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Introduktion til ASPECT4 Økonomistyring release 5

ASPECT4 release 5 tager ikke blot nummermæssigt, men også indholdsmæssigt fat, hvor release 4 slap.
Det dominerende indhold i ASPECT4 release 4 var mobilitet og den enkelhed, som præger mobile apps på
smartphones og tablets. Release 4 var også den ASPECT4-release, som har haft den hurtigste markedsudbredelse, og dialogen med ASPECT4-kunder har lært os, at kunder og brugere sætter stor pris på netop
enkelhed og på også at kunne tage så at sige forbrugervaner med sig ind i det professionelle virke.
En af disse forbrugervaner er muligheden for at benytte den foretrukne søgemaskine til globale informationer. Google-søgninger har sågar givet navn til et nyt udsagnsord, når vi "googler" os frem til det, som vi
leder efter. I ASPECT4-sammenhænge er vi inspireret af dette, og vi har noteret os, at vi som forbrugere
foretrækker søgemaskiner, der leverer enkelhed, hastighed og præcision. ASPECT4 release 5 tilbyder samme oplevelse og effektivitet – og nogle ekstra features – med ASPECT4 Insight Search.
Release 5 lanceres generelt under temaet ASPECT4 Insight, og ud over en stærk og effektiv søgning byder
ASPECT4 Insight også på andre former for indblik og overblik. En anden af de store nyheder er ASPECT4
Insight Infoboards – eller i korthed Infoboards. Infoboards er et nyt koncept til hurtigt og relevant overblik,
hvor væsentlige og relevante informationer om ASPECT4-forretningsobjekter præsenteres – i forhold til
brugskontekst. Disse oversigter, Infoboards, bygger videre på Stepping Stone-konceptet, som blev introduceret i ASPECT4 release 3.
Ud over ASPECT4 Insight er der også en række andre større eller mindre udvidelser og udbygninger af
ASPECT4, for eksempel i relation til ASPECT4 Client, mobilitetsplatformen EG CrossPad og rapporteringsværktøjet ASPECT4 QueryManager, hvor en række nyheder er i direkte forlængelse af temaet, som har til
hensigt at give brugerne bedre overblik og indblik som grundlag for både hurtigere og bedre forretningsmæssige beslutninger og procesunderstøttelse i dagligdagen.
ASPECT4 Økonomistyring release 5 indeholder en række forbedringer og udbygninger til støtte for den moderne bruger af ERP-funktioner og ERP-informationer. Disse forbedringer/fornyelser dækker både over traditionelle applikationer og apps til tablets og mobiltelefoner.
ASPECT4 Økonomistyring release 5 byder på Insight Search, Infoboards, automatisering af dataopsamling,
forbedret integration til omverden, faciliteter til procesoptimering, modernisering af kendte applikationer og
apps og en række nye faciliteter.
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2.1

Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring release 5
ASPECT4 Insight Infoboards

Med ASPECT4 Økonomistyring release 5 lanceres Infoboards – et nyt koncept til hurtigt og relevant overblik, hvor væsentlige og relevante informationer om ASPECT4-forretningsobjekter præsenteres – i forhold
til brugskontekst.
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Disse boards giver et hurtigt view over relevant information på den enkelte debitor og kreditor. Via et individuelt opsæt er det muligt at få vist relevante informationer udtrukket af ASPECT4 Økonomistyring kombineret med relevant information fra de andre ASPECT4-moduler, der benyttes.
Eksempelvis kan der vises en blanding af information fra ASPECT4 Økonomistyring og fra ASPECT4 Logistik.
Her et eksempel på et infoboard med 'rene' økonomiinformationer:

2.2

ASPECT4 Insight Search

En af de store nyheder i release 5 er, at der i ASPECT4 er kommet en søgemulighed i stil med den, der
kendes fra Google. Denne funktionalitet kaldes Insight Search, og med den er det muligt at søge på tværs
af forretningsobjekter i ASPECT4.
Søgningen vil være tilgængelig, uanset hvor i ASPECT4 brugeren befinder sig. Via genvejstast Ctrl+Space
startes funktionen kaldet "Quick Search".
Søgningen kan også anvendes til at starte traditionelle applikationer. Den trænede ASPECT4-bruger vil hurtigt opdage, at det er væsentligt nemmere at anvende Quick Search til at starte nye applikationer med end
den traditionelle tastekombination Alt+N.

-2-

Quick Search vises som et pop op-vindue, der er inddelt i forskellige sektioner, som viser de søgninger,
brugeren tidligere har foretaget. Hvis brugeren ønsker at genbruge en af søgningerne, kan dette ske ved at
pile ned på linjen og trykke Enter. Først vises de seneste applikationer og dernæst de generelle søgninger,
som brugeren har kaldt.
Med ASPECT4 Insight Search er der mulighed for at søge generelt i ASPECT4 efter en specifik værdi i aktuelt firma. Denne søgefunktion giver mulighed for eksempelvis at søge efter en kunde, og når kunden er
fundet, kan man vælge at se stamdata, poster eller anden relevant information på kunden.
Insight Search kaldes ved CTRL+Space – søgningen igangsættes ved at skrive et ord eller dele af et ord,
pile ned til 'Start search' på næste linje og trykke Enter. Der kan søges på kunder, ordrer, varer, konti,
sælgere, medarbejdere, hjælpebeskrivelser osv.

Vi henviser til beskrivelsen til ASPECT4 Foundation release 5 for yderligere information om denne søgemulighed.
2.3

Informationsdatabaser

Med ASPECT4 release 5 er det blevet muligt at opdatere informationsdatabaser på kunder og leverandører
dynamisk, således at summerne i basen altid er opdaterede summer. Via et opsæt på databasens stamdata
besluttes det, om informationsbasen skal opdateres dynamisk eller ej:
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En dynamisk informationsdatabase bliver opdateret ved bogføring af poster på de kunder og leverandører,
der har været bevægelse på. Databasen bliver genopdateret om natten for alle kunder/leverandører, da
forfaldsberegningen ændrer sig ved skift til ny dato (kræver opsætning i jobrobotten).
En up to date-database kan til enhver tid benyttes til analyse af data. Eksempelvis til forfaldsoversigt.
Endvidere benyttes databasen ved visning af infoboards, blandt andet ved forespørgsel på en kunde eller
en leverandør.
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Vi har udarbejdet funktionsbeskrivelser under overskriften 'Kom godt i gang med informationsdatabaser'. I
disse beskrivelser finder du information og inspiration til at komme i gang med at bruge de informationer,
der samles op i databaserne.
 Finans – GLINFOBASE
 Debitor – ARINFOBASE
 Kreditor – APINFOBASE.
2.4

Automatiske opslag i Activity Streams

Som en videreudvikling til Activity Streams er det nu muligt at få skrevet automatiske opslag på kunde- og
leverandørvægge.
Et opslag foretages automatisk, når en given ændring/handling er foretaget i ASPECT4. Det kan eksempelvis være ved ændring af kundens kreditmaksimum eller statuskode eller ved udskrift af rykkerbreve til kunden.
Via opsæt beslutter man pr. koncern/firmaforhold, hvilke handlinger der skal slås op på væggen.
Det er muligt tilmelde den enkelte bruger til automatisk at blive adviseret om opslaget på kunder/leverandører:
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Man vælger, hvilke handlinger der ønskes slået op på kundevæggen:

Og på leverandørvæggen:
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Her er et eksempel på et opslag på en kundevæg:

2.5

Driftsforespørgsel (1M01) – via app

Driftsforespørgsel til visning på tablet blev frigivet med ASPECT4 release 4.
Der er i ASPECT4 release 5 foretaget en række nye tiltag til denne app:
 Der gives mulighed for at vise resultatet via en alternativ kontoplan med mulighed for udpakning til posteringskontoplanen.
 I parametrene til appen kan det nu besluttes, om nul-konti skal medtages i visningen.
 Der vises totaler i forespørgslen.
Eksempel:
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2.6

Resultatsopgørelse (1M04) – via app

Der er oprettet en regnskabsopgørelse til visning via tablet. Appen viser saldo i måneden, saldo i måneden
sidste år, saldo år til dato og saldo år til dato sidste år.
Man kan lave individuel opsætning pr. funktion eller bruger, så appen giver mulighed for visning af en resultatopgørelse ud fra et individuelt setup. Man kan også begrænse den enkelte brugers adgang, så brugeren eksempelvis kun kan spørge på enkelte konti.
Der er mulighed for at udspecificere summerne på underliggende kontosummer eller konti.
Appen benytter en eller flere finanssummodeller, der bygges ud fra det/de kontoniveau(er), som man ønsker at forespørge på.
Det er muligt at benytte op til 10 finanssummodeller ved forespørgslen, således at tal på et lavt kontoniveau kan pakkes ud – evt. helt ned på niveauet for den postbærende konto.
Før appen tages i brug, skal man definere de ønskede forespørgsler og bygge finanssummodeller efter behov. Der skal generelt, eller individuelt for den enkelte bruger, tages stilling til, hvilke konti der må indgå i
forespørgslen.
I parametrene til appen skal man tage stilling til:


Skal nul-konti medtages?

For den enkelte funktionsgruppe/bruger af appen skal der tages stilling til, hvilke summodeller der benyttes
i forespørgslen.
Der er mulighed for at vise resultatet via en alternativ kontoplan med mulighed for udpakning til posteringskontoplanen.
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Eksempel:

Grafisk visning af en enkelt konto:
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2.7

Statusbalance (1M03) – via app

Der er oprettet en statusbalance til visning via tablet. Appen viser primosaldo, månedens saldo og ultimosaldo i den valgte periode.
Der kan foretages individuel opsætning pr. funktion eller bruger, så appen giver mulighed for visning af en
statusbalance ud fra et individuelt behov. Man kan også begrænse den enkelte brugers adgang, så brugeren eksempelvis kun kan spørge på enkelte konti.
Der er mulighed for at udspecificere summerne på underliggende kontosummer eller konti.
Appen benytter en eller flere finanssummodeller, der bygges ud fra det/de kontoniveau(er), som man ønsker at forespørge på.
Det er muligt at benytte op til 10 finanssummodeller ved forespørgslen, således at tal på et lavt kontoniveau kan pakkes ud – evt. helt ned på niveauet for den postbærende konto.
Før appen tages i brug, skal man definere de ønskede forespørgsler og bygge finanssummodeller efter behov. Der skal generelt, eller individuelt for den enkelte bruger, tages stilling til, hvilke konti der må indgå i
forespørgslen.
I parametrene til appen skal man tage stilling til:


Skal nul-konti medtages?

For den enkelte funktionsgruppe/bruger af appen skal der tages stilling til, hvilke summodeller der benyttes
i forespørgslen.
Der er mulighed for at vise resultatet via en alternativ kontoplan med mulighed for udpakning til posteringskontoplanen.
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Eksempel:

Grafisk visning af hele statusbalancen:
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2.8

Debitorforespørgsel – via app

Med ASPECT4 release 4 lancerede vi en app til forespørgsel på kunder. Der er med ASPECT4 release 5
kommet en række tilføjelser til denne app.
Det er muligt at kalde Activity Stream fra appen med direkte adgang til kundens væg. Her er der adgang til
at se både manuelle og automatiske opslag på kunden. Endvidere er det muligt selv at skrive et opslag eller at like et opslag.
Ved oprettelse/vedligeholdelse af en kundetekst via appen er det muligt at starte et workflow:
 Fremsend en mail ved en telefonbesked
 Igangsæt et workflow ved opfølgning.
Det er endvidere muligt at oprette et møde med automatisk opdatering af egen kalender og at afsende en
mødeindkaldelse til en eller flere andre personer.
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Via Stepping Stone-teknologien er det muligt at kalde denne app til en specifik kunde fra andre apps, og
det er muligt at kalde andre apps på specifik kunde.
2.9

Leverandørforespørgsel – via app

Med ASPECT4 release 4 lancerede vi en app til forespørgsel på leverandører. Der er med ASPECT4 release
5 kommet en række tilføjelser til denne app.
Det er muligt at kalde Activity Streams fra appen med direkte adgang til kreditors væg. Her er der adgang
til at se både manuelle og automatiske opslag på kreditor. Endvidere er det muligt selv at skrive et opslag
eller at like et opslag.
Ved oprettelse/vedligeholdelse af en kreditortekst via appen er det muligt at starte et workflow:
 Fremsend en mail ved en telefonbesked
 Igangsæt et workflow ved opfølgning.
Det er endvidere muligt at oprette et møde med automatisk opdatering af egen kalender og at sende en
mødeindkaldelse til en eller flere andre personer.
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Via Stepping Stone-teknologien er det muligt at kalde denne app til en specifik kreditor fra andre apps, og
det er muligt at kalde andre apps på en specifik kreditor.
2.10

Godkendelsesworkflow til ændring kreditorbankoplysninger

Når en kreditor meddeler, at denne har skiftet bankoplysninger, ændres disse bankoplysninger af kreditorbogholderiet. Denne ændring kræver dog ofte en godkendelse fra eksempelvis en regnskabschef for at
kunne dokumentere, at ændringen er korrekt, og at der ikke er blevet udført svindel i forbindelse med angivelse af de nye bankoplysninger.
For at optimere hele denne godkendelsesproces har vi udarbejdet et nyt standardworkflow i ASPECT4
Workflow Management.
Godkendelsesprocessen starter, når en eller flere af følgende bankoplysninger ændres på kreditorstamdataene:





Bankregistreringsnummer
Bankkonto eller IBAN
Girokonto
FI-kreditornummer.

Når en af ovenstående oplysninger er blevet ændret, er det muligt at beslutte, hvorvidt disse ændringer
skal medføre, at betalingsformen skal nulstilles, hvorefter der ikke kan foretages betalinger til den pågældende kreditor. Nulstilling eller ej besluttes i generelt register afsnit 3W01 Godkendelsesworkflow kreditorbankoplysninger.
Den første opgave i denne godkendelsesproces er, at kreditorbogholderen skal vedhæfte dokumentation på
ændringen på en fast defineret sti på IFS'en. Den modtagne dokumentation kan eksempelvis være en
modtaget faktura, et modtaget brev eller en mail. Dokumentationen skal gemmes i pdf-format. Herefter vil
regnskabschefen modtage en opgave, hvori de ændrede bankoplysninger skal godkendes eller afvises. Opgaven vil vise de tidligere og de ændrede bankoplysninger for den pågældende kreditor. Det vil være muligt at se den vedhæftede dokumentation, hvis den er blevet vedhæftet.
Når de udførte ændringer godkendes eller afvises, vil der automatisk blive foretaget en opdatering i historikfilen, så det ud fra historikfilen vil være muligt at se, hvem der har foretaget ændringen, og hvem der
har godkendt eller afvist ændringen. Felterne, som opdateres i historikfilen, er følgende:
 Attesteret af user-id
 Attesteret dato
 Bemærkning.
Hvis de udførte ændringer afvises, sender systemet en opgave tilbage til kreditorbogholderiet, hvori kreditorbogholderen bliver bedt om at rette kreditorbankinformationerne igen. Når kreditorbogholderen så har
rettet oplysningerne, starter processen op igen, og kreditorbogholderen bliver bedt om igen at vedhæfte
dokumentationen.
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Har man valgt, at betalingsformskoden skal nulstilles, vil betalingsformskoden blive genindsat, og hvis betalingsformskoden er blevet ændret i den mellemliggende periode, vil den nye betalingsformskode blive indsat.
Hvis I ønsker at tage dette godkendelsesworkflow i brug, skal I tage kontakt til jeres ASPECT4 Økonomikonsulent for at få foretaget den nødvendige opsætning.
Eksempel:

2.11

Ny skærmdialog til 'Vedligehold betalingsforslag' (3220)

Skærmdialogen til vedligeholdelse af betalingsforslaget er blevet moderniseret, således at det er lettere at
overskue sit betalingsforslag.
I applikationen er der mulighed for at ændre eller fravælge poster til betaling. Muligheden for at tilmelde
poster udgår.
Den danske og den norske udgave af 'Vedligehold betalingsforslag' er fremover samme applikation.
Release 4-varianten af 'Vedligehold betalingsforslag' kan stadig benyttes.
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2.12

Udskrivning af betalingsforslag til regneark

I ASPECT4 release 5 er der mulighed for at udskrive betalingsforslaget fra applikation 'Dan betalingsforslag'
(3420) og 'Vedligehold betalingsforslag' (3220) både til printer og til regneark. Regnearket mailes til den
bruger, der rekvirerer forslaget.
Med ASPECT4 release 5 udsendes der en QueryManager-applikation (EG3420QA) til udskrivning af betalingsforslaget til regneark. Hvis I ønsker at anvende regneark med betalingsforslag, skal I anføre denne applikation i applikationsparameteren til 'Dan betalingsforslag' (3420) og til 'Vedligehold betalingsform'
(3220).

Det er muligt selv at kreere et betalingsforslag via QueryManager og benytte denne QueryManagerapplikation i stedet for den standardapplikation, der følger med ASPECT4 release 5, hvis din virksomhed
har egne ønsker til betalingsforslaget.
2.13

Reverse Factoring

Reverse Factoring er, når et finansieringsselskab, såsom en bank, intervenerer mellem en virksomhed og
dens leverandører og forpligter sig til at betale selskabets fakturaer til leverandørerne med en hurtig hastighed for at opnå rabat.
I ASPECT4 release 5 er der udarbejdet en løsning, der gør, at man kan udtrække kreditorfakturaposter og
kreditnotaer til betaling via Reverse Factoring gennem Danske Bank.
Brugeren rekvirerer et udtræk af åbne kreditorfakturaer/kreditnotaer til betaling via Reverse Factoring.
Kørslen udtrækker fakturaposter på kreditorer med betalingsformen 'Reverse Factoring' (89). Beløb til betaling beregnes som fakturabeløb minus rabat, beregnet ud fra rabat 1 på posten.
Udtræk af fakturaposter skal rekvireres via applikation 'Reverse Factoring' (3660):
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 Der udskrives automatisk en betalingsoversigt og en afvisningsliste.
 Posterne sendes automatisk til behandling i Danske Bank via ASPECT4 Business Connector.
På posternes forfaldsdato (forfald 3) hæver Danske Bank pengene på valgte bankkonto.
Samme dag skal brugeren udtrække posterne til betalingsforslag via applikation 'Dan Betalingsforslag'
(3420), og efterfølgende behandles og bogføres via applikation 'Vedligehold betalingsforslag' (3220).
2.14

Ophæv udligninger

Når der i ASPECT4 er foretaget en udligning af enten debitorposter eller kreditorposter, er det i ASPECT4
release 5 muligt at ophæve udligningen igen. En udligning kan ophæves både før og efter bogføring. Dog
kan en udligning ikke ophæves, hvis:






Der er registreret en rabat ved udligningen.
De udlignede poster er i forskellig valuta.
Posten er renteberegnet efter udligningen.
Posten er kursreguleret efter udligningen.
Udligningsdatoen ligger i en lukket periode.

Ved direkte udligning af poster på debitorer og kreditorer i applikation 'Registrer indbetaling med direkte
udligning' (2107) og 'Registrer udbetaling med direkte udligning' (3107) er det muligt med option 'Ophæv
udligning' at ophæve en udligning, der er foretaget på aktuel journal.
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Option 'Ophæv udligning':
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Option 'Pak ud':

Option 'Ophæv udligning':

Hvis en journal er bogført, og man ønsker at ophæve en udligning på journalen, kan man via applikation
'Ophæv udligninger' (2108) ophæve den eller de udligninger, der ikke er korrekte.
Udtag et journalnummer, der skal benyttes ved ophævelse af udligninger.
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Vælg herefter aktuel udligningsjournal, og ophæv udligningen som beskrevet ovenfor. Når udligningen er
ophævet, skal journalen sendes til bogføring.

2.15

Vedligehold internetoplysninger

Ved kald af applikation 'Vedligehold internetoplysninger' (2114/3114) er der mulighed for direkte adgang til
at vedligeholde internetoplysninger/mailadresser på kunder og leverandører.
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Applikationen giver mulighed for at rette oplysninger både direkte i listen og ved option 'Vælg'.
Via applikationens søgefacilitet er der blandt andet mulighed for:
 At finde en given kunde/leverandør ud fra en internetadresse/mailadresse
 At finde alle forekomster af en given mailadresse
 At finde alle mailadresser til en given recordtype.

Ved valg af en given række (adresse) i tabellen er det muligt ud fra kundenummeret at gå direkte til forespørgsel på kundestamdata.

Applikationen til vedligeholdelse af internetoplysninger kan kaldes direkte fra applikation 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) og 'Vedligehold kreditorstamdata' (3111).
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2.16

Op til 999 betalingsbetingelser

Med ASPECT4 release 5 er det blevet muligt at benytte op til 999 betalingsbetingelser i ASPECT4. Betalingsbetingelsesfeltet er blevet udvidet fra en 2-cifret til en 3-cifret værdi.

2.17

Bogføring ved momsopgørelse

Det er blevet muligt at bogføre moms til afregningskontoen ved afvikling af 'Udskrivning af momsafstemning' (1436) og ved afvikling af 'Udskriv momsangivelse' (1437).
Muligheden for bogføring er tilføjet begge applikationer, da der er geografiske forskelle på, hvilken af de 2
applikationer der benyttes ved brug af ASPECT4 Økonomistyring.
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Hvorvidt der kan bogføres eller ej ved afvikling af applikationerne, styres via en applikationsparameter. Det
angives, om momsen ønskes bogført. I givet fald kan man vælge at bogføre summen på opgørelseskontoen og modpostere på de respektive momskonti.

2.18

Integration af poster fra regneark til bogføring i ASPECT4 via ASPECT4 Business Connector

I ASPECT4 er det muligt at modtage poster via regneark til opdatering og bogføring. Fremover kan disse
poster modtages via ASPECT4 Business Connector.
Det betyder:
 At alle posteringstyper nu kan modtages fra regneark.
 At regnearket kan arkiveres i ABC som dokumentation for bogføringen.
Det er stadig muligt at overføre poster fra regneark via Client Access.
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2.19

Ændringer til listesystemet (2437)

SKAT stiller krav om, at der skal indberettes til listesystemet hver måned senest den 20. Dette betyder, at
der efterfølgende kan komme nye poster, der skal med på listeoplysningerne. Disse poster kan nu udskrives, uden at de poster, der allerede er udskrevet, kommer med.

Følgende ændring er kun relevant for de virksomheder, der benytter ASPECT4 Logistik:
Ved udfærdigelse af listesystem via applikation 'Udskriv debitor listeoplysninger' (applikation 2437) bliver
der nu hentet oplysninger fra ASPECT4 Logistik.
Følgende informationer fra ASPECT4 Logistik kan være relevante i denne forbindelse:








Leveringsland
Varebeløb i valuta
Varebeløb i firmavaluta
Servicebeløb i valuta
Servicebeløb i firmavaluta
Trekantshandel (ja/nej) (1/0)
Momsnummer fra post.

2.20

Validering af EU-momsnumre

Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 er der kommet en facilitet til validering af EU-momsnumre på debitorer og kreditorer. Med ASPECT4 release 5 er det nu også muligt at validere EU-momsnumre på leveringsadresserne i ASPECT4 Logistik.
SKAT har sat fokus på EU-varesalg uden moms. Det kræves, at de momsnumre, man har registreret på sine EU-kunder, er korrekte. SKAT anbefaler, at man tjekker dette mindst hver 3. måned. Hvis et momsnummer ikke er validt, hæfter din virksomhed for den manglende salgsmoms. Løsningen baserer sig på en
webservice, der stilles til rådighed af EU, og det er resultatet fra denne webservice, der vises i løsningen.
EG har IKKE nogen form for ansvar for dataene, der leveres fra EU's VIES-løsning.
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Formålet med en periodevis kontrol er at gennemløbe alle aktive EU-kunder og EU-leverandører og tjekke,
at deres momsnummer er validt, og at hente navn og adresse, der tilhører momsnummeret.
Applikation 'Kontrol af EU-momsnumre' (1589) læser og kontrollerer EU-momsnummer på alle kunder og
leverandører, der bor i et EU-land.

Applikationen 'Rekvisition for kontrol af EU-momsnumre' (1380) lister pr. kørsel kunder og leverandører
med markeringen o.k./ej o.k. og giver et kontrolciffer til revisionen.
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2.21

Automatisk tildeling af nyt debitor- eller kreditornummer ved oprettelse af stamdata

Med ASPECT4 release 5 er der kommet en mulighed for automatisk at få tildelt et nyt nummer ved oprettelse af enten debitor eller kreditor via applikation 'Vedligehold stamdata' (2111 eller 3111).
Nummeret tildeles på baggrund af et opsæt i generelt register afsnit 2112/3112 'Interval ved automatisk
nummertilsætning ved oprettelse'.
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Nummeret tildeles ud fra den anvendte applikation og ud fra aktuel funktiongruppe/bruger. Der søges i afsnittet i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuel applikation plus aktuel bruger
Aktuel applikation plus aktuel funktionsgruppe
Aktuel applikation
Aktuel bruger
Aktuel funktionsgruppe
Globalt.

2.22

Test for åbne journaler ved kursregulering

Der er oprettet en ny og mere specifik test på, om det er o.k. at kursregulere i applikation 'Vedligehold valutaoplysninger' (1250). Før kursreguleringen igangsættes, testes der automatisk for, om der er ej-bogførte
poster for det delsystem, der skal reguleres. Hvis der er tale om flere delsystemer til kursregulering på én
gang, udføres testen for alle valgte delsystemer. Testen udføres ikke ved simulering af en regulering.
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Følgende tests udføres pr. delsystem:
 Finans
 Systemet tester for, om der er finansposter på åbne journaler i en eller flere af de valgte valutaer,
dateret før eller på reguleringsdatoen. Der testes kun på poster, der er noteret på en konto, som
skal reguleres jf. reguleringskoden.
 Hvis en eller flere samlekonti skal kursreguleres jf. reguleringskoder, testes der for, om der er debitor-/kreditorposter eller debitor-/kreditorudligninger på åbne journaler i en eller flere af de valgte valutaer.
 Debitor
 Systemet tester for, om der er debitorposter eller debitorudligninger på åbne journaler i en eller flere
af de valgte valutaer.
 Kreditor
 Systemet tester for, om der er kreditorposter eller kreditorudligninger på åbne journaler i en eller flere af de valgte valutaer.
2.23

Ændring af kreditorposter (3213)

Der er tilføjet mulighed for at rette følgende felter på en kreditorpost via applikation 'Vedligehold kreditorpost' (3213):
 Kørselsnummer og kørselsdato ved betaling via Reverse Factoring.
 Dato for afsendelse til bank og forfalds-/betalingsdato ved betaling via EBF i Norge.

På sædvanlig vis er det styret via applikationsparameteren, om de 'tilføjede' felter er åbne for vedligehold.

- 29 -

2.24

Event and Exception Manager i ASPECT4 Økonomistyring

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse 'EEM' over de muligheder, der findes i ASPECT4 Økonomistyring
for opsætning af Event and Exception-løsninger.

2.24.1

Kontrol for difference og/eller kontofejl – systemområde 'UPDATEOFACCOUNTS'

Under bogføring sker der kontrol for difference på journal og/eller kontofejl. Hvis der er opstået en difference på journalen eller en kontofejl, vil det kunne adviseres via mail. Opsætning på meddelelsesmodtager
og systemområde 'UPDATEOFACCOUNTS' vil medføre en advisering om difference og/eller kontofejl.

2.24.2

Interfacejournal med fejl – systemområde 'INTERFACE'

Interfacejournaler i applikation 1381 kan være fejlbehæftede. Det hænder fra tid til anden, at journalerne
ikke stemmer. Ved en normal situation vil man ikke opleve noget, da journalen blot bogføres automatisk.
Ved at opsætte en meddelelsesmodtager for systemområde 'INTERFACE' vil man pr. mail få advisering om,
at der er fejl i en interfacejournal.

2.24.3

Kontoafstemning debitor/kreditor – systemområde 'BALANCECONTROL'

I applikation 2440/3440 har vi mulighed for at afstemme debitor og kreditor imod samlekonti. Det er muligt
via opsæt i EEM, hvor en meddelelsesmodtager abonnerer på systemområdet 'Balancecontrol' og alvorlighedsgrad 10 svarende til en information. I afsnit 2210 opsættes så for henholdsvis 2440/3440, hvilke
grænseværdier – altså differencer – der skal kontrolleres for på enten samlekonti eller på totalniveau. Hvis
man så i afsnittet har opsat de ønskede værdier, vil man blive adviseret, såfremt disse grænser overskrides. Advisering sker via mail, som fortæller, at der er opstået en difference ved kontrol af saldi, og man har
mulighed for at foretage opfølgning via outputprintet, som applikationerne har dannet.
2.25

2.25.1

Diverse småændringer

Debitorkontoudtog (2433)

Det er muligt at vælge 'Saldo i debitorvaluta' med fra-/til-værdi som udvælgelseskriterier.

2.25.2

Modtag indbetalinger (2267)

Ved indbetalinger fra Danske Bank er det muligt at finde debitoren alene ud fra bilagsnummer i
betalingsidentifikationen.

2.25.3

Hent valutakurser (1252/1253)

Ved hjemtagelse af kurser er det nu muligt via opsæt at få disse kurser til at gælde fra "i morgen"
eller fra en anden dato frem i tiden.

2.25.4

Bankafstemning (1207)

Bankafstemningskoden er flyttet til nyt felt på posten.

- 30 -

2.25.5

Bogføring (1640)

Via en parameter er det nu muligt at beslutte, om samleposter skal komprimeres eller ej.

2.25.6

Virksomhedsnummer/organisationsnummer (KORGNR ) er tilføjet kreditorregistret

Feltet er til brug for virksomhedsnummer/organisationsnummer i lighed med det danske CVR-nummer.
Feltet kan anvendes, hvor der indgår bogstaver, eller hvor der kræves foranstillet nummer i virksomhedsnummeret (eksempelvis i Finland).

3
3.1

Nyheder, der er udsendt med funktionsopdateringer til ASPECT4 release 4
Kreditorbetalinger via Sydbank

Det er muligt at danne automatiske kreditorbetalinger til afvikling via Sydbank.
Kreditorbetalinger via Sydbank afvikles som alle øvrige kreditorbetalinger i ASPECT4 via applikationerne
'Dan betalingsforslag' (3420) og 'Automatiske betalinger' (3220).
Som grundlag for at udføre en automatisk betaling i systemet er den enkelte kreditor oprettet med en betalingsformskode, der fortæller, hvordan betalingen skal foretages – for eksempel om en betaling er lokal.
Herudover er der på den enkelte kreditor anført en række informationer til styringen af betalingen – eksempelvis et IBAN-nummer.
Ved afvikling af automatiske kreditorbetalinger giver ASPECT4 Økonomistyring mulighed for at danne betalingstransaktioner til Sydbank. Disse transaktioner kan herefter overføres og importeres til Sydbank.
Der er mulighed for lokale betalinger i Danmark (konto til konto og FI-betalinger), lokale betalinger i udlandet (konto til konto), udenlandske betalinger fra Danmark til udland (konto til konto) og udenlandske betalinger fra udlandet (konto til konto).
3.2

Omvendt momspligt

Den 20. december 2013 vedtog Folketinget, at der med virkning fra den 1. juli 2014 blev indført omvendt
momspligt for indenlandsk handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablets, bærbare computere mv.
Formålet med ordningen er primært at hindre momskarruselsvig, eksempelvis ved, at sælger opkræver
moms, men aldrig afregner den opkrævede moms til SKAT.
Sælgeren skal undlade at opkræve moms af salget, men skal på fakturaen anføre, at det er køberen, der
skal betale momsen. Dette kan gøres ved at anføre "Omvendt momspligt, køber afregner momsen". Salget
skal angives i momsangivelsens rubrik c. Køberen skal omvendt angive momsen på sin momsangivelse og
fradrage momsen i det omfang, køberen har fradragsret.
I ASPECT4 er der mulighed for at understøtte omvendt betalingspligt, således at det er muligt automatisk
at få bogført den omvendte moms på særskilte konti.
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Kontakt din EG-konsulent for assistance til opsætning.
3.3

Opfølgning på indscannede kreditorfakturaer

Der er udviklet en funktion i ASPECT4, der gør det muligt at følge op på de fakturaer, der via indscanning
fra Multi-Support Next ender som leverandørfaktura i ASPECT4.
Applikationen undersøger alle ikke-færdigmeldte indscannede fakturaer på en række punkter (man beslutter selv, hvilke tests der ønskes udført):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Er
Er
Er
Er
Er
Er
Er
Er

fakturaen strandet i applikation 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207)?
fakturaen strandet i applikation 'Interfacejournaler' (1381)?
fakturaen bogført?
fakturaen godkendt til betaling?
fakturaen udkonteret?
fakturaen hentet af bestillende system?
rekvisitionsnummeret som forventet?
fakturaen arkiveret i MultiArkiv?

Der testes med en graduering jf. indscanningsdato, således at jo ældre fakturaen er, dvs. jo længere tid
den har 'hængt' i systemet, desto højere bliver fejlkoden på fakturaen.
Eksempel på liste over ej færdigbehandlede fakturaer:

3.4

Opkrævning af betalinger via Betalingsservice

I ASPECT4 er det muligt at opkræve betalinger via Nets Betalingsservice. Løsningen henvender sig til de
virksomheder, der har mange private kunder.
Tilmelding til og afmelding fra Betalingsservice kan enten ske i ASPECT4 med automatisk information til
Nets eller omvendt.
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Når der skal opkræves betaling via Betalingsservice, skal man levere et betalingstræk til Nets senest 6. sidste hverdag i måneden, for at Nets kan gennemføre betalingstrækket i den efterfølgende måned.
I ASPECT4 dannes et betalingstrækforslag med de fakturaer/kreditnotaer, der forfalder i den kommende
måned, via applikation 'Udvælg debitorposter til betalingstræk' (2425). Dette forslag kan efterfølgende redigeres via applikation 'Vedligehold betalingstræk' (2250).
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Når et forslag er færdigbehandlet, skal det godkendes, hvorefter det afleveres hos Nets. Der sendes en
trækningsanmodning til Nets pr. kunde pr. forfaldsdato. Hvis forfaldsdatoen på en faktura/kreditnota ikke
er en bankdato, ændres den til førstkommende bankdag. Forfaldsdatoen benyttes som trækningsdato hos
Nets. Hvis saldoen på en debitor er negativ, dannes der en trækningsanmodning om at indsætte penge hos
kunden i stedet.
Nets behandler nu trækningsanmodningen, idet kunderne adviseres, og pengene trækkes. Hvis kunden ikke har en aftale med Nets, sender Nets en opkrævning med brev til kunden. Dette giver kunden mulighed
for at tilmelde sig Betalingsservice og/eller betale opkrævningen.
Pr. trækningsdato returnerer Nets information om de træk, der er gennemført, og om de træk, der er afvist. Der returneres dog ikke svar fra Nets, hvis der er fremsendt en trækningsanmodning til en kunde, som
IKKE har en aftale med Nets, og som IKKE betaler den fremsendte opkrævning. Der er mulighed for manuelt at fjerne trækningsmarkeringen på disse fakturaer/kreditnotaer via applikation 'Vedligehold debitorpost'
(2213).
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Betalingstrækkene fra Nets behandles, idet betalingerne skal modtages og bogføres. De betalte fakturaer/kreditnotaer udlignes automatisk via applikation 'Modtag indbetalinger' (2267). Trækningsmarkeringen
fjernes på de fakturaer/kreditnotaer, der afvises fra Nets, og der sendes via mail en afvisningsliste til brugeren.
Det er muligt at udskrive en liste over alle de fakturaer/kreditnotaer, der er sendt til betalingstræk via Nets,
hvor trækket endnu ikke er registreret i ASPECT4.
3.5

Statuskode spærrer for registrering af poster på debitor/kreditor i ASPECT4 Økonomistyring

Det er blevet muligt at spærre for registrering af debitor-/kreditorposter på debitorer/kreditorer med selvvalgt statuskode pr. posterings-id.
Man kan eksempelvis sætte systemet op, så det ikke er muligt at registrere debitorfakturaposter på debitorer, der er markeret som spærret (S):

Denne spærring gælder i applikation 'Forregistrer kreditorfaktura' (1241), 'Bilagsregistrering' (1242) og
'Bogføring af interfaceposter' (1282).
3.6

Udenlandske kreditorbetalinger fra Tyskland til afvikling via Danske Bank

Det er muligt af danne udenlandske kreditorbetalinger til betaling fra en konto i Tyskland via Danske Bank.
Som grundlag for at udføre en udenlandsk betaling fra Tyskland via Danske Bank skal den enkelte kreditor
oprettes med betalingsformskode 35.
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3.7

Visning af bilag

I ASPECT4 Økonomistyring er det blevet muligt at få vist arkiverede dokumenter ved forespørgsel på et
specifikt bilag eller en specifik stamdata (konto/kunde/leverandør/anlæg/sag).
Bilagene kan vises ved forespørgsel via ASPECT4 Client (både via almindelige forespørgsler og ved cockpitforespørgsler) og via ASPECT4 CrossPad-apps.
Via et opsæt i ASPECT4 skal der pr. applikation/app, hvor arkivvisningen ønskes anvendt, peges på de nøglefelter, dokumentet er arkiveret på.
Der er mulighed for følgende arkivadgange:
1.
2.
3.

Dokumenter, der ligger i Multi-Support Nexts arkiv
Dokumenter, der ligger på IFS'en (det vil sige dokumenter, der er gemt på iSeries-serveren)
Dokumenter, der er placeret på en ekstern server.

Følgende filtyper kan vises:
 PDF, GIF, JPEG, TXT, HTML.
Eksempel fra 'Bilagsforespørgsel' (1333):
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3.8

Automatisk udligning af debitor- eller kreditorposter (2281/3281)

Der er udarbejdet en mulighed for automatisk at udligne åbne poster på debitorer eller på kreditorer. Udligningen sker under forudsætning af, at summen af de i applikationen udvalgte poster er lig nul.

Udligningen sker på baggrund af følgende opsæt:
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4
4.1

Databaseændringer til ASPECT4 Økonomistyring release 5
Ændrede filer i forbindelse med ASPECT4 Økonomistyring release 5

Filnavn

Nye felter

DEBREGT1

Filen er udvidet med følgende felt:
KBICNO (BIC-nummer)

KREREGT1

Filen er udvidet med følgende felter:
KORGNR (Organisationsnummer)
KANTMD (Antal måneder før et fakturanummer må forekomme igen)
KRFBET (Reverse Factoring – betalingsbetingelse)
KRFRSP (Reverse Factoring – antal respitdage)
KRFDEB (Reverse Factoring – debitornummer i banken)
KRFACC (Reverse Factoring – accountnummer)

PSTREGT1

Filen er udvidet med følgende felt:
PAFSTM (Kode for afstemning)

PSTHDRT1

Filen er udvidet med følgende felt:
HOPHJO (Journal kopieret fra/ophævet fra)

DEBHSTT1

Filen er udvidet med følgende felt:
ROPHKD (Dannet på baggrund af en ophævet udligning)

KREHSTT1

Filen er udvidet med følgende felt:
ROPHKD (Dannet på baggrund af en ophævet udligning)

ECOARIT1

Filen er udvidet med følgende felt:
IFDDYN (Opdateres dynamisk)

ECOAPIT1

Filen er udvidet med følgende felt:
IFKDYN (Opdateres dynamisk)

DEBPSTT1

Filen er udvidet med følgende felt:
LSTDAT (Dato for udskrift af post på listesystem)

KREPSTT1

Filen er udvidet med følgende felt:
LSTDAT (Dato for udskrift af post på listesystem)
SCFKOR (Reverse Factoring – kørselsnummer)
SCFDAT (Reverse Factoring – kørselsdato)

I følgende filer er betalingsbetingelsen blevet udvidet til 3 cifre:
Berørte filer
DEBPSTT1
DEBREGT1
ILDPSTT3
ILKPSTT3
IMPPSTT1
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Berørte filer
IMPRECT1
IMPSTMP1
IMTABCT1
IMTABCT3
INDPSTT4
INKPSTT4
KREOCRT1
KREPSTT1
KREREGT1
BETACCP1
BETBEKP1
DEBKMPP1
DEBHRYP1
DEBPRYP1
DEBRNTP1
EGWDEBP1
EGWKREP1
ENTAKTT1
ENTARTT1
ENTDAKT1
ENTDIMT1
ENTETAT1
ENTFAHT1
ENTFAWT1
ENTFBHT1
ENTMBHT1
ENTMOHT1
ENTMOWT1
ENTNFGT1
ENTSAGT1
ENTWAKP1
ENTWDAP1
ENTWETP1
ENTWFAT1
ENTWSAP1
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Berørte filer
KRECHGP1
KRPKMPP1
Alle Sag & Entreprise-filer bliver ddl-konverteret ved installation af ASPECT4 Økonomistyring release 5.
4.2

Varsel af afinstallation af applikationer

I ASPECT4 release 6 afinstalleres følgende applikationer:

Udkontering fra MultiArkiv (3206)
Udskrift af kartotekskort – debitorer (2401/2403)
Udskrift af kartotekskort – kreditorer (3401/3403)
Temporær omkontering (1160)
Udskriv temporær omkonteringsregel (1460)
4.3

Installation og konvertering

ASPECT4 Økonomistyring release 5 kræver ASPECT4 AKS release 5. Vi henviser til beskrivelsen vedrørende
ASPECT4 Foundation release 5 for yderligere information.
Når du får leveret ASPECT4 Økonomistyring release 5, medfølger et dokument, som indeholder en beskrivelse af indholdet af de enkelte elementer, men vigtigst af alt en beskrivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres før installationen, og de aktiviteter, der skal gennemføres efter installationen.
Beskrivelsen kan downloades fra EG's hjemmeside:
http://eg.dk/kompetencer/erp-systemer/aspect4/dokumentation/releasehaefter
Det er meget vigtigt, at du gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge, men du er selvfølgelig også meget velkommen til at overdrage opgaven til din konsulent for ASPECT4 Økonomistyring.

- 40 -

ASPECT4 Day
Gense kundevideoer, og find spændende
materiale fra ASPECT4 Day.
Gå ind på www.eg.dk/a4,
eller scan QR-koden:

EG www.eg.dk/aspect4day

