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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 16.11.2015
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Nyheter
-

For de sentre som ønsker det, er det nå mulig å la medlemmene avslutte sine kontrakter, og
velge årsak til avslutning, via Min Side.
Integrasjon til Gantner vendingmaskiner. Dette vil være kontantløs betaling, hvor man
benytter medlemskortet til å handle.
Ny og langt raskere rutine for generering av ordre basert på kontrakter.
Ny SMS server. Vi går nå over til nyere maskinvare for våre SMS servere. Den nye løsningen
vil ha høyere kapasitet, og bedre mulighet for logging og sporing av sendte SMS’er.

Endringer
-

-

-

-

Vi har byttet ut standard dialogboks i hele Xakt, slik at vi får opp samme type meldingsboks
for alle meldinger til brukeren.
Kontrakt, mobilnummer er nå et påkrevd felt ved kjøp av ny kontrakt via Min Side, Online
bestilling og Online kursbooking.
Ordreliste, oversetting av ledetekster.
Min Side, vi sjekker nå firmainnstillingene for avgjøre om det skal sendes en automatisk
velkomst SMS til medlemmet ved Online innmelding.
Butikk, det er mulig å velge hvilken rapport man ønsker for kassaoppgjøret i innstillingene for
butikk. Det finnes nå to rapporter, en standard med 3 sider og en detaljert med 4 sider, som i
tillegg til standard inneholder fakturajournal.
Kontraktsmal, man kan nå angi pr. kontraktsmal om det skal være mulig å si opp kontrakter
som er basert på denne kontraktsmalen via Min Side.
Innfordring, rutine for innsending av direktebetalinger er endret. Det blir nå sett på hvilket
inkassoselskap fakturaen opprinnelig er sendt til, slik at direkteinnbetalingen også sendes til
korrekt inkassoselskap. Dette gjelder ved bytte av inkassoleverandør.
Kortleser, vi har laget støtte for kort som er lest inn med Exceline RFID kortleser. Denne
løsningen fungerer litt etter samme logikk som Bewator kortlesere. Dette er en generell
løsning som også er anvendelig for alle firma som benytter Bewator og ønsker lesing av kort
med Promag kortlesere.
Innfordring, det er nå mulighet for å splitte innsending av inkasso saksfiler basert på avdeling
registrert på medlemmet. Endringen er generell og vil fungere for alle inkassoleverandører.
Ordre, når man nå lager en ordre, og deretter faktura, vil fakturafanen nå oppfriskes slik at
den nylig produserte fakturaen vises.
Nøkkelleser, økt bredde på felter i skjermbildet.
Innfordring, inkassoleverandører som benytter programmet Predator krever at kreditnota
angis med negativt beløp i filen for direkteinnbetalinger.
Lokal kortleser, det er nå lagt til en innstilling for om det skal sjekkes at vi har kontakt med
kortlesere hvert minutt. Hvis forbindelse er brutt, opprettes kontakt med leser på nytt.
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Ved endring av data (kunder, kontrakter, artikler etc.) blir det nå sjekket om en annen bruker
har endret de samme data etter at du startet endringen. Hvis data i mellomtiden er endret av
annen bruker vil du ikke få lagret dine endringer. Oppfrisk dataene for å få med annen
brukers endringer, og gjør deretter dine endringer. Slik programmet har fungert hittil er det
den brukeren som har lagret sist som har fått med sine endringer, og annen brukers
endringer ble da forkastet.
Ny ordrerutine, når man kjører ny versjon av ordrerutine vises ikke lenger fremdriftsrapport
før eventuelt etter at rutinen er ferdig, og da kun dersom det har oppstått feil eller advarsler
i genereringen av ordrer. Det er også gjort en liten endring med hensyn hvordan fremdrift
vises ved genereringen.
Innfordring, det er nå mulig å velge flere fakturaer i det genererte forslaget for deretter å
velge ekskludere/inkludere. Tidligere var det bare mulig å velge en og en faktura.
Min Side, oppdatert logikk for beregning av beløp på første faktura ved kjøp av kontrakt via
Min Side, så dette skal stemme overens med logikken i den nyer ordrerutinen.
Booking gruppetimer, fikset logikk ved endring på gruppetime som er i serie med andre
gruppetimer. Dersom man svarer ja til å ta gruppetime ut av serie, vil man ikke nå få
spørsmål om å forandre alle kommende gruppetimer. Dersom man svarer nei, får man som
før, spørsmål om endring av kommende gruppetimer.
Innfordring, laget funksjonalitet til å ekskludere/inkludere transaksjoner fra
inkassobehandling i fakturaoversikten (Fakturafanen på medlemmet). Viser i listen de som er
ekskludert med rød bakgrunnsfarge på inkassodato-feltet. I tillegg står det «Ekskludert».
Booking gruppetimer, lagt til visning av detaljer for gruppetimereservasjon når man
høyreklikker på en reservasjon i listen over avbestillinger.
Booking, Ved utsending av SMS fra booking så sjekkes det nå i booking innstillinger at "tillat
SMS" er påslått. Tidligere var dette kun til hinder for at kunde selv kunne skru på SMSvarsling. Det påvirket altså ikke kunder som allerede hadde SMS-varsling.
Sponsor, lagt inn advarsler ved "Lag neste faktura" dersom man fakturerer slik at antall besøk
nødvendig for sponsing umulig kan være oppnådd av kunde.
Adgangskontroll, lagt til mulighet til å deaktivere fingeravtrykksjekk på spesifikke kunder. La
også til et felt for å slå av PIN for eventuelt fremtidig behov.
Min Side, ved avslutning av kontrakt, og hvor det er flere årsaker å velge mellom, er foreslått
verdi nå "[Velg årsak]" og man får ikke lov til å avslutte kontrakt uten at man faktisk velger en
årsak. Ønske fra kunde, men gjelder alle som skrur på muligheten for avslutning av kontrakt
på Min Side.
Kontrakt, når vi lager kontrakt fra kontraktsmal og kontraktsmal er satt opp med "fra
opprettelsesdato og for x måneder" så setter vi nå stoppdato lik opprinnelsesdato pluss x
måneder minus 1 dag. Dette har vi gjort hele tiden på Min Side, men ikke alle steder i Xakt.
En god del ledetekster som var på Engelsk er nå oversatt til Norsk. Enkelte feil beskrivende
ledetekster er også endret.
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Kundeutvalg, vi sjekker nå om kunder er valgt i kundeutvalg før vi forsøker å sende e-post,
sms og brev. Tidligere fikk brukeren en feilmelding når ingen kunder var valgt.
Kontrakt, fikset en generell feil ved avslutning av kontrakt. Hvis flere brukere var inne på
samme skjermbilde samtidig, så kunne feil avslutningsdato, og bruker bli lagret på
kontrakten.
Butikk, det bør ikke være mulig å endre beløpet for «Kassebeholdning» under innstillinger på
butikk, dette beløpet skal være summen av transaksjoner i butikk. Det er mulig å endre
beløpet «Fast kassebeholdning etter opptelling» som er ønsket kassebeholdning etter
avsluttet kasseoppgjør.
Butikk, når man avstemmer butikk blir det, ved endring av beløp til nattsafe, lagt til en
kommentar om manuell endring av beløp til nattsafe. Kommentaren ble i enkelte tilfeller
feilaktig lagt til selv om beløp til nattsafe ikke ble endret.
Butikk, hvis man startet dagen med mindre beløp i kasse en hva som står som ønsket
kassabeholdning, og man avslutter dagen med mindre beløp i kasse en hva som står som
ønsket kassebeholdning ble det foreslått feil beløp ved overføring til nattsafe. I et slikt tilfelle
bør alle kontanter beholdes i kassen, inntil man har nådd ønsket kassebeholdning.
Butikk, hvis man ved avstemming av kasse hadde en for stor differanse i kassebeholdning,
slik at man normalt ikke skal kunne avstemme kasse, så kunne man feilaktig gå videre ved å
trykke F8, dette førte i enkelte tilfeller til feil i kassaoppgjøret.
Kontrakt, i enkelte tilfeller kunne bruk av rabatt føre til feil beregning av beløp på
faktura/kontrakt.
Innfordring, rettet feil i direkteinnbetalingsfil for inkassoleverandører som benytter
programmet Predator. Fakturanummer var høyrejustert med innledende nuller, mens
dokumentasjonen sier det skal være venstrejustert med blanke tegn bak.
Artikkel, Når man legger inn en ny artikkel og prøver å angi et allerede eksisterende
artikkelnummer trigger dette en merkelig feil. Man får feilmelding som påstår at "Artikkelen
allerede er i bruk og ikke kan endre nummer". Det korrekte skulle være at man får
feilmelding på at nummer allerede er i bruk. Videre observer vi at feilen også er der selv om
man retter seg selv og legger inn et "lovlig" artikkelnummer før man trykker lagre (Så lenge
man bare på et tidspunkt har angitt minst et eksiterende nummer).
Generering av ordre for sponsor, i enkelte tilfeller kunne det oppstå feil ved generering av
ordre på sponsor.
Sponsing, rettet feil for uendelig loop når man sjekker besøk ved sponsing som er betinget av
antall besøk.
Ordre, rettet feil for valg av avtalegirotype i fakturarutine og manuelle ordre.
Tabeller i Xakt, lagt inn en liten fix på potensiell bug når flere instanser av Xakt kjører med
samme bruker samtidig. Lagringen av kolonnevalg i managere benytter baseclass-save og da
kan vi potensielt få den situasjonen at noen har endret på databaseraden siden sist vi hentet
den ut. Resultatet er da at brukeren som sist lukker skjermbildet vil bli forhindret fra å kunne
lukke dette. Nå er det lagt inn "reloading" av objektet fra database slik at sistemann vinner,
(og det er vel greit i dette tilfellet).
Innfordring, firmanavn manglet tidligere i saksfil når kunde var firma. Dette gjaldt bare hvis
avdelinger i et og samme firma hadde eget kreditornummer hos inkassoleverandøren.
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Online Booking, sjekk av siste frist for å avbestille bookingen fulgte innstillingen for siste frist
for å booke i stedet for den korrekte innstillingen.
Kontrakt, fikset feil ved "skriv ut kontrakt" når dette gjøres før første faktura er generert. Da
kjøres ordrerutine-logikk for å lese av beløpet som vi kommer til å få på første faktura.
Kontrakt, Gjort endringer i skjermbildet for avslutning av kontrakt. Man fikk feilmelding
dersom man førsøkte å lage siste faktura for så å angre på dette ved å trykke avbryt på ordre.
Resultatet da var at neste lagring ville feile.

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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