
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.1.03 

Opdatering 57881 frigivet pr. 3/7-2012 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.03, og forudsætter, at niveau 3.1.02 

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  i hvert lønfirma. 

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

   

 5114 Vedligehold af saldi 

 Når man i klienten vælger 'Godkend' (F16) på en saldo bibeholdes cursorfokus i 

saldooversigten nu på den reviderede saldo. Tidligere hoppede cursorfokus op på øverste 

linje i oversigten. 

Ref.:  00093257 

 

Når man kopiere en saldo til en ny saldo er tekstlinjen i klienten nu samlet på én linje med 

50 tegn. 

Ref.. 00115409 

   

 5186 Redigering af dagpengeregistrering 

 Hvis en fraværspost er overført til posteringsjournal (med appl. 5985) og fraværet 

efterfølgende ændres (i appl. 5156) for derefter at bliver overført til posteringsjournal 

(med appl. 5985), vil det ændrede fravær nu også efterfølgende blive redigeret. 

Ref.: 00112912 

   

 5200 Lønkørsel 

 I forbindelse med orlovsårsagskoder i afsnit 5291, bliver der i lønberegningen nu taget 

højde for koden for om der benyttes skattefradrag for orlovsårsagen. 

Ref.: 00119838 

 

Hvis der udbetales akkordoverskud til en fratrådt medarbejder, vil der nu blive dannet 

korrekte kvartalsvise overførsler i henhold til saldi. 

Ref.: 00128326 

   

 5205 Dan finansposter inden godkendelse 

 Nu sker der ikke programfejl, hvis der bogføres på debitor eller kreditor. 

Ref.: 00119085  

   

 5209 Annullering af kørselsjournal 

 Hvis et arkivnavn er længere end 6 tegn vil udskrifter nu også blive fjernet i arkivet ved 



annullering af lønkørsel. 

Ref.: 00124245 

   

 5250 (DK) Feriepengeopgørelse 

 Hvis  der kun foretages genberegning af feriedage, og der indberettes til ACF, vil der nu 

blive dannet en BAL-fil med op-/nedskrivning af de genberegnede feriedage. Filen 

indberettes til ACF på sædvanlig vis. 

Ref.: 00112360 

   

 5482 Udskrift af medarbejder – 6 saldi 

 Nu bliver der øverst på udskriften vist, hvilken kode der er valgt for felterne "Medtag 

fratrådte" og "Medtag 0 i saldi". Det gælder både for den detaljerede udskrift og 

afdelingstotalen. 

Ref.: 00080806 

   

 5483 Udskrift af medarbejder – 12 saldi 

 Nu bliver der øverst på udskriften vist, hvilken kode der er valgt for felterne "Medtag 

fratrådte" og "Medtag 0 i saldi". Det gælder både for den detaljerede udskrift og 

afdelingstotalen. 

Ref.: 00080806 

   

 5985 Overførsel af fraværsposter 

 Nu vil lønarten fra afsnit 5810 altid blive læst, selv om lønarten er læst tidligere i 

programmet. 

Ref.: 00114836 

   

 5986 Import af tidsregistreringsposter 

 Nu vil værdien til ekstra data 2 blive taget fra ekstra data 2 og ikke fra ekstra data 3. 

Ref.: 00124115 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Hvis der på et projekt er angivet ekstra inddata (eks. afdeling, sagsnr. m.m.) er 

indtastningsfelterne i webdelen nu udvidet til at vise 11 tegn. 

Ref.: 00122985 

 

På de dage, hvor medarbejderen ikke har arbejdstid (eks. helligdage) vil der i 

kalenderoversigten nu blive vist en 'streg' på dagen. 

Ref.: 00111642 

 

På projekter med inddata 20 og 21 (entreprise) kontrolleres nu, at der ikke indtastes 

større værdi i de enkelte felter for inddata, end der er tilladt, og der vises i givet fald 

meddelelse om det. 

Ref.: 00114707 

 

Nu kan der håndteres log-in for medarbejdere med mobilnummer på mere end 10 cifre. 

Ref.: 00114981 

   

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Ingen   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  



      

  
Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten og udfør (0690) 

'Konverteringskørsler'. Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering for system 

405. Konverteringen skal udføres i hvert lønfirma. 

      

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

(typisk EGPGM).   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Ved overførsel af oplysninger til ProMark testes der nu også på T-filer. 

Ref.: 00119650   

      

   I program EA5601RB er det nu muligt at finde lønartsnummer på moderlønart ved 

dannelse af bilønart. 

Ref.: 00133616   

   

 5287 'Sæt slutdato på autoposter' er blevet omkompileret. Knappen F16 har i klienten nu 

fået korrekt tekst "Sæt slutdato". 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


