
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.8.02 

Opdatering 59513 Frigivet pr. 24/5-16 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.8.02, og forudsætter, at niveau 4.8.01 

er installeret i forvejen. 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 alle lønfirmaer. 

  

Indhold  

      

 Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

  

 (5134) Import af lønposteringer 

Import af ferieanmodninger benytter nu de korrekte felter PDATE2 og PTYPE2 i stedet for 

felterne PDATO og PSTAT. 

Stylesheets er ændret til at kunne håndterer at SE-nummer ikke er medsendt. 

Stylesheets er ændret til at kunne håndterer CPR-nummer med og uden bindestreg. 

 

Stylesheet: EG405.DA.ACF.V1.4_ANMODNING.XSL, anvendes hvis punktum benyttes som 

decimaltegn. 

Stylesheet: EG405.DA.ACF.V1.4_ANMODNING komma.XSL, anvendes hvis komma 

benyttes som decimaltegn. 

Ref.: 00544248 
 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Hvis der efter installation af opdateringen til niveau 4.8.02 er registreret afholdt ferie på 

medarbejdere med feriekort, og der ikke inden er udført (5251) "Overførsel af ferie", 

kunne feriekortet for det forkerte år blive ajourført med den afholdte ferie. 

Var der eks. ferie til rest for 2014, kunne feriekortet for 2015 blive ajourført, hvor det 

burde være 2014, så længer ferien ikke er overført. Hvorvidt ferien er overført 

kontrolleres nu ved at tjekke medarbejdersaldi. Hvis der er indhold i enten saldo 162 

"Netto overførte feriedage til ACF" (FSL172) eller saldo 163 "Netto overførte feriepenge til 

ACF" (FSL173) året efter det år, hvor restferien ligger, er ferien overført. Det vil sige, at 

hvis der er restferie i år 2014, bliver de to saldi kontrolleret for år 2015. 

 

Den fejl, der har været, har ikke haft betydning for opsummeringen i medarbejdersaldi, 

men alene i forhold til feriekort. Det betyder til gengæld, at der kan forekomme feriekort 

for 2015, som er nedskrevet med ferie, der burde være nedskrevet på feriekortet for 

2014. 

Vi har lavet en query, hvor man kan få et overblik over, hvilke poster, der kan være tale 

om. Query'en hedder EG5F01Q1 'Oversigt over ferieposter der skal ajourføres anderledes i 

LØNFERT1', og er placeret i folderen "Standard queries". Query'en kan dannes til 



skærmvisning, for evt. at hente det over i et regneark, eller den kan dannes til 

DocManager for at få et print. 

Når du har dannet query'en med de medarbejder og poster, der kan være tale om er 

ajourført forkert, vil vi bede dig kontakte vores hotline, som vil hjælpe med at få tilrettet 

feriekortene. 

Ref.: 00583582 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT oplysninger 

Ved indberetning af negative værdier til SKAT, vil der ikke længere opstå fejl i 

rækkefølgen af indholdstyper, så eks. record 6005 indberettes før 6001. Nu vil brud på felt 

68-værdier medføre, at der dannes en ny 6000-record. 

Ref.: 00576887 

 

(5251) Overførsel af ferie 

 Filen til ACF indeholder nu en anvisning af lønperioden. Lønperioden angives automatisk i 

filen ud fra periodekoder. 

Ref.: 00583598 

  

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 – tjek evt. librarylisten).    

      

  
Hvis du efter installation af niveau 4.8.02 har registreret afholdt ferie uden at have udført 

overførsel inden, kan der være poster, der er opsummeret forkert i på feriekortet. 

I QueryManager skal du køre query'en 5F01Q1 fra standard-folderen. Hvis du ikke har 

adgang til standard-folderen, skal du bede din IT-afdeling om at flytte query'en til din 

egen folder.  

Hvis query'en ikke giver noget resultat, skal der ikke foretages yderligere. 

Hvis query'en giver et resultat, bedes du kontakte vores hotline, der vil hjælpe med at 

kontrollere og evt. tilrette feriekortet.   


 


Hvis der modtages ferieanmodninger fra ACF: 

Ændre stylesheet til 'EG405.LONPOST.ACF.FERIEANMODNING.RES 

(POSTER.FROM.ACF.FERIEANMODNING). 

Skal angives til: /%A4%/businessconnector/stylesheets/EG405.DA.ACF.v1.4_ 

ANMODNING komma.xsl 

Det er " komma", der skal tilføjes. 

 



 
 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 Nu bliver der udført 'prepare' af GETFLN115 ved ACF_ALL. 

Ref.: 00582091 

  

 Nu er koncern- og firmanummer initieret ved udførelse af funktionen 

EFERIEKORT_LØNFER. Det betyder, at dokumentet EG405.DA.ACF nu kan søges på 

koncern- og firmanummer. 

Ref.: 00583553 

 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


