
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.3.02 

Opdatering 59365 Frigivet pr. 30/12-15 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.3.02, og forudsætter, at niveau 5.3.01 

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  

    

 Med denne opdatering kommer der en ny fil (view), som kan anvendes til query og SQL. 

Det er PAYPSTV1 som i feltet LARTTX altid vil indeholde en overstyret lønartstekst eller 

den aktuelle tekst fra lønarten. 

Feltet LARTTX i PAYPSTT1 vil kun være udfyldt ved overstyring af lønartssteksten, og i den 

forbindelse skal feltet TXTKD indeholde værdien '1'. 

  

   Opdateringen indeholder følgende rettelser: 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 Ved sletning af en enkelt postering med lønart øverst vil posteringsheaderen blive slettet, 

da de enkelte records ikke bliver slettet korrekt.                              

Skyldes forkert test efter sletning af enkelt poster. 

Ref.nr.: 00534669 

  

 (5134) Import af lønposteringer 

 Det rettes så indholdet af LARTTX kun er udfyldt hvis der er tale om overstyring 

af lønartsteksten. 

Ref.nr.: 00539586                                                              

  

 (5200) Lønkørsel 

 Det opleves i flere tilfælde at lønposter til samme medarbejder bliver udskrevet 

på forskellige lønsedler.                                                        

Dette skyldes at værdien af MUDB er forskellig.                                  

Ref.nr.: 00539586 

  

 Rettelse af fejl vedr. overstyrende lønartstekster som ikke blev korrekt udskrevet på 

lønsedlerne. 

Ref.nr.: 00539586 

  

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

 Fejl i kontrol på saldo ved negativ SKAT  

Et internt felt i programmet blev ikke altid initieret med saldonr. så der kan laves en 

korrekt validering på om den samlede værdi for saldoen ikke er negativ. 



Ref.nr.: 00540577 

  

 (5985) Overførsel af fraværsposter 

 Lønartsteksten på overførte posteringer vil nu kun være udfyldt hvis der er tale om en 

overstyret lønartstekst fra fraværsposten. 

Ref.nr.: 00539586 

  

 Opdateringen indeholder følgende rettelser for landekode 'NO' – Norge 

  

   (5120) Medarbeidervedlikehold 

   Ændring i kontrollen på feltet HORGNR 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Program for skatteberegning 2016 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

   Ingen 

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Udfør appl. 0690 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Med denne opdatering sker der oprydning i filen PAYPSTT1, så feltet LARTTX kun er udfyldt på 

posteringer med TXTKD = '1'. 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


