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Nyheterna i Pedago Lön 2.9.5


OBS! Läs hela denna text! För dig som kör Jet/Access-databas är det mycket viktigt att du kör rutinen för att packa och kontrollera databasen före du startar Pedago Lön efter uppgraderingen!

Dokumentet du håller i din hand beskriver de nyheter som finns i version 2.9.5 av Pedago Lön. Innehållet vänder sig till dig som räknar löner. För IT-personal finns ett separat dokument (Nyheterna i Pedago Lön 2.9.5_teknisk.doc).

Vi hoppas att du kommer att ha nytta de nya funktionerna vi lagt in!

Vi är tacksamma om du tar dig tid att läsa igenom detta dokument och även tillhörande bitar i handboken (finns i programmets hjälpsystem). Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller önskar en personlig genomgång.
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Installation eller uppdatering
	När skall man uppdatera?

Formatet för årsanmälningar har ändrat helt från fjolåret, så du behöver använda denna version (2.9.5) för att sända dina skatteårsanmälningar. Vi rekommenderar även att du är ute i god tid på grund av alla ändringar. Vi har visserligen testat årsanmälan med flera olika kunders databaser, men det finns alltid risk för problem vid så stora förändringar. Både hos oss och hos skattestyrelsen.

Vi rekommenderar att du väljer en tidpunkt då du har litet extra tid för uppdateringen ifall det skulle uppstå frågor kring denna. Tveka inte heller att kontakta Pedago om du är osäker eller behöver hjälp!
	Före du uppdaterar

Glöm inte att ta en säkerhetskopia av databasen före du uppdaterar! Kör du Accessdatabaser (se nedan) så heter databasfilerna lpxxxx.mdb och finns oftast i programkatalogen (exvis C:\Program\Pedago), t ex lp0002.mdb för företag 2. Kör du MS SQL Server använder du SQL Servers administrationsverktyg för att köra backup.
	Kontrollera att katalogen Reports.tmp är tom

Under Pedago löns installationskatalog finns en katalog som heter Reports.tmp. Denna används vid installation så att rapportfilerna först kopieras dit, varefter de flyttas till sin vanliga plats, Reports. Om den förra installationen inte förlöpt normalt kan där finnas filer kvar. Radera i så fall dessa före du startar installationsprogrammet. Pedago lön installeras oftast under C:\Program så katalogen i fråga heter då C:\Program\Pedago\Reports.tmp
	Ladda ned filen före du kör den

OBS! Webbläsaren Internet Explorer frågar om du vill spara eller köra filen. Välj här alltid ”Spara” eftersom du senare skall köra installationsfilen som administratör. Övriga webbläsare tillåter överhuvudtaget inte ”Kör” utan laddar ned filen, oftast till ”Hämtade filer”
file_2.png

file_3.wmf


OBS! Skärmdumpen är från en äldre version av Pedago Lön. Detta års installationsfil heter lp295_setup.exe
	Kör installationen som Administratör

Detta är speciellt viktigt under Vista/Windows 7/8.x/10. Efter att du laddat ned installationsfilen så högerklickar du på denna och väljer ”Kör som administratör”.
Installation av .Net komponenter och säkerhetsuppdatering
Denna version av Pedago Lön kräver att Microsofts .Net version 4.x är installerat. Om så ej är fallet installeras det automatiskt:
Dotnet-Install
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Eventuellt kan du vara tvungen att starta om installationen och/eller din dator efter detta.
Symptom på att Net 4.x inte är installerat är att inget händer, alternativt ett felmeddelande då man klickar på programikonen.
Vidare så kräver Crystal Reports att en säkerhetsuppdatering (KB 973544) är installerad. Denna uppdatering finns inte alltid installerad, varför den numera installeras automatiskt av installationsprogrammet:
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	Uppdatering av databasen

Efter att programmet uppdaterats skall databasen uppdateras. Detta kan ske på två sätt. 

Om du loggar in i programmet som en användare med rättigheter att ändra i databasen (oftast ’sa’ på SQL Server) så uppdateras databasen av programmet. Detta skall göras för samtliga företag. i databasen

Har du inte rättigheter att ändra databasen, ber du din databasadministratör köra scripten update295.sql, samt update295_mssql.sql respektive update295_access.sql och som du hittar i underkatalogen ’sql’ under programkatalogen. I samma katalog finns även script som du kan använda för att uppdatera samtliga databaser, i det fall att du har många.
	Databasmotor

För litet större kunder rekommenderar vi att man kör på MS SQL Server. Löneprogrammet är inte speciellt resurskrävande så det kan bra köras på samma server som ert ekonomisystem eller på Expressversionen av SQL-Server. Diskutera gärna detta med oss och din IT-personal.

Fördelarna med att köra mot en extern databasserver är att denna blir mera robust och att man slipper de problem som finns med att ha flera fönster öppna som finns med Accessdatabasen.
	Om du kör MS SQL Server

Be din databasansvarige att antingen logga in i programmet som ’sa’ eller köra scripten update295.sql, samt update295_mssql.sql som finns i katalogen ”sql” under installationskatalogen. Körningen måste ske inloggad som ”sa”. Detta för att nya tabeller och kolumner i databasen skall få rätt ägare.
	Om du kör Accessdatabasen

Vid normal användning fungerar Jet-databasmotorn mycket bra. Dock kan det smyga in fel i databaserna och de visar sig oftast vid uppdatering, då Pedago Lön ändrar i databasen. För att undvika problem bör databaserna kontrolleras och packas före uppdatering. Detta gäller dig som kör med Jet (Access) databasen. Om du kör mot SQL Server eller annan client-server databas kan du hoppa över denna punkt.
Om du inte vet vilken databas du kör mot så kontrollera i Hjälp, Om: file_7.png
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Texten efter ”Driver=” visar att detta är SQL Server. 

	Byte av dator och ominstallation

Notera att det finns en separat dokumentation kring detta, d.v.s vad man bör tänka på då man flyttar Pedago Lön till en annan dator. Denna dokumentation fås från oss.
	
Kända problem och saker du bör tänka på

Under denna rubrik samlar vi sådana problem vi stött på tillsammans med förslag på lösningar
	Upplägg av nytt företag

Notera att den användare som anges i ”Ge rättigheter till” måste finnas i SQL server. Den får heller inte vara ’sa’. Om denna användare inte finns, eller är ’sa’ kommer visserligen den nya databasen att skapas, men ingen post kommer att läggas upp i företagsregistret. Detta kan dock göras manuellt.

Notera även att du skall ha ”SQL Server Native Client” installerad.
	Onlinehjälpen då programmet körs från nätverksenhet

Om du kör programmet från en nätverksenhet (till skillnad från en lokal enhet C:\) så kommer onlinehjälpen (F1) att visa att tomt fönster. Orsaken är en säkerhetsinställning i Windows. För att ändra denna inställning kan du köra filen AllowHTMLHelp.reg som finns i katalogen ”Tools” under löneprogramskatalogen.
	Åldersberäkning då man byter period

Om du byter period i manuell löneregistrering och har ett löneslag (ex pensionsavgift) som är beroende av ålder kommer den åldersberäkningen inte att beakta periodbytet, d.v.s åldern räknas ut baserat på innevarande period.
	Felkod C0000417 vid programstart

Om du får detta fel vid programstart så kontrollera att användaren har rättigheter i programkatalogen. Du kan även testa köra Pedago Lön som administratör. Oftast räcker det att starta Pedago lön en gång som administratör. Som ett minimum behövs läs och skrivrättigheter till filen lpsys.mdb
	Crystal Reports runtime

Om du kopierar programfilerna manuellt, d.v.s inte använder installationsprogramet, bör du notera att vi kräver version 13 sp13 (13_0_13) eller senare av Crystal Reports. Runtime-filerna kan laddas ned separat via vår hemsida. Installationsprogrammet installerar automatisk senaste version vilket är sp18 (v.13.0.18.2192).
	Att avbryta en felaktigt vald utskrift av lönespecar som epost.

Vid utskrift av lönespecifikationer som ePost kan det vara svårt att avbryta en pågående utskrift. Orsaken är att Crystal Reports arbetar med sitt och inte ger programmet chans att läsa av knappen avbryt. Vi har dock hittat en lösning på detta som kommer i en interimsuppdatering Q1 2017.
	Programförändringar
	Allmänt

Pensionsreformen
Löntagarens avgift hanteras som förr via formel i löneslagen. De koller som sker i programmet, tex då man skapar ArPL-fil är ändrade från 18 till 17. Vi kommer att implementera även den variabla övre gränsen så snart reglerna för den är fastslagna. Det är dock ingen brådska då detta bör vara gjort senast då de födda 1958 fyller 68, dvs år 2026.
BIC och SEPA End Date
I och med SEPA End Date behövs inte BIC längre och har tagits bort. De gamla fälten finns dock fortfarande tillgängliga under memofliken, under personuppgifter
Uppdatera statistik
Notera valet ”Kontrollera ändringar sedan skatteberäkning” Detta kontrollerar om det finns lönehändelser som är inlagda efter att skatterna är beräknade. Detta för att du i så fall skall räkna om skatten på den eller de personerna.
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Diverse parametrar
Tidigare lagrades diverse ”småparametrar” i Windowsregistret, vilket ledde till att dessa måste kopieras manuellt då man bytte dator. Numera lagras de i databasen och kan editeras manuellt under Registervård, Basregistrer, parametrar.
Programmets fel-logg
Denna döps om och en ny skapas då den når en viss storlek. Loggen ligger i %AppData%, d.v.s oftast C:\Users\DittNamn\AppData\Roaming och heter errorlog.txt
Uppsnabbning av vissa rapporter
Exempelvis periodskattedeklaration och årsanmälan är numera snabbare.
Skall inte skriva över uppgifter då man byter person, slag etc.
Tidigare kunde man i misstag skriva över ett löneslag eller person om man klickade på ett visst sätt i registervården. Detta skall nu vara fixat.
	Registervård
Anställningsuppgifter – Fackuppgifter
Alla fackföreningsrelaterade uppgifter på anställningsfliken är flyttade till en egen flik. Notera att du här kan ange individuella referensnummer för årets 12 månader, för sådana fackförbund som har individuella referensnummer per person.
SNAGHTML390e942.PNG
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Löneslag
Du kan ange en formel och feltext för validering av löneslag under fliken tillval.
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Formeln kan vara exempelvis ”ANT > 10” om du inte vill tillåta inmatning av värden under 10. Sedan kan du bestämma hur denna validering skall vara. 0 betyder att formeln ignoreras. 1 betyder att varning ges, men raden kan sparas, 2 innebär att en rad som inte uppfyller villkoret i formeln inte kan sparas. Den feltext som visas kan du mata in själv, exempelvis ”Ange ett antal > 10”.

Validering sker vid manuell löneregistrering och vid inläsning av transaktionsfil

Statistikkod
Fältet statistikkod används vid rapportering till Statistikcentralen, exempelvis vid kommunernas oktoberstatistik och visar då vilka löneslag som skall tas med under punkten ”Övriga lönetillägg” och med vilken kod. Exempelvis Semesterpenning 03900. Flera löneslag kan ha samma statistikkod och summeras då.

	Manuell löneregistrering

Vi har lagt till en kolumn med Semesterår så att du kan se till viket semesterår en rad hör.

Vi kollar numera personens anställning för var registrerad rad i det fall att man, eller någon annan ändrat på anställningen medan man registrerar.

Tidgare kunde det hända att sparade rader inte loggades korrekt då man sparade. Programmet varnade visserligen med en dialogruta ”Kunde inte spara”, men eftersom raden de-facto sparades kanske man inte uppmärksammade detta. Dock ledde detta till att raden inte gick över till historiken och då fick man en miss-stämning mellan händelser och exempelvis listan skatt & SSA. Problemen med detta borde nu vara åtgärdat, men hör av dig om du ändå får felmeddelanden vid manuell löneregistrering.

Om användarnamnet var längre än 16 tecken kunde man inte registrera manuella löner. Detta är nu åtgärdat.

	Import/Export

Betalningsfil, SEPA
Ändrat valideringen av inmatad period. Det minsta periodnumret som kan matas in är numera den lägst numrerade, öppna perioden. 
Du kan numera bläddra med F4 på alla urvalsfält. Urvalet ändras inte om du byter bank.
Periodskattedeklaration
Notera att du kan sätta loggnivå till 1 i företagsuppgifter/tillval för att se individuella rader då filen skapas.
Transaktionsfil
Kan välja från vilket semesterår (och bakåt) semestersaldo skall dras.
Betalningsfiler för fack och utmätning
Genererade inte unika EndToEnd-ID per person. Fixat.
Lönespecifikationer som epost
Sänder inte blanka specifikationer, varnar i stället.
Skattekortsfil
Begäran om skattenummer kan inte längre ske via skattekortsfilen så det valet är borttaget.
Årsanmälan till skattestyrelsen
Formatet ändrat för 2016. Notera att förutom alla andra anmälningar så är beloppen inte längre i cent, utan i euro, med decimalkomma och två decimaler. Notera även att du inte kan sända flera anmälningar med samma person (signum) och prestationsslag. Om du har en och samma person upplagd med olika personalnummer (något vi inte rekommenderar) så bör du se till att den personen har olika prestationsslag.

Notera att du kan söka på signum i registervård, persinaluppgifter, med F4.
	Statistik

Kommunernas oktoberstatistik
Rutinen skapar en fil för den rapportering av oktoberstatistik som görs av kommuner. Rutinen har nu körts ”skarpt” av två kommuner och baserat på det har vi kompletterat med vissa uppgifter under anställningsuppgifterna
Statistik till ÅSUB och Servicearbetsgivarna (EK)
Man kan nu göra val även på anställningstyp. Detta för att enklare kunna välja bort exempelvis styrelse.

Lagt till ”Transport” som bransch för EK och då används Lönegruppsfältet, kombinerat med tjänsteår för att få fram rätt ”klass” för EK.
Statistik över anställda till Statistikcentralen
Man kan även ange ortens statistikkod som ”arbetsplats” till statistikcentralen.

	Semester

Avslutade personer tas inte med i Editera Semesterhistorik.
Semesterberäkning vid byte av anställning
Om vi räknar semester på en person och denna bytt från anställning 1 till 2 så fortsätter vi att räkna på denna rad i semesterregistret, dock med beaktande av den nya anställningens semestertyp. Detta så att vi inte skall få två rader i editera semester.
Semester per månad
Det fanns en bugg som gjorde att uppgifter i vissa fall loggades med periodens nummer i stället för månadens nummer. Detta är nu åtgärdat.
	Utskrifter
Allmänt
OBS Programmet kräver Crystal runtime 13 eller senare (13_0_13)
Listorna skriver nu (i de flesta fall) ut mallens interna revisonsnummer i sidans nedre kant. Detta underlättar vid felsökning då vi ser vilken programversion som skapat utskriften.

Tidigare gavs ett ganska kryptiskt felmeddelande om en rapportfil saknades. Detta är numera tydligare
	Flera listor har fått flera urval bla på produkt och projekt.
Lista per projekt och person

Ny lista
Listan med tjänsteår
Kan nu bläddra med F4 på alla fält
Skriv anställning per…
Kan nu rapportera anställningsregistret baserat på ett stort antal sorteringsbegrepp.
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	Nya lönefaktorer

BEL – Radens belopp 
Används exempelvis i valideringsformler.
	Semesterberäkning

Du kan välja ifall programmet skall kontrollera ifall personens deltid ändrat under kvalifikationsåret. Denna koll sker mot registret semester per månad.
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	Semesterskuldsfil

För de som använder funktionen ”Semesterhistorik” kan man numera dela upp skulden för sparad semester per år. Detta behövs då semestern tjänats in med olika grund. Det vill säga: De dagar som tjänats in som månadslön har ett annat värde än de som tjänats in med %-semester. Notera att du behöver en ny transformsemesterskuld.xsl för att se den nya kolumnen för år i loggen. Denna installeras automatiskt i underkatalogen ”xml”.

file_18.png

file_19.wmf



Justerat beräkningen av typ 9. Tidigare tog den ej med % på OB, det gör den nu.
ML-faktor väljs nu automatiskt som 25 eller 20,83333 baserat på valet ”Endast vardagar”

	Övrigt

Funktionen Utvärdera hittar du under verktyg och den kan du använda då du testar löneslagsformler. Vi har nu lagt till en funktion så att du kan testa även datumutvärdering, genom att ge en anställd godtyckligt födelsedatum.
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	Packning och kontroll av Accessdatabasen


OBS! Detta gäller enbart de kunder som kör Jet/Access och inte MS SQL Server!

Du bör kunna hitta en menypunkt ”Packa databaser” i datorns Start-meny (ej i själva löneprogrammet). 

Om du inte hittar denna, så ta Start, kör, bläddra till programkatalogen och kör lppack.exe

Kör detta program efter att du säkerhetskopierat, men före du startar den nya versionen av Pedago Lön.
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Kontrollera att sökvägen är rätt. Den bör vara samma som i menyn Hjälp/Om ovan. Programmet LPPack kommer att söka fram alla Pedago Lön databaser i denna katalog, göra en kopia i C:\Backup och sedan kontrollera och eventuellt reparera samt packa dem.

Felet som annars kan uppstå är detta:

Microsoft Jet-databasmotorn avbröt uppdateringen eftersom du försökte att ändra data samtidigt som en annan användare.

State:S1000,Native:-1611,Origin:[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]


Med vänlig hälsning

pedago
	i n t e r a k t i v  a b
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anders.gustafsson@pedago.fi
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