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Indhold 

ASPECT4 Finance Y22Q4 

Med ASPECT4 Finance Y22Q4 kommer blandt nye funktioner til her-og-nu ibrugtagelse samt 
nye forhold, der vil blive implementeret eller udbygget i de kommende releases. 

Blandt andet er det blevet muligt at starte et workflow, når en journal bliver bogført. Denne 
facilitet kan eksempelvis benyttes, hvis I ønsker en godkendelse af journalen efter bogføring. 

 

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 

Labels  Client Release Notes  Nøgle  

1217  

Vedligehold finansposter 

Det er åbnet for, at finansposternes ekstrafelter kan vedligeholdes. 
Hvilke af ekstrafelterne, der skal kunne ændres, vælges via 
applikationsparameteren. 

Applikationen er udvidet, så der kan udsøges på enten debitornummer 
eller på debitornummer og bilagsnummer. 

Hvis I ønsker at kunne udsøge både på debitornummer og 
bilagsnummer, så skal filen PSTREGLB dannes. 

A4-14567  

1306  

Vis afstemning af finanspost 

Der er kommet en mulighed for at få vist afstemningshistorikken på en 
finanspost. I eksempelvis applikation 'Spørge finansposter' (1335) eller 
'Spørge Finansbilag' (1333). Ved at sætte fokus på en given post, og 
herefter vælge knappen 'Vis afstemningshistorik', så bliver der vist 
den/eller de poster, posten er stemt af imod. 

A4-13984  



1434 1435  

MVA rapport  Norge - xml til indrapportering 

Det er blevet muligt at håndtere specifikationer ved moms 
rapportering. 

Eventuelle specifikationer som tab på krav, justering mm, bliver 
specificeret hver for sig og bliver lagt i egne linjer i xml-filen. 

For yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen til 
'SAF-T momsafstemning' (1434). 

A4-14991  

1478  

SAF-T rapportering 

Rapportfilen til skatteetaten bliver nu delt op i flere xml-filer. Stamdata 
for sig og transaktioner for sig. 

A4-12983  

1614  

Applikationen har skiftet navn fra 'Vis bilag' til 'Dokument arkiv' 

Navneændringen skyldes, at det bagvedliggende modul kan håndtere, 
der vises arkiverede dokumenter, hvor man kan finde mange 
arkiveringer. Det kan være mails til/fra en kunde, som er blevet 
arkiveret på debitorens stamdata. 

A4-15475  

1640  

Mulighed for at starte et workflow når en journal bliver bogført. 

Ved opsætning af parametre i generelt register afsnit 1640 'Parametre 
til bogføring' er det muligt at få skrevet data, der kan benyttes til at 
starte et workflow. Eksempelvis til godkendelse af journalen. 

 

Workflowet kan startes på baggrund af en trigger eller via en 
QueryManager rapport. 

A4-14570  

1672 2265 
3265  

Håndtering af for meget indbetalt 

Det er fremadrettet muligt at udligne en indbetaling, hvor beløbet er 
større end fakturabeløbet, og hvor restbeløbet ønskes udlignet. Det 
gøres ved at skrive det for meget indbetalte i rabatfeltet (med modsat 
fortegn). 

A4-15847  



2108 3108  

Ophæv udligninger, der er udlignet før seneste månedsluk 

Det nu er muligt at ophæve udligninger, der er foretaget før seneste 
månedsluk. 

Hvis der ved disse ophævninger tilbageføres foretaget kursregulering, 
så bliver disse poster bogført pr. dags dato for at sikre, at der IKKE 
bliver bogført i en lukket periode. 

A4-9329  

2111 3111  

Udvidelse til kontrol mod VIRK.DK 

Ikonerne viser status for den enkelte P-enhed, så man nemt kan se om 
den enkelte p-enhed er aktiv. 

A4-15426  

2434  

Datomodul til kontoudtog 

Der er udviklet et datomodul til afvikling af debitor kontoudtog via 
Jobrobot (0160) - Modul EG2434R_J1. 

A4-15780  

3220 3221  

Vedligeholde betalingsforslag 

Der er fremadrettet lukket for at vedligeholde et betalingsforslag, hvis 
en en anden bruger er i gang med at arbejde med forslaget.    

A4-14757  

Historik 
på 
stamdata  

Historik på stamdata 

Der dannes ikke længer historik ved oprettelse/ændring/sletning af 
felterne  til akkumulerede økonomital (KEBL1-KEBL9) på debitor- og 
kreditorstamdata. 

A4-15693  

Tutorials  

Tutorials  

Der er udarbejdet Tutorials til: 

• Oprydning i ASPECT4 Finance 
• Årsafslutning i ASPECT4 Finance 

A4-14521  

13 opgaver  

 

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder 

Labels  Client Release Notes  Nøgle  



1206  

Forbedring af skærmhåndtering 

• Liste (F4) på de 4 kontofelter 
• Mulighed for nul i fradato  
• Tekst på 'Eksakt dimension' er rettet  

A4-16157  

2115 3115  

Vedligehold mailadresser 

Når der rettes i en adresse, så sættes der fokus på den rettede 
adresse, og man kan efterfølgende vælge opret/ændre/slet. 

A4-14090  

2204  

Rentenota  

Nu kan der fravælges åbne forfaldne kreditnotaer ved debitor 
renteberegning. 

Rettelsen er kun gældende for de af jer, der benytter 
ASPECT4 Transport. 

A4-15824  

2433 2434  

Debitor kontoudtog 

Kontoudtoget kan nu håndtere tekster med unicode. 
A4-12339  

2456 3318  

Visning af åbne journaler 

Ved visning af oversigten over åbne journaler bliver Shift F4 
knappen vist med teksten 'Udfør', (gælder for brugere af 
ASPECT4 Transport). 

A4-15319  

2658 3658  

Håndtering af Retur (F12) 

Hvis der søges efter flere debitorer eller kreditorer, og der så 
vælges Vis eller Ændring af debitor/kreditor, så kan man nu 
gå tilbage til søgebillede ved Retur (F12). 

A4-15078  

2995  

Forfaldsberegning 

Korrekt beregning af forfalden saldo og forfalden saldi 1 til 
30 dage. 

A4-15039  

3111  

Søgning efter kreditor 

Liste (F4) på kreditornummer virker nu korrekt (Løsningen er 
kun gældende for brugere af ASPECT4 Logistik). 

A4-14714  

3207  

Fakturaer med kortart 73 

Hvis der modtages en faktura  med kortart 73, så kan 
applikationen nu håndtere, at der ikke er et referencefelt.   

A4-15200  



CustomCounterGet  

UDF til beregning af debitor' tælleværker 

Debitorposters fremtidige forfald beregnes nu korrekt. 

For yderligere information henvises til beskrivelsen: 
FINANCEUDF 

A4-15168  

User defined 
function  

Genberegning af debitor- og kreditor saldi 

Når der beregnes debitor- eller kreditor saldi eksempelvis i 
query-applikationer, så vil tælleværker nu genberegnes, hvis 
der beregnes på samme debitor/kreditor på forskellige datoer. 

Eksempelvis ved afvikling af applikation 'Debitorforfald med 
kreditmax' (2995). 

A4-15059  

11 opgaver  

 

Forudsætninger 

•   
ASPECT4 AKS release Y22Q4 skal som minimum være installeret. 

•   
ASPECT4 Finance release Y22Q3 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 Y22Q4. 

 

 


