
 

   

ANVÄNDARMÖTE - Program 2020-11-19 
 

09.00-09.30 Inledning 
 Johan Havner, Utvecklingschef och Anders Wahlandt, VD 
 

09.30-09.55 Användarföreningens årsmöte, Livesändning – LIVE 
 

09.55-10.10 Fika 
 

10.10-10.15 Livesändning – LIVE 
 

10.15-10.55 Funktionsgrupp pass 1  
 Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program 
 

10.55-11.10 Livesändning - LIVE – underhållning 
 

11.10-11.50 Funktionsgrupp pass 2 
 Verksamhetsinriktad information av Aveny-program 
 

11.50-12.00 Livesändning – LIVE 
 

12.00-13.00 Lunch 
 

13.00-13.30 Livesändning – LIVE – Underhållning 
 

13.30-13.50 Kunder berättar 
 

 Ökad service - frigör tid, beskriver hur Ekerö pastorats 
tillgänglighet ökat genom bokningar på nätet. 

 Beställa gravskötsel via nätet, Katarina Evenseth, 
begravningschef Svenska kyrkan i Göteborg 

 

 Information från Svenska kyrkan 
 

 Aktualiteter inom begravningsverksamheten, Eva Årbrandt 
Johansson, Nationell samordnare för begravningsverksamheten 
inom Svenska kyrkan 

 

13.50-13.55 Livesändning – LIVE 
 

13.55-14.25 Vad är på gång hos Eniac? Livesändning – LIVE 
 

14.25-14.40 Livesändning – LIVE - Underhållning 
 

14.40-15.00 Fika 
 

15.00-15.40 Funktionsgrupp pass 3 
 Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program 
 
15.45-16.00 Avslutning med prisutdelning 
  



 

   

Funktionsgrupper 
 
Funktionsgrupperna är uppdelade i tre pass om vardera 40 minuter. De inspelade 
spåren kommer att kunna ses i efterhand, men om du vill kunna ställa frågor live så 
behöver du se sändningen när den startar enligt programmet. 
 
Under sändningen kommer det att finnas en livechat, där ni kan ställa frågor direkt 
till föreläsarna. 
 
Alla förinspelade föredrag ses via Youtube, vissa av dessa kan du även se i efterhand 
under en begränsad tid. 
  
Under punkten ”Kunder berättar” kan alla pass förutom ett, ”Beställa gravskötsel via 
nätet” med Katarina Evenseth, ses efter att de sänts då de är inspelade. 
 
 
 
Tider Livesändning Inspelat spår 1 Inspelat spår 2 
10.15-10.55 Aveny Bokning Aveny myCarta Grund Aveny Ekonomi - effektivisering 
  Editering och myCarta Aveny Ekonomi – periodisering 
  GO Edit 
 
  
11.10-11.50 Aveny Ekonomi, Aveny myCarta Träd Aveny Bokning - framtid 
 Ekonomisk analys Aveny Bisättning Aveny Musik 
 
  
15.00-15.40 Aveny Grav Hogia Kyrklön och Aveny Ekonomi- automatisering
  Hogia Personal Aveny Budget - tips och trix 
 
 

Funktionsgrupperna 
 
Aveny Grav 

- Ny gravanordningsrutin 
- Ny rutin: Avliden 
- Nyheter och tips/trix 

Aveny Bisättning   
- Rundvandring i programmet   
- Ny stofthantering    
- Ny etiketthantering    
- Tips och trix 

  



 

   

 
Aveny Bokning 

- Frånvarointegration från FLEX HRM till Aveny Bokning och Tjänstgöring 
- Löpande statistikrapportering direkt till Svenska kyrkans statistikdatabas 
- Nyheter och tips/trix 

 
Aveny Bokning – framtid 
Blicka in i framtidens Aveny Bokning.  
Samtliga delar av bokningssystemet kommer att lyftas till den nya webbaserade 
plattformen. Här ges en visuell demonstration av hur kalenderfunktionen kommer 
förändras på den nya plattformen. Vi gör ett första avstamp vad gäller anpassning av 
kalendern för mindre bärbara enheter så som mobiltelefon och surfplatta, 
demonstrationen presenterar således främst design för dessa typer av enheter. Men 
kanske ges ett litet smakprov på hur kalendern förändras även på en dator… 
 
Vi är lyhörda för vilka förväntningar våra användare har på Nya Aveny Bokning- 
därför tar vi tacksamt emot idéer, önskemål och åsikter efter genomförd 
demonstration som hjälper oss att styra fortsatt utveckling framöver.  
 
Aveny Ekonomi - Effektivisering 
I Aveny finns flera funktioner och tjänster som möjliggör ett effektivt och säkert 
arbetssätt. Vi berättar kort om en del av dessa t ex elektronisk fakturahantering,   
flytt av fakturareferenser mellan olika attestanter och bokföringsorder. 
 
Aveny Ekonomi - Periodisering 
Vi går övergripande igenom hur periodiseringar fungerar i Aveny. Vi visar automatisk 
periodiseringsfunktion från olika rutiner i Aveny och den rapport som kan används 
för att stämma av periodiserade verifikationer vid bokslutet.   
 
Aveny Ekonomi - Automatisering 
Under passet går vi igenom flöden och funktioner som har automatiserats och vad 
som händer i bakgrunden. Vi blickar även framåt och ser hur vi kan vidareutveckla 
detta ytterligare.  
 
Aveny Ekonomi - Budget 
Vi visar hur en ny arbetsbudget skapas i Aveny och hur du kan använda nya 
funktioner i programmet för att effektivisera ditt budgetarbete. Vi påminner även om 
vad som är viktigt att tänka på när en ny arbetsbudget skapas och vilka funktioner 
som finns för uppföljning och analys.  
  



 

   

 
Musik 
Aveny Musik är en musikdatabas med över 100 000 st. musikstycken som är 
klassificerade utifrån vokal- och instrumentalbesättning, språk, användningstillfälle, 
genre mm. Allt är sökbart.  
Denna databas uppdateras regelbundet av Antonietta Cannizzaro som arbetar hos 
Uppsala Domkyrkoförsamling som notarkivarie. Antonietta visar programmet från 
grunden. 
 
Aveny myCarta Grund 

- Genomgång av de vanligaste funktionerna och bra tips som ni inte får missa. 
 
Editering och myCarta GO Edit 

- Fördjupad inblick i vad editering är och hur man kan styra den. Visning av den 
nya produkten myCarta GO Edit där editering kan ske direkt på mobil 
plattform. 

 

Hogia Kyrklön och Hogia Personal 
Medverkar gör bolagscheferna Erik Douglasson, Hogia HR Systems (det bolag som 
utvecklar Hogia Kyrklön och Personal) och Joakim Bäckman Hogia Public systems 
(det bolag som Eniacs kunder är knutna till). De båda gör tillsammans en summering 
av året som varit utvecklingsmässigt med tanke på vad som hänt i vår omvärld, vad 
som är aktuellt just nu och hur tankarna går för framtiden. 

 

 


