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Unified User Interface (UUI)
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ASPECT4 release 6 har med Unified User interface (UUI) fået 
standardiserede skærmbilleder

Der er sikret ensartethed på tværs af applikationer
med tidssvarende standardiserede skærmbilleder
med en brugergrænseflade, som har et ensartet udtryk
med skærmbilleder, der er lettere at afkode

Pladsen på skærmen bliver udnyttet bedre
Faner er i stor udstrækning erstattet af sammenklappelige områder 
Mange skærmbilleder er delt op i en venstre- og en højredel

Felter til venstre for skillelinjen forbliver synlige, også hvis mængden af data i højre 
del er så stor, at der er behov for at scrolle



Client for web
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Apps til ASPECT4 Finance kan kaldes under Client for web
Afdelingsregnskab
Resultatopgørelse
Balance
Regnskab



Momsvedligehold
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Applikation til 'Momsvedligehold' (1130)
Alle momsinformationer er samlet i en applikation
Bedre overblik over momsopsætningen i ASPECT4



1900-balancer udskrevet til Microsoft Excel-fil
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Individuel opsætning pr. rapport pr. funktionsgruppe/bruger

Kan sættes op til jeres egne 1900-balancer

Microsoft Excel-fil med to ark
Rapportdata
Rekvisition

Vi udsender opsætningen til fire standardrapporter til inspiration
'Saldobalance' (1901)
'Månedsrapport med budget' (1902)
'Budgetopfølgning' (1911)
'12 måneders rapport' (1912)



1900-balancer udskrevet til Microsoft Excel-fil
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Kunde- og leverandørvedligehold
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Opret/ændre/kopier/slet kunder
'Søg kunde' (2658)
Udtag kundenummer via generelt register afsnit 2112 'Automatisk 
nummertilsætning'

Opret/ændre/kopier/slet leverandører
'Søg leverandør' (3658)
Udtag leverandørnummer via generelt register afsnit 3112 'Automatisk 
nummertilsætning'



Informative momskoder 
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Momsafstemning/momsangivelse
Korrekt brug af momskoder
Ved fejlregistrering af momskoder kan der være behov for ompostering,  
uden at ASPECT4 udfører en automatisk momsafløftning 

Ved registrering af finansposter i 'Bilagsregistrering' (1242)
Handlingskode 7 – Informativ momskode på omkostningspostering

Ingen automatisk momsafløftning ved bogføring

Handlingskode 8 – informativ momskode på momspostering
Ingen automatisk momsafløftning ved bogføring



Leverandørbetaling
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Mulighed for at fravælge leverandører på betalingsforslaget
Udelad på statuskode

Forbedret oversigt over de leverandører, der er udtrukket på 
forslaget



XML-betalinger
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SEPA-betalinger

Betalinger til banker i lande uden for SEPA-samarbejdet
Storbritannien 
USA

Mailadvisering til leverandør med vedhæftet Excel-fil



Funktionsbeskrivelser
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Nye funktionsbeskrivelser til ASPECT4 Finance
Beskrivelser af anlægs- og bevillingsmodulet
Beskrivelse af interfacet imellem ASPECT4 og Multi Support Next
Beskrivelse af User-Defined Functions (UDF) til ASPECT4 Finance

Hent posteringstekst i brugerens sprog
Hent posteringstekst i kundens/leverandørens sprog
Hent et bilagsnummer ud fra en bilagstype
Hent kunde-/leverandørsummer (tælleværker)
Hent valutakurs
Hent momstekst i brugerens sprog
Hent kontoplansnummer for aktuelt firma
Hent linjetekst til SAF-T-stamdata



Eksempel på UDF i brug
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Faste dimensionskombinationer
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Ved registrering af finansposter via 'Bilagsregistrering' (1242)
Mulighed for automatisk tilsætning af en eller flere dimensionsværdier 
ud fra en selvvalgt dimensionsværdi

Opsæt i applikation 'Faste dimensionskombinationer' (1119)
Dimensionskode er opsat i applikationsparameteren til applikationen



Tilladt art/dimensionskombination
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Validering ved registrering af finansposter via 'Bilagsregistrering' 
(1242) og ved interface af poster til ASPECT4 Finance

Mulighed for automatisk at tjekke, om en given dimensionskonto er tilladt 
at bruge på en given artskonto

Opsæt i applikation 'Art/dimensionskombination' (1118)
Dimensionskode er opsat i applikationsparameteren til applikationen



Sms-advisering til kunder og leverandører
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'Vedligehold kunde og leverandør stamdata' (2111/3111)
Nyt link til sms-afsendelse
Mulige mobilnumre til sms-modtagelse skrives på en foruddefineret 
recordtype i kundens/leverandørens internetoplysninger
Afsendte sms'er gemmes i kunde-/leverandørtekster som en 
systemdannet tekst, der ikke kan redigeres.



Modtag indbetalinger
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Applikation 'Modtag indbetalinger' (2267) har gennemgået en 
'byfornyelse'

Nu kan de betalingsservices, som ikke benyttes, fjernes via opsæt
Opsæt til flere betalingsservices



Automatisk månedslukning
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Med applikation 'Automatisk månedslukning' (1271) er der 
mulighed for automatisk at opdatere månedsafslutningsdatoen, 
øvre postgrænsedato og øvre periodiseringsdato

Afvikling via jobrobot
Kalenderstyret



ASPECT4 Finance release 5
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Integration til SEPA Direct Debit
Betalingsopkrævning i EUR i Europa

Valørdato vises i applikation 'Bank/konto afstemning' (1207)

Mulighed for flere informationer på kundens kontoudtog 
udskrevet via DocManager

Postnummer, landenavn, navnelinjer 6, 7, 8, 9 og 10

Automatisk oprettelse af partner i ASPECT4 Sag & Entreprise
Fra 'Vedligehold debitor-/kreditorstamdata' (2111/3111)

Mulighed for visning af de arkiverede bilag i applikation       
'Spørge Finanskonto' (1702)



ASPECT4 Finance release 5
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Ved modtagelse af konterede poster fra workflow via applikation 
'Modtag udkontering fra workflow' (1267) kan der foretages en 
kontrol mod de datoer, der er noteret i applikation 'Kreditor 
måneds- og årsafslutning' (3270)

Ved 'Vis bilag' er det muligt at få vist den bilagshistorik, der er 
arkiveret i Multi Support Next

Ved 'Udskriv momsangivelse' (1437) kan der via en parameter 
vælges, om der skal rapporteres i hele kroner



ASPECT4 Finance release 5
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Når der modtages indbetalinger opkrævet via betalingsservice, 
kan I via en parameter styre, om et tilbageført beløb skal bogføres 
i ASPECT4.

Ved udskrift af et kontoudtog til leverandøren sendes information 
til DocManager, der angiver, om leverandøren har en negativ  
saldo. Koden kan i DocManager benyttes til at styre, hvilken tekst 
der skal udskrives på kontoudtoget.



SAF-T Standard Audit File – Tax   Norge 
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Standard dataformat for utlevering av regnskapsopplysninger til 
skatteetaten ved virksomhetskontroll (bokettersyn)

Ikrafttredelse: 1. fase f.o.m regnskapsåret 2017

Når blir standarden innført?
I en høring fra Finansdepartementet blir det foreslått at kravet om å kunne 
levere regnskapsdata på det nye formatet skal gjelde for bokførings-
perioden som begynner 1. januar 2017. På bakgrunn av høringssvarene 
forventer vi at SAF-T vil bli obligatorisk først fra 1. januar 2018.



SAF-T Standard Audit File – Tax   Norge 
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Fase 1
Hovedbok og kunde/leverandør reskontro

Fase 2
Fakturadetaljer og lager/varebevegelser på artikkel/vare
Eiendeler og transaksjoner (avskrivning, nedskrivning)



SAF-T Standard Audit File – Tax   Norge 
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Firmaopplysninger ++

Kontoplan

Kunder og leverandører, stam + IB og UB for perioden

Hovedboksposter + IB og UB for perioden
Postene konverteres til SAF-T konto og momskode



SAF-T Kom i gang
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Sett opp koblinger mellom virksomhetens kontoplan og SAF-T i      
Excel 

Ta kontakt, så sender vi et regneark med kontoplan og momskoder

Samordne SAF-T momskoder mot firmaets



SAF-T Oppsett
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Applikation 'Vedligehold kontoplan' (1111)



SAF-T   Oppsett 
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Momsoplysninger
'Momsvedligehold' (1130)



SAF-T Standard Audit File – Tax   Applikasjoner
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Applikation 'SAF-T stamdata' (1178)
Firmainformasjon, som ikke finnes i ASPECT4



SAF-T Standard Audit File – Tax   Applikasjoner
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Applikation 'SAF-T Rapportering' (1478)



SAF-T Standard Audit File – Tax
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Manuell upload i Altinn
Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det 
offentlige

NB! Dette er ikke en fast periodisk rapportering som skal sendes 
inn, kun på forespørsel ved virksomhetskontroll



Opfølgning på digitale fakturaer 
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Applikation 'Opfølgning på digitale leverandørfakturaer' (3409) 
danner en oversigt over de ikke-færdigbehandlede 
leverandørfakturaer

Der testes mod en lang række situationer
Der testes mod en selvvalgt alvorlighedsgrad
Der udsendes en mail til udvalgte brugere



Udtræk finanstransaktioner til revisionen
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Applikation 'Udtræk finansposter' (1Q55)



Nyheder ved bogføring via Excel
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Forøget brugervenlighed

Kosmetiske opstramninger

Logning

Standard berigelser i 
ASPECT4 Business Connector



Demo



Nyheder ved bogføring via Excel
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Nyheder ved bogføring via Excel

© EG A/S 35



Nyheder ved bogføring via Excel
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Mapping



Nyheder ved bogføring via Excel
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Berigelse

Eksempel
(ASPECT4 TMS)



'Søg'- og 'Vis'-nyheder
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Der er sat fokus på en lettere tilgang til information
Vis gennemførte EU-momsnummervalideringer pr. kunde/leverandør
Vis udkontering af en leverandørpost
Vis udligning af en leverandørpost
Vis kursregulering på en leverandørpost
Vis udligning af en kundepost
Vis kursregulering på en kundepost
Søg på leverandørens fakturanummer
Søg efter en registreret mailadresse på kunde/leverandør
Søg efter en finanskonto
Søg efter et anlæg
Søg efter en bevilling
Søg efter en sag



Demo



Tak for nu

fra ASPECT4 Finance
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Pause


