
  
      
ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.4.02 
Opdatering 123818 frigivet pr. 21/11-14 
      
  Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.4.02, og forudsætter, at niveau 4.4.01 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 rettelser: 
    
  App'en Mine data 
  Ved vedligehold af data tages der nu højde for, at filer ikke findes i brugerens biblioteksliste. 

Ref.: 00392385 
    
  (5200) Lønkørsel 
  Beregning af ATP bliver nu alene aktiveret, hvis det på medarbejderens stamkort er angivet, 

at der skal beregnes ATP (MATP), og der er timer til grundlag for ATP (FSL016). Tidligere var 
det også et krav at medarbejderen var ansat i lønperioden. Det er ikke længere tilfældet. 
Ovenstående betyder bl.a., at der vil blive beregnet ATP til en fratrådt medarbejder ved 
efterbetaling i en senere lønkørsel. Vi gør opmærksom på, at det kan give udfordringer for 
medarbejderen, da der kan blive indberettet løntimer i en periode, der måske kolliderer med 
en evt. udbetaling fra A-kasse eller anden offentlig ydelse. SKAT forslår derfor, at man laver 
efterbetalingen med et datointerval for samme, relevante lønperiode, som efterbetalingen 
vedrører. Dermed kan A-kassen og andre se, at efterbetalingen vedrører ansættelsen. 
Ref.: 00262997 
  
Hvis man på medarbejdere med feriegodtgørelse registrerer afholdt ferie i timer, bliver 
feriekortoplysningerne (filen LØNFERT1) nu ajourført. Det er lønart 3541 "Feriedage 
afholdt/afskr. FGG" (fast lønart 133), der er tilføjet i ajourføringen. 
Ref.: 00391030 

    
  (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 
  I forbindelse med ekstra oplysninger til informationsmodtagere, bliver recordtype 01 felt 16 

nu placeret korrekt i filen. Oplysningen benyttes i første omgang til indberetning af 
ansættelsesforhold til PensionDanmark. 
Ref.: 00366399 
  
Hvis der benyttes "anden transportør", er det ikke længere et krav, at der skal være mindst 
én overførsel via Nets. Koden for, om PBS er oprettet på kørselsjournalen, bliver derfor nu 
også sat, selvom der kun er poster til anden transportør. 
Ref.: 00339650 

    
  (5214) Tilbageførsel af lønseddel 
  Hvis der i en tilbageførsel indgår lønarter med beregningsregel 1016 (opsummering i sidste 

års tal) eller 1017 (opsummering i forrige års tal), vil posterne nu blive tilbageført med 
korrekt årstal i henhold til feltet "Operationsnr./normtidsnr." (POPR) på den oprindelige 
post. 
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Ref.: 00392271 
  
Hvis man først har valgt "Tilbagefør medarbejder" og fortryder (F3) for derefter at vælge 
"Tilbagefør journal", bliver medarbejderne i journalen nu tilbageført.  
Ref.: 00406979 
  
Hvis man benytter samme lønbibliotek for flere firmaer, og der er sammenfald i 
kørselsjournalnumre, bliver der nu kun vist medarbejdere fra journalen i det aktuelle firma, 
når man vælger "Tilbagefør medarbejder". 
Ref.: 00406979 

    
  (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 
  
Når der indberettes til ACF, bliver restferie-felterne nu udfyldt i forbindelse med et 
hovedferiekort.  
Ref.: 00384777 
  
Nu bliver der dannet indberetning af eFeriekort til ACF,  selvom den sidste medarbejder i 
kørslen ikke skal indberettes til ACF. 
Ref.: 00378165 

    
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). 

      

� 
Som beskrevet er forudsætningen for beregning af ATP ændret. Det slår automatisk 
igennem på medarbejderandelen. For at der også skal blive beregnet firmaandel på 
medarbejdere, der ikke er ansat (og øvrige forudsætninger er opfyldt), skal der rettes en 
kode på lønarten. 
I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" vælges 'Ber.regel Ref./bilønart' på lønart 
3510 "ATP firmabidrag". 
Ret koden "Medtag autopost for fratrådte" til '1'. 

      

� 
Hvis der i årets løb (2014) er kørt feriepengeopgørelse på fratrådte medarbejdere med 
feriepengekode 4 (ferie med løn) – 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, 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. 

    
Systemtekniske specifikationer  
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  (5202) Dan finansposter inden godkendelse 
  I program EG5202RV er feltet w03flt nu defineret til 15,0. 

Ref.: 00405263 
    
  (5214) Tilbageførsel af lønseddel 
  Hvis der udvælges flere medarbejdere under 'Tilbagefør medarbejder" bliver 

sekvensnummer (PSEKV) ikke længere nulstillet for hver medarbejder.   
Ref.: 00399377 

    
  (5674) Gendannelse af udskrifter/data 
  Applikationen er et konsulentværktøj, og er nu udvidet til at kunne gendanne restferiekort 

fra kørselsjournalen.  
      
   Program EG5606RG 
  Programmet er ændret til at anvende centurySplit_5 til test af århundrede. 

Ref.: 00404474 
    
  Triggerprogrammer 
  Det er ændret, så triggerprogrammer håndteres korrekt ved OS/400 niveau 7.2. 

Ref.: 00406656 
    
  Program EA5351RA 
  Der kunne opstå loop i programmet ved indberetning af feriekort til ACF. 

Ref.: 00390612 
      

Med venlig hilsen  
EG A/S 
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