
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.3.01 

Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 

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.  

 

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

 Indberetning til FeriePenge.dk 

 Fra og med optjeningsåret 2014 skal nettoferiepenge og feriedage samt se-nr. på 

feriepengeudbetaler indberettes til FeriePenge.dk.  

 

Indberetningen sker via filen til eIndkomst. For medarbejdere med feriegodtgørelse bliver 

oplysningerne indberettet løbende. For medarbejdere med løn under ferie bliver 

oplysningerne indberettet i forbindelse med feriepengeopgørelsen ved fratrædelse. 

 

Indberetningen skal ske for virksomheder, der afregner feriepenge via FerieKonto eller 

anden feriekasse, eller hvis virksomheden beholder feriepengene og selv administrerer 

udbetalingen. Der er i denne opdatering lavet ny funktionalitet til indberetning til 

FeriePenge.dk. 

 

For virksomheder, der indberetter til ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister) skal der 

ikke foretages nogen systemtilretninger, da ACF videregiver de indberettede oplysninger til 

FeriePenge.dk. 

 

Formålet med Feriepenge.dk er bl.a. at give lønmodtageren et samlet overblik over 

feriepenge fra eksempelvis flere arbejdsgivere på Borger.dk.  

Læs evt. mere på www.feriepenge.dk. 

 

Med den nye funktionalitet er det vigtigt at være opmærksom på, at det fremover alene 

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

der bliver styrende for om medarbejderen programmæssigt opfattes som en medarbejder 

med FerieKonto. Det gælder for medarbejdere med feriegodtgørelse, og har betydning for 

dannelsen af bestemte faste lønarter (fast lønart 111 eller 112).  

Det vil sige, at hvis der i afsnit 5632 er markeret 'ja' til FerieKonto vil fast lønart 112 blive 

dannet – uanset om medarbejderens feriepengekode er 3 eller 5. 

Hvis der i afsnit 5632 er markeret 'nej' til FerieKonto vil fast lønart 111 blive dannet – 

uanset om medarbejderens feriepengekode er 3 eller 5. 

http://www.feriepenge.dk/


Hvis du i samme lønfirma har medarbejder med feriepengekode 5, som afregnes til 

FerieKonto og andre medarbejdere med feriepengekode 3, hvor I selv administrerer 

feriepengene, vil vi derfor anbefale, at medarbejderne deles op i hver sin overenskomst og 

undernr. i afsnit 5632. Det gør det muligt at markere 'ja' til FerieKonto for nogle, og 'nej' til 

andre. 

Ref.: 00280794 

   

 Mere fleksibelt opsæt til ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister)  

 Der er nu mulighed for at udelukke medarbejdere af indberetningen til ACF i lønfirmaer, 

hvor andre skal indberettes til ACF. 

Det kan være aktuelt, hvis der i samme lønfirma er medarbejdere under en overenskomst, 

der skal indberettes til ACF og andre medarbejdere under en anden overenskomst, der ikke 

skal indberettes til ACF. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 vil der i forbindelse med 

konverteringen af denne opdatering pr. overenskomst og undernr. bliver indsat MO- og FO-

kode fra afsnit 5000, hvis felterne i afsnit 5632 er tomme. Dette gøres for ikke at ødelægge 

nuværende opsæt hos kunder, der indberetter til ACF. 

 

Hvis der ikke skal indberettes til ACF for nogle medarbejdere i et lønfirma, vil de blive 

udeholdt af ACF-filen, hvis man i afsnit 5632 for deres overenskomst og undernr. sletter 

MO- og FO-koden. 

Ref.: 00280794 

   

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Medarbejderoverblik over poster. 

Der er lavet et overbliksbillede til medarbejderen, hvor man for den viste kalenderperiode 

kan se, hvilke forskellige typer posteringer, der er registreret på for hver dag. 

Der vises desuden en total pr. dag og en total på typen. 

Overblikket kaldes via knappen "Overblik", og det er muligt at printe resultatet via et 

printikon. 

Teksten på registreringen som fremgår af overblikket findes i (5190) "Vedligehold af 

projekter". Hvis feltet "Beskrivelse" er udfyldt benyttes denne, ellers benyttes teksten fra 

"Nøglefelt 1". 

 

Lederen har også adgang til at se det samme overblik for den enkelte medarbejder. Det 

gøres under knappen "Mine medarbejderes tid", hvor der på linjen med medarbejderen er 

kommet en ny funktion "Vis overblik". 

 

Lederoverblik over medarbejderes poster. 

Der er lavet et overbliksbillede til lederen, hvor man for den viste kalenderperiode kan se, 

hvilke typer posteringer ens medarbejdere i afdelingen har registreret. Det vises sum for 

kalenderperioden for den enkelte medarbejder, en sum for alle medarbejdere og en sum for 

typen, der er registreret på. 

Overblikket kaldes under "Mine medarbejderes tid", hvor der under hver afdelingsfane er 

kommet en ny funktion foroven "Vis overblik" (ved siden af "Godkend alle"). Det er muligt 

at printe resultatet via et printikon. 

 

Teksten på registreringen som fremgår af overblikket findes i (5190) "Vedligehold af 

projekter". Hvis feltet "Beskrivelse" er udfyldt benyttes denne, ellers benyttes teksten fra 

"Nøglefelt 1". 

Ref.: 00215370 

 



Mulighed for hurtigopret 

Der er kommet en funktion til oprettelse af poster via ny knap "Hurtigopret". Brugeren kan 

her opbygge en liste over de typiske typer, der registreres på. Listen bliver gemt, og kan 

dermed kaldes dag for dag. Kun de typer, hvor der tastes timer, bliver oprettet på dagen. 

Forudvalgte typer kan fjernes igen fra listen, hvis de ikke længere ønskes anvendt. 

Ref.: 00215370 

 

Mulighed for decimaler i valgfrie inddata 

Der er givet mulighed for i registreringen at kunne indtaste decimaler i valgfrie inddata. Det 

er eks. aktuel, hvis man ønsker at benytte 'antal' i valgfrie inddata. 

Ref.: 00265074 

  

 Denne opdateringen indeholder følgende rettelser: 

  

 ASPECT4 HRM apps 

 Det er nu muligt at benytte apps for brugere uden lønbiblioteket i deres biblioteksliste. 

Ref.: 00286385 

  

 ASPECT4 HRM Tidsregistrering 

 Der er rettet en fejl, hvor dagssedlen og kalenderen ikke blev opdateret med det samme, 

hvis man bladrede en måned frem/tilbage i kalenderen og foretog en registrering. Posten 

blev dog gemt, og kunne ses, hvis man bladrede frem/tilbage en gang mere. 

  

 (5113) Lønarters vedligehold 

 I bestemte situationer kunne man opleve ikke at kunne se, hvad man tastede i et felt  - 

eks. konteringslinie. Det skyldes, at der teknisk set ikke var fokus i feltet. Det er rettet. 

Ref.: 00224122 

  

 (5120) Vedligehold medarbejderstamkort 

 Det er nu muligt at få vist en liste (F4) over mulige koder på feltet "SH-kode" (MSH). 

Ref.: 00240557 

   

 (5130) Posteringsindtastning 

 Ved simulering af lønberegningen bliver der nu vist korrekte lønartstekster på afledte 

lønarter. Det gælder eks. systemlønarterne 3550, 3560, 3565 og 3566 i forbindelse med 

fratrædelsesgodtgørelse. 

Ref.: 00265814 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Beregningsregel 5003 (beløb = saldo * sats1 / 100 * -1) er udvidet til at kunne foretage 

kontrol op i mod en saldo år-til-dato. Det kan eks. benyttes i forbindelse med 

Kompetencefonde.dk for at sikre, at der ikke bliver beregnet mere end et årligt 

maksimumbeløb pr. medarbejder. I afsnit 5576 angives for lønarten, hvilken saldo 

maksimum skal kontrolleres op i mod. På lønarten i (5113) "Lønarters vedligehold" angives 

maksimumbeløbet i sats2. 

Ref.: 00248091 

 

Ved dannelse af lønsedler til eBoks, er der nu i programmet givet mulighed for kald af 

specialtilretninger til funktionen. 

Ref.: 00246263 

 

Der er nu mulighed for at overføre til eBoks via sikret linje (SFTP). 

  



 (5205) Bogføring af kørselsjournal 

 Hvis der benyttes XML-bogføring, og der importeres kontoplan, hvor kontrolkoden i 

dimensioner er 3 eller 4, bliver afsnit 5256 nu opsat korrekt. 

Ref.: 00279742 

  

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

 På totalbilaget til visning af indberetninger til SKAT bliver der nu vist korrekt fortegn, så 

negative indberetninger synliggøres. 

Ref.: 00289951 

 

Kommunikationen til SKAT er overgået til Sterling File Gateway (SFG) 

Ref.: 00251243 

  

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

 Nu forsvinder markeringen af en udvalgt medarbejder, når tilbageførslen igangsættes. 

Ref.: 00264666 

 

Hvis man forsøger at starte en kørsel flere gange, vil der nu komme en fejlmeddelelse i 

stedet for programfejl. 

Ref.: 00286015 

 

Det er ikke længere muligt at tilbageføre de samme poster flere gange. Hvis en hel journal 

allerede er tilbageført, vil den ikke længere fremgå af oversigten. Hvis enkelte 

medarbejdere på en journal allerede er tilbageført, vil de ikke længere fremgå af 

medarbejderoversigten på journalen. 

Ref.: 00275761 

  

 (5250) (DK) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der beregnes firmapension af feriepenge, vil der nu også blive dannet en overførsel, 

selvom overførselssaldoen er oprettet personligt på andre medarbejdere. 

Ref.: 00288613 

  

 (5301) Spørge på kørselsjounal 

 Når der på klienten vælges 'Vis journal' bliver værdien for opsummeringsperioden nu vist. 

Ref.: 00262887 

  

 (5390) Dokumentationsliste 

 Nu bliver der læst korrekt historikbibliotek, så det er muligt at godkende historikposter. 

Ref.: 00296369 

  

 (5721) Medarbejdervedligehold cockpit 

 På fanen med (5123) "Overførsler" bliver der nu også vist stepping stones i ribbon foroven. 

Ref.: 00108695 

  

 (5985) Overførsel af fraværsposter 

 Der kunne i nogle tilfælde komme en fejltekst om at fraværstimer var lig 0 på grund af 

helligdag/fri. Posten var dog overført korrekt til posteringsjournalen. Det er rettet så 

fejlteksten ikke forekommer. 

Ref.: 00292066 

  

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).   

      

  
Opsæt til FeriePenge.dk 

 

OBS! Virksomheder, der indberetter til ACF skal ikke foretage dette opsæt. 

 

Opsættet skal foretages seneste inden første lønkørsel for optjeningsåret 2014. Opsættet 

kan dog foretages i god tid, da eIndkomst allerede kan modtage de nye indberetninger 

efter 11. november selv om optjeningsåret er 2013.  

 

Hvis du allerede indberetter til FerieKonto via eIndkomst. 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 skal du pr. overenskomst og 

undernummer angive FerieKonto's se-nr. (33088566) i det nye felt "SE-nr. 

feriepengeudbetaler". 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5282 skal der for lige år (0) oprettes ny 

typenr. 209 med felt 68 kodeværdi = 0. 

Angiv følgende: 

ASPECT4 feltnavn som indeholder værdien til kodeangivelse = 5632FERUDB 

Kort tekst = Ferieudb. 

Lang tekst = Feriepengeudbetaler 

Øvrige felter udfyldes ikke. 

 

Kopier derefter opsættet til ulige år (1). 

 

I (5114) "Vedligehold af saldi" kan du evt. tilrette saldoteksten for nedenstående saldi. I 

EG's basis vil vi fremover kalde dem følgende, da de nu også benyttes til andre ordninger 

end FerieKonto: 

Saldo 124 "Nettoferiepenge via eIndkomst". 

Saldo 125 "Feriedage via eIndkomst". 

 

 

Hvis du indberetter til anden feriekasse end FerieKonto eller selv administrerer 

udbetalingen af feriepenge. 

Det følgende opsæt skal foretages både i lønfirmaer, hvor der er medarbejder med 

feriegodtgørelse og i lønfirmaer, hvor der er medarbejdere med løn under ferie. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 skal du pr. overenskomst og 

undernummer i det nye felt "SE-nr. feriepengeudbetaler" angive se-nr. for, hvem der 

udbetaler feriepengene. Det kan være virksomheden selv eller en feriekasse. 

Der findes en oversigt over mulige feriekasser på www.feriepenge.dk. Hvis jeres feriekasse 

ikke fremgår af listen, bør I kontakte feriekassen og bede dem tilmelde sig hos 

FeriePenge.dk. Kun feriekasser, der fremgår af listen bliver accepteret ved indberetningen 

via eIndkomst. 

http://www.feriepenge.dk/


  

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5282 skal der for lige år (0) oprettes ny 

typenr. 209 med felt 68 kodeværdi = 0. 

Angiv følgende: 

ASPECT4 feltnavn som indeholder værdien til kodeangivelse = 5632FERUDB 

Kort tekst = Ferieudb. 

Lang tekst = Feriepengeudbetaler 

Øvrige felter udfyldes ikke. 

 

Kopier derefter opsættet til ulige år (1). 

 

Det følgende opsæt skal kun foretages i lønfirmaer, hvor der er medarbejdere med 

feriegodtgørelse. 

 

I (5114) "Vedligehold af saldi" oprettes ny saldo 124 "Nettoferiepenge via eIndkomst" og ny 

saldo 125 "Feriedage via eIndkomst". 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5950 oprettes ny linje med startciffer 12, 

felterne med fast værdi skal være 0. 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 oprettes nedenstående lønart 

I (5113) "Vedligehold lønarter" oprettes ny lønart 3538 "Indberet ferie via eIndk.  FGG". 

Beregningsregel = 1000 

Konteringslinje = 0 

Inddata 

Nr. Kode Udskr. 

3 'Beløb' 0 0 'Udskrives ikke' 

1 'Timer' 0 0 'Udskrives ikke' 

2 'Antal' 0 0 'Udskrives ikke' 

10 'Afdeling' 9 99 'Komprimering' 

11 'Akkordnr.' 9 99 'Komprimering' 

12 'Normtidsnr.' 9 99 'Komprimering' 

13 'Ordrenr.' 9 99 'Komprimering' 

 

Saldi 

Nr. Saldo 



3 'Beløb' 124 

2 'Antal' 125 

 

Udskriftskode på lønseddel = 2 (ingen udskrift) 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5960 ændres linjen med startciffer 11. 

På linjenummer 1 angives lønart 3538.  

  


Mulighed for kontrol på årligt maksimumbeløb 

Hvis der bliver beregnet beløb til Kompetencefonde.dk på lønart 3606 "Kompetencefonde  

T" er det muligt at angive et årligt maksimumbeløb. Derved kan man sikre, at der ikke 

bliver beregnet mere end det årlige beløb, som man ellers godt kan risikerer for 

timelønnede. 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5576 angives på lønart 3606 

"Saldonummer til kontrol" = 548. I (5113) "Vedligehold lønarter" vælges 'Satser' på lønart 

3606. I sats2 angives det årlige maksimumbeløb, som varierer fra overenskomst til 

overenskomst.  

      

 
Opsæt eBoks til SFTP 

Stop og start ABC serveren via (0653) 'Oversigt over serveropstarter'. 

I ABC-applikationen skal der foretages en ændring under "Dokumentopsæt". 

Vælg *NODOC 

Vælg FIL 

Vælg EG405.EBOKS.PAYSLIP 

Under fanen "Serveroplysninger" skal der i "Type" øverst markeres i 'Secure FTP' 

Gem ændringen. 

  

Systemtekniske specifikationer  

      

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

 Feltet PA01N1 i LØNSTAT1 bliver sat til '1' når posterne er tilbageført. 

Ref.: 00275761 

  

   EG5150RH Organisationsdiagram 

Rettet som følge af ændring i ASPECT4 Clienten. 

Hvis det er en "tom" afdeling, skal noden vises som expanded. 

      

 getAbsence_5 

 Nu bliver decimaler i en registrering håndteret korrekt i UDF'en. 

Ref.: 00279210 

  

 EA5351RA 

 Hvis programmet kaldes med ACF uden om lønkørsel og feriepengeopgørelser, vil der nu 

ske override til member. 

Ref.: 00260259 

  

 LØNTRNP2 

 Triggerprogrammet initerer nu korrekt således at TBNR ikke overskrives af værdien fra 

første record i LØNTRNP2 til posteringsjournalen. 

Ref.: 00276364 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 



 


