
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.12.01 

Opdatering 60693 Frigivet pr. 4/11-19 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.12.01, og forudsætter at niveau 5.11.03 

er installeret i forvejen. 

 

Når opdateringen er indlæst, skal (0690) "Konverteringskørsler" udføres for system 405 en 

gang. 

  

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktion: 

  

 Manglende indberetning af firmapension af feriepenge i fondsåret 

 Der har tidligere været problemer med, at firmapension af feriepenge i fondsåret ved 

fratrædelse ikke blev indberettet til fonden sammen med feriepengene. Det er rettet i 

forrige opdatering til niveau 5.11.03. 

 

Hvis der mangler at blive indberettet firmapension af feriepenge i fondsåret på kørsler, der 

er udført før rettelsen, er der nu lavet en funktion til dette. 

 

Der er i denne opdatering medsendt en standardquery, der hedder EG5F12Q1 "Manglende 

indberetning af pension i fondsperiode til SKAT". Ved udførelse af den query tjekker 

systemet, om der er kørt feriepengeopgørelser, hvor der er beregnet firmapension, men 

hvor det ikke er blevet indberettet til SKAT. Resultatet viser, hvilke periode- og 

kategorikoder det drejer sig om. 

 

Derefter skal der i (5210) "Send/vedligehold SKAT opl." oprettes en ny journal med typen 

"Pension fondsperiode – Regul." Rekvisitionen udfyldes med periode- og kategorikode og et 

datointerval. Kørslen igangsættes, og efterfølgende kan man tjekke hvilke medarbejdere, 

der vil blive indberettet for via 'Vis indberetning (detail)' i ribbon. Filen sendes og uploades 

til SKAT, og så er indberetningerne på plads. 

 

Hvis man selv har foretaget de manglende indberetninger manuelt til SKAT, skal der 

selvfølgelig tages højde for dette. 

Ref.: 00891649 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser:  

      

   (5113) Lønarters vedligehold 

 Nu bliver der programmæssigt vendt fortegn på optællingen i saldo 506 "Firmabidrag 

pension af feriepenge til Fond LUF" (fast saldo 129) fra lønart 9910 "Pension firma til Fond 

LUF" (fast lønart 096) 

Ref.: 00891380 

  



   (5250) Feriepengeopgørelse 

 Nu bliver der ikke længere dannet poster på medarbejdernr. 0. 

Ref.: 00891766 

      

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Kontroller at der ikke er åbenstående kørselsjournaler. 

      

  
Kontroller at ASPECT4 HRM niveau er 5.11.03 

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
 Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør (0690) 

"Konverteringskørsler". Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør konverteringen for system 405.  

      

  
 Udfør (0216) "Changing obj. owner to EDBGRP" med angivelse af programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

      

  
Hvis der mangler indberetning af firmapension af feriepenge i fondsåret for fratrædende 

funktionærer: Følg vejledningen i afsnittet "Manglende indberetning af firmapension af 

feriepenge i fondsåret". 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   UUI rettelser: 

EG5331RA/DA 

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


