
ASPECT4 HRM

Releaseniveau 5.2.01
Opdatering 125999

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.2.01, og forudsætter, at niveau 5.1.01
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 

Opdateringen indeholder følgende rettelser:

(5130) Posteringsindtastning
Nu vil kopiering af journaler til en samlet journal ikke give fejl, selv om den samme 
fraværsregistrering findes i flere journaler. 
Ref.: 00237195

(5186) Redigering af dagpengeregistreringer
Der er lavet om i applikationens funktion af hensyn til lønfirmaer med samme 
lønbibliotek. Hvis man udførte applikationen i ét firma, kunne man slette poster fra et 
andet firma, der ikke var nået at blive overført til en posteringsjournal.
Ændringen har betydning hvad enten man benytter samme eller forskelligt lønbibliotek 
for lønfirmaer.
Ændringen består i, at man nu benytter applikation 5186 til både at redigere og overføre 
posterne til en posteringsjournal. I rekvisitionen er der kommet et nyt felt "Dan poster i 
journal". Hvis feltet markeres (i ASPECT4 Client med flueben, i 5250-emulering med '1') 
bliver posterne redigeret, de sædvanlige udskrifter bliver dannet OG de redigerede poster 
bliver samtidig overført til posteringsjournalen. 
Det er også muligt at udføre applikationen uden markering i "Dan poster i journal". I det 
tilfælde bliver posterne som hidtil redigeret og udskrifter dannet. I det øjeblik man ønsker 
at overføre posterne til posteringsjournalen udføres applikation 5186 igen og denne gang 
med en markering i "Dan poster i journal".

Det betyder at funktionen i (5136) "Overførsel af redigeret fravær" udgår. Applikationen 
kan ikke længere benyttes til at overføre redigeret fravær fra EG's standardfil EG5186PC. 
Der vil komme et advarselsbillede om dette når applikationen kaldes. Advarslen kan 
overstyres. Hvis I har valgt at benytte applikationen til andre formål, er funktionen af 
dette uændret.
Ref.: 00329818

(5190) Vedligehold af projekter
Det er nu muligt at kopiere et projekt til et andet.
Ref.: 00098226

(5191) Vedligehold af tidsregistreringer
Det er nu muligt at oprette registreringer i applikationen i ASPECT4 Client. Det gøres ved 
at benytte F6 'Opret'.
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Ref.: 00381366

Det er nu muligt at kopiere fra en postering til en anden, uden at få fejl på angivelse af 
datoen. Datoen accepteres, når den har det korrekte format ddmmåå.
Ref.: 00265068

Installationsaktiviteter FØR indlæsning 

¨  Ingen

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning 

¨  Ingen

Systemtekniske specifikationer 

Ingen  

Med venlig hilsen 
EG A/S
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