
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.1.00 

Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 

      

  Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 

3.00.01 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 ny funktionalitet: 

   

 Indberetning til FerieKonto via eIndkomst 

 Fra optjeningsåret 2012 skal alle oplysninger til FerieKonto indberettes via eIndkomst. 

Det gælder for: 

 funtionærer, der fratræder i 2012 – også oplysninger om evt. tidligere ferieår 

 timelønnede, der får løn udbetalt for 2012 

 

Ændringen gælder også kunder, der hidtil har indberettet til FerieKonto via LetLøn.  

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" er der kommet 

et nyt felt. Det nye felt "Benyttes FerieKonto" (kun gældende for feriepengekode 5 og 6) 

vil automatisk blive sat til '1' (for ja) i forbindelse med konverteringen. 

 

Indberetning sker løbende i hver lønkørsel for timelønnede (feriepengekode 5) via to 

nye typer til eIndkomst og dermed to ny saldi – se installationsaktivetet efter 

indlæsning. 

 

Indberetning for fratrådte funktionærer (feriepengekode 6) sker i forbindelse med 

(5250) "(DK) Feriepengeopgørelse", hvor der automatisk vil blive dannet en record 6102 

i filen til eIndkomst med de oplysninger FerieKonto skal bruge. Der er intet manuelt 

opsæt i lønsystemet i den forbindelse. 

 

FerieKonto sender automatisk en opkrævning på baggrund af det indberettede. 

Ref.: 00098073 

   

 (5120) Vedligehold medarbejderstamkort 

 Der er medsendt nyt layout til EG's basissprog 0.  

Felterne på stamkortet er blevet grupperet i emner, og er blevet inddelt i faner og 

kasser på samme måde som nogle måske kender det fra debitor- og kreditorstamkort i 

ASPECT4 Økonomi. Visningen i faner er kun gældende i ASPECT4 Client. 

I (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger" er fanerne defineret ved at beskrivelsen starter 

med ¤ og kasser er defineret ved at beskrivelsen starter med #.  

Ellers gælder samme princip som hidtil omkring sekvensnummer for at bestemme 



rækkefølgen af faner, kasser og felter. 

 

Udvalgte felter er lavet om til tjek-bokse.    

Ref.: 40944550, 35334138 

   

 Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

    

 (5129) Vedligehold ansættelsesperioder 

 Nu er visningen ikke længere begrænset til kun 12 ansættelsesperioder. 

Ref.: 00075244 

 

Hvis man vælger medarbejderen via CPR-nummer-feltet i stedet for 

medarbejdernummer-feltet kommer man nu ind på ansættelsesperioderne. 

Ref.: 00076086 

   

 (5130) Posteringsindtastning 

 Der er tilføjet decimaler til feltet med frikort-beløb for at sikre korrekt visning ved 

simulering af lønseddel. 

Ref.: 00087363 

   

 (5152) Medarbejder og stilling 

 På detail-oplysningerne bliver der nu vist ledetekster til de felter, hvor det er muligt, 

bl.a. stillingsbeskrivelse og medarbejdernavn. Desuden er der rettet omkring brugen af 

'Liste' (F4) på felterne og tilbagetrækning. 

Ref.: 00081483 

   

 (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. 

Der er desuden tilføjet 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. 

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

Ref.: 00077548 

   

 (5200) Lønkørsel 

 Når der dannes lønsedler til eBoks, vil den videre håndtering omkring afsendelse nu 

foregå via (0266) "Arbejd med print til DocManager" i stedet for som hidtil via (5301) 

"Spørge på kørselsjournaler".  

Ref.: 00091349 



 

Omkring beregning af sygeferiepenge og evt. syge-SH (beregningsregel 1021 og 1081) 

er det nu muligt i afsnit 5320 selv at definere om der skal benyttes ansættelsesdato, 

automatisk anciennitetsdato eller manuel anciennitetsdato i forbindelse med udregning 

af anciennitet. 

Ref.: 38413664 

 

Gælder landekode 'NO' for Norge: 

Ved brug af de norske beregningsregler 1458 og 1459 vil der nu blive fundet gyldig post 

på referencelønarten, selvom der ligger en post med senere ikrafttrædelsesdato end 

lønperioden. 

Ref.: 00088055 

    

 (5210) (DK) Send/vedligehold SKAT opl.  

 Hvis der indberettes på felt 68-koder vil der ikke længere komme en linje med værdien 

0 for felt 68-kode 0 i filen. 

Ref.: 00096795 

 

I fil til ACF med rest eFeriekort er der nu byttet rundt, så dag skrives i "Rest feriedage" 

og beløb skrives i "Rest netto feriepenge". 

Ref.: 00100673 

 

Hvis der er oplysninger til eIndkomst i en posteringsjournal med kode for 

reguleringskørsel større end 0, vil der nu blive angivet et 'R' for regulering i filen til 

indberetning. 

Ref.: 00098073 

   

 (5301) Spørge på kørselsjournaler 

 De to options vedr. eBoks "Send eBoks" (option 6) og "Vis lønsedler til eBoks" (option 9) 

er slettet da funktionen omkring afsendelse er ændret. Se nærmere under (5200) 

"Lønkørsel". 

Ref.: 00091349 

   

 (5482) Udskrift af medarbejder – 6 saldi  

 Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5544 og 5545 vil det nu 

også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. 

Ref.: 00074976 

   

 (5483) Udskrift af medarbejder – 12 saldi 

 Hvis der anvendes fast definerede udskrifter i henhold til afsnit 5546 og 5547 vil det nu 

også være muligt af fravælge medarbejdere med 0 i saldi i rekvisitionen. 

Ref.: 00074976 

   

 (5721) Medarbejdervedligehold 

 Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der 

vælges et medarbejdernummer. 

Ref.: 00074848 

   

 (5725) Medarbejderspørge 

 Nu bliver der ikke længere vist skattekortoplysninger for medarbejdernummer 0 når der 

vælges et medarbejdernummer. 

Ref.: 00074848 

   



 (5985) Overførsel af fraværsposter 

 Hvis en medarbejder er fratrådt i en registreret fraværsperiode, vil der nu kun blive 

overført fravær frem til og med fratrædelsesdatoen. 

Ref.: 00076566 

 

Nu læses lønarten angivet på fraværsarten i afsnit 5810 i det øjeblik applikationen 

udføres. 

Ref.: 00097081 

   

 (5986) Import af tidsregistreringsposter  

 Nu bliver den valgte posteringsjournals lønperiode som udgangspunkt vist i registrerings 

fra- og tildato. 

Ref.: 00075176 

 

Nu vil der ikke opstå dump ved manglende DocManager-opsæt. 

Ref.: 00091922 

 

Der er medsendt DocManager-opsæt til kvitteringsliste. 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

  Nye generelle registre 

Der er lavet to nye generelle registre, hvor der er samlet en række parametre i 

forbindelse med tidsregistrering. Afsnittene kan oprettes pr. koncern og firma. 

 

Afsnit 5941 'WEB Tidsreg.: Generelt opsæt' 

Afsnittet indeholde et felt til angivelse af "Start dag i måned til kalender". Her angives 

den startdato som der ønskes benytte ved kalendervisning. Slutdatoen i 

kalendervisningen beregnes automatisk til startdatoen minus 1. Det vil sige, at hvis der 

angives eks. startdato 26, vil slutdato blive 25. 

 

Desuden indeholde afsnittet koder til angivelse af, om der ønskes vist rest ferie, rest 

feriefridage, rest afspadsering og kørte kilometer samt om der anvendes 

ledergodkendelse. 

 

Afsnit 5942 'WEB Tidsreg.: Kolonne opsæt'   

I afsnittet defineres i hvilken rækkefølge kolonnerne i dagsoversigterne ønskes vist. 

Rækkefølgen angives via et kolonnenummer (1-9). Derefter kan man angive hvilken 

overskrift kolonnen skal have samt hvilket kolonneindhold (tilgængelige kolonner) der 

ønskes vist. 

I dagsoversigten er der lavet mulighed for vertikal scroll hvis kolonnerne er bredere end 

rammen. 

 

Medarbejderoversigt 

Det er nu muligt at få vist en oversigt over alle medarbejderens posteringer i den viste 

kalenderperiode. 

For lederens vedkommende sker det ved under "Mine medarbejdere" at klikke på 

medarbejdernavnet. 

Medarbejderen kan få samme overblik over sine poster for den valgte kalenderperiode 

ved at klikke på "Vis alle" i kalenderbilledet. 

 

Registrering af timer i datointerval 

Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten er angivet timer, bliver det 

samme timetal nu ført over på alle dagene.  

Hvis der registreres i et datointerval, og der på posten ikke er angivet timer, bliver 



timerne for alle dage hentet fra medarbejderkalenderen (LØNKALT6). 

Ref.: 00091788 

 

Nu bliver der vist korrekte timer til medarbejderne i lederens medarbejderoversigt. 

Ref.: 00090956 

   

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Hvis der sendes lønsedler via eBoks skal ASPECT4 AKS være løftet til niveau 3.1.02 for 

at der efterfølgende kan sendes til eBoks.   

      

  
Der udsendes nyt layout til medarbejderstamkort i sprogkode 0 og 'blank' bruger – se 

under (5120) "Vedligehold medarbejderstamkort".   

Hvis det nuværende opsæt til sprogkode 0 og 'blank' bruger ønskes gemt, skal det 

kopieres ud til andet sprog eller specifik bruger. Det sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. 

bruger". 

Hvis der i tidens løb er foretaget ændringer til opsættet af stamkortet, bør det være 

gemt i andet sprog end 0 eller specifikt på brugeren. Dette opsæt vil der ved installation 

af denne opdatering ikke blive rørt ved. Kun opsæt i sprog 0 og 'blank' bruger 

overskrives. 

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Udfør (0690) "Konverteringskørsler" for forsendelsesnr. 0. 

Vælg 'Konverter' (option 1) for system 405 ASPECT4 HRM 

      

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

(typisk EGPGM).   

   

  
I (5301) "Spørge på kørselsjournal" er option 6 og 9 fjernet for funktionsgruppe EG1. 

Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, kan options fjernes i (0128) "Vedl. af 

applikationsparametre" for appl. 5301 under 'Tilknyt funktioner' (option 11). 

   


Nedenstående bør gøres i samråd med lønbrugeren. 

Hvis det nye faneopdelte stamkort ønskes benyttet, og der i forvejen ligger opsæt for 

brugerens andre sprog eller specifikt for brugeren, skal dette opsæt slettes, for at man 

derefter kan tage udgangspunkt i det nye layout. 

Sletning og vedligehold af opsæt sker i (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". 

Inden man sletter opsæt i andre sprog eller på brugeren, vil det være en god idé at tage 

skærmprint af det nuværende opsæt fra (0125) "Variabelt opsæt pr. bruger". Sørg for at 

feltnavnene fremgår at printet. 

Slet opsættet for den aktuelle sprogkode eller medarbejder. Kopier derefter opsættet for 

sprogkode 0 og 'blank' bruger til aktuel sprogkode eller medarbejder og ret til med evt. 

andre felter I har benyttet på det gamle opsæt. 

   

   
Følgende filer skal overføres DocManager serveren: 

 Std.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\dta) 

 DK.405_EINDKOMST (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) 

 Std.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\dta) 

 DK.405_EG5986RB (overføres fra 405_DOCM\400\spcdta) 

 

Der skal på DocManageren laves globalt opsæt for udskriften "Kvitteringsliste 

v/overførsel". Den skal tilknyttes formular EG5986RB. 



   

  
Hvis der benyttes feriepenge 5 og/eller 6 MEN der ikke overføres til FerieKonto, skal 

koden "Benyttes FerieKonto" i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 

"Overenskomst" ændres til '0'. 

      

 
Nedenstående opsæt er i princippet kun nødvendig, hvis der benyttes feriepengekode 5 

og/eller 6 til FerieKonto. Opsættet skal laves INDEN første løn for år 2012. 

 

I (5114) 'Vedligehold af saldi' oprettes to nye saldi. Oprettelsen godkendes (F16) uden i 

først omgang at koble nogen lønart på. 

Saldo 124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eIndkomst" 

Saldo 125 "Feriedage til FerieKonto via eIndkomst" 

 

De to nye saldi skal være faste saldi. 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5950 "Saldonumre på faste saldi" 

vælges 'Opret' (F6/option 1) og startciffer 12. 

På linjenummer 4 angives saldo 124 og på linjenummer 5 angives saldo 125. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5281 "SKAT Beløbsangivelser" 

oprettes for lige år (kode 0) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0: 

Saldonummer som skal indberettes: 124 

Kort tekst: Netto fp 

Lang tekst: Nettoferiepenge FerieKonto 

Resten af felterne skal være blanke. 

 

Kopiere derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 202 og felt 68 kodeværdi 0. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5285 "SKAT Antalsangivelser" for lige 

år (kode 0) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0: 

Saldonummer som skal indberettes: 125 

Kort tekst: Feriedage 

Lang tekst: Feriedage FerieKonto 

Opsplit henover årsskifte: 1 

Resten af felterne skal være blanke. 

 

Kopier derefter linjen til ulige år (kode 1) typenr. 203 og felt 68 kodeværdi 0. 

 

Der skal desuden benyttes en lønart i forbindelse med indberetningen til FerieKonto via 

eIndkomst. Vi har valgt at bruge en lønart, som hidtil er blevet brugt hos kunder, der 

har kørt LetLøn og indberettet til FerieKonto den vej. Lønarten findes derfor i forvejen 

hos nogle af vores kunder. I givet fald skal den have ændret navn og tilføjet de to nye 

saldi 124 og 125 – se afsnittet "Specielt hvis LetLøn og FerieKonto" efter 

lønartsbeskrivelsen. 

 

Hvis lønarten ikke findes, skal den oprettes. 

I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" oprettes lønart 3539 "Nulstil ferie til 

FerieK.  FGG" med beregningsregel 1000 og konteringslinje 0. 

Inddata (option 7): 

Nr.   Kode   Udskr. 

3 'Beløb'   0   0 

1 'Timer'   0   0 

2 'Antal'   0   0 

10 'Afdeling'                     9   99 

11 'Akkordnr.'  9   99 

12 'Normtidsnr.'  9   99 

13 'Ordrenr.'                     9   99 

 

Saldi (option 8): 

Nr.  Saldo 

3 'Beløb'  124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eIndkomst" 



2 'Antal'  125 "Feriedage til FerieKonto via eIndkomst" 

2 'Antal'  146 "Tidligere afregnet feriedage" 

2 'Antal'  150 "Feriedage (optjent minus afholdt)" 

1 'Timer'  151 "Ferietimer (optjent minus afholdt)" 

3 'Beløb'  152 "Feriepenge netto (optjent minus afholdt)" 

 

Lønseddel (option 15): 

Udskriftskode på lønseddel = 2 (ingen udskrift) 

 

Lønart 3539 skal være fast lønart 112. Hvis du i forvejen benytter lønarten i forbindelse 

med LetLøn og FerieKonto er den allerede fast lønart 112. 

Men ellers skal du i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5960 "Faste 

lønarter" vælge 'Revider' (option 2) på linjen med startcifre 11. På linjenummer 2 

angives lønart 3539. 

 

Specielt hvis LetLøn og FerieKonto 

Lønart 3539 skal som nævnt ændres. 

Vær opmærksom på, at ændringen omkring saldooptælling først skal ske, når der er 

indberettet det sidste ferieoptjening vedr. 2011, MEN INDEN den første lønkørsel vedr. 

2012, hvor der vil blive indberettet nyoptjent ferie. 

 

Hvis du har behov for at køre første løn vedr. 2012 INDEN det sidste omkring 

ferieoptjening i 2011 er på plads, er du derfor nødt til at rette lønarten som nedenfor til 

lønnen vedr. 2012, og derefter fjerne saldiene igen når det sidste vedr. 2011 skal 

opgøres. Husk at tilføje saldiene igen inden næste kørsel for 2012. 

 

I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" rettes teksten for lønart 3539 "Nulstil 

ferie til LetLøn FGG" til "Nulstil ferie til FerieK.  FGG" under 'Bogføring/satsgrupper' 

(option 12). 

Under 'Saldi' (option 8) tilføjes: 

Nr.  Saldo 

3 'Beløb'  124 "Nettoferiepenge til FerieKonto via eIndkomst" 

2 'Antal'  125 "Feriedage til FerieKonto via eIndkomst" 
   

Systemtekniske specifikationer  

      

 Som forberedelse til ny funktionalitet omkring NemRefusion er generelt register afsnit 

5810 "Vedligehold af fraværsarter" flyttet fra filen GENREGP1 til GENREGP2. 

Ref.: 00012387 

   

 Der er rettet i udvalgte programmer omkring popup-vinduer. 

Ref.: 00064048 

   

   Der er lavet ny værktøjsfunktion/program til reorganisering af periodesaldi (akk. og år-

til-dato) 

      

 Styring af autoriteter og vedligeholdelsesapplikation til de enkelte afsnit er flyttet til 

afsnit 0820. 

      

 Der er rettet en fejl i initiering af felt ved nulindberetning. 

Ref.: 00098073 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


