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Introduktion til ASPECT4 Finance release 6

Med ASPECT4 release 6 introduceres en række nyheder i ASPECT4 Finance.
ASPECT4 release 6 er et vigtigt punkt i roadmappen for ASPECT4-udviklingen – en roadmap, der blev funderet sammen med versionsskiftet tilbage i 2007, og som siden har fungeret som pejlemærke ved hjælp af
dels tre formulerede version 3-temaer, dels gennem en nøje orientering mod de megatrends, som tegner
de teknologiske omgivelser.
Stadig med øje for de velkendte temaer:
 Ease-of-use
 Ease-of-integration
 Ease-of-collaboration
er ASPECT4 release 6 i høj grad inspireret af en megatrend vedrørende SaaS/cloud og kan ses som et stort
skridt mod "Software as a Service". Der er absolut ingen planer om, at ASPECT4 ikke også fremover kan
driftes on-premise, men heller ingen tvivl om, at markedet retter sig mere og mere mod private cloud og et
næste skridt, som er mere rendyrket SaaS.
Ud over den markedsmæssige ansporing er der også nogle sunde applikationsarkitekturprincipper i spil for
at være rustet til SaaS/Cloud. ASPECT4 release 6 er derfor også præget af en række initiativer og omlægninger, som er i overensstemmelse med nogle helt grundlæggende principper om:
 En skarp opdeling mellem de platforme, som driver brugergrænseflade (Engagement Platform) og bagvedliggende services (Service Platform).
 Mulighed for "at møde brugeren, hvor han/hun er" gennem tilbud om flere forskellige engagement-platforme.
 Introduktion af Unified User Interface for dels at skabe genkendelighed og glidende overgang mellem
forskellige engagement-platforme, dels understøtte den specifikke platforms særlige kendetegn.
 Effektivisering af det lagdelte design gennem en udstrakt anvendelse af Centralized Services, hvor backendplatformen ikke blot håndterer forretningslogik, men også en rigtig stor del af præsentationslogikken
– og på en ensartet måde for at servicere flere præsentationsplatforme.
Baseret på disse principper kan ASPECT4 release 6 tilbyde:
 Tilføjelse af endnu en engagement-platform, nemlig en webklient som supplement til ASPECT4desktopklienten og de mobile CrossPad-apps.
 En klar og tydelig alignment af de tre centrale platforme ved introduktion af et Unified User Interface
bygget over responsivt design.
 Understøttelse af mobil- og webplatform med en række Centralized Services, som også understøtter
ASPECT4 Client. Det er emner som fx InsightSearch, Infoboards og Noter.
 Redesign af nogle ellers klientimplementerede funktioner som nu Centralized Services. Det gælder fx
nye koncepter for sortering og filtrering af data, der vises i tabeller.
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Nyheder i ASPECT4 Finance release 6
Unified User Interface

ASPECT4 Finance release 6 har med Unified User Interface (UUI) fået standardiserede skærmbilleder. Det
betyder, at skærmbillederne er blevet meget lettere at afkode, at der er sikret en ensartethed på tværs af
applikationer, og at pladsen på skærmen bliver udnyttet meget bedre. Det sidste sker ved at anvende responsiveness, hvilket betyder, at antallet af felter og deres placering på skærmen automatisk ændres, så
billedet passer til skærmens størrelse. Det samme gælder, hvis brugeren trækker i billedet og dermed gør
det større/mindre.
Vi henviser til releasebeskrivelsen til ASPECT4 Foundation release 6 for yderligere information om Unified
User Interface.
Herunder ses et par eksempler fra ASPECT4 Finance release 6:
'Bilagsregistrering' (1242):
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'Spørge på alle kreditorposter' (3335):

'Udskriv debitor kontoudtog' (2433):

ASPECT4 Client for web
ASPECT4 Client for web er en ny engagement-platform til ASPECT4 og vil fra release 6 blive tilføjet til familien af ASPECT4s andre engagement-platforme, ASPECT4 Client og ASPECT4 CrossPad.
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ASPECT4 i browseren
Med ASPECT4 Client for web kan man gøre brug af store dele af funktionaliteten kendt fra ASPECT4 Client
og ASPECT4 CrossPad direkte igennem en browser uden installation af Java og ASPECT4 Client eller alternativt en Citrix-løsning.
ASPECT4 Client for web lægger sig som produkt et sted mellem de to andre platforme i forhold til produktivitet og mobilitet. Produktet er dermed ikke en erstatning for nogen af de eksisterende platforme, men i
stedet endnu et element i værktøjskassen, der med fordel kan benyttes af nogle brugertyper enten som
erstatning for ASPECT Client eller for ASPECT4 CrossPad eller blot som et supplement til disse.
Som bruger af ASPECT4 Client for web bliver man mødt af en velkendt brugergrænseflade, hvis man er
vant til at bruge ASPECT4 Client. ASPECT4 Client for web gør brug af det nye Unified User Interface (UUI)
og benytter sig i høj grad af samme opbygning og navigationsmønstre, som bruges i ASPECT4 Client. Det
betyder, at ASPECT4 Client for web holder fast i det klassiske miljøvalg og applikationsbegreb, hvor applikationer lever i selvstændige faner inden for det enkelte miljø. Ctrl+Space benyttes til fremsøgning af applikationer og forretningsobjekter med InsightSearch, server-side-sortering af tabeller, kontekstafhængige
Stepping Stone-links og meget andet. En bruger af ASPECT4 Client vil derfor hurtigt kunne finde sig til rette
på den nye engagement-platform.
Her ses et eksempel på applikation 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) udført på ASPECT4 Client for web:
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Her ses et eksempel på appen 'Regnskab' udført på ASPECT4 Client for web:

XML-betalinger
Siden frigivelsen af ASPECT4 Finance release 5 har det i ASPECT4 Finance været muligt at danne SEPAbetalinger (SEPA: Single Euro Payments Area) til betaling af kreditorer via danske og norske banker.
Der er hen over de seneste par år sket en løbende udvikling af produktet, så det nu også kan håndtere betalinger uden for EU-landene.
Som noget nyt er der lavet en facilitet, der sikrer, at når der sendes en betaling af sted til en leverandør,
kan der sendes en e-mail til leverandøren med et vedhæftet Excel-ark med en oversigt over de betalte fakturaer.

Til brug i bl.a. Norge er der udviklet en facilitet, der gør, at det er muligt at modtage et svar på XMLbetalingerne retur fra banken til at sikre bogføring og udligning af de betalte fakturaer.
1900-balancer med udskrift til regneark
For 1900-balancer er det muligt at udskrive resultatet til Microsoft Excel-fil ved afvikling af rapporten. Der
skrives til to ark i filen – et ark med rekvisitionen og et ark med rapportdata.
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 Rapporten skal være opsat til at udskrive til disk i applikation 'Rapportgenerator Finance' (1191):

 Der skal angives et rapportnavn til henholdsvis rapporten og rekvisitionen (EG19xxQA og EG19xxQB):

 Da Excel-filen afleveres til brugeren via en e-mail, skal der for de brugere, der skal have mulighed for
dette, være angivet en e-mailadresse på brugernes opsæt i applikation 'Vedligehold autorisationer'
(0110):

Med ASPECT4 Finance release 6 udsendes Excel-rapportopsættet til følgende 1900-balancer som inspiration:
'Saldobalance' (1901)
'Finans månedsrapport med budget' (1902)
'Finans statusrapport' (1908)
'Finans resultatopgørelse' (1909)
Det er muligt at udvide/ændre rapporterne, der danner Excel-filen, til at medtage yderligere information
ved at kopiere fra standard-queries til fælles-queries, hvor de så skal tilpasses.
Husk at ændre rapportnavnet, så det indikeres, at der er tale om en kopi.
Momsvedligehold
De informationer, der er registreret i ASPECT4 Finance for at håndtere moms, er noteret i en række generelle registre. Vedligehold af disse er indtil nu blevet håndteret via applikation 'Generelle registre finans'
(1020) eller 'Generelle registre – momsregler' (1021).
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Fremover skal momsinformationer vedligeholdes via applikation 'Momsvedligehold' (1130), og forespørgsel
på momsinformationer skal ske via applikation 'Søg momsinformation' (1630).
Der er i applikationerne skabt en sammenhæng imellem informationerne i de forskellige generelle registerafsnit, så der gives et bedre overblik over opsættet på den enkelte momskode.

 'Opret' giver mulighed for at oprette en ny momskode.
 'Revider' giver mulighed for at ændre teksten på momskoden.
 'Momsoplysninger' giver mulighed for at oprette/revidere de oplysninger, der er noteret på momskoden.
 'Sprogstyring' giver mulighed for at indtaste momsteksten i de brugersprog, der benyttes i ASPECT4.
 'Momskoderegler' giver mulighed for at tilknytte en momskode til en eller flere eksisterende momskoderegler eller til at oprette en ny momskoderegel.
Vis historik på EU-momsnummervalidering
Der er implementeret et link på kunder og leverandører til visning af de valideringer, der er foretaget på
EU-momsnummeret.
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'Vedligehold debitorstamdata' (2111):

'Vis EU momsnummer validering' kaldt fra via link fra 'Vedligehold debitorstamdata' (2111):

Visningen kan kaldes som selvstændig applikation: 'Vis EU momsnummer validering' (2Q88) og (3Q88).
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Vis historik på kundeposter
Der er implementeret to links på kundeposter henholdsvis til visning af postens udligningshistorik og bogført kursregulering ved udligning.

'Vis udligning':

'Vis kursregulering':

Visningerne kan kaldes som selvstændige applikationer: 'Vis udligning (2Q87) og 'Vis kursregulering'
(2Q86).
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Vis historik på leverandørposter
Der er implementeret tre links på leverandørposter til visning af henholdsvis postens udkontering, postens
udligningshistorik og bogført kursregulering ved udligning.

'Vis udkontering':

'Vis udligning':

'Vis kursregulering':

Visningen kan kaldes som selvstændige applikationer: 'Vis udkontering' (3Q85), 'Vis kursregulering' (3Q86)
og 'Vis udligning' (3Q87).
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SAF-T-rapportering
SAF-T (Standard Audit File for Tax) er en international standard til elektronisk udveksling af regnskabsdata
til eksempelvis de nationale myndigheder.
SAF-T er løbende taget i brug i flere europæiske lande, og i 2017 bliver SAF-T implementeret i Norge. I
2017 er det i Norge frivilligt, om den enkelte virksomhed vil gennemføre SAF-T-rapportering, men fra 2018
blive det obligatorisk. Der er p.t. ingen beslutning om at benytte SAF-T-rapportering i Danmark.
Det er ikke en fast rapportering, men der kræves, at regnskabsoplysninger skal leveres i dette format til
Skatteetaten ved en eventuel virksomhedskontrol.
For dem af jer, der enten er et norsk selskab eller har et norsk datterselskab, bliver det aktuelt at kunne
gennemføre SAF-T-rapportering med produktionsstart i 2018.
Der er udviklet et modul til ASPECT4 Finance til dannelse af SAF-T-rapporteringen i Norge. For at jeres virksomhed kan gennemføre denne rapportering kræves det, at I får oprettet:
 Rapporteringsmomskoder
 Rapporteringskontoplan.
SAF-T opererer med egen kontoplan og egne momskoder – disse skal linkes op mod virksomhedens kontoplan og momskoder.
Altinn er en portal for elektronisk dialog mellem næringsdrivende og det offentlige i Norge, og det er her,
SAF-T-rapporteringen skal afleveres.
Der findes to applikationer til brug ved SAF-T-rapportering:
 'SAF-T stamoplysninger' (1178)
 'SAF-T rapportering' (1478).
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Via applikation 'SAF-T stamoplysninger' (1178) registreres de firmaoplysninger, der skal sendes ud med
SAF-T-rapporteringen:
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Applikation 'SAF-T rapportering' (1478) danner og klargør filen til upload hos Altinn:

Vi henviser til følgende link for yderligere information om den norske SAF-T-rapportering:
http://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standard-audit-file---tax-saf-t/
Søg finanskonto
Der er udarbejdet en ny applikation til 'Søg finanskonto' (1657) til kald fra ASPECT4 Client. Når applikationen vælges, skal der tages stilling til, hvilken dimensionskode der skal søges på.
Applikationen kan benyttes til fritekstsøgning og afgrænsning og til at skabe et overblik over jeres oprettede konti i kontoplanen.
Ved positionering på den enkelte konto er det muligt at gå direkte til stamvedligehold og til postforespørgsel.
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Søg kunder og leverandører
Applikationerne 'Søg kunde' (2658) og 'Søg leverandør' (3658) blev introduceret i ASPECT4 Finance release
5. Her er der mulighed for at fritekstsøge efter kunden eller leverandøren. Når den søgte kunde eller leverandør er fundet, kan man gå til poster, tekster, stamdata eller til arkiverede bilag.
Applikationerne kan sættes op som Liste (F4) på kunde-/leverandørnummerfelterne, så det er disse applikationer, der benyttes ved 'Liste'.
Som noget nyt er det muligt at oprette, kopiere og slette en kunde eller en leverandør direkte fra disse applikationer. Ved oprettelse eller kopiering af en kunde eller en leverandør hentes nummeret fra generelt
register afsnit 2112 eller 3112 'Interval ved automatisk nummertilsætning', såfremt denne facilitet er taget i
anvendelse.

Søg anlæg og bevilling
Der er udarbejdet to nye applikationer til søgning på henholdsvis anlæg og bevillinger: Søg anlæg (4658)
og Søg bevillinger (4659). Applikationerne er en pendant til søgeapplikationerne på kunder, 'Søg kunde'
(2658) og 'Søg leverandør' (3658), som blev udarbejdet til ASPECT4 Finance release 5.
Applikationen kan benyttes til fritekstsøgning/afgrænsning og til at give jer et overblik over jeres oprettede
anlæg/bevillinger.
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Applikationerne kan sættes op som Liste (F4) på anlægs-/bevillingsnummerfelterne, så det er disse applikationer, der benyttes ved 'Liste'.
Ved positionering på det enkelte anlæg/den enkelte bevilling er det muligt at gå direkte til stamvedligehold,
til tekster eller til postforespørgsel.

Søg sag
Der er udarbejdet en ny applikation til søgning på sag, 'Søg sag' (B658). Applikationen er en pendant til
søgeapplikationerne, 'Søg kunde' (2658) og 'Søg leverandør' (3658), som blev udarbejdet til ASPECT4 Finance release 5.
Applikationen kan benyttes til fritekstsøgning/afgrænsning og til at give jer et overblik over jeres oprettede
sager. Derudover er det muligt at gå ned i de enkelte underniveauer på sagen.
Applikationen kan benyttes som Liste (F4) på sagsnummerfeltet, hvorved den vil blive benyttet dér.
Ved positionering på den enkelte sag er det muligt at gå direkte til sagsvedligehold.
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Næste niveau:

Søgning på leverandørens fakturanummer
Der er udarbejdet en ny applikation til søgning på leverandørens fakturanummer: 'Søg på leverandørens
fakturanummer' (3Q80).
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Søg e-mailadresse
Der er til ASPECT4 Finance release 6 kommet to nye søgeapplikationer til 'Søg internetoplysninger' (2314)
(3314) med samme søgefunktionalitet som applikation 'Vedligehold internetoplysning' (2114) (3114), der
blev lanceret med ASPECT4 Finance release 5.
Applikationerne kan benyttes til fritekstsøgning/afgrænsning og dermed give et overblik over jeres registrerede e-mailadresser på tværs af kunder/leverandører.
Ved positionering på den enkelte e-mailadresse er det muligt at gå til aktuel kunde eller leverandør via et
link.

- 18 -

Registrering af informativ moms i 'Bilagsregistrering' (1242)
Når der arbejdes med momsafstemning eller momsangivelse i ASPECT4, er det vigtigt at bruge momskoderne korrekt. I den forbindelse kan der være behov for at kunne registrere poster og markere en postering med en momskode, uden at der skal ske en automatisk momsafløftning, eller det kan være nødvendigt
at indtaste en momspost med en informativ momskode.
Derfor er der til 'Bilagsregistrering' (1242) udviklet to nye handlingskoder:
7 – informativ moms på finanspostering
8 – informativ momskode på momspostering
En postering, der er markeret med handlingskode 7, vil blive markeret, for at momskoden og den beregnede moms på posten skal behandles informativt og derved ikke skal forårsage en automatisk momsafløftning.
For en momspostering, der er markeret med handlingskode 8, vil momskoden blive behandlet informativt,
hvorved der ikke bliver beregnet moms, og der ikke foretages en automatisk momsafløftning.
For en nærmere beskrivelse af handlingskoder henvises der til beskrivelsen til generelt register afsnit 1243
'Handlingskoder'.
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Automatiske betalinger
Ved afvikling af 'Dan betalingsforslag' (3420) er det muligt automatisk at fravælge leverandører med en
given statuskode til automatisk betaling. I en applikationsparameter til applikationen kan der angives en
række statuskoder, så leverandørerne med de angivne statuskoder IKKE bliver udvalgt til betalingskørslen.

Ved afvikling af applikation 'Vedligehold betalingsforslag' (3220) vises der en oversigt over de kreditorer,
der er foreslået betalinger til.
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Når der arbejdes med posterne på den enkelte leverandør, vises leverandørens fakturanummer:

Bogføring via ASPECT4 Excel-skabelon
Gennem de seneste år er brugen af bogføring via Microsoft Excel-regneark taget markant til. Med denne
release frigives en ny udgave af regnearksskabelonen. (Regnearksskabelonen er et tilkøb til ASPECT4 Finance.)
Netop begrebet skabelon er vigtigt, da det i de allerfleste tilfælde er fornuftigt at lave flere kopier af regnearksskabelonen og at tilpasse den enkelte kopi til et mere specialiseret formål, fx en type af bilag eller poster. Der skal så tages udgangspunkt i den til formålet tilpassede udgave af regnearket, når den type af
bilag eller poster skal bogføres.
Med ASPECT4 Finance release 6 introduceres dels en række forbedringer for brugeren i regnearksskabelonen, og dels ændringer i det bagvedliggende ASPECT4 Business Connector-dokument,
EG401.EXCEL.TO.INTERFACE.
Den nye ASPECT4 Excel-skabelon er udviklet til Microsoft Excel 2016.

2.19.1

Bilagsindtastning

Den grundlæggende bogføringsskabelon ligner sig selv, men er blevet opdateret kosmetisk og har fået tilføjet en knap, som, når brugerne klikker på den, sørger for, at regnearksfilen gemmes, samtidig med at
den enten gemmer en kommasepareret fil eller en Excel-fil uden makroer til brug for upload i ASPECT4.
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Felterne i toppen af skærmbilledet har i flere tilfælde fået ny betydning, hvilket bruges, når der klikkes på
knappen 'Send til bogføring':
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Felterne har følgende betydning:
Felt i regneark
Udfyldt af (bruger-ID)
Bogført af (bruger-ID)
Posteringsdato (format: ÅÅÅÅMMDD)
Sendt til bogføring (format: ÅÅÅÅMMDD)
Vedrører (del af filnavn)
Bilagstype

Betydning
Bruger angives på journalheader, som den der har bogført
Valgfri brug
Posteringsdato
Valgfri brug
Del af filnavnet, der dannes automatisk ved bogføring
Sikrer, at der udtages næste nummer i en bilagsnummerserie. Alle poster i regnearket får samme bilagsnummer.

Desuden vil 'Send til bogføring' få Excel-skabelonen til at:
 Oprette en ny regnearksfil, hvortil arket 'Arbejdsfil' kopieres som værdier.
 Navngive den nye regnearksfil med teksten fra 'Titel på sag' sammenstillet med et dato- og tidsstempel
og sammenstillet med bruger-ID fra 'Udfyldt af bruger'.
 Lagre filen i den folder, der er angivet under indstillinger.
Ved lagring direkte i IFS skal brugeren først have forbindelse til IFS'en.
 Give adgang til at se seneste placerings- og filnavnsangivelse under Indstillinger.
Eksempel: \\dkegh408\ASPECT4\ECO\Excel\Test bogf- R6 - 2017-09-27 09.24.56 - MOS.csv,
hvor informationer fra stiangivelsen (under Indstillinger), Titel på sag (felt i Bilagsindtastning), dato- og
tidsstempel (fra pc'en) samt Udfyldt af (bruger-ID) (felt i Bilagsindtastning) er anvendt.
 Gemme filen som en .xlsm-fil (Excel med makro som skabelonen selv) med samme filnavn.
 Lukke den nye regnearksfil (kopi af arbejdsarket), mens selve skabelonfilen fortsat er åben med sit nye
navn.

2.19.2

Indstillinger

Ved et klik på knappen 'Indstillinger' skiftes til arket 'Opsætning', hvor knappen 'Opdater' er omdøbt til 'Opbyg ark'. Samtidig er knappen 'Undgå Opbyg ark' tilføjet.
Har brugeren klikket på knappen 'Indstillinger', kan brugeren komme retur til arket 'Bilagsindtastning' ved
at klikke på knappen 'Undgå Opbyg ark'.
Hvis brugeren ændrer indstillinger i arket 'Opsætning', vil de blive gemt, men brugeren kan undlade at opbygge skærmbilledet Bilagsindtastning ved at vælge 'Undgå Opbyg ark'.
For at opbygge Bilagsindtastning efter en ændring, der har betydning for netop bilagsindtastningens layout,
skal der klikkes på 'Opbyg ark'.

2.19.3

ASPECT4 Business Connector

Bruger man standard-ABC-dokumentet EG401.EXCEL.TO.INTERFACE via applikation 0654 'Håndtering af
flade filer', skal der under indstillinger vælges kommasepareret fil.
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Mapningsopsætning for transaktion "Header" er i ABC-dokumentet udvidet med USERID:

Muligheden for at anvende 'Berigelse' på et ASPECT Business Connector-dokument bruges fra ASPECT4 Finance release 6 til at håndtere brugen af ISO-valutakode som DKK, NOK, SEK, EUR på posteringer, der
uploades fra Excel-skabelonen til ASPECT4.
En ISO-valutakode kan anvendes, såfremt den er oprettet i applikation 'Vedligehold valutaoplysninger'
(1250).
Standardberigelser:

Funktionsbeskrivelser
Der er udarbejdet en række funktionsbeskrivelser til anlægsmodulet i ASPECT4 Finance release 6:







FIXASSETUP – opsæt
FAADDITION – køb/tilkøb
FADISPOSAL – bortskaffelse
FADEPRICIA – afskrivning
FAENQUERY – forespørgsler
FARECONSIL – afstemning.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse til bevillingsmodulet i ASPECT4 Finance release 6:
 APPORPRIAT
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Til ASPECT4 Finance release 6 er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse til integrationen mellem ASPECT4
Finance og Multi Support Next:
 EARCHIVE
Der er udarbejdet en række User Defined Functions (UDF) til ASPECT4 Finance bl.a. til anvendelse i QueryManager-rapporter. Disse UDF'er kan anvendes som et shortcut til at hente data til brug i rapporten. Til
ASPECT4 Finance release 6 er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse, der beskriver User Defined Functions
til ASPECT4 Finance:
 FINANCEUDF
Følgende UDF'er er tilgængelige:
Hent kontotekst i brugers sprog
ACCOUNTTEXTGET_1 (koncernnummer, firmanummer, kontoplansnummer, dimension, kontonummer, navnefeltnummer)
Hent posteringstekst i brugers sprog
FIXEDTEXTGET_1 (koncernnummer, firmanummer, sekvensnummer, tekstkode, sprog, antal tekstlinjer)
Hent posteringstekst i kundens/leverandørens sprog
FIXEDTEXTGETLANG_1 (koncernnummer, firmanummer, sekvensnummer, tekstkode, sprog, antal tekstlinjer)
Hent bilagsnummer ud fra bilagstype
VOUCHERNOGET_1 (koncernnummer, firmanummer, bilagstype)
Hent sum (tælleværk) på kunde
Customcounterget_1 (koncernnummer, firmanummer, per dato, kundenummer, tælleværk, kode for historisk korrekt (0/1), kode for, om postkursen skal anvendes (0/1))
Hent sum (tælleværk) på leverandør
Vendorcounterget_1 (koncernnummer, firmanummer, per dato, leverandørnummer, tælleværk, kode for
historisk korrekt (0/1), kode for aldersfordeling (hvilken forfaldsdato), kode for, om postkursen skal anvendes (0/1))
Hent kurs
RATEGET_1 (fra ISO-valutakode, evt. til ISO-valutakode, per dato, systemnummer)
Hent momstekst i brugers sprog fra generelt register afsnit 1132 'Momstekster'
GetVatcodeText_1 (koncernnummer, firmanummer, momskode, returværdi (0=sprogkode, 1=kort tekst,
2=lang tekst))

- 25 -

Hent kontoplansnummer
GetChartOfAcc_1 (koncernnummer, firmanummer, dimensionsnummer)
Hent linjetekst i generelt register afsnit 1178 'Ledetekster til SAF-T rapportering'
Section1178get_1 (koncernnummer, firmanummer, linjenummer)
Faste dimensionskombinationer
Ved registrering af finansposter i 'Bilagsregistrering' (1242) er det muligt ud fra en given fastsat dimensionskode automatisk at hente en eller flere dimensionsværdier. Det kan eksempelvis være ved registrering
på en sælger, hvor afdelingsnummeret hentes automatisk.
For at gøre det muligt skal de ønskede kombinationer registreres i applikation 'Faste dimensionskombinationer' (1119). Her er der på forhånd taget stilling til, hvilken dimension der er den styrende.

Vi henviser til applikationsbeskrivelsen til applikation 'Faste dimensionskombinationer' (1119) for yderligere
information om funktionaliteten.
Tilladte art/dimensionskombinationer
Til at styre tilladte dimensionsværdier på en given artskonto findes der i ASPECT4 en mulighed for at registrere disse afgrænsninger. Denne facilitet er ikke en nyhed i ASPECT4 release 6, men er medtaget i denne
releasebeskrivelse som et supplement til beskrivelsen vedrørende faste dimensionskombinationer for at
give et overblik over de faciliteter, der er i ASPECT4 til at styre kontosammenhæng.
Via applikation 'Tilladt art/dimensionskombination' (1118) er det muligt at afgrænse brugen af en selvvalgt
dimension på en artskonto. Via applikationen noteres tilladte dimensionskonti på de artskonti, hvor der ønskes afgrænsning.
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Ved registrering af en postering i ASPECT4 Finance vil posten blive testet for valid artskonto/dimensionskombination, hvis der er oprettet mindst en valid dimensionskombination på artskontoen.
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Sms-advisering af kunder og leverandører
Fra ASPECT4 Finance er det nu muligt at sende en sms til en given kunde eller leverandør fra 'Vedligehold
debitorstamdata' (2111) og 'Vedligehold kreditorer (3111). I applikationerne er der tilføjet et link til afsendelse af sms-advisering.

Ved tryk på linket fremkommer et skærmbillede, hvor sms'en kan skrives. Teksten kan være forudfyldt,
hvis I har valgt at lave en skabelon.
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Telefonnummeret til sms'en læses fra internetoplysningen for en given e-mailtype. E-mailtypen hentes fra
applikationsparameteren til 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) og 'Vedligehold kreditorstamdata' (3111).

Den afsendte sms gemmes som en kundetekst og som en 'System dannet besked'. Denne besked kan ikke
redigeres, og den kan først slettes, når den er sat i status lukket.
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Sms-afsendelsen foretages via DocManager, hvor det er en forudsætning, at DocManager er koblet sammen med et GSM-modem (eller en mobiltelefon) med et mobilabonnement.
Opfølgning på digitale leverandørfakturaer
Applikationen er en videreudvikling og omlægning af applikation 'Opfølgning på indscannede fakturaer'
(3209).
Applikationen gør det muligt at følge op på de digitalt modtagne leverandørfakturaer, der er registreret i
ASPECT4. Applikationen afvikles som et baggrundsjob, der er tiltænkt som automatisk afvikling, men applikationen kan også rekvireres efter behov. Applikationen sender en e-mail ud til udvalgte brugere med en
oversigt over de leverandørfakturaer, der ikke er færdigbehandlet ud fra opsatte kriterier.
Applikationen undersøger alle ikke-færdigmeldte fakturaer på en række punkter. Dvs. bilag, der efter modtagelse ikke er blevet endeligt bogført.
Faktura(er) er standset i applikation 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207)
 Faktura(er) er standset i applikation 'Interfacejournaler' (1381)
 Faktura(er) er i workflow eller venter på import i 'Modtage udkontering fra workflow (1267)
 Faktura(er) mangler betalingsgodkendelse
 Faktura(er) venter på at blive konteret i workflow
 Interimskonto/interimskonti stemmer ikke.


Generelt kan der tjekkes for følgende:
 Hvis en fast definition er oprettet for et rekvisitionsnummer/indkøbsordrenummer, tjekkes rekvisitionsnummeret/indkøbsordrenummeret mod denne definition.
 Er fakturaen arkiveret i Multi Support Next Business Output (hvis dette digitale arkiv benyttes).
Benyttes applikationen med ASPECT4 Logistik, tjekkes yderligere på følgende:


Er fakturamatch foretaget mod indkøbsordrenummer.
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Der testes med en graduering af den enkelte fakturas registreringsdato på følgende måde:
Tidsforløb
Over 28 dage
Over 21 dage
Over 14 dage
Over 7 dage
Under 7 dage

Alvorsgrad
40
30
20
10
00

Ved registrering i generelt register afsnit 1616 'Logning af hændelser i ASPECT4 Finance' kan man vælge,
hvilke tests der skal udføres, og hvilken alvorsgrad der skal opnås, før en faktura vises på oversigten.
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Her ses et uddrag fra resultatet af kørslen:

Modtag betalinger
Applikationen 'Modtag indbetalinger' (2267) er blevet redesignet med ASPECT4 Finance release 6.
Applikationen håndterer indlæsning af indbetalinger fra kunder via en fil modtaget fra banken med mulighed for efterfølgende automatisk udligning af kundeposter.
Som noget nyt er det muligt at få lavet et setup, så brugerne kun får vist de betalingsservices, der er defineret.
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Regnskabsnote og Anlægssaldi
Applikationerne 'Regnskabsnote' (4Q23) og 'Anlægssaldi' (4Q24) er blevet lanceret med en tidligere release
af ASPECT4 Finance. Begge applikationer har fået et facelift og er blevet sprogstyrede.
'Regnskabsnote' (4Q23):
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'Anlægssaldi pr. bogføringskode' (4Q24):

Opdatering af øvre posterings- og periodeafgrænsningsdato via jobafviklingssystemet
Applikation til 'Månedslukning via jobafviklingssystemet' (1271) er blevet udvidet med en funktionalitet, så
det er muligt automatisk at sætte øvre posteringsdato og/eller øvre periodiseringsdato. Via en applikationsparameter til applikationen skal der tages stilling til, hvilken dato der skal opdateres ved afvikling:

Applikationen bør afvikles via 'Vedligehold jobafviklingssystemet' (0160) i kombination med kalenderstyring.
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Udtræk finanstransaktioner
Applikation 'Udtræk finanstransaktioner' (1Q55) er tiltænkt som en rapport til revisionen som dokumentation på den enkelte transaktion af, hvilken applikation der har skabt posten, hvem der har skabt posten og
hvornår, hvem der har bogført journalen og hvornår samt hvem der evt. har restartet journalen efter fejl
og hvornår.
Her ses et eksempel på et udtræk:

3

Nyheder, der er udsendt med funktionsopdateringer til ASPECT4 Finance
release 5
SEPA Direct Debit

SEPA Direct Debit er en europæisk løsning til at opkræve faste, tilbagevendende eurobetalinger, som understøttes af fælles regler og procedurer samt serviceniveauer og tidsrammer.
Denne løsning omfatter SEPA B2B Direct Debit, som er en betalingsopkrævning til erhvervskunder.
Ved at bruge SEPA Direct Debit til at opkræve betalinger får jeres virksomhed mulighed for at:
 fastsætte en specifik opkrævningsdato
 sikre, at betaling sker inden for en fastsat tidsfrist
 afstemme opkrævninger, når de modtages.
I ASPECT4 Finance er det muligt at integrere med SEPA Direct Debit.
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Den enkelte kunde skal tilmeldes til betalingstræk både i banken og i ASPECT4 for at et automatisk træk
kan gennemføres.
Proces i ASPECT4:
 Der dannes et forslag om betalingstrækning.
 Det er muligt at redigere forslaget, før det sendes til banken.
 Når betalingstrækket er dannet og færdigredigeret, skal det færdigmeldes og klargøres til upload i banken.
 Der udsendes en e-mail til kunderne om det kommende betalingstræk, hvis dette ønskes.
 Herefter foretages upload af betalingstrækket til banken.
 Når banken modtager trækket, valideres de ønskede betalingstræk, og der returneres med en godkendelse eller afvisning.
 Herefter er det så muligt at fjerne de afviste træk fra trækforslaget, før betalingerne bogføres og udlignes.
Vi henviser til funktionsbeskrivelsen 'SEPADIRDEB' for yderligere information om produktet.
Konto/bankafstemning
I postoversigten i applikation 'Konto/bankafstemning' (1207) vises postens valørdato.
Bilagsnummer på rykkergebyrposten
Når der udskrives et rykkergebyr på rykkerbrevet via DocManager er det muligt at få udskrevet rykkerpostens bilagsnummer på brevet.
Mulighed for flere kundeinformationer på kundekontoudtoget
Ved udskrift af kontoudtog via DocManager er det muligt også at udskrive følgende kundestaminformationer: Postnummer, landenavn, navnelinje 6, 7, 8, 9 og 10.
Automatisk oprettelse af partner
Det er muligt automatisk at oprette eller at ændre en partner i ASPECT4 S&E ved oprettelse eller ændring
af en kunde/leverandør. Dette er styret i en applikationsparameter til applikation 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) og 'Vedligehold kreditorstamdata' (3111).
Spørge Finanskonto
Det er muligt at få vist det/de arkiverede bilag ved at spørge på en finanskonto i applikation 'Spørge Finanskonto' (1702). Det kræver dog et opsæt, der sikrer, at I har de korrekte 'pegepinde' mod arkivet.
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Modtag konterede poster fra workflow
Ved afvikling af applikation 'Modtag udkontering fra workflow' (1267) kan der foretages en kontrol af, om
en periode er lukket mod de datoer, der er registreret i applikation 'Kreditor måneds- og årsafslutning'
(3270). Hvorvidt denne kontrol foretages, styres af en applikationsparameter til applikation 'Modtag udkontering fra workflow' (1267).

Vis bilag (Multi Support Next-logning)
Ved 'Vis bilag' er det muligt at få vist den bilagshistorik, der er logget i Multi Support Next.
Eksempel:

For at få denne funktionalitet i spil, skal applikationsparameteren til applikation 'Vis bilag' (1614) sættes lig
1:
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Øreafrunding i applikation ved momsangivelse
Via en applikationsparameter til applikation 'Udskriv momsangivelse' (1437) er det muligt at angive, om der
skal ske en øreafrunding på beløb.

Tilbageførte betaling fra Nets
Når der modtages indbetalinger fra betalingsservice via applikation 'Modtag indbetalinger' (2267), er det
muligt at tage stilling til, om tilbageførte betalinger skal danne poster i ASPECT4 Finance eller ej.
Der skal tages stilling pr. PBS-nummer i generelt register afsnit 2024 'Indlæsning af indbetalinger fra Nets':

Leverandørkontoudtog
Når der udskrives kontoudtog med applikation 'Udskriv kreditorkontoudtog' (2433), udskrives der en kode
til DocManager, der angiver, om en leverandør har en negativ saldo. Denne kode kan så benyttes til at
styre teksten på kontoudtoget.

4

Systemtekniske oplysninger
Databaseændringer til ASPECT4 Finance release 6

Følgende filer er ændret i forbindelse med ASPECT4 Finance release 6:
Filnavn
DEBREGT1

KREREGT1

Nye felter
Filen er udvidet med følgende felter:
KMAINF (Mandatinformation)
KDSIGN (Dato for sign)
KORGNR (Organisationsnummer)
KEORIN (EORI-nummer)
KVATNO (Momsnummer)
KKOMPB (Kode for kompensationsbeløb)
Filen er udvidet med følgende felter:
KEORIN (EORI-nummer)
KVATNO (Momsnummer)
KCPRNR (CPR-nummer)
KBSAFT (BS-aftalenummer)
KBICNO (BIC-nummer)
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Varsel om afinstallation af funktionalitet ved opgradering til ASPECT4 Finance release 6
Følgende applikationer afinstalleres:
Udkontering fra MultiArkiv (3206)
Udskrift af kartotekskort (2401)
Udskrift af kartotekskort (2403)
Udskrift af kartotekskort (3401)
Udskrift af kartotekskort (3403)
Temporær omkontering (1160)
Udskriv temporære omkonteringsregler (1460)
Følgende generelle registre-afsnit afinstalleres:
1131 Investeringsafgift (Norge)
2030 Indlæsning af indbetalinger
Følgende funktionalitet afinstalleres:
Kald til 'Ekstra oplysninger' i 'Vedligehold kundestamoplysninger' (2111)
Kald til 'Ekstra oplysninger' i 'Vedligehold leverandørstamoplysninger' (3111)
Varsel om afinstallation af applikationer til ASPECT4 Finance release 7
I ASPECT4 Finance release 7 afinstalleres følgende applikationer:
Bogføring af 3206-udkonteringer (1269)
Reorganisering af finanstabeller (1290)
Reorganisering af finanstabeller (1291)
Komprimering af kontosummer (1570)
Opstart af 1900-rapporter (1572)
Konverter messagemembers (2191)
Reorganisering af filer (2291)
Udskriv adressemærkater (2402)
Fælles debitor – søg via telefonnummer (281F)
Fælles debitor – søg via navn (283F)
Opfølgning på indscannede fakturaer (3209)
Udskriv kreditor adressemærkater (3402)
Udtræk kreditoroplysninger (3404)
Fælles kreditor – søg via telefonnummer (381F)
Fælles kreditor – søg via navn (383F)
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Installation og konvertering
ASPECT4 Finance release 6 kræver ASPECT4 Foundation release 6. Vi henviser til releasebeskrivelsen til
ASPECT4 Foundation for yderligere information.
Når du får leveret ASPECT4 Finance release 6, medfølger der et dokument, som indeholder en beskrivelse
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 her: https://docs.aspect4.com/reference/410
Det er meget vigtigt, at jeres virksomhed gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge, men I
er selvfølgelig også velkomne til at overdrage opgaven til jeres konsulent hos EG A/S.
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