
ASPECT4 HRM

Releaseniveau 4.8.01
Opdatering 129609 Frigivet pr. 28/4-16

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.8.01, og forudsætter, at niveau 4.7.02 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 i ét 
lønfirma.

Indhold 

Opdateringen indeholder følgende ny funktionalitet:

Specifikation af overført ferie ved indberetning til ACF (eferiekort.dk)
Lønmodtageren skal på Feriepengeinfo kunne se, hvor meget ferie, der er overført. Derfor er der 
lavet en ny funktion til indberetning til ACF, så dette kan specificeres og videresendes til 
Feriepengeinfo. 
Samtidig bliver feriekortene hos ACF ajourført, således at det aktuelle feriekort også indeholder 
oplysningerne for overført ferie. Det betyder at eks. feriekortet for 2015 skal indeholde både ferien 
optjent i 2015 og evt. overført ferie optjent i 2014. Restferien på feriekortet for 2014 bliver i den 
forbindelse nulstillet.

Der er lavet en ny applikation 5251 'Overførsel af ferie'. Den oprettes for den aktuelle periode- og 
kategorikode. Dernæst angives til hvilket ferieoptjeningsår, der ønskes overført ferie. På 
nuværende tidspunkt vil det være ferieoptjeningsåret 2015 man ønsker at overføre ej afholdt ferie 
til. Man kan også vælge, om man ønsker dannet en lønseddel.
Kørslen igangsættes med "Start kørsel" (F16). Den kan efterfølgende ses i (5301) 'Spørge på 
kørselsjournaler'. Den kan annulleres som en almindelig lønkørsel, men ellers godkendes den og 
der dannes/sendes filer til ACF i (5210) 'Send/vedligehold SKAT opl.'.

Den nye applikation danner en postering på en ny lønart 3522 "Overførsel af ferie ACF" (fast lønart 
115) på restferien for året før. Den nye lønart tæller op i to nye saldi: 
Saldo 162 "Netto overførte feriedage til ACF" (fast saldo 172) og saldo 163 "Netto overførte 
feriepenge til ACF" (fast saldo 173). Saldiene bliver opdateret i det ferieår, der overføres til.
Saldiene skal udelukkende bruges til at dokumentere på feriekortet til ACF, hvor meget ferie, der 
oprindeligt blev overført. 
Der slettes ikke noget i de sædvanlige feriesaldi i systemet. Her ligger restferien stadig år-for-år, 
og der registreres stadig afholdt ferie på de sædvanlige ferielønarter - ældste ferie udbetales først.

Fremgangsmåde ved indberetning af overført ferie til ACF:
1. Sørg for at formalia er i orden i henhold til Ferieloven § 19 (som hidtil)
2. Nulstil restferie, der ikke skal overføres, med (5279) 'Overfør/nulstil ferie/feriefridage'.
3. Overført restferie til aktuelt feriekort med ny applikation (5251 'Overførsel af ferie') som 

beskrevet ovenfor og send filer til ACF. Se installationsaktiviteter efter indlæsning for 
oprettelse af ny lønart og nye saldi.

Ref.: 00552070

Opdateringen indeholder følgende rettelser:

(5200) Lønkørsel
Der er rettet en fejl, der gjorde at komprimering af lønarter ikke var konsekvent.
Ref.: 00548469

Lønart 3541 "Feriedage afholdt/afskr. FGG" (fast lønart 133) opdaterer nu ikke feriekortet 
(LØNFERT1). Det skyldes, at lønart 8946 "Ferietimer afh. 1/5 – 31/12 FGG" (fast lønart 137) og 
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lønart 8947 "Ferietimer afh. 1/1 – 30/4 FGG" (fast lønart 138) nu danner antal, der opdaterer 
feriekortet. Der ville derfor ske dobbelt opdatering af afholdt ferie.
Ref.: 00572819

(5279) Overfør/nulstil ferie/feriefridage
Hvis man nulstiller ej afholdt ferie for medarbejdere med feriegodtgørelse, vil lønart 3543 "Nulstil ej 
afholdt ferie FGG" (fast lønart 139) nu danne et restferiekort, og dermed en EFK-fil (feriekortfil) til 
ACF. Det betyder, at det nulstillede ferie i lønsystemet også bliver nulstillet hos ACF.
Ref.: 00202060

Opdateringen indeholder følgende rettelser for landekode 'NO' – Norge.

Endringer/rettinger til A-ordningen (NO)
Se installationsaktiviteter efter indlæsning.

(5156) Vedligehold af fravær
Nu bliver der taget højde for røde dage ved brug af F15 'Timer' og F18 'Dage'.
Ref.: 00575707

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. Der 
skal kun konverteres i ét lønfirma.

�
 Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbibliotek (typisk EGPGM 
– tjek evt. librarylisten). 

�
 Der medsendt autorisationer til funktionsgruppen EG1 for ny applikation (5251) 'Overførsel af 
ferie'. Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, skal disse tilknyttes applikationen i (0128) 
'Appl.opsæt.'.

�

�
Hvis der skal indberettes overført ferie til ACF (eferiekort.dk), skal følgende oprettes:

Vælg (5114) 'Vedligehold af saldi'.
Opret saldo 162 "Netto overførte feriedage til ACF". Godkend med F16.
Opret saldo 163 "Netto overførte feriepenge til ACF". Godkend med F16.

Vælg (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' og afsnit 5950 'Saldonumre på faste saldi'.
Revider linjen med startciffer 17.
På linjenummer 2 angives 162 og på linjenummer 3 angives 163.

Vælg (5113) 'Vedligehold af lønarter'
Opret lønart 3522 "Overførsel af ferie til ACF"
Beregningsregel = 1000
Konteringslinje = 0
Inddata:
Nr. 2 'antal' kode 0 'inddata kan indtastes' udskr. 1 'udskrives i antalskolonne'
Nr. 3 'beløb' kode 0 'inddata kan indtastes' udskr. 4 'udskrives i beløbskolonne'

Saldi:
Nr. 2 'antal' og saldo 162
Nr. 3 'beløb' og saldo 163

Udskriftskode på lønseddel = 0 (eller 1, hvis der ønskes lønseddel i appl. 5251)

Vælg (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' og afsnit 5960 'Faste lønarter'.
Revider linjen med startciffer 11.
På linjenummer 5 angives 3522.

�
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�
Appl. 5099, avsnitt 5700:

�
Altinn: 
Profiler, roller og rettigheter, velg Avanserte innstillinger og registrer mobilnummer:

�
Systemtekniske specifikationer 

Nye UserDefinedFunction (UDF):
GetAKKBalanceForYear_5
Se hjælpen til 'UDF' for beskrivelse og parametre.

Følgende gælder for landekode 'NO' – Norge:
Appl. 5227.
Nye beregningskoder kan benyttes (felt MC01A1):
- Godstransport på vei (verdi='3')
- Sektor unntatt aktivitet (verdi='2')

ArbeidsforholdsID, felt MA11N1 benyttes

Appl. 5228
Hente tilbakemelding via SMS, og legger filen direkte ut på IFS
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Appl. 5229
  Endret slik at den benytter appl. 0225 til skriverstyring

Med venlig hilsen 
EG A/S
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