
Du har nyligen fått eller kommer inom kort få en version installerad hos dig med nyheter i Aveny. Vi 
kallar versionen 22.3 och du ser versionssiffran längst ned till höger i programmet.  

Vi distribuerar alltid en ändringlogg som du hittar inne i programmet när vi levererar ut en ny version 
där du kan hitta allt som ändrat sig och hur det är tänkt att fungera. Har du inte tidigare kikat på den 
så hittar du den under Hjälp och support. 

 

Ändringsloggen för version 22.3 hittar du även via denna länk Ändringslogg 22.3 

Några av våra nyheter har vi uppmärksammats på lite extra när det kommer till frågor och 
inrapporteringar från er användare. I våra nyheter har det också smugit sig in några fel men det är lätt 
att komma runt problemen, läs mer nedan. Grön text beskriver hur du kommer runt eventuella 
problem. Vi kommer rätta dessa saker men pga sommartider så kommer nästa leverans av version i 
början på september. 

 
Ibland blir det tokigt när vi gör nya grejer och förbättrar systemet, vi tackar alla som rapporterat in till 
oss både önskemål och felaktigheter! 

 

http://avenydata.se/AvenyChangeLogs/Aveny_uppdatering_22.3.html


Senast visade gravplatser 

Ny och mycket önskad funktion som istället för att visa upp en tom rutin när du kommer in i 
Gravplatser direkt visar en lista av de senaste gravplatserna som du har varit inne och jobbat med. 
Det har varit ett önskemål länge att kunna få fram dessa på ett enkelt sätt. Vi har samma funktion i 
Webaveny men aldrig implementerat det i Aveny förrän nu.  

Självklart kan man göra ett urval precis som tidigare och söka fram den/de gravplatser man istället 
tänkt sig se.  

Vill du komma tillbaka till de senast visade igen efter att du har gjort ett urval så kan du välja att klicka 
på pilen bredvid urval och välja senast visade gravar för att enkelt komma tillbaka till en grav som du 
nyligen arbetat med.  

 

Urvalet öppnat från Analys av Aveny Grav och via urvalsmenyn blev fel 

Denna ändring medförde dock att det blev fel i Analys av Aveny Grav som istället för att visa upp 
listan av Analysens urval av gravplatser blir urvalet som öppnas när du klickar dig vidare från 
Analysen de senast visade gravplatserna som du jobbat med.  
Även när du går till Urvalsmenyn direkt under Gravprogrammet öppnas ett felaktigt urval, istället för 
det valda urvalet öppnas ett fullständigt urval av alla gravplatser.  

Det går att komma runt genom att när du klickar upp gravarna/urvalet håller in knappen ”ctrl” på ditt 
tangentbord hela tiden till dess att gravplatsrutinen öppnat sig med den listan av Analys-
/Urvalsgravar. 

 



Hämta-knappen för gravsatt 

Vi har gjort några ändringar på hämta-knappen för att exempelvis även de avlidna som endast finns i 
Bisättningsjournalen också ska komma upp som förslag på hämtningsbara gravsättningar för den 
aktuella gravplatsen.  

 

Om du innan du sparar den gravsatte till graven försöker ändra på något värde kan du få meddelande 
om att avliden är ändrad i annan rutin och du kan inte spara. Detta kommer du enkelt runt genom att 
direkt efter att ha tryckt på Hämta-knappen och läst in den avlidne sparar den till gravplatsen genom 
att se till så att Sparaknappen är gråmarkerad. ”Ctrl + S” är snabbtangent för att spara i Aveny.  

 

Efter att du sparat den gravsatte till graven kan du ändra och lägga till de uppgifter som du behöver 
innan du slutligen sparar igen.  

  



Nya Aveny Statistikrapportering – meddelande i WebAveny 

Du som arbetar med statistikrapportering i WebAveny får idag ett meddelande om att testa Nya 
Aveny statistikrapportering.  

 

Klickar du ja på denna ruta och inte har Nya Aveny statistikrapportering installerat får du följande fel. 

  

Du kommer runt problemet genom att gå tillbaka till första sidan, klicka på statistikrapporteringen 
igen och då välja Nej i rutan och du kommer in i den vanliga statistikrapporteringen igen.  

Vill du komma igång med Nya Aveny statistikrapportering hör av dig till sales@eniac.se.  

 

mailto:sales@eniac.se?subject=Intresserad%20av%20Nya%20Aveny%20statistikrapportering


 

Styrvärdet utökat för återlämnande av gravplats  

Övriga styrvärden grav hittar du under Grav - Styrvärden - Övriga styrvärden grav - fliken Gravrätter. 
Sedan tidigare finns Storlek och Mall samt alla egendefinierade fält. Men nu finns alltså också möjlig-
heten att kryssa för att även Bild, Anordning och Kultur som standard ska vara ikryssade vid ett åter-
lämnande/återtagande av gravrätten. 

 

 

Om du aldrig haft en bild på en grav och försöker återlämna den får du meddelande om att ”Värde 
måste fyllas i”. Du kommer runt detta genom att kryssa ur Bild i återlämningsrutan. Finns det inte 
någon bild finns det inte heller något att flytta över.  

 

  



Borttaget sker inte av outlookbokning i O365 

Vid övergång till Outlook Kalendern i Office 365 har det uppdagats att outlookbokningar inte tas bort 

korrekt.  

När en bokning tas bort i Aveny Kalender försvinner inte bokningen i Outlook Kalendern. Istället visas 

den som en vanlig outlookbokning i Aveny. Användaren kan själv plocka bort bokningen i Outlook 

Kalendern om de vet att bokningen är borttagen i Aveny Kalendern 

 

 


