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-----------------------------
R e b a c k 
BService 1992-2016
Webside:http://www.reback.dk
E-mail: post@reback.dk
-----------------------------

VIGTIGE OPLYSNINGER

Indhold:
1. INSTALLATION
2. ProgramHistorik

1. INSTALLATION
---------------
BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen.

Programmet foreslår at arbejdsdata placeres i 
C:\Reback\BSModul

======================================================================================

2. ProgramHistorik

Version 1.1.79  09.05.2016
-------------------------------------
Rettelse
-Forbedring af datofilter ved brug af datopiltaster 

Version 1.1.78  14.12.2015
-------------------------------------
Rettelse
-Tekststreg i første fakturalinie afskæres hvis for lang. 

Version 1.1.77  04.12.2015
-------------------------------------
Rettelse
-Beregning med rabat var fejlbehæftede. 

Version 1.1.76  19.01.2015
-------------------------------------
Tilføjelse
-Struktur i "Eksporter bilag" i SummaSummarum 4.5 er ændret. 
 Kan nu angives under Setup -> Diverse

Version 1.1.75  19.07.2014
-------------------------------------
Fejl
-Import af kundeoplysninger (leverance 603) er gjort mere stabil.

Version 1.1.74  20.03.2014
-------------------------------------
Fejl
-Problemer ved udskrifter af fakturaer og indbetalinger er rettet.

Version 1.1.73  13.03.2014
-------------------------------------
Fejl
-Problemer ved import af kreditnotaer fra PBS er rettet.

Version 1.1.72  12.12.2013
-------------------------------------
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Nyheder
-Import af kreditorfakturaer er tilføjet (minustegn tilføjes).

Version 1.1.71  25.04.2013
-------------------------------------
Fejl
-Import af CPRnr og Bankkontooplysninger virkede ikke. Er rettet.

Version 1.1.70  25.04.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Pile til hele forskudt måneder er indsat.
Fejl
-Advarsel "Defekt brugernøgle" fremkom ved programopstart. Er rettet.

Version 1.1.69  25.04.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Oplysninger på indbetalingskort fra Nets er nu implementeret.
-Ved udskrift af betalingsoplysninger til kassekladde gemmes filen der skal importeres automatisk.

Version 1.1.68  15.04.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Angivelse af version af SummaSummarum - betydning for import
Fejl:
-Enkelte rapporter kunne ikke udskrives
-Problemer ved import af fakturaer ved nyeste version af SummaSummarum

Version 1.1.67  19.02.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Fil til import i kassekladde oprettes automatisk i stien som er angivet i setup.
-Mappe til Ind- og Uddata fra BS oprettes automatisk under setup.
Fejl:
-Betegnelse på importerede filer blev ikke ændret. Derfor kunne man ikke se hvilke der alllerede 
var behandlet.

Version 1.1.66  06.02.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Ved import af betalingsoplysninger tages højde for fejlagtige faktura- og kundenumre.

Version 1.1.65  25.01.2013
-------------------------------------
Nyheder:
-Import af fakturaoplysninger kan tilpasses forskellige versioner af SummaSummarum.

Version 1.1.64  08.12.2012
-----------
Nyheder:

Ved import af fakturaer gives en advarsel hvis fakturafelt er blank.

- Mere flexibel import af fakturaer fra andre kilder end SummaSummarum.
Hvis:
-stkpris ikke er angivet, men varenr er udfyldt hentes stkpris og momssats fra varenrliste i 
BService.
-stkpris er udfyldt men ingen tekst udfyldes tekst fra fra varenrliste.
-varenr ikke er udfyldt indsættes zNN  i feltet og kun inmporterede værdier i de øvrige felter.
-varestk ikke er udfyldt indsættes 1 stk. (har altid været gældende)
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Version 1.1.63  22.10.2012
-----------
Fejlrettelse:
- Ved mere end 10 felter på faktura uden varenr bliver der tilføjet et nul i varenrfelt for 
korretkt sofrtering.
- Poster uden varenr blev sumbeløb ikke altid beregnet. (Dog blev korrekt beløb afregnet til Nets).

Version 1.1.62  13.10.2012
-----------
Nyheder:
Import af fakturaer foretages mere direkte
Alle kunder kan slettes på en gang
Fejlrettelse:
- Import af kuneoplysninger var fejlbehæftet.

Version 1.1.61  11.10.2012
-----------
Nyheder:
Felterne CVR/CPR nr og bankoplysninger ved import af kundedata: Kontrol kan fravælges
3 adressefelter kan importeres i stedet for tidligere kun 1.
Info om opsætning skal gemmes ved ændringer af importindstillinger.

Version 1.1.60  30.08.2012
-----------
Nyheder:
Felterne CVR/CPR nr og bankoplysninger er tilføjet ved import af kundedata:

Version 1.1.59  25.08.2012
-----------
Testversion af "skjulte" knapper ved import af kommaseparede filer:

Version 1.1.58  14.07.2012
-----------
Fejlrettelse:
- Sortering af kolonner var mangelfuld.

Version 1.1.57  20.06.2012
-----------
Fejlrettelse:
- Ajourføringsliste til BS er rettet.

Version 1.1.56  16.06.2012
-----------
Nyheder:
- Linkicon til gemte ind- og uddatafiler er tilføjet.
Fejlrettelse:
- De 3 linier der kan fra- og tilvælges tl indsættelse i udskrift blev ikke gemt efter ændring.

Version 1.1.55  12.06.2012
-----------
Nyheder:
- Link til Netsopkobling indsat
Fejlrettelse:
- Debitorgruppe blev ikke indsat i forrige version 1.54 - er indsat igen.

Version 1.1.53-54  21.05.2012
-------------------------------------
Nyheder:
- Ændring af programnavn fra FMS_PBS.exe til BService.exe
- Mulighed for at angive hvis en kunde har betalt kontant.
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Fejlrettelse:
- Rettelse af filnavnændring ved import, så man kan se hvad allerede er indlæst.
- Forbedret angivelse af tekst til ved indbetaling.

Version 1.1.51-52  16.05.2012
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Minustegn blev under specielle forhold tilføjet ved import af data.

Version 1.1.49-50  10.05.2012
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Oplysninger på den enkelte kunde ændres ved valg af ny kunde.

Version 1.1.48  12.02.2012
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Indlæsning af betalingsoplysninger vedr. automatisk træk.

Version 1.1.46-47  27.01.2012
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Indlæsning af ældre data fra en sikkerhedskopi gav unødige fejlmeddelelser.

Version 1.1.43-45  23.09.2011
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Forskellige problemer ifb. afvikling på Windows 7 er rettet. Størrelse på vinduer forbliver den 
samme ved opstart som ved nedluk af program.

Version 1.1.42  18.06.2011
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Ved direkte import af fakturaer fra SummaSummarum blev tekst fra Leveringsadresse (notefelt) 
ikke medtaget;

Version 1.1.41  10.06.2011
-------------------------------------
Nyheder:
- Mulighed for indsættelse af kontatne betalinger i indbetalinger fra BS og FI-kort;

Version 1.1.40  29.05.2010
-------------------------------------
Nyheder:
- Support for E-conomic basisløsning til PBS er tilføjet;
- Man kan tilvælge Postnr i udskrifter i stedet for afdelingsnr

Version 1.1.39  16.03.2010
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Ved import af fakturadata når brug af SummaSummarum var slået fra virkede ikke - Rettet;

Version 1.1.38  14.01.2010
-------------------------------------
Nyheder:
- Programmet er nu uafhængig af systemdrev (kan være andet end C:).

Version 1.1.37  08.11.2009
-------------------------------------
Nyheder:
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- Tekstfeltet i vareliste er udvidet fra 15 til 30 tegn.

Version 1.1.36  22.03.2009
-------------------------------------
Nyheder:
Fejlrettelse:
- Ved totalløsning til BS var linienummereing til advitekst ikke korrekt.

Version 1.1.35  25.01.2009
-------------------------------------
Nyheder:
Fejlrettelse:
- Ved krediteringer (overførsel af beløb til debitorer var der ingen datoafgrænsning=misvisende 
advarsel).
- Ved særskilt advitekst til debitorer som får tilsendt FI-kort blev fakturalinier ikke udskrevet.
Forbedringer: Uddybende forklaring til advitekst.

Version 1.1.34  04.12.2008
-------------------------------------
Nyheder:
Fejlrettelse:
- Ved import af tekst fra notefelt blev fakturaimport fra SummaSummarum afbrudt.
Forbedring af opsætning under faneblad Generelt under Indstillinger.

Version 1.1.33  19.10.2008
-------------------------------------
Nyheder:
- Der kan nu importeres flere fakturaposter hvor dato, varenr og tekst er ens.
Hvis 2 ens poster tilføjes et punktum i slutning af tekst.

Version 1.1.32  23.07.2008
-------------------------------------
Nyheder:
- Kunder uden BS-aftalenumre kan undertrykkes ved opkrævninger.

Version 1.1.31  21.04.2008
-------------------------------------
Nyheder:
- Meddelelser og infotekst bliver nu udskrevet i en boks med scrollbar.
Fejlrettelse:
- Separate tekstlinier til FI-kort blev ikke udskrevet korrekt

Version 1.1.30  31.12.2007
-------------------------------------
Nyheder:
- Kundenr kan indeholde op til 19 cifre. (<=9222nnnnnnnnnnnnnnn)
                                                   
Version 1.1.29  02.12.2007
-------------------------------------
Nyheder:
- Der kan nu importeres fakturaposter med samme dato og varenr blot teksten er forskellig.
- Ved import af data kan man nu vælge kun at overskrive felter der er blanke.
- En icon er tilføjet for at gøre det nemmere at opdatere fakturasum.

Version 1.1.28  02.09.2007
-------------------------------------
Nyheder:
- Det er nu muligt at anvende rabat på de enkelte poster i fakturaerne. 

Version 1.1.27  22.08.2007
-------------------------------------
Nyheder:
- Under import kan der ikke redigeres i den importerede tekst. 
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- Ved "Summa" Import er opsætningen tilpasset SummaSummarum ver 3.09

Version 1.1.26  20.05.2007
-------------------------------------
Nyheder:
- Indbetalinger kan filtreres på transkoder (Fi-kort -  BS -,  afviste betalinger mv.)
  Import af fakturaer fra SummaSummarum er tilpasset version 3 

Fejlrettelse:
- Diverse små bugs

Version 1.1.25  11.11.2006
-------------------------------------
Nyheder:
- Valgmulighed for reducerede linieantal ved udskrift af leverancer til BS er tilføjet i setup. 
  (Sumlinie undlades - velegnet til opkrævning af abonnementer og lign. med en enkelt post) 

Fejlrettelse:
- Oprettelse af nye kunder var MEGET fejlbehæftet - er rettet.
- Samlekonto i eksportfiler til SummaSummarums kassekladde manglede.

Version 1.1.24  05.11.2006
-------------------------------------
Nyheder:
- Ikon er tilføjet værktøjspanelet til import af betalingsoplysninger.

Version 1.1.23  16.06.2006
-------------------------------------
Nyheder:
- Advarsel hvis forfaldsdato er mere end een måned efter afregningsmåned (BS total).

Fejlrettelse:
- Tilpasning af forfaldsdag så der tages højde for bankdage er fjernet. Dette håndteres af BS.
- Forskellige små bugs er fjernet

Version 1.1.21-22  16.06.2006
-------------------------------------
Nyheder:
- Underliggende database er opdateret til nyere version.
- Supplerende tekst kan tilføjes den enklete debitor. 
  Ved overførsel af data fra SummaSummarum, importeres teksten fra feltet "Leveringsadresse".
  Teksten indsættes over varelisten

Version 1.1.20  16.04.2006
-------------------------------------
Nyheder:
- Transkodefilter er tilføjet. (Indbetalinger kan filtreres på BS -, FI-kort -, Afviste betalinger 
osv).
  
Version 1.1.19   14.02.2006
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Værdier for samlekonto og afstemningskonto i setup blev ikke gemt.
- Fra- og Tildato blev gemt på en vilkårlig måde.
- Minus beløb blev vist som positive beløb i betalingsoversigt

Nyheder:
- En icon er placeret over kundeoversigt for nemmere visning af detailoplysninger.
- Udskrifter kan sorteres efter forskellige valg.

Version 1.1.18   17.12.2005
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-------------------------------------
Ændringer:
Lagring af diverse variabler er ændret fra Registreringsdatabasen til en inifil som følger den 
enkelte kundes data.
Efter opdatering anbefales det derfor skal Setup kontrolleres for om Aftalenr, CVR, Registrerings 
og Kontonr, Forfaldsdato mv. er korrekte.

Version 1.1.17   17.11.2005
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Kundekartotek blev ikke opdateret med nye oplysninger ved import.
- Ved individuel forfaldsdato var der konflikt ved årsskifte.

Version 1.1.16   19.07.2005
-------------------------------------
Nyheder:
- Ved direkte import af fakturaoplysninger fra SummaSummarum er importen tilpasset Summa versioner 
større end 2.5 

Version 1.1.15   17.05.2005
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Ved import af fakturaoplysninger fra SummaSummarum og samtidig dannelse af BS leverance, blev 
leverancen dannet som om det var kort frist.

Version 1.1.14   14.05.2005
-------------------------------------
Forbedringer:
- Varestk kan nu angives og beregne med decimaler. Men på alle udskrifter vises kun et decimal.

Version 1.1.12+13   14.04.2005
-------------------------------------
Forbedringer:
- Ved flere fakturanumre i en afregnigsperiode som er overført fra (f.eks SummaSummarum), 
er det altid det største fakturanummer der udskrives og bruges til efterfølgende udligning.
- Det tillades at ophæve lås på redigering af opkrævninger, selvom der er lås på senere afregninger
- En infoboks ved afsendelse af aftaleoplysnigner er fjernet

Version 1.1.11   09.04.2005
-------------------------------------
Nyheder:
- Individuelle forfaldsdatoer kan nu tilvælges
- En oversigt over hvilke kunder der har et CPR/CVR nr og kontonummmer, men ikke fået et 
aftalenummer kan udskrives
- En kundeliste kan udskrives totalt og på individuelle kunder
- Flere genvejstaster er tilføjet, og en oversigt er tilføjet under hjælp
- Det oplyses hvilke kunder der har været baggrund for en opdatering fra BS 
"Aftaleoplysninger(603)" 
- Infoboks er tilføjet hvis nøglekonflikt ved redigering af afregninger

Fejlrettelse:
- Detailoplysninger på BS udskrift får nu altid tildelt tilstrækkelig plads.   
-------------------------------------

Version 1.1.10   16.03.2005
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Varenummerliste blev ikke vist.   
-------------------------------------

Version 1.1.9   12.03.2005
-------------------------------------
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Nyheder:
- En infoboks ved kreditering og en infoboks i setup er tilføjet
Forbedringer:
- Forbedret opdatering af betalingsmåder.   

Version 1.1.8   06.03.2005
-------------------------------------
Nyheder:
- 3 funktioner der ikke er relevante for SummaSummarum brugere kan fjernes.
- Logfiler med oplysninger om sum- og detailbeløb dannes før dannelse af en leverance.
- Logfiler kan sorteres på henholdsvis kundenr, navn og beløb.
- Advarsler om negative beløb (kreditering) før dannelse af en leverance. 
- Firmanavn CVR nr og fakturadato indsættes som standard på udskrifter på særskilt linie. 
- 3 adskilleseslinier kan tilføjes/fjernes på udskrifter. 
- Sortering af navne og adresser er forbedret. 

Fejlrettelse:
- Ved kreditering blev der ikke dannet den rigtige kode i leverance.   
-------------------------------------

Version 1.1.7   01.02.2005
-------------------------------------
Nyheder:
- Advarsel ved betaling med kort frist (rykkere).
-------------------------------------

Version 1.1.6   29.10.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- Ved indsættelse af poster i fakturaafregninger tilføjes automatisk et fakturanr.
- Vareliste kan eksporteres.
- Momssats afrundes altid til 2 decimaler.

Fejlrettelse:
- Ved førstegangsinstallation på en PC bliver vigtige data for programafvikling indlæst i 
RegisterDB, så programstop undgås.   
- Hvis flere kundenumre indgik ved dannelse af en ajourføringsfil, blev alle kun medtaget hvis de 
indgik i stigende orden. 
-------------------------------------

Version 1.1.5   15.10.2004
-------------------------------------
Nyheder:
-En oversigt over sene betalinger kan udskrives i samme format som betalinger over BS, FI-kort og 
kontant.
-Bedre søgefacilitet i kundekartotek.
-Ved beregning af betalingsdato bliver der taget hensyn til gyldige bankdage (så betalingsdato 
aldrig bliver en week-end eller helligdag).
-Bedre information hvis leverance til BS bliver stoppet under afvikling.
-Ved leverance af aftaleoplysninger er der nu mulighed for, i samme felt,  at oplyse om både CPR 
nr og SE/CVR nr
-Bemærkninger til individuelle fakturaer kan nu tilføjes. I den forbindelse er varenumre hvor 
første tegn er ”z” reserveret til ren tekst og antal tegn pr linie øget fra 40 til 60.
-Der kan fra SummaSummarum importeres flere fakturaer pr kunde hvis fakturadato er forskellig.
-Postnr, Landekode og varenumre i fakturatabel kan nu vælges med Ctrl-Enter (på samme måde som i 
SummaSummarum)

Fejlrettelse:
- Ved dannelse af "rykker" for enkelte kunder, blev forklarende tekst ikke udskrevet hver gang. Er 
rettet så de samme advarselsbokse fremkommer som ved en almindelig leverance.   
-------------------------------------

Varenumre begyndende med bogstavet "z" som det første tegn er alene reserveret til forklarende 
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tekst, og må derfor ikke benyttes til almindelige varenumre.
Fejlrettelse:
- Sidste kunde i en leverance blev beregnet forkert hvis faktura kun indeholdt et varenr. 
- For korrekt sumberegning i afregninger, bliver der altid indsat et 0 som momssats hvis momssats 
er blank.  

Version 1.1.4   16.08.2004
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Sidste kunde i en leverance blev beregnet forkert hvis faktura kun indeholdt et varenr. 
- For korrekt sumberegning i afregninger, bliver der altid indsat et 0 som momssats hvis momssats 
er blank.  

Version 1.1.3   28.07.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- Bedre mulighed for manuelt at redigere de enklete fakturaer inden dannelse af leverance. 

Version 1.1.1 - 1.1.2   19.07.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- Ved dannelse af BS leverance direkte fra "SummaSummarum" er datoafgrænsning nu mere restriktiv 

for at forhindre fejlberegninger. 

Fejlrettelse:
- Ved gendannelse af data fra sikkkerhedskopi fra et diskettedrev 

kunne det give problemer med genkendelse på styresystemet Windows 98.

Version 1.1.0   05.06.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- "Kort betalingsfrist" (rykkere) er tilføjet. 
- Udvælgelse af enkelte - eller gruppe af kunder til behandling
- Hjælpetekst er forbedret
- Kontonr til afstemningskonto kan nu også eksporteres

Fejlrettelse:
- Ved udfyldelse af tekst til FI-kort blev regningsdetaljer ikke medtaget.

Version 1.0.9   12.05.2004
-------------------------------------
Fejlrettelse:
- Demokunde blev ikke oprettet korrekt.

Version 1.0.8   24.05.2004
-------------------------------------
Nyheder:
Bedre integration med summaSummarum: 
- BS-leverance 601 (standard) kan dannes direkte fra en SummaSummarum eksportfakturafil.
- Krediteringer kan indlæses og medtages i BS-leverance. 
- Betalingsoplysninger fra BS kan indlæses direkte i FMS_PBS.
- Udskrifter af afregnings- og betalingslister med sub- og sumtotal. 
- Hotkey til vis alle fakturaer og vis alle betalinger

Version 1.0.7   10.05.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- "Ajourføringstranaktioner" (BSleverance 605) er tilføjet. 

Fejlrettelse:
- Ved import af fakturaer kunne blanke felter stoppe importen.
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Version 1.0.6   02.05.2004
-------------------------------------
Nyheder:
- "Huskeseddel" til kommende BS-leverancer 

Fejlrettelse:
- Sumbeløb på enkelte udskrifter uden moms - rettet.

Version 1.0.5   29.04.2004
-------------------------------------
Fejlrettelse:
-Reparation af tabeller medførte programstop efter generering af en BS-leverance

Version 1.0.4   26.04.2004
-------------------------------------
Nyheder:
-StandardAdvitekst indsættes til hjælp ved opstart
-Standardstier indsættes til Mailbox hvis blank

Fejlrettelse:
-Kundeoversigt kunne forsvinde ved installation
-------------------------------------

Version 1.0.3   25.04.2004
-------------------------------------
Nyheder:
-Mulighed for valg imellem BS-Basis og BS-Total
-Mulighed for forskellig advitekst til henholdsvis BS-oversigt og FI-kort
-Udskrift overholder de nye EU krav til faktura
-Mulighed for fakturering til udlandet
-Setup er ændret
-------------------------------------

Version 1.0.2.2   29.02.2004
-------------------------------------
Nyheder:
En lille hjælpefil er tilføjet

Fejlrettelser:
Enkelte bugs omkring datoafgrænsning er rettet
-------------------------------------

Nyheder:
Sikkerhedskopiering og gendannelse har fået "Summarum" lignende brugerflade.
Fakturanrafgrænsning hentes fra opkrævninger afsendt til BS.

Version 1.0.0.0   28.12.2003
-------------------------------------

Ultimo 2003 - afslutning på betatest

======================================================
Far Man System er beskyttet af dansk lov om ophavsret.
======================================================


