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Serviceuppdatering Pedago Lön 2.9.5a


Dokumentet du håller i din hand beskriver de förändringar som gjorts i Pedago lön sedan version 2.9.5 i januari 2017. Aktuell version är 2.9.5.43

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller önskar en personlig genomgång.

INNEHÅLL
HYPERLINK \l "_Toc480791444" 1. Installation eller uppdatering	2
HYPERLINK \l "_Toc480791445" 1.1. När skall man uppdatera?	2
HYPERLINK \l "_Toc480791446" 1.2. Före du uppdaterar	2
HYPERLINK \l "_Toc480791447" 1.3. Alternativ för uppdatering	2
HYPERLINK \l "_Toc480791448" 2. Programförändringar	2
HYPERLINK \l "_Toc480791449" 2.1.1. Allmänt	2
HYPERLINK \l "_Toc480791450" 2.1.2. Registervård person	2
HYPERLINK \l "_Toc480791451" 2.1.3. Skattedagar	2
HYPERLINK \l "_Toc480791452" 2.1.4. Nya prestationsslag	2
HYPERLINK \l "_Toc480791453" 2.1.5. Årsanmälan	2
HYPERLINK \l "_Toc480791454" 2.1.6. Utskrift av egendefinierade listor (Egna listor)	2
HYPERLINK \l "_Toc480791455" Två nya parametrar: DatumFrom, DatumTom, tas från valda perioder.	2
HYPERLINK \l "_Toc480791456" 2.1.7. Utskrifter till skärm	2
HYPERLINK \l "_Toc480791457" 2.1.8. Bankfil	2
HYPERLINK \l "_Toc480791458" 2.1.9. Uppdatera statistik	3
HYPERLINK \l "_Toc480791459" 2.1.10. Statistik till statistikcentralen	3
HYPERLINK \l "_Toc480791460" 2.1.11. Skapa korrigeringshändelser	3
HYPERLINK \l "_Toc480791461" 2.1.12. Skapa fil med lönespecar till internetbanken	3
HYPERLINK \l "_Toc480791462" 2.1.13. Faktorn PAD, Periodens arbetsdagar	3
HYPERLINK \l "_Toc480791463" 2.1.14. Inläsning av PAXML-fil	3
HYPERLINK \l "_Toc480791464" 2.1.15. Semesterskuldsfil	3
HYPERLINK \l "_Toc480791465" 2.1.16. Skapa semesterlönehändelser	3

	
Installation eller uppdatering
	När skall man uppdatera?

Du kan installera denna uppdatering när som helst, den innebär inga uppdateringar av din databas.

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! 
	Alternativ för uppdatering

Vi har denna gång valt att göra uppdateringen som ett helt komplett installationsprogram.

Det enklaste sättet att uppdatera är att ladda ned installationsprogrammet (lp295_setup.exe) från vår webbplats och köra denna, men de filer som uppdaterats finns även som en zip-fil som du kan ladda ned som http://www.pedago.fi/pa/lp295a.update.zip" http://www.pedago.fi/pa/lp295a.update.zip. 
	Programförändringar

Allmänt
Det fanns en extra ”omläsning” i automatlönehändelser som gjorde att beräkningen gick långsamt och kunde dessutom leda till hög belastning på SQL Server. Detta är nu korrigerat.
Registervård person
Lagt till nytt alternativ för lönebesked: EBank. Se vidare nedan under ”PayslipXML”
Skattedagar
Speciellt hos de som kör 2-veckorsperioder kan periodens startdatum
vara mindre än första skattedag. Ta i så fall periodens dagar
Nya prestationsslag
R2, R5, R6, RM & RE.
Årsanmälan
Sådana med prestationsslag ”HA” dvs sådana aktiebolag som inte finns i förskottsuppbördsregistret kunde få fel signum i anmälan.
Crosstradetiden för sjömän blev fel. Korrigerat.
Utskrift av egendefinierade listor (Egna listor)
Två nya parametrar: DatumFrom, DatumTom, tas från valda perioder.
Utskrifter till skärm
Det fanns ett problem med hur CrystalReports ”Viewer” hanterade minne, vilket gjorde att vi ”läckte minne” vid utskrifter till skärm. Detta kunde leda till at programmet avslutades efter ett tags användning. Detta är nu fixat.
Bankfil
Ger nu varning ifall man anger ett sent betalningsdatum. Man kan dock ändå skapa filen.
Uppdatera statistik
Visa även på slutet om det finns sådana med skattepåverkande händelser senare än skatteberäkningen. Tidigare visades bara bredvid deras namn och det var lätt att missa.
Statistik till statistikcentralen
Kan nu välja från-tillperiod samt formatet signum;befattning.
OBS! Rutinen fungerar inte med accessdatabasen, Enbart SQL-server
Skapa korrigeringshändelser
Snabbat upp bearbetningen. Hanterar nu differenser snyggare
Skapa fil med lönespecar till internetbanken
Ny rutin. Utskrift i PayslipXML-format. Kontakta Pedago för mera info.
Faktorn PAD, Periodens arbetsdagar
Om RPeriod är satt tas arbetsdagar för den perioden i stället. Används exempelvis vid import av händelser från fil.
Inläsning av PAXML-fil
Kolla om raden har avvikande period, men bara för rader med datum.
Semesterskuldsfil
Åldersgränsen för uträkning av pension var fel. Var 62, skall vara 63.
Lagt till eget val för ej-förfallen semesters premie
Skapa semesterlönehändelser
Nytt alternativ: ”Sparade dagar” för att skapa händelser för att betala bort sparad semester efter tex 3 år.
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