
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.4.01 

Opdatering 58669 frigivet pr. 13/6-14 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.4.01, og forudsætter, at niveau 4.3.04 

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: 

  

 (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 

 Det er nu muligt at medsende ekstra oplysninger til informationsmodtagere. Det drejer sig 

om recordtype 01 felt 16 og recordtype 10 felt 14. Felterne skal i første omgang benyttes 

til indberetning af ansættelsesforhold og produktionenhedsnummer (P-nummer) til 

PensionDanmark. 

Ref.: 00366399 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 App'en Mine data 

 Ved opdatering af data bliver der nu taget højde for at lønbibliotektet ikke er med i 

bibliotekslisten. 

Ref.: 00348419 

  

 ASPECT4 Tidsregistrering 

 Det er nu muligt for lederen at se medarbejdernes rest ferie, rest feriefridage, rest 

afspadsering og kørte kilometer. 

Ref.: 00112109 

 

Ved hurtigoprettelse af tidsregistreringsposter bliver funktionskoden nu overført til exit-

program. Exit-programmet benyttes i forbindelse med ekstra valideringer, som nu også vil 

blive udført ved hurtigoprettelse. 

Ref.: 00351952 

  

 (5134) Import af lønposteringer (fra regneark) 

 Denne applikation kan nu håndterer at stiangivelsen for regnearket, er defineret med VAP-

angivelsen (Virtuel ASPECT4 PARTION, %A4% for ASPECT4). 

Ref.: 00355625 

  

 (5175) Efterbetalinger 



 Der er rettet fejl i beregning af om den enkelte medarbejder er ansat i reguleringsperioden. 

Ref.: 00357976 

  

 (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 

 Det er ikke længere et krav, at der skal være en overførsel til Nets for at der kan dannes 

overførsel til anden transportør. 

Ref.: 00339650 

  

 (5206) (DK/NO) Overfør oplysninger til PBS 

 Nu går dannelsen af udskriften af PBS-poster ikke i fejl, hvis der ikke findes noget til 

overførsel (der ikke findes et member). 

Ref.: 00340144 

  

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

 Der vil kun ske indberetning til ACF, hvis der er tilknyttet en MO-/FO-kode på den enkelte 

medarbejder.  

Ref.: 00342495 

 

Hvis den første medarbejder, der behandles ikke skulle indberettes til ACF, blev 

efterfølgende medarbejdere heller ikke indberettet, selv om de skulle til ACF. Det er nu 

rettet.  

Ref.: 00346413 

 

Ved indberetning af ferieoplysninger via eIndkomst, er der ændret i rækkefølgen i dannelse 

af oplysninger. Dette er af hensyn til kontrollen for, hvorvidt oplysningen om 

feriepengeudbetaler skal med i indberetningen. 

Ref.: 00331033 

 

Hvis der tilbageføres flere medarbejdere i samme indberetning, vil der nu være en unik 

indberetningsident for hver medarbejder. 

Ref.: 00339130 

  

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

 Hvis der i en tilbageførsel er poster til opsummering i forskellige år, bliver disse nu 

opsummeret i korrekt år. 

Ref.: 00335319 

  

 (5216) Indlæs nye skattekort 

 Denne applikation kan nu håndterer at stiangivelsen for filen med eSkattekort, er defineret 

med VAP-angivelsen (Virtuel ASPECT4 PARTION, %A4% for ASPECT4). 

Ref.: 00355625 

  

 Nedenstående rettelser gælder kun for landekode 'NO' (Norge): 

  

 (5215) Skattekort  

 Rettelse i forbindelse med elektroniske skattekort. 

  

 (5263) Indberetning til medarbejderregister 

 Nu bliver der ikke medtaget ansættelser frem i tiden. 

  

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). 

  

  
Flere oplysninger i informationsoverførslen til PensionDanmark 

Nedenstående opsæt er kun nødvendigt, hvis der overføres til PensionDanmark.   

 

Der er på medarbejderstamkortet taget et nyt felt "Ansættelsesforhold" (HA03A2) i brug til 

angivelse af ansættelsesforhold. Tilføj feltet på stamkortet: 

 Vælg (0125) 'Variabelt opsæt pr. bruger'. 

 Tjek først om der ligger opsæt på blank sprogkode og appl. 5120. Hvis der under 

denne udvælgelse ligger opsæt pr. brugernavn, er det dette, der skal revideres. 

 Hvis der ikke ligger opsæt pr. brugernavn, tjekkes om der i stedet er opsæt pr. 

benyttede sprogkoder (sprogkoder kan ses på brugernavnet i (0110) 'Vedligehold 

autorisationer'). I givet fald er det dette opsæt, der skal revideres. 

 Hvis der heller ikke ligger opsæt pr. benyttede sprogkoder, vælges sprogkode 0. 

 Tilføj (F6) feltet "Ansættelsesforhold" (HA03A2) og tildel et sekvensnr. for placering i 

forhold til de øvrige felter. Koden for "Opr." og "Ændr." skal stå til 1. I kolonnen med 

"Type" angives 'L'. På 5250-emuleringen (sort/grøn skærm) skal cursoren placeres i 

kolonnerne og der trykkes 'enter' for at vedligeholde koden. 

 

Foretag ovenstående opsæt på lignende vis for (5320) 'Spørge på medarbejderstamkort' og 

evt. (5420) 'Udskrift medarbejderstamoplysninger'.   

 

I (5120) 'Vedligehold medarbejderstamkort' angives på medarbejderne kode for 

ansættelseforholdet i det nye felt. Aktuelle koder kan ses i hjælpen (F1) til feltet. 

 

I (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' afsnit 5470 tilrettes opsættet for 

PensionDanmark. På side to er tilføjet to nye linjer "Record 01 Frit felt" (felt 16) og "Record 

10 Frit felt" (felt 14). Angiv '1' i begge felter. Se evt. hjælpen (F1) til felterne. 

Indberetningen til felt 16 (ansættelseforhold) hentes fra det nye felt på stamkortet. 

Indberetningen til felt 14 (produktionenhedsnummer) hentes fra nummeret tilknyttet 

medarbejderens arbejdssted i afsnit 5260.  

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 

 Periode- og kategorikoden føres nu med over i kontrolprogrammet. 

Ref.: 00339650 

  

 (5673) Gendan fil til eIndkomst (konsulentværktøj) 

 Ved gendannelse af en indberetning fra en feriepengeopgørelse (appl. 5250), bliver 

feriepenge nu dannet tidligere. Dermed bliver kontrollen på om der skal medsendes 

oplysninger om feriepengeudbetaler korrekt. 

Ref.: 00335310 



  

 Ændring til triggerprogram: 

 På grund af seneste ændring, hvor der angives prefix til LØNARTT1 blev felterne i 

datastrukturen wart01 ikke initieret. 

Ref.: 00331063 

  

 (5301) Spørge på kørselsjournaler 

 Anvendelse af feltet MARB fjernes i forbindelse med F19 (næste kørsel) og F20 (forrige 

kørsel), da værdien af medarbejdernummeret findes i WMED. Ellers kunne der opstå dump. 

Ref.: 00358963 

  

 

   

Posteringer tilføjes gammel posteringsjournal 

Hvis der findes flere posteringsjournaler med samme membernavn, er det journalen med 

laveste nummer der bliver fundet, og denne journal vil oftest være slettet tidligere. Derfor 

oprettes posterne til forkert posteringsjournal. 

Hvis både member og posteringsjournalnummer er angivet, benyttes værdierne nu direkte.    

Ref.: 00364529                                                                      

      

 Program EA5M00RA 

 Teknisk rettelse i forbindelse med Apps. 

  

 Nedenstående rettelse gælder kun for landekode 'NO' (Norge): 

  

 Program EA5371RA 

 Rettelse i IFS-fil i forbindelse med elektroniske skattekort. 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


