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All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer
ikke en forpliktelse fra produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov
om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter
til dette materiell innehas av ASPnor AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i
denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller
metoder, er forbudt.
Som en del av den kontinuerlige utviklingen av Xakt og tilhørende programmer, vil ASPnor
AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.
ASPnor AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover
hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og
vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og
medfører anmeldelse og krav om erstatning.

Dette versjonsnotatet beskriver nyheter og endringer siden forrige versjon 2016.03.16
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Nyheter
-

-

Ny rapport for periodisering av inntekter, denne rapporten gir et totalt beløp for hva som er
fremtidige inntekter, basert på en angitt periode og år. Rapporten finnes i menyen Rapporter
-> Økonomi, og heter «Periodisering av fremtidige inntekter – totalt»
I denne versjonen har vi fokusert på å rette innmeldte feil og mangler, samt forbedre
brukeropplevelsen. En del av feilene som vi har rettet er direkte relatert til siste versjon som
ble installert 16.03.16.

Endringer
-

-

Inkasso, Det er lagt til sjekk mot inkassoleverandør, hvor vidt negativt beløp skal benyttes når
saksfil inneholder en kreditnota.
Kontrakt, Ved oppsigelse av kontrakter via Min Side blir det nå sendt en e-post til kunden
med bekreftelse på oppsigelsen.
Ordrerutine, Endring på ordrerutine når vi lager ordrelinjer for sponsor. Artikkelnavn
inneholder ikke lenger artikkelnavn (typisk"sponsors andel"). Artikkelnavnet inneholder
periodespesifikasjon. Det er lagt inn kode som grupperer slik at vi får 1 linje per kontrakt i
stedet for 1 linje per kontrakt per periode. Sponsorlinjene skal nå være sortert på sponset
kundes etternavn.
Ordreliste, Sorteres nå på kundenummer (numerisk) mot tidligere kundenummer og navn
(alfabetisk).
Lokal kortleser, Det er nå lagret en lokal «whitelist» av kort, som benyttes når programmet
ikke har kontakt med internett og/eller Xakt.

-

Ordre, Deres ref. på sponsors ordre settes til standard kontaktperson sitt navn dersom denne finnes.

-

Kunde -> Fanen faktura, Fjernet alle meldingsbokser som viser "Kjeden er oppløst - OK" etter forslag fra
testere.

-

Kunde, Man kan nå søke på bankkonto og e-postadresse i Søk etter kunde på tvers av firma.

Kunde, Lagt til søk-knapp i kundesøk på tvers av firma (Kikkert i kunderegister).

Firmainnstilling, Det er nå lagt til en innstilling for å velge standard e-post mal som skal
benyttes ved utsending av fakturaer på e-post.
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Feilrettinger
-

-

-

-

-

-

-

Kontrakt, i enkelte tilfeller kunne ikke kontrakten faktureres hvis det var avkrysset for at
kontrakt var klippekortkontrakt.
Meny Hjelp -> Motta fjernhjelp, Link til TeamViewer fjernhjelp er endret, slik at TeamViewer
nå kan startes korrekt direkte fra Xakt.
Kontrakt, Endret litt på håndtering av automatisk setting av start og stoppdatoer når man
gjør endringer i kontraktbildet. Endringen er i det man bytter kontraktsmal. Det er totalt 3
datokontroller for startdato og 3 datokontroller for stoppdato, men bare 2 av disse 6
kontrollene ble satt i de tilfellene vi byttet kontraktsmal til en mal med "fast varighet".
Kunde -> Fane faktura, Rettet feil ved kjeding av transaksjoner i fakturabildet. Fikk
feilmelding ved lagring når en transaksjon kjedes inn i en eksisterende kjede. Feilen oppdaget
via Exception meldinger per e-post og reprodusert på utviklingsmaskin. Samme scenario er
testet OK etter endring.
Kontrakt, Hvis det på avvikslinjer var benyttet et negativt tall for antall, for å få et negativt
beløp, ble ikke avviket tatt med på fakturaen.
Kontrakt, Manuell førstegangsfaktura for sponsor så ikke ut til å fungere for enkelte firma.
Dato som ble sendt inn i rutine var feilaktig den datoen vi ser i input boks for fakturer til og
med. Datoen skulle vært datoen vi ser i input boks for fakturer fra og med. Dette i
kombinasjon med firmainstilling for "bare fakturer valgt periode" førte til at sponsors faktura
ikke ble generert for den første perioden.
Feilmeldinger, Penere feilmelding dersom noen får feil ved lagring på grunn av den nye
sjekken på om noe/noen har endret på objektet siden sist det ble lest fra database. Penere
feilmelding gjelder kun når feilen oppstår på standard lagring via skjermbilder.
Kontraktfilter, Rettet feil i kontraktfilter ved valg av hvordan sponsor faktureres (månedlig,
halvårlig).
Utskrift av faktura, Velger man Lag faktura for Manuelt Registrerte ordrer, så kommer det
opp en ny Avkryssingsboks «Bruk følgende AvtalegiroType hvis eksisterer på kunde», hvor
man kan velge en avtalegirotype. Velger man Avtalegirotype, men avbryter hele rutinen
(f.eks fordi man ikke vil sende de som avtalegiro likevel), så er fakturaene satt som
avtalegirofakturaer og man kan da ikke sende de som papir/e-post. Rutinen tilbakestiller nå
alle valg, slik at AvtalegiroType ikke er satt på manuelle ordre, hvis dette er satt eksplisitt når
den enkelte ordren opprettes.
Kontrakt, Når avansert visning av kontrakter er slått på, fikk vi rar oppførsel ved bytting av
kunde hvis vi har endret på avkryssingsboksen «Vis detaljer for fakturering og adgang - start
og stopp datoer», og den var ikke avkrysset. Fikk et tomrom i skjermbilde som ble større og
større for hver gang.
Innfordring, Rettet opp feil i Predator saksfil. Firmanavn kom ikke med hvis kundetype var
satt til Firma.
Butikk, Penere feilmelding når butikkmodul ikke åpnes på grunn av manglende lisens eller
tilgang for bruker.
Kunde, Fikset en feil som oppstod når man lagrer Menerga kort.
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Hva jobber vi videre med fremover
Her er en liste over utviklingsoppgaver, hvor det foreløpig ikke er bestemt noe prioritet. Det er heller
ikke satt noe tidspunkt for ferdigstillelse.
-

-

-

Faktura skal kunne sendes i EHF format til de kunder som kan motta slike fakturaer.
http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-handel/ehf-formaterinnhold
Faktura skal kunne sendes elektronisk til de kunder som har elektronisk postkasse Digipost
eller E-Boks.
https://www.digipost.no/
http://www.e-boks.no/
Integrasjon til Credicare innfordring
Integrasjon til Kreditorforeningen innfordring
Repeterende månedlig betaling med kredittkort. Det vil da ikke være behov for
avtalegiroavtaler for de medlemmer/kontrakter som benytter denne betalingsmåten.
Elektroniske medlemskort
Mulighet for å åpne ytterdør med PIN kode sendt via SMS ved Online innmelding. Medlem
kan da få tilgang til senteret omgående.
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