
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.00.01 

Opdatering 108136 frigivet pr. 26/8-2011 

    

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.00.01, og forudsætter, at release 3 

pakkerne til ASPECT4 HRM er installeret. 

Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' udfor system 405. 

 

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 

405. Konverteringen skal udføres 1 gang. 

   

Indhold  

      

   Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

      

 (5113) Vedligehold af lønarters styrekoder 

 Nu er option 'Opret' deaktiveret når der markeres en eksisterende lønart. 

Ref.: 00064026 

    

  (5116) eSkattekort 

 Nu bliver den frivillige forhøjelse fra medarbejderstamkortet igen vist i oversigtsbilledet. 

Ref.: 40584132 

    

  (5120) Vedligehold medarbejderstamkort 

 Hvis feltet "Lønperiode" (MPER) placeres som det første på stamkortet, vil den beskrivende 

tekst til kodeværdien nu også blive vist på skærmbilledet. 

Ref.: 40514633 

   

 (5125) Vedligehold signal og erindringsdel 

 For at undgå forkert datoformat kontrolleres nu om den angivne dato er frem i tiden eller 

maks. 1 år gammel. 

Ref.: 00064104 

  (5130) Posteringsindtastning 

 Nu bliver rekvisitionen ikke længere opdateret, hvis den forlades med F3/F12. 

Ref.: 40355144 

    

 (5147) Medarbejderkompetencer 

 Det er nu kun muligt at oprette den samme kompetencekode én gang. 

Ref.: 00073252 

   

 (5157) Kompetencekrav pr. stilling 

 Det er nu kun muligt at oprette den samme kompetencekode én gang. 

Ref.: 00073252 

   

 (5190) Vedligehold af projekter 



 Der er tilføjet nyt felt "Tekst kalenderoversigt" (TSHTXT) på projekter. 

Feltet er 5 tegn langt. 

Hvis feltet er udfyldt, og der er foretaget registreringer på projektet, vil teksten blive vist i 

kalenderoversigten for både medarbejderen og lederen. 

Hvis der på samme dag er registreret på flere projekter med tekst til kalenderoversigten, 

er det posten med flest timer, der er afgørende for, hvilken tekst der vises. Der vil desuden 

fremgå et '+' i teksten, der indikerer, at der er flere poster med tekster på dagen. 

Hvis der på samme dag er registreret på et projekt uden tekst (eks. 5 timer på 

administration) og desuden på et projekt med tekst (eks. 2 timer på sygdom), vil der i 

kalenderoversigten ikke fremgå nogen tekst, da der er flest timer på projektet uden tekst. 

Men der vil fremgå et '+' som indikerer at der på dagen også er poster, der har en tekst til 

kalenderen. 

 

Filen er udvidet med et nyt felt "Faktorværdi (3 dec.)" (TFACTO). Det er beregnet til, hvis 

man hensætter eks. overtid til afspadsering til en faktor – eks. 1:1,5. 

Antal timer på registreringen bliver multipliceret med faktoren, og de beregnede timer 

fremgår af medarbejdersaldi i vinduet. Det er dog de reelt registrerede timer, der sendes 

videre til lønbehandling, da lønarten igen beregner indtastede timer * faktoren. Feltet 

fremgår indtil videre ikke af skærmvisningen. 

 

Der er desuden tilføjet nye A-felter til fremtidig brug. 

Ref.: 00077548 

   

 (5191) Vedligehold af tidsregistreringer 

 Der kan nu anvendes 'Ændre' i klienten uden at programmet går i fejl. 

    

  (5204) Godkendelse af kørselsjournal 

 I et forsøg på at synliggøre, at der er tale om annullering, hvis man angiver 

medarbejdernummer i rekvisitionen, er overskriften og linjerne til medarbejdernummer nu 

markeret med rødt. 

Ref.: 00064603 

    

 (5210) Send/vedligehold SKAT oplysninger 

 Nu bliver der ved reguleringskørsler kun dannet fil til LetLøn, hvis der er ændringer til ferie. 

Ref.: 40766310 

   

 (5250) Feriepengeopgørelse 

  Hvis der på et tidspunkt er udbetalt ferie til en medarbejder med løn under ferie i 

forbindelse med 5. ferieuge (fast lønart 127) eller orlov/feriehindring (fast lønart 117), vil 

der nu blive taget højde for de udbetalte dage ved en feriepengeopgørelse. 

Ref.: 40863679 

    

  (5301) Spørge på kørselsjournaler 

 Det er nu muligt at lave forskelligt kolonneopsæt for alle 4 options ("Medarbejdere" og 

"Lønarter" for udførte og godkendte journaler). Det sker i (0112) 'Vedligehold valgfri 

kolonne-opbygn.". 

Ref.: 38205019 

   

 (5312) Vis automatiske poster pr. dato 

 I klienten bliver der nu vist korrekte data når der vælges 'Vis' på en medarbejder. 

Ref.: 00064121 

    

 (5316) Vis eSkattekort oplysninger 



 Nu bliver der kun vist option 'Vis' i applikationen. 

Ref.: 00064142 

   

 (5324) Spørge på medarbejdersaldi 

 Hvis man i en saldoforespørgsel gik fra at spørge på akkumulerede tal (år 99 periode 99) 

på én medarbejder, og derefter overskrev værdierne til at spørge på ÅTD-tal for 2009 (år 

09 periode 00) på en anden medarbejder, blev årstallet ikke ændret ved ENTER. Det bliver 

nu ændret korrekt. 

Ref.: 40834321 

    

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Pakke 3000 og 3080 til system 405 ASPECT4 HRM skal være installeret.   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbiblioteket.    

      

  
I (5113) 'Vedligehold af lønarters styrekoder'  vælges 'Saldi' (option 8) på lønart 3520 

"Nulstil 5. ferieuge/orlov" (fast lønart 128). Tilføj nr. 2 'Antal' og saldo 154 "Feriedage 

afholdt i ferieåret" (fast saldo 184).   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 Ved indtastning af datoer uden århundrede er skilleåret flyttet fra 15 til 25. Det betyder at 

årstal mindre end 25 vil nu blive 20xx og større end eller lig 25 nu vil blive 19xx. 

Ref.: 19235113  

    

 Fejlmeddelelser vises nu korrekt i klienten. 

   

 Kompilering som følge af udvidelse af ØKO-filer. 

   

 Udvalgte positionerbilleder ved 'Liste' (F4) er rettet til et pænere layout. Resten rettes 

løbende. 

Ref.: 00064048 

   

 (5120) Vedligehold medarbejderstamkort 

 Der er gjort forberedelser til at stamoplysninger kan inddeles på faner. 

Ref.: 40944550 

   

  (5152) Vedligehold af tilsætningselementer 

 Rekvisitionens gyldighedsdato blev ikke læst korrekt, da feltet HTTOMD i programmet er 

ændret til HTDTOM. Der testet nu på HTDTOM. Desuden var der fejl ved test på 

recordnummer. 

Ref.: 41004975 

    

 (5210) Send/vedligehold SKAT oplysninger 

 Ved indberetning af saldoændringer til ACF, vil FO-koden ikke længere blive indberettet, 

hvis værdien er 0. 

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 MTYP i MEDARBP1 opdaterer ikke længere PY01N1 i PAYEMPP1. 



Ref.: 00072923 

     

   Release 3   

   Der er medtaget rettelser fra følgende opgavenumre. Nærmere beskrivelse findes i 

præsentationshæftet til release 3 på ASPECT4 HRM: 

D0000739EG: Tilføjelse af mulighed for feriefridage. 

D0000754EG: Også kontrol på rullede feriefridage. 

1131584EG: Rekvisition for udvælgelse til rulning. 

21686151BDE: Dato for seneste rulning. 

23415230BIZ: Giv advarsel hvis dage opsparet omkring skæring 

32614536EG: Kompileret pga. filudvidelse    

33694840EG: Feltværdi mangler ved test.   

33714782EG: Der benyttes kun små bogstaver i Clienten 

33854430EG: Tilføjelse af stillingsbetegnelse 

38314564PAA: Generelt register afsnit til LSEKD. 

38776057EG: Dump hvis kaldt flere gange i Client. 

39606283EG: Integration mellem kompetenceappl. 

40776065EG: Tilføjelse af grafisk visning af gab 

40833670EG: Negativ søgning på kompetencer. 

00029404: Organisationsdiagram. 

   

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


