
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.1.04 

Opdatering 58039 frigivet pr. 6/12-12 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.04, og forudsætter, at niveau 3.1.03 

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 én gang. 

   

Indhold  

  

  Opdateringen indeholder følgende ny funktionalitet: 

   

 5250 (DK) Feriepengeopgørelse 

 Det er nu muligt at få beregnet firmabidrag til pension af feriepenge til fratrådte 

funktionærer – feriepengekode 4 og 6. 

Der skal beregnes pensionsbidrag fra oktober 2012 og fremefter. 

Når en funktionær fratræder, bliver det ud fra ansættelsesperioden i 2012 beregnet, hvor 

forholdsmæssig stor en del af feriepengene for 2012, der vedhører oktober til december. 

For året 2013 og frem bliver der beregnet firmapension af alle feriepenge. 

Når feriepengeopgørelsen er udført kan man i oversigten over poster i (5301) "Spørge på 

kørselsjournaler" vælge 'Vis' på lønarten med firmapensionsbidraget. I feltet "Normtid" vil 

fremgå hvilket beregningsgrundlag, der er benyttet. 

I generelt register 5632 "Overenskomst" angives pr. overenskomst den lønart, der skal 

beregnes firmapension på i feriepengeopgørelsen. Det kan sagtens være den samme 

lønart, der benyttes til firmapension i den almindelige lønkørsel, blot skal man være 

opmærksom på, at beregningen er hårdkodet, og altså ikke tager hensyn for lønartens 

beregningsregel. 

Beregningen er hårdkodet til "Beløb = grundlag * sats1 * -1". 

Der beregnes ikke medarbejderbidrag til pension. I henhold til Dansk Erhverv's vejledning 

anbefaler vi, at virksomheden beder medarbejderen selv indbetale bidraget, da vi, ligesom 

Dansk Erhverv, ikke mener der er hjemmel i ferieloven for at modregne beløbet i 

feriepengene. 

Ref.: 00174382 

   

 Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Hvis der er indtastet en postering på en type med ekstra inddata (eks. afdeling, 

sagsnummer e.l.) og posteringen rettes til en type uden ekstra inddata, vil de angivne 

ekstra inddata nu blive slettet og dermed ikke registreret på den nye postering. 

Ref.: 00153655 

  



   

 5118 Opret oplysninger DS 

 Nu bliver oplysninger læst med følgende nøgle: koncern (KONCRN), firma (FIRMA) og 

medarbejder (MARB). Det har betydning, hvis man i samme fil har det samme 

medarbejdernummer flere gange med forskellig koncern- og firmanummer. 

Ref.: 00159956 

   

 5120 Vedligehold medarbejderstamkort 

 Nu kommer der ikke programfejl, hvis der vælges 'Historik' (F2) på en fane uden at der er 

fokus i et felt. 

Ref.: 00124126 

  

 5156 Vedligehold af fravær 

 Nu kommer der ikke programfejl, hvis man vælger 'Vis' (option 5) på registreret fravær. 

Ref.: 00139701 

   

 5180 Vedligehold aftaleperioder 

 Når der benyttes type 'REG' til regulering af beregnede feriedage, et det nu muligt at 

angive en årsagskode 997 (Opsparing af ferie). Koden betyder, at feriedagene beregnet på 

baggrund af det angivne datointerval tillægges medarbejderens løbende beregnede 

feriedage. Koden kan eks. benyttes for elever, der er ansat i løbet af året, men som skal 

have 25 feriedage for året. 

Ref.: 00164671 

  

 5190 Vedligehold af projekter 

   Det er nu muligt for de valgfrie inddata at angive om de kan eller SKAL indtastes i ASPECT4 

Tidsregistrering. Felterne til inddatanr. for valgfri data 1, 2 og 3 er udvidet til at første cifre 

er betydende. Hvis første ciffer er '1' betyder det at inddataen SKAL indtastes. Hvis første 

ciffer er 'blank' betyder det at inddataen kan indtastes. Eksempel: I feltet angives værdien 

'10' for af afdelingen kan indtastes. Hvis der i stedet angives værdien '110' betyder det, at 

afdelingen SKAL indtastes. 

Ref.: 00111860 

      

   5200 Lønkørsel   

   Der er indført kontrol på, at der ikke kan beregnes mere ATP-bidrag end det maksimale 

årsbidrag. Årsbidraget angives i afsnit 5300, og det er medarbejderbidraget der skal 

angives. Når årsbidraget nås stopper beregningen af medarbejder-ATP og dermed også 

firma-ATP. 

Ref.: 00126340 

      

 5202 Dan finansposter inden godkendelse 

 Hvis der benyttes XML-bogføring, bliver opsummeringsperioden nu angivet i korrekt format 

i filen. 

Ref.: 00146293 

 

Hvis der bogføres på debitorer eller kreditorer, bliver der nu igen dannet en 

afstemningsliste på disse, når der bogføres i et andet koncern og firma. 

Ref.: 00150747 

 

Nu bliver konti kontrolleret korrekt, hvis kontoplannummeret er andet end 0. 

Ref.: 00149299 

   

 5203 Dan overførsler/PBS oplysninger 



 Når der på et PBS-nummer benyttes komprimering er det nu muligt på udvalgte felter at 

sende nuller over til informationsmodtageren. Det drejer sig om felterne "Kundenummer 

hos modtager" (PBSIKI), "Kunde cpr-nummer" (PBSIKC), "Kundenummer hos afsender" 

(PBSIKK) og "Overenskomstnr." (PBSIKO). Hvis der på PBS-nummeret i afsnit 5470 i 

ovennævnte felter angives værdien '9' vil der fremgå nuller i filen. Værdien '9' har kun 

effekt, når der er valgt komprimering på PBS-nummeret. 

 Ref.: 00137139 

   

 5250 (DK) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der benyttes feriepengekode 5, og der afregnes til FerieKonto, vil lønart 3539 "Nulstil 

ferie til FerieK. FGG" (fast lønart 112) nu blive dannet, hvis der er en rest til beskatning i 

feriepengeopgørelsen som bevirker, at der skal ske indberetning af nettoferiepenge til 

eIndkomst. 

Ref.: 00166555 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Ingen   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Kontrol på maksimal ATP-bidrag pr. år 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5300 er tilføjet et nyt felt "Maksimal 

årsbidrag – medarbejderandel (2 dec.)". Beløbet, der skal angives beregnes på baggrund af 

maks. medarbejderbidrag pr. måned 90,00 kr. * 12 = 1080,00 kr. Husk at det skal angives 

med to decimaler – altså 108000. 

      

  
Nedenstående udføres, hvis der ifølge overenskomsten skal beregnes pension af 

feriepenge til fratrådte funktionærer – feriepengekode 4 og 6: 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" udfyldes for 

relevante overenskomstkoder "Lønart til firmapension" på side 3.  

Det kan være den lønart, der normalt beregnes firmapension på, eller evt. en kopi af 

denne. 

I (5113) "Vedligehold af lønarter" vælges 'Saldi' (option 8) på den angivne lønart. Tilføj nr. 

8 'Normtid' og saldo 89 "Grundlag for arbejdsmarkedspension".  

Dette har betydning for, at der i informationsoverførslen til pensionsselskabet bliver 

indberettet for hvilket grundlag pensionsbidraget er beregnet.  

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 Program EA5611RA får nu ikke længere SQL-fejl i proceduren doGetSum. 

Ref.: 00140310 

  

 Der er medsendt nye UDF'er til brug i bl.a. queries: 

getRate_5 (hent medarbejdersats på lønarter) 

getAutoAmount_5 (hent beløb på automatisk postering) 

getBirthday_5 (omsæt cpr-nummeret til en dato i formatet yyyymmdd) 

getGender_5 (bestem køn ud fra cpr-nummeret) 

Ref.: 00145027 

   

   Stepping stones viser nu korrekt medarbejder, selv om der i "fra-applikationen" har været 

benyttet 'Næste' (F13) eller 'Forrige' (F14) medarbejder. 



Ref.: 00102061 

  

 Nogle hjælpeprogrammer er udvidet til at kunne håndtere 9999 koncerner og firmaer. 

EG5F90R1GA 

EG5F90R1GR 

EG5F90R1GS 

Ref.: 00158422 

   

 Der er givet mulighed for c-tilretning i ekstern program til DocManager. 

Ref.: 00161988 

  

 Der er nu mulighed for at benytte noter i flexvedligeholdprogrammer. Det kræver, at der er 

angivet alias på felter, der ønskes note på. 

Ref.: 00167040 

   

      Tilsætning af "NOT DETERMINISTIC" som betyder at maskinen tvinges til at finde værdien 

igen, i stedet for at bruge resultatet fra sidste udførelse. 
 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


