
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 4.9.01 

Opdatering 59682 Frigivet pr. 13/12-16 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.9.01, og forudsætter, at niveau 4.8.02 

er installeret i forvejen. 

  

 Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) "Konverteringskørsler" udføres for system 

405. 

  

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

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

 Der er ændret i indberetningen til eIndkomst, så feltet "Ingen løntimer til SKAT" (MKOD11) 

på medarbejderstamkortet bliver indberettet som afkrydsning i nyt felt 220 "Ingen forhold 

mellem løn og timer". Hidtil er det blevet indberettet som 9-taller i felt 200 "Løntimer". 

For at undgår problemer i overgangsfasen indtil det nye felt 220 træder ikraft den 1. januar 

2017, holder systemet øje med dispositionsdatoen for lønkørslen. Hvis dispositionsdatoen 

er 2016 eller tidligere, bliver feltet fortsat indberettet som 9-taller i felt 200. Er 

dispositionsdatoen senere end 2016, bliver feltet indberettet i felt 220 i henhold til opsæt. 

Se installationsaktiviteter efter indlæsning for yderligere. 

Ref.: 00658023 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

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

 Nu vil posteringer med afholdt ferie og øvrige poster med udbetalingsformål, igen bliver 

indberettet til ACF. 

Ref.: 00598878 

  

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

   Der er tilføjet et pausebillede som beskriver, at man eventuelt skal være opmærksom på 

automatiske posters saldi i forbindelse med tilbageførsel. 

  

 Nedenstående gælder for Norge – landekode 'NO' 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Program for skatteberegning 2017 

  

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 programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten).   

      

  
I 5099 "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5283 skal du senest inden første løn i 

2017, oprette ulige år (1) typenr. 220 og felt 68 kode = 0. 

ASPECT4 feltnavn som indeholder værdien til afkrydsningsfeltet = MKOD11 

Kort tekst = Ingen lønt 

Lang tekst = Ingen forhold m. løn og timer 

Der skal ikke angives noget i de øvrige felter på skærmbilledet. 

 

Når du er færdig med al løn for 2016, skal du kopiere opsættet til lige år (0).   


 


Afstem afholdt ferie hos ACF / FeriepengeInfo. 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Der er lavet nye keywords til ACF indberetning (EA5351RA) 

Ref.: 00669743  

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


