
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 3.4.01 

Opdatering 58909 frigivet pr. 23/12-14 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.4.01, og forudsætter, at niveau 3.3.04 

er installeret. Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' ud for 

system 405. 

 

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

405. 

  

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet:   

      

   Indberetning til ACF (eferiekort.dk)  

   Der er medsendt nyt layout version 1.5 til ACF-filer for optjening og nedskrivning samt 

udstedelse af feriekort. I den forbindelse bliver der i konverteringen ændret i ABC-opsættet 

omkring stylesheets. 

 

I forbindelse med konverteringen bliver felterne for MO- og FO-kode konverteret til ét felt 

og feltet FO-kode er nedlagt. Hvis der tidligere stod noget i FO-koden, er værdien nu flyttet 

op i feltet MO-kode, og tidligere værdi i MO-koden er overskrevet. I de tilfælde, hvor der 

ikke har været angivet noget i FO-koden, er der ikke sket nogen ændringer. 

 

Der er klargjort til, at der kan angives årsagskode (PSTAT) i forbindelse med registrering af 

afholdt ferie. Der følger mere information om dette med næste opdatering i februar. 

Funktionen skal først benyttes for ferieafholdelse i det nye ferieår 2015/2016. 

Ref.: 00402674 

  

 Ændring af ferieopsummering 

   For at følge Ferielovens optjeningsprincip i forhold til ferie, er det nu ændret så optjent 

nettoferie opsummerer i året for lønperiodens slutdato, hvis lønperiodens opsummeringsår 

er senere end året for slutdatoen. Det gælder for nettoferiepenge på lønart 9968 

"Nettoferiepenge dette år" (FLN079). 

Eksempel: 

Lønperioden har dato 15.12.14 – 28.12.14 med opsummering 01.15 og dispositionsdato 

02.01.15. 

Nu vil nettoferiepengene blive opsummeret i periode 01.14 (årstal i forhold til slutdatoen) 

og resten af lønposterne vil opsummere i den angivne opsummeringsperiode 01.15. 

Ref.: 00402674 

      

 (5985) Overførsel af fraværsposter 

 Nu er det startdatoen fra fraværsposten, der bliver overført som posteringsdato i 

posteringsjournalen. Tidligere var det datoen for udførelsen af applikationen, der blev 



medtaget som posteringsdato. 

Ref.: 00248096 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5250) (DK) Feriepengeopgørelse 

 Når der benyttes feriepengekode 4 (ferie med løn), og disse fratrådte medarbejdere IKKE 

indberettes til ACF, bliver der nu indberettet ferieoplysninger til Feriepengeinfo via 

eIndkomst. 

Ref.: 00405127 

  

 Specielt for Norge – landekode 'NO': 

  

 (5227) A-ordningen SEND (NO) 

 Applikasjon danner XML-fil for månedlig innberetning av arbeidstakeropplysninger og 

inntektsopplysninger til Altinn (A-ordningen) 

Det skal inberettes minst en gang pr. måned og hver forsendelse logges i avsnitt 5756. 

  

 (5228) Hent PIN kode Altinn 

 Applikasjonen benyttes til autentisere bruker, bruker mottar PIN kode, slik at kvettering 

kan hentes i appl. 5229. 

  

 (5229) Behandle retur fra Altinn 

 Applikasjonen behandler alle kvitteringer fra Altinn for perioden og omdanner dette til 

DocManager print, som kvitteringsliste. Lista angir status, eventuelle feil eller om 

forsendelsen er godkjent. 

  

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. 

      

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

EGPGM).    

      

 
Hvis der er kørt feriepengeopgørelse på fratrådte medarbejdere med feriepengekode 4 

(ferie med løn) i løbet af 2014 og evt. 2015 – og disse medarbejdere IKKE indberettes til 

ACF, er der desværre ikke blevet indberettet ferieoplysninger (optjeningsår, netto-

feriepenge og feriedage) til Feriepengeinfo via eIndkomst.  

Der skal derfor ske en manuel indberetning af ferieoplysningerne via eIndkomst. Det er, 

ifølge vores overbevisning, kun nødvendigt at indberette for optjeningsåret 2014 og evt. 

2015, da Feriepengeinfo ikke benytter data fra tidligere år.  

Vær opmærksom på, at det er kun ferieoplysningerne, der mangler. Selve 

indkomstoplysningerne i forbindelse med feriepengebeskatningen (A-indkomst, skat m.m.) 

ER indberettet. 

  

  
Kun for virksomheder, der indberetter til ACF 



Efter indlæsningen af denne opdatering kan der dannes feriekort til ACF i det nye layout 

version 1.5. Ifølge ACF kan de først modtage filen efter 20. januar 2015.  

Hvis du endnu ikke har kørt (5250) "Feriepengeopgørelse" for året 2014, er det derfor nu, 

du skal køre denne – husk i rekvisitionen at svare '1' (ja) til feriekort. Filen kan godt 

dannes nu, men først indberettes til ACF efter 20. januar 2015. 

Hvis du tidligere har kørt (5250) "Feriepengeopgørelse" for år 2014 – måske fordi du havde 

beløb til beskatning, som skulle indberettes rettidigt til SKAT – kan du gendanne feriekort i 

det nye format med (5F85) "Dan feriekort til ACF". Derefter udføres (5210) 

"Send/vedligehold SKAT opl." på sædvanlig vis, for at få dannet filen til upload hos ACF. 

 

Nedenstående opsæt er beskrevet i nyhedsmail for december som en aktivitet inden første 

lønkørsel i 2015. Det kan derfor være, at opsættet allerede er lavet. 

 

Der skal oprettes to nye saldi til indberetning i to nye felter i optjening/nedskrivnings-filen.  

I (5114)  "Vedligehold af saldi" oprettes følgende nye saldi – oprettelsen godkendes med 

F16: 

Saldo 160 "Netto feriedage optjent indev. år til ACF" 

Saldoen skal medtages med '2' (antal) på lønarterne 8950 og 8951. 

 

Saldo 161 "Netto feriepenge optjent indev. år til ACF" 

Saldoen skal medtages med '3' (beløb) på lønarterne 9968, 9976, 9977 og 9978. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" vælges afsnit 5950. 

Revider linien med startciffer = 17. 

På linienummer 0 angives 160 og på linienummer 1 angives 161. 

Det betyder, at saldo 160 også er fast saldo 170 og saldo 161 også er fast saldo 171.   

      

 
Specielt for Norge – landekode 'NO' 

I (5099) "Generelt register, alle HRM avsnitt" i avsnitt 5757: sett start nummer løpende 

nummerering av forsendelser. 

I (5099) "Generelt register, alle HRM avsnitt" i avsnitt 5764: Angiv lønnarter som angir 

timelønnsarter. 

I (0128) "Appl.opsett" for applikasjon 5227 angi ident og passord til Altinn.  

  

Systemtekniske specifikationer  

      

   Ingen 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


