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Version 16.0.7229
Crystal Report uppdaterat till 13.0.25
Crystal Report har uppdaterats, vi låg på en gammal version, det var svårt att ändra i
rapporter och därmed har vi uppdaterat till Crystal Report 13.0.25.
En särskild teknik/installationsgenomgång kallar Gustavgruppen till inför
installation och går igenom förutsättningarna för en Crystal Report uppdatering.

Gustav
Rapport unika personer
Nu är Rapporten för unika personer uppdaterad med att man får med
könsfördelningen i resultatet.

Ändra från E-lista till Papperslista
I samband med leverans av GUSTAV 16 i maj och nya E-tjänsten ändrades
möjligheten att byta från E-lista till Papperslista.

Numera kan man byta från E-lista till Papperslista så länge man INTE har registrerat
någon närvaro på arrangemanget via E-lista.

Wizard för webbkonto – person – interna rättigheter
Hanteringen av hur man delar ut webbkonto har ändrats i och med GUSTAV 16 som
kom i maj. I denna leverans har wizarden för webbkonto justerats något.
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Det har flyttats om rubriker och inputfält och kompletterande text har förtydligats.

Det finns en utförlig lathund för att dela ut webbkonto/rättigheter under denna länk:
https://www.idrive.se/index.php/s/Ec1EhnCxIm54AAH

Samverkanspart visar webbkonto och arransvariga
I och med GUSTAV 16 som kom i maj visas numera lite fler uppgifter under
samverkanspart.
1. Alla som har webbkonto för samverkansparten
2. Arrangemangsansvariga som är kopplade till dom med webbkonto
3. Eventuell Huvudansvarig för samverkansparten

Det finns en utförlig lathund för att dela ut webbkonto/rättigheter under denna länk:
https://www.idrive.se/index.php/s/Ec1EhnCxIm54AAH
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Ny kolumn, detaljerad sök samverkanspart – organisationsnummer
Det finns nu möjlighet att välja få ut en kolumn med organisationsnummer under
kolumninställningar på detaljerad sök – samverkanspart.

Salar – bokningshantering och synas i E-tjänsten/ArrViaWebb

När man markerar en sal markerad med bokningshantering och därefter markerar att
den ska synas i E-tjänst/ArrViaWebb får man en popup som talar om att salen nu blir
möjlig för den som skapar ett arrangemang i E-tjänsten att boka upp salen.

Gustav.API
Nya fält på persons arrangemang, nytt är kommun, avdelning, startdatum,
slutdatum, arrangemangsnamn, verksamhetsår och lokalens ort.
Nya fält på arrangemang, för underkonto.

Installation av E-tjänsten – inställningar GUSTAV
Det finns en utförlig lathund när ni vill sätta igång E-tjänsten. Det är inställningar
som skall göras som Central Admin i GUSTAV desktop. Se mer information via
länken nedan:
https://www.idrive.se/index.php/s/CHdgiTaltYcM0YS
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Version 16.0.7177
Gustav
Kalkyl
Ny beräkning social avgift
Begreppet sociala avgifter innefattar numera enbart arbetsgivaravgift (lagstadgad).
Totala
sociala

Åldersgrupp

Arbetsgivaravgift (lagstadgad)

avgifter

Timanställd född 1954 eller senare
(yngre)

31,42%

31,42%

Timanställd född 1938-1953

10,21%

10,21%

Timanställd född 1937 eller tidigare
(äldre)

0%

0%

Ny beräkning social avgift, artist med kostnadsavdrag
Begreppet sociala avgifter innefattar numera enbart arbetsgivaravgift (lagstadgad)
även för artister.

Beräkningen görs enligt:
Totala
sociala

Åldersgrupp

Arbetsgivaravgift (lagstadgad)

avgifter

Artister med 30% kostnadsavdrag före
beräkning
Artist - född 1954 eller senare (yngre)

22%

22%

Artist - pensionär född 1938-1953
7,15%
7,15%
Artist - pensionär född 1937 eller tidigare
(äldre)
0%
0%
När lönearten används kommer kalkylen att ta hänsyn till detta och beräkna enligt
tabellen ovan. De ”vanliga” sociala avgifterna gäller inte då.
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Diverse
Person, registerutskrift
Nu är registerutskriften (Skriv ut i personbilden) kompletterad med fakturalista samt
kommun, utbetalningskonto, artistgrupper och relationslista.

Utskrift, möjligt att markera enskilt fält i pdf-fakturan
(funktionen avser ej SV)
I steget mot att tillgänglighetsanpassa Gustavs pdf-faktura är det nu möjligt att
markera ett enskilt fält för t.ex. kopiering eller uppläsning via Adobes funktion Read
out loud.
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Version 16.0.7124
Gustav
Kulturrapporten
Fältet för antal funktionsnedsatta är flyttat till rutan för studieförbundets uppgifter.
Detta för att inte kontaktpersonen ska fylla i värdet utan studieförbundet själv
ansvarar för det, är endast studieförbundet som vet för vilka personer förstärkta
insatser gjorts.
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Övriga applikationer
Gustav.API
Ny metod för att hämta registret för mosaic-koder. Mosaic-koden följer också med i
personobjektet.
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Version 16.0.7079
Gustav
Gustav e-tjänst
Nu levereras första versionen av Gustavs e-tjänst. En webbapplikation där externa
personer som t.ex. studieorganisatörer, kontaktpersoner hos föreningar,
medlemsorganisationer och andra, kan registrera arrangemang och skicka in dessa
till studieförbundet på ett smidigt sätt. Webbtjänsten är tänkt att ersätta tidigare
ArrViaWebb men stöder även arbete för studieförbundsanställd personal.
Här kan verksamhetsutvecklare godkänna arrangemang från sina externa
kontaktpersoner, komplettera uppgifter, ha en kommunikation med den externa
kontaktpersonen för kompletteringar mm.
Administratörer kan komplettera uppgifter på ett godkänt arrangemang och sedan
starta arrangemanget när alla nödvändiga uppgifter är registrerade.
Studieförbundsanställd personal kan också tilldela konton i e-tjänsten till de externa
parterna (samverkansparter och ledare).
Nya e-tjänsten har medfört vissa förändringar/förbättringar i Gustavs
desktopapplikation men varje studieförbund väljer själv när de vill implementera etjänsten. ArrViaWebb kommer att kunna leva kvar hos respektive studieförbund till
förbundet känner sig redo att övergå till nya e-tjänsten.
Dokumentation rörande e-tjänsten och dess funktioner levereras separat.

Förbundsinställningar
Ekonomi-integration
För att exportera/importera ekonomidata till och från Gustav har Gustav.API
kompletterats med metoder för detta.
Innan import/export av ekonomidata implementeras måste mappning av
objekt/underkonto göras för att ekonomisystemet och Gustav ska kunna
kommunicera. Här anger du vilken nivå ditt objekt/underkonto i Gustav motsvaras
av i ekonomisystemet.
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Ny smtp-inställning, SSL
För att kunna maila via smtp i Azure krävs att SSL är aktiverat. Därför har valet att
Aktivera SSL tillkommit under fliken smtp-inställningar.

Allmänt, tempfiler (ej relaterat till e-tjänsten)
Alla temporärfiler sparas i användarens application data-katalog. De med fetstil har
kompletterats tidigare lista.
•

•
•

•
•

•
•
•

Vid uppstart av Gustav sparas en fil med information om vilket förbund
användaren tillhör i
[användare]\AppData\Roaming\Gustav\Forbund.txt
Vid utskrift och redigering av blanketter sparas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\LL
När en faktura mailas skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\pdf
När användarna får ett felmeddelande skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\temp
När användaren förhandsgranskar en arbetsplan i Gustav sparas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\pdf
När användaren förhandsgranskar ett meddelande (i skicka meddelande eller
meddelandeloggen) skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\temp
När användaren skickar mail via egen klient skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\temp
När användaren skriver ut ett person-/samvkort skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\pdf
När användaren skriver ut kundreskontran skapas en temporär fil i
[användare]\AppData\Local\Gustav\pdf

Filerna i mappen pdf tas bort direkt när funktionen är utförd. Filerna i temp tas bort när
programmet stängs.
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Övriga applikationer
Gustav.API
Nytt fält i objektet samverkanspart, huvudansvarig (arransvarig som kopplats till
samverkanspart).
Nytt fält i objektet arransvarig, personid (person som kopplats till arransvarig)

Ekonomi-integration
Nu finns metoder i Gustav.API för att exportera och importera ekonomidata.
•
•
•
•
•
•

Objektimport
Kontoimport
Kostnadsersättningsexport, inkluderar leverantörer.
Utbetalningsdatumimport
Fakturaexport, inkluderar kunder.
Ekonomiarrangemangexport
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