
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.6.01 

Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 

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 ny funktionalitet:  

      

   Import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo   

   Nedenstående gælder kun virksomheder, der IKKE benytter FerieKonto og heller IKKE 

benytter eFeriekort (ACF). 

 

Det er nu muligt at importere ferieanmodninger fra Feriepengeinfo til en posteringsjournal. 

 

På Virk.dk/Feriepengeinfo skal du først downloade de anmodninger, der er kommet fra 

medarbejderne. Hvis nogle af anmodninger skal afvises, skal det ske inden de øvrige 

anmodninger downloades. Den download'ede fil navngives "Anmodninger*.csv", hvor * kan 

erstattes af andre tegn. Filen placeres på IFS'en i folderen /ASPECT4/Inbox/HRM/Import. 

 

Importen sker i (5134) "Import af lønposteringer". På posteringsjournalen vælges 'Overfør 

regneark' og der vælges derefter ABC-profilen "POSTER.FROM.FERIEPENGEINFO". Der 

dannes en kvitteringsliste via DocManager, der viser, hvor mange poster der er indlæst, 

samt hvor mange der evt. er afvist med en tilhørende forklaring. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" er der lavet et nyt generelt register afsnit 5931 

"Lønarter til import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo". I dette afsnit er alle p.t. 

kendte anmodningsårsager fra Feriepengeinfo oprettet, og der er angivet på hvilken lønart 

posten ønskes importeret til posteringsjournalen. Vi har i opsættet angivet lønart 8949 

"Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33) på de fleste anmodningsårsager. Desuden er 

der på nogle af anmodningsårsagerne angivet en kode for udbetalingsformål. Koden bliver 

gemt på statistikposterne fra lønkørslen, og kan evt. benyttes i en query, hvis du på et 

tidspunkt  ønsker at se ferieposter med bestemte udbetalingsformål. 

Opsættet kan laves forskelligt for koncern, firma, anmodningsårsag og feriepengekode. Se 

evt. hjælpebeskrivelse til afsnit 5931. 

 

Med ferieanmodningen fra Feriepengeinfo følger information om både antal feriedage og 

feriebeløb, som der anmodes om udbetaling for. Der er derfor lavet en tilføjelse til 

beregningsregel 1097 (Beløb = saldo/saldo * antal ÅTD) og til beregningsregel 1098 (Beløb 



= saldo/saldo * timer ÅTD). Det betyder, at hvis beløbet er indtastet (manuelt eller via 

import fra fil) benyttes det indtastede beløb og udregningen af beløb i henhold til 

beregningsreglen sættes således ude af kraft. Øvrige kontroller på beregningsreglerne er  

ikke ændret – eks. kan der fortsat ikke udbetales flere feriepenge, end der er til rest. Hvis 

du laver en ferieregistrering, hvor du kun angiver dage eller timer, udregner 

beregningsreglerne selv beløbet som hidtil.  

 

HUSK! Der kan kun udbetales feriepenge med frigørende virkning, hvis det sker på 

baggrund af en anmodning fra Feriepengeinfo. Der er i lønsystemet ingen kontrol på, at der 

findes en anmodning fra Feriepengeinfo. Det er altså dig som lønbogholder, der har dette 

ansvar. 
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 Import af ferieanmodninger fra eFeriekort (ACF) 

   Nedenstående gælder kun virksomheder, der benytter eFeriekort (ACF). 

 

Det er nu muligt at importere ferieanmodninger fra eFeriekort til en posteringsjournal. 

 

På eFeriekort.dk skal du først downloade de anmodninger, der er kommet fra 

medarbejderne. Den download'ede fil navngives "ACF_ferieanmodning*.xml", hvor * kan 

erstattes af andre tegn. Filen placeres på IFS'en i folderen /ASPECT4/Inbox/HRM/Import. 

 

Importen sker i (5134) "Import af lønposteringer". På posteringsjournalen vælges 'Overfør 

regneark' og der vælges derefter ABC-profilen "POSTER.FROM.ACF.FERIEANMODNING". Der 

dannes en kvitteringsliste via DocManager, der viser, hvor mange poster der er indlæst, 

samt hvor mange der evt. er afvist med en tilhørende forklaring. 

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" er der lavet et nyt generelt register afsnit 5932 

"Lønarter til import af ferieanmodninger fra ACF". I dette afsnit er der oprettet et 

udbetalingsformål for almindelig ferieafholdelse (værdi = '0'). På udbetalingsformålet er 

angivet på hvilken lønart posten ønskes importeret til posteringsjournalen. Vi har i opsættet 

angivet lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33). 

Opsættet kan laves forskelligt for koncern, firma, anmodningsårsag og feriepengekode. Se 

evt. hjælpebeskrivelsen til afsnit 5932. 

Ref.: 00402674  

  

 Indberetning af afholdt ferie til eFeriekort (ACF) 

 Nedenstående gælder kun virksomheder, der benytter eFeriekort (ACF). 

 

Når der i virksomheden registreres afholdt ferie, som skal indberettes til ACF, skal 

oplysningen indeholde dato for første feriedag samt en udbetalingsårsag. Det gælder 

ferieregistreringer for fratrådte funktionærer samt ferieregistreringer for timelønnede – 

ansatte såvel som fratrådte. 

 

Dato for første feriedag angives i feltet "Dato" (PDATO) øverst på indtastningsbilledet i 

(5130) "Posteringsindtastning". Det er kun muligt at have oplysningen øverst på 

indtastningsbilledet (kaldet header), så datoen gælder for alle posteringer indtastet på 

billedet. Fra release 5 vil det også være muligt at have oplysningen på den enkelte linje på 

indtastningsbilledet (kaldet detail). Dermed kan man fra release 5 have flere 

ferieposteringer med forskellige datoer for først feriedage på det samme 

indtastningsbillede. Hvis du får ferieposterne overført fra (5156) "Vedligehold af fravær" er 

det startdatoen for fraværsposten, der bliver overført som første feriedag. 

Hvis du får ferieposterne importeret via anmodninger fra eFeriekort (ACF) fremgår datoen 



for første feriedag af anmodningen, og det er denne dato, der benyttes. 

 

Udbetalingsformålet for ferieregistreringen skal registreres i en ny inddata 32 

"Udbetalingsformål" (PSTAT) på ferielønartene (se "Installationsaktiviteter efter 

indlæsning").  

Udbetalingsformålene er defineret af eFeriekort (ACF) og angives med en kode i forbindelse 

med indtastningen. Hvis der ikke angives nogen kode (værdien er lig '0') betragtes 

registreringen som almindelig ferieafholdelse, og der bliver indberettet udbetalingsformålet 

UDB1 til eFeriekort (ACF). 

Hvis du får ferieposterne overført fra (5156) "Vedligehold af fravær" har 

udbetalingsformålet værdien '0' og bliver dermed betragtet som almindelig ferieafholdelse, 

og der bliver indberettet udbetalingsformål UDB1 til eFeriekort (ACF). 

Hvis du får ferieposterne importeret via anmodninger fra eFeriekort (ACF) har 

udbetalingsformålet værdien '0' og bliver dermed betragtet som almindelig ferieafholdelse, 

og der bliver indberettet udbetalingsformål UDB1 til eFeriekort (ACF). 

 

I forbindelse med indberetning af afholdt ferie, er beregningsregel 1098 er udvidet således 

at antal automatisk tilføjes. Antal = timer omregnet til dage. 
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 (5200) Lønkørsel 

 Som beskrevet under punktet " Import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo" er der lavet 

en tilføjelse til beregningsregel 1097 (Beløb = saldo/saldo * antal ÅTD) og til 

beregningsregel 1098 (Beløb = saldo/saldo * timer ÅTD).  

Det betyder, at hvis beløbet er indtastet (manuelt eller via import fra fil) benyttes det 

indtastede beløb og udregningen af beløb i henhold til beregningsreglen sættes således ude 

af kraft. Øvrige kontroller på beregningsreglerne er ikke ændret – eks. kan der fortsat ikke 

udbetales flere feriepenge, end der er til rest. Hvis du laver en ferieregistrering, hvor du 

kun angiver dage eller timer, udregner beregningsreglerne selv beløbet som hidtil. 

Beregningsregel 1098 er desuden udvidet således at antal automatisk tilføjes. Antal = timer 

omregnet til dage. 

Ændringen er lavet for at kunne håndtere import af ferieposter fra Feriepengeinfo samt 

indberetning af afholdt ferie til eFeriekort (ACF), men ændringen slår igennem i alle 

sammenhænge, hvor beregningsreglerne benyttes. 
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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).   
 

  

  
Dette punkt gælder kunder, der ønsker at importere fra Feriepengeinfo 

 



I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5931 "Lønarter til import af 

ferieanmodninger fra Feriepengeinfo" har vi på de fleste anmodningsårsager angivet lønart 

8949 "Afholdt ferie, fælles lønart". Lønarten blev taget i brug i starten af release 4, og den 

er meget anvendelig i denne sammenhæng, da den automatisk fører registreringen videre 

på den korrekte ferielønart. Hvis du endnu ikke har oprettet lønarten, eller du gerne vil 

læse yderligere om den, er den beskrevet i opdateringspapirerne til niveau 4.2.01 (frigivet i 

juni 2013). Hvis du ønsker at importere til andre lønarter end lønart 8949 er det muligt at 

ændre opsættet i afsnittet. Du skal blot være opmærksom på, at de øvrige ferielønarter er 

forskellige alt efter feriepengekode og afholdelsestidspunkt på året. Vi anbefaler derfor at 

lønart 8949 benyttes. 

 

I det generelle register er der enkelte anmodningsårsager vi har valgt ikke at angive lønart 

for. Det drejer sig om ANM0DAGE, OVERFOER, FERIEFOND, FLYTKONTO, FLYTUDBET. Hvad 

årsagerne dækker over, kan du læse på virk.dk/Feriepengeinfo under 'Udbetaling af 

feriepenge – Håndtering af ansøgninger – Ansøgningsårsager'. Med mindre du har en lønart 

i dit lønsystem, der kan benyttes til årsagerne, anbefaler vi, at du blot lader dem stå uden 

lønart. Hvis der kommer en anmodning med en anmodningsårsag uden lønart, vil den 

komme til at stå på kvitteringslisten som afvist i importen. Registeringen kan derefter 

håndteres manuelt. 

   

      

  
Dette punkt gælder kunder, der ønsker at importere fra eFeriekort (ACF)   

 

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5932 "Lønarter til import af 

ferieanmodninger fra ACF" har vi oprettet et udbetalingsformål og angivet lønart 8949 

"Afholdt ferie, fælles lønart". Lønarten blev taget i brug i starten af release 4, og den er 

meget anvendelig i denne sammenhæng, da den automatisk fører registreringen videre på 

den korrekte ferielønart. Hvis du endnu ikke har oprettet lønarten, eller du gerne vil læse 

yderligere om den, er den beskrevet i opdateringspapirerne til niveau 4.2.01 (frigivet i juni 

2013). Hvis du ønsker at importere til andre lønarter end lønart 8949 er det muligt at 

ændre opsættet i afsnittet. Du skal blot være opmærksom på, at de øvrige ferielønarter er 

forskellige alt efter feriepengekode og afholdelsestidspunkt på året. Vi anbefaler derfor at 

lønart 8949 benyttes. 

  

  
Dette punkt gælder for kunder, der benytter eFeriekort (ACF)   

   På de lønarter, hvor der registreres afholdt/udbetalt ferie skal inddata 32 

"Udbetalingsformål" tilføjes.  

 

I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" vælges 'Inddata' på relevante ferielønarter 

(de lønarter, du benytter til ferieregistrering for de omtalt medarbejdere). Hvis du benytter 

lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33), er det kun nødvendigt at tilføje 

inddataen på denne lønart. Oplysningen bliver automatisk videreført til øvrige ferielønarter. 

Ellers drejer det sig om følgende lønarter i EG's basis. 

8940 Feriedage afh. 1/5 – 31/12 FGG (fast lønart 17) 

8941 Feriedage afh. 1/1 – 30/4 FGG (fast lønart 34) 

8946 Ferietimer afh. 1/5 – 31/12 FGG (fast lønart 137) 

8947 Ferietimer afh. 1/1 – 30/4 FGG (fast lønart 138) 

8944 Nettoferiepenge udb. (fast lønart 159) 

 

I kolonnen 'Nr.' angives 32 'Udbetalingsformål' 

I kolonnen 'Kode' angives 0 'Inddata kan indtastes' 

I kolonnen 'Udskr.' Angives 0 'Udskrives ikke' 

 



Hvis du kalder hjælpebeskrivelsen (F1) på feltet i kolonnen 'Nr.' får du en beskrivelse af 

mulige inddata. Hvis du finder inddata 32 på listen og kalder linket til beskrivelsen af PSTAT 

kan du se, hvilke udbetalingsformål eFeriekort (ACF) har defineret. Der fremgår, hvilken 

kode du skal angive i ASPECT4 på ferieposten og hvilken gode det genererer i filen til 

eFeriekort (ACF). Du kan evt. udskrive hjælpebeskrivelsen, så du har den ved hånden, hvis 

du får brug for at angive forskellige udbetalingsformål. 

 

På de samme lønarter skal du tilføje og komprimere inddataen for posteringsdato. Der er 

for at undgå, at der kommer flere ferielinjer på lønsedlen, hvis du i samme lønkørsel på en 

medarbejder har to eller flere ferieregistreringer med forskellig dato for første feriedag. 

I kolonnen 'Nr.' angives 31 'Posteringsdato'. 

I kolonnen 'Kode' angives 0 'Inddata kan indtastes' 

I kolonnen 'Udskr.' Angives 99 'Komprimering' 

 

Hvis du indtaster ferieposterne i (5130) "Posteringsindtastning" skal du huske at angive 

dato for første feriedag i feltet "Dato" øverst på indtastningsbilledet samt 

udbetalingsformålet på linjen med registreringen. Du behøver ikke at indtaste 

udbetalingsformålet, hvis der er tale om almindelig ferieafholdelse. 

  

Systemtekniske specifikationer  

      

   Udbetalingsformål (PSTAT) på ferieposterne flyttes til feltet PA01N2 i LØNSTAT1 i 

forbindelse med lønkørslen. 

 

Ferieafholdelse bliver kun indberettet til ACF for poster på fast lønart 17, fast lønart 34, fast 

lønart 137, fast lønart 138 og fast lønart 159. Hidtil har fast lønart 137 og 138 ikke haft 

antal, da der er tale om ferieregistrering i timer. Da det er antal, der skal indberettes i filen 

til ACF, bliver der nu for beregningsregel 1098 automatisk tilsat antal. Antal = timer 

omregnet til dage. 
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I filen til ACF sættes FH-koden til FH0, hvis der ikke er dannet feriekort. Teknisk tjekkes der 

på, om der ligger en record for året i LØNFERT1 eller LØNWFKP1.  

 

I filen til ACF bliver der nu sendt 0 feriedage og 0 kr. i feriebeløb over, hvis saldiene er i 

minus. 

 

Der er medsendt to nye hjælpebeskrivelser (funktionsbeskrivelser) "ACF" og "FPINFO". 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


