
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.3.01 

Opdatering 59114 Frigivet pr. 4/12-15 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.3.01, og forudsætter, at niveau 

5.2.01 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: 

  

 (5113) Lønarter 

 Hvis man på en lønart har valgt 'Satser' og derefter vælger F4-liste på satsgruppen, og 

trækker en satsgruppe med tilbage fra listen, bliver cursoren nu stående i feltet 

"Satsgr". 

Ref.: 00282933 

  

 (5116) eSkattekort 

 Hvis man benytter 5250-emulering (sort/grøn skærm) bliver mulige options nu vist i 

oversigten med medarbejderens skattekort. 

Ref.: 00433384 

  

 (5120) Medarbejderstamkort 

 Hvis man har valgt at få vist feltet "Felt 68 tekstopl." (MTXT1) bliver feltteksten nu vist 

korrekt i ASPECT4 Client. 

Ref.: 00447655 

 

Hvis man i 5250-emulering (sort/grøn skærm) skal oprette flere medarbejdere i træk, 

står cursoren nu korrekt i feltet "Basisnummer" efter man har oprettet den første 

medarbejder, således at man kan fortsætte uden at skulle forlade applikationen. 

Ref.: 00282813 

  

 (5129) Ansættelsesperioder 

 Det er nu igen muligt at oprette ansættelsesperioder i applikationen. 

Ref.: 00433334 

  

 (5130) Posteringsjournaler 

 Nu bliver der ikke længere vist nuller i oversigten over bilagsnumre, hvis ikke alle 10 

mulige bilagsnumre er oprettet. 

Ref.: 00108794 

 



Ved oprettelse af en journal, bliver der ikke længere medsendt member. Nu benyttes 

posteringsjournalnummeret. 

Ref.: 00511971 

  

 (5200) Lønkørsel 

 I forbindelse med beregningen af sygeferiepenge, bliver der nu taget højde for at 

værdien 999 i "Max. antal ferieberett. sygedage" i afsnit 5320 er lig med "ingen 

begrænsning". 

Ref.: 00424194 

 

Hvis der ikke i forvejen i lønkørslen er indhold i saldo 115 "Dagpenge mv./pensioner mv. 

(felt 14)" (fast saldo 29), vil der ikke længere blive dannet posteringer på lønart 9073 

"Flyt felt 13 -> felt 14 pension" (fast lønart 68) og lønart 9074 "Nedskriv felt 13 

pension" (fast lønart 69). 

Ref.: 00472403 

  

 (5202) Dan finansposter inden godkende 

 Dannelse udligningsposter ved XML-bogføring: 

Ved import af posteringer til ASPECT4 ECO, skal posterne være udlignet.                                           

Dette er ikke tilfældet hvis der dannes debitor eller kreditor poster.                                         

Derfor er der tilføjet udligningskonti i afsnit 5255.    

Hvis disse er udfyldt vil der bliver dannet udligningsposter.                                                  

Ref. 00521994 

 

Bogføring af entrepriseposter  

Der blev ikke altid dannet posteringer i filen LØNENTP5. 

Ref.: 00498885 

  

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

   Der er rettet i BAL-filen (optjening/nedskrivning) til ACF. 

For optjeningsåret 2014 og tidligere bliver felterne til nettooptjent-ferie nu sat lig 

felterne for rest-ferie. 

Ref.nr.: 00473172 (udsendt med niveau 5.2.01) 

 

Forkert dato i xml til feriepengeudbetalinger  

Ved indberetning af saldi til DA, bliver datoen 000000 angivet forkert som dato for første 

feriedag. 000000 bliver angivet som 2001-01-01. 

Ref.nr.: 00526174  

    

   I BAL-filen til ACF bliver der nu kun indberettet feriefridage-beløb og fritvalgsbeløb på 

medarbejdere med feriepengekode 4, så længe medarbejderen ikke er 

feriepengeopgjort. 

Hvorvidt medarbejderen er feriepengeopgjort afgøres ud fra, om der i LØNFERT1 ligger 

en record for medarbejderen for det aktuelle årstal. 

Ref.: 00479982 (udsendt med niveau 5.2.01) 

      

 (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 

 Der er nu igen korrekte overskrifter på fejllisten over indberetninger til SKAT, som skal 

håndteres manuelt. 

Ref.: 00441677 

 

Afsnit 5330 'PBS-oplysninger' er udvidet med kode for om der benyttes NemKonto eller 

ej. 



Default er at der ikke anvendes NemKonto. 

  

 (5250) (DK) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der køres genberegning af feriedage vil enten lønart 3538 "Indberet ferie via 

eIndk." (fast lønart 111) eller lønart 3539 "Nulstil ferie til FerieKonto" (fast lønart 112) 

nu blive dannet for medarbejdere med feriepengekode 3 eller 5, hvis der ikke er angivet 

indberetning til ACF i afsnit 5632. Hvis der i afsnit 5632 er angivet, at der benyttes 

FerieKonto dannes fast lønart 112, ellers dannes fast lønart 111. 

Ref.: 00426966 

  

 (5301) Spørge på kørselsjournaler 

 Hvis der er tale om en tilbageført journal (via appl. 5214) bliver journalteksten nu vist 

korrekt under option 'Medarbejdere' og 'Lønarter'. 

Ref.: 00406997 

  

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

  

 (5227) – A-melding 

 

Innsendingstype  4 -  Kun ansettelsesopplysninger (ny) 

Danner fil og sender kun ansettelsesopplysninger til A-ordningen, dvs ingen valg på 

kjørejournal 

Får automastisk tildelt meldingsID og en vil få tilsendt kvittering fra Altinn som for andre 

innsendingstyper 

 

(5120) – Medarbeidervedlikehold 

Nytt felt – 'Arbeidsforhold' 

Gyldige verdier: ' ', '0' eller '1' = Ordinært arbeidsforhold 

                                        '2' = Maritimt arbeidsforhold 

                                        '3' = Frilanser, oppdragstaker, honorar personer med mer 

                                        '4' = Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold 

 

 

Nytt felt – 'ArbeidsforholdsID' 

ArbeidsforholdsID benyttes  for å angi hver enkelt knytning mellom virksomhet og 

arbeidstaker og for  skille arbeidsforhold innen sammen virksomhet.  

 

Gjelder landekode 'NO': 

Kontroll på utfylt HORGNR – Org.nr. (sjekkes også mot avsnitt 5711) 

og HA10A1 - Yrkeskode  

 

(5964) Sammenstilling av innberettede beløp 

Utskrift av innberettede beløp pr. medarbeider 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

 Ingen. 

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

1 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. 

http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/Documents/gloss_virksomhet.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/Documents/gloss_arbeidsforhold1.htm


      

2 Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbibliotek 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten).  

  

3. Hvis der benyttes NemKonto skal dette angives i afsnit 5330. 

Dette skal gøre pr. koncern- og firmanummer, og periode- og kategorikode. 

  

Systemtekniske specifikationer  

      

 EG5F02RA Konvertering af LLNNEWT3 kan fejle. 

      

   PAUTO sættes nu til '3' på feriefridagsposter. Ref.: 00482861   

  

 Nu bliver PSEKV nulstillet på posteringer uden overstyrende lønartstekst, så der sker 

korrekt komprimering af lønposter. Ref.: 00513476 

  

 Fejl i visning af afsnit 5910 record 000531112 

Denne record indeholdt i standard nogle "ulovlige" tegn (Hex 27). 

Disse er nu fjernet, og afsnittet kan vises korrekt. 

Ref.: 00342842 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


