDPR i ASPECT4 Finance 

• Finans  kontoafstemning 
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Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder 

Applikation Beskrivelse 

1267  

Dimensions værdier fra NEXT1 og NEXT2 

Når der modtages konteringer fra NEXT for IBM (Multiarkiv) og NEXT 2.0 

til bogføring i ASPECT4 tjekkes dimensionsværdierne for, om de er 

numeriske. 

Er de ikke det, nulstilles dimensionsværdien. 

1333  

Spørge konto 

Ved valg af  'Spørge på konto' på en kreditorpost, kan kreditors poster nu 

vises. 

1381  

Validering af interfaceposter før bogføring 

For ASPECT4 Transport: 

Interfaceposter valideres nu korrekt med "fald igennem"-teknik til parametre 

oprettet for koncern/firma 000/000 i generelt register afsnit 1800 'Integration 

Finance/TMS'. 

1381  

Validering af momskoden på en finanspost 

Momskoden valideres nu korrekt når valutakoden på posten er lig 0. 

1381  

Visning/ændring af interfaceposter 

Når der returneres med F12/Esc fra en interfacepost, vises posteringsteksten 

nu korrekt på oversigtsbilledet. 

1381  

Kursværdi 

I tabellen med journalens poster vises kursen nu med 8 decimaler. 
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1585 2111 

3111  

Momsnummervalidering 

ASPECT4 validerer momsnumre via VIES-databasen, hvilket sker via en 

URL. 

VIES har ændret i deres svar ved valideringen. 

Der er udarbejdet en rettelse til momsnummervalideringen, så svaret fra 

VIES kan tydes korrekt. 

1614  

Vis bilag 

Når dokumentet vises, så vises datoen nu i det datoformat, som benyttes i det 

pågældende firma.  

1900-

rapporter  

 Udskrift til regneark  

1900-balancerne kan nu igen danne en Excel-fil via mail samtidig med, at der 

kommer et pdf-print. 

Printstyringen til den enkelte 1900-rapport skal via applikation 'Job- og 

printstyring' (0225) option 'Printstyring' sikres, at følgende kode sættes lig 

med værdien *NO og Vedligehold = Skjul 

 

Hvis ovennævnte ikke ændres - og Del printerfil har værdien *YES, så vil 

rekvisitionsfanen i regnearket, ud over rekvisitionen, også indeholde 

rapportdata. 

2111 3111  

Replikering af debitorer og kreditorer 

Når der ændres i stamdata på en eksisterende debitor eller kreditor, der 

efterfølgende replikeres over i et andet firma, hvor debitor/kreditor ikke er 

oprettet, oprettes debitor/kreditor med de tilladte informationer. De 

firmaspecifikke informationer skrives ikke på den nyoprettede 

debitor/kreditor. 
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2204  

Rettet fejlmeddelelse 

Den fejlmeddelelse, der vises ved forkert dato, er rettet til med korrekt 

applikationsnummer. 

2265  

Indbetalingsmodtagelse 

Når der vises åbne poster til manuel udligning/match på en kunde, så bliver 

de poster, der allerede er matchet på en anden indbetalingsrecord på samme 

kunde i samme batch, IKKE længere vist. 

2265  

Indbetalingskurs 

Hvis der IKKE medsendes en kurs i indbetalingsfilen, anvendes kursen fra 

kurstabellen i ASPECT4.  

Hvis filen indlæses fra et andet koncern/firmaforhold end der, hvor filen skal 

indlæses, så læses kursen fremadrettet fra det firma, som indbetalingen 

tilhører. 

2267  

Deludligning 

Når der modtages FI-kort indbetalinger, kan man nu via en parameter 

beslutte, om det er tilladt, at deludligne fakturaposter. 

Hvis der ikke må deludlignes, så vil posten blive bogført og efterladt åben. 

Parameteren findes i generelt register afsnit 2260 'Udligning af debitorposter': 
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2457  

Ændring af rykkergrad på debitor 

Hvis rykkergraden ændres generelt for debitor på rykkerforslaget, så ændres 

inkassokoden jf. opsætningen på rykkergraden, om hvorvidt rykkergraden 

udløser inkasso eller ej. 

2658 3658  

Valutakode  

Når der benyttes multivaluta på en debitor eller en kreditor, så er det 

fremadrettet altid den primære valutakode fra stamdata, der vises i tabellen. 

2658 3658  

Liste (F4) kald til 'Søg debitor' (2658) og 'Søg kreditor' (3658) 

Søgningen efter debitor eller kreditor tager nu altid højde for de 

applikationsparametre, der er knyttet til applikationerne. 

3107  

Beregnet rabatbeløb ved kreditorudligning' 

Når der indtastes en indbetaling ved kreditorudligning på første billede i 

applikationen, så foreslås en eller flere fakturaer til udligning (markeret med 

U).  

Hvis en eller flere markeringer fjernes og der så trykkes "OPTÆL" (SHIFT 

F4) så beregnes en evt. opnået rabat nu korrekt. 

3110  

Vedligehold af internetoplysninger 

Når en debitor eller kreditor bliver vedligeholdt via en kopiapplikation af 

applikation 2111/3111, så benyttes parametrene til den aktuelle applikation til 

at bestemme om internetoplysningerne skal kaldes direkte efter vedligehold 

af en debitor/kreditor. 

3207  

Test på om fakturanummeret  allerede findes 

Hvis der anvendes test på alle fakturaer i regnskabsåret, så testes der nu kun 

på fakturaer i indeværende regnskabsår. 

3420  

Håndtering af mere end 10000 poster til betaling på en enkelt kreditor 

Applikationen kan nu håndtere, når der er rigtig mange åbne poster på en 

kreditor til betaling på en gang. 
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Forudsætninger 

•   
ASPECT4 Foundation release Y22Q3 skal som minimum være installeret. 

•   
ASPECT4 Finance release Y22Q2 skal som minimum være installeret. 

•  De ovennævnte forhold kan undersøges via applikation 0361 'Visning af 

system level information'. 

Installationsaktiviteter før indlæsning 

•   Sign-on og modtag den fremsendte forsendelse via applikation 0590 ’Installer 

ASPECT4 software’. 

•   
Efter modtagelse foretages sign-off. 

Installationsaktiviteter efter indlæsning 

•   
Sign-on og udfør applikation 0690 ’Konverteringskørsler’. 

•   
Efter konvertering foretages sign-off. 

•   
Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Finance installeres 

•   Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til 

ASPECT4 Finance installeres. 

•   
Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Finance Release Y22Q3. 

 

 


