
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.1.02 

Opdatering 110552 frigivet pr. 10/2-2012 

   Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.02, og forudsætter, at niveau 3.1.00 

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: 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Medsend besked ved ny postering 

Det er nu muligt i forbindelse med registrering af en ny postering, at angive en besked 

som lederen vil kunne se. Lederen har ikke mulighed for at besvare denne type besked. 

 

Afvisning af medarbejders posteringer 

Lederen har nu mulighed for at afvise en medarbejders posteringer i forbindelse med 

godkendelsen via et afvisnings-ikon. I forbindelse med afvisningen kan lederen vedhæfte 

en besked til medarbejderen om evt. årsag. Når lederen har afvist og evt. sendt besked 

kan øvrige poster godkendes som hidtil.  

Når medarbejderen næste gang logger på tidsregistreringen vises besked om at der er 

afviste posteringer med link til disse og evt. kommentar fra lederen. Medarbejderen kan 

besvare kommentaren fra lederen i forbindelse med behandling af posteringen. 

Der kan via opsæt sendes email til medarbejderen, når lederen har afvist en postering, og 

til lederen når medarbejderen igen har behandlet posteringen. 

Emailadressen angives i (0110) "Vedligehold autorisationer" på brugeren, hvis der er tale 

om en ASPECT4-bruger eller i (0X99) "Web brugere", hvor dette er aktuelt. Det er en 

forudsætning at ASPECT4 Business Connector (ABC) og DocManager er kørende i miljøet. 

Ref.: 00094230  

   

 Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Nu bliver kalenderoversigten opdateret korrekt med timer ved registrering og farver ved 

godkendelse, når der benyttes "skæve" kalenderperioder. 

Ref.: 00094230  

   

  (5113) Vedligehold af lønarters styrekoder 

 Der er kommet en ny kode til "Test på negativ nettoløn". 

Kode 7 = Negativ nettoløn ikke tilladt; medtag mulig del (hele kr.) og overfør resten til 

næste lønperiode. 



Det vil sige, at kode 7 i princippet er magen til kode 5, blot med den forskel, at der for 

kode 7 sker nedrunding til hele kroner, og der dermed også overføres et helt krone-beløb 

til næste periode. 

Ref.: 00111027 

    

 (5120) Vedligehold medarbejderstamkort 

 Efter indførelse af fane-opdeling i ASPECT4 Client, blev nogle af felterne ikke vist i 5250-

emulering (sort/grøn skærm). Dette er rettet. 

Ref.: 00110451 

    

 For at imødekomme at en medarbejders nærmeste overordnede (HNÆOVR) kan være 

oprettet i et andet lønfirma eller –bibliotek, er kontrollen på feltet udvidet. 

Hvis værdien ikke findes i MEDARBT1, forsøger systemet at finde værdien i PAYEMPT1, 

som benyttes ved koncernmodul og tidsregistrering. Hvis værdien ikke findes hér, vises en 

fejlmeddelelse. 

Ref.: 00110584 

    

 Der er optimeret i nogle initieringer, der skulle bevirke at fremfinding af medarbejderlisten 

sker hurtigere. 

Ref.: 00112198 

   

 (5151) Revisition for organisationer  

 Nu er det ingen muligt at vedligeholde kompetencekrav på stillingen når funktionen 

udføres via organisationsoversigten.  

Ref.: 00081394 

   

 (5186) Redigering af dagpengeregistrering  

  I ASPECT4 Client er det ikke længere muligt at forlade applikationen med 'ENTER'. 

Ref.: 00101820 

   

 (5200) Lønkørsel 

 I forbindelse med lønsedler til eBoks sker der nu angivelse af folder på .zip-fil. 

Ref.: 00105455  

   

 (5287) Sæt slutdato på autopost 

 Hvis der for medarbejdernr. 0 er oprettet autopost på flere periode- og kategorikoder, vil 

alle disse nu blive udvalgt til visning i henhold til rekvisitionen. Tidligere blev kun den 

første periode- og kategorikode udvalgt. 

Ref.: 00099081  

    

 (5901) Personalestatistik  

 Hvis "Kode for periodens længde" angives til 3 vil der nu blive beregnet en hel 

månedsperiode frem og ikke kun 4 uger. 

Ref.: 00112745 

   

 (5985) Overførsel af fraværsposter  

  Nu bliver der overført fravær til korrekt lønart, hvis man opretter fravær, der datomæssigt 

ligger tidligere end allerede overført fravær. 

Ref.: 00110287 

 

Hvis der er registreret fravær frem i tiden, og medarbejderen fratræder inden fraværet 

reelt er, vil der ikke længere blive overført fravær for den sidste dag i den fremtidige 

periode. Fraværet vil fremgå af fejllisten. 



Ref.: 00111594 

   

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Ingen   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

 
Udfør (0690) 'Konverteringskørsler'. Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering 

for system 405.   

   

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

(typisk EGPGM).   

   

      

  
I (0172) 'Arbejd med multitriggers' vælges behandlingstype 1 'Tilmeld database til 

multitrigger'. 

Opret PAYTIMT1 og angive program EG5690RK og 'blank' i library. 

Vælg derefter behandlingstype 9 'Gentilsæt trigger på filer'. 

   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Filen PAYTIMP1 er udvidet og omlagt til T-fil. 

Ref.: 00094230   

      

 Der er medsendt en rettelse som følge af opdatering til niveau 3.1.00, så det nu vil være 

muligt at vedligeholde afsnit 5810 og få værdierne vist via F4. 

   

   (5120) Vedligehold medarbejderstamkort  

  Feltet "Intern sagsbehandler" (HA03A2) er medsendt. Feltet skal først benyttes i 

forbindelse med indberetning til NemRefusion. 

   

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


