
ASPECT4 HRM

Releaseniveau 5.4.01
Opdatering 129561 frigivet pr. 25/4-16

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.4.01, 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 i 
alle lønfirmaer.

Indhold 

Opdateringen indeholder følgende ny funktionalitet:

Automatisk udregning af beskatningsværdi for fri bil
Funktionen er leveret med denne opdateringen.
Der skal opsættes regler for beskatningen i nyt generelt register – se installationsaktiviteter 
efter indlæsning.
Der henvises til HRM releasehæftet for release 5 fra side 6 til side 8 for yderligere beskrivelse 
og vejledning.
Releasehæftet kan findes på dette link:
http://eg.dk/platforme/erp-systemer/aspect4/dokumentation/releasehaefter

Specifikation af overført ferie ved indberetning til ACF (eferiekort.dk)
Lønmodtageren skal på Feriepengeinfo kunne se, hvor meget ferie, der er overført. Derfor er 
der lavet en ny funktion til indberetning til ACF, så dette kan specificeres og videresendes til 
Feriepengeinfo. 
Samtidig bliver feriekortene hos ACF ajourført, således at det aktuelle feriekort også indeholder 
oplysningerne for overført ferie. Det betyder at eks. feriekortet for 2015 skal indeholde både 
ferien optjent i 2015 og evt. overført ferie optjent i 2014. Restferien på feriekortet for 2014 
bliver i den forbindelse nulstillet.

Der er lavet en ny applikation 5251 'Overførsel af ferie'. Den oprettes for den aktuelle periode-
og kategorikode. Dernæst angives til hvilket ferieoptjeningsår, der ønskes overført ferie. På 
nuværende tidspunkt vil det være ferieoptjeningsåret 2015 man ønsker at overføre ej afholdt 
ferie til. Man kan også vælge, om man ønsker dannet en lønseddel.
Kørslen igangsættes med "Start kørsel" (F16). Den kan efterfølgende ses i (5301) 'Spørge på 
kørselsjournaler'. Den kan annulleres som en almindelig lønkørsel, men ellers godkendes den 
og der dannes/sendes filer til ACF i (5210) 'Send/vedligehold SKAT opl.'.

Den nye applikation danner en postering på en ny lønart 3522 "Overførsel af ferie ACF" (fast 
lønart 115) på restferien for året før. Den nye lønart tæller op i to nye saldi: 
Saldo 162 "Netto overførte feriedage til ACF" (fast saldo 172) og saldo 163 "Netto overførte 
feriepenge til ACF" (fast saldo 173). Saldiene bliver opdateret i det ferieår, der overføres til.
Saldiene skal udelukkende bruges til at dokumentere på feriekortet til ACF, hvor meget ferie, 
der oprindeligt blev overført. 
Der slettes ikke noget i de sædvanlige feriesaldi i systemet. Her ligger restferien stadig år-for-
år, og der registreres stadig afholdt ferie på de sædvanlige ferielønarter - ældste ferie 
udbetales først.

Fremgangsmåde ved indberetning af overført ferie til ACF:
1. Sørg for at formalia er i orden i henhold til Ferieloven § 19 (som hidtil)
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2. Nulstil restferie, der ikke skal overføres, med (5279) 'Overfør/nulstil ferie/feriefridage'. 
3. Overført restferie til aktuelt feriekort med ny applikation (5251 'Overførsel af ferie') som 

beskrevet ovenfor og send filer til ACF. Se installationsaktiviteter efter indlæsning for 
oprettelse af ny lønart og nye saldi.

Opdateringen indeholder følgende rettelser:

(5118) Opret personoplysninger til DS
I klienten er meddelelserne om at medarbejderne testes nu fjernet. Det medførte en masse 
blinkende meddelelseslinjer, og kunne medføre at klienten gik ned.
Ref.: 00570519

(5123) Vedligehold overførsler
Der er nu lavet hjælpereference for feltet "Kundeidentifikation" så der bl.a. kan sættes historik 
på feltet.
Ref.: 00570226

(5134) Import af lønposteringer
Import af ferieanmodninger benytter nu de korrekte felter PDATE2 og PTYPE2 i stedet for 
felterne PDATO og PSTAT.
Stylesheets er ændret til at kunne håndterer at SE-nummer ikke er medsendt.
Stylesheets er ændret til at kunne håndterer CPR-nummer med og uden bindestreg.

Stylesheet: EG405.DA.ACF.V1.4_ANMODNING.XSL, anvendes hvis punktum benyttes som 
decimaltegn.
Stylesheet: EG405.DA.ACF.V1.4_ANMODNING komma.XSL, anvendes hvis komma benyttes 
som decimaltegn.
Ref.: 00544248

Nu bliver dokumentationslisten fra import af regneark dannet på den aktuelle bruger og ikke på 
EDBGRP.
Ref.: 00494733

Nu bliver datoen på detailposter initieret korrekt i filen PAYPSTT1.
Ref.: 00574473

(5200) Lønkørsel
Nu bliver bilønarter også komprimeret i henhold til opsæt.
Ref.: 00547986

Der er rettet en fejl, der gjorde at komprimering af lønarter ikke var konsekvent.
Ref.: 00548469

Lønart 3541 "Feriedage afholdt/afskr. FGG" (fast lønart 133) opdaterer nu ikke feriekortet 
(LØNFERT1). Det skyldes, at lønart 8946 "Ferietimer afh. 1/5 – 31/12 FGG" (fast lønart 137) 
og lønart 8947 "Ferietimer afh. 1/1 – 30/4 FGG" (fast lønart 138) nu danner antal, der 
opdaterer feriekortet. Der ville derfor ske dobbelt opdatering af afholdt ferie.
Ref.: 00572819

(5203) Dan overførsler/PBS oplysninger
Når der laves en nulindberetning til DA-barsel, bliver der ikke længere lavet en medarbejder 
indberetning (SKR810), på medarbejdernr. 0. 
Ref.: 00570510

(5210) Send/vedligehold SKAT opl.
Ved negativ indberetning i felt 202 og 203 til eIndkomst, bliver felt 209 nu også medsendt.
Ref.: 00542466

(5279) Overfør/nulstil ferie/feriefridage
Hvis man nulstiller ej afholdt ferie for medarbejdere med feriegodtgørelse, vil lønart 3543 
"Nulstil ej afholdt ferie FGG" (fast lønart 139) nu danne et restferiekort, og dermed en EFK-fil 
(feriekortfil) til ACF. Det betyder, at det nulstillede ferie i lønsystemet også bliver nulstillet hos 
ACF.

Page 2 of 7Opdatering System Release

24-04-2017file://dkegh408/aspect4/EGDST/O0129561/DK.htm



Ref.: 00202060

(5301) Spørge på kørselsjournal
Hvis man har overstyret en lønartstekst, vil denne nu også blive vist i en udført kørselsjournal. 
Tidligere blev den kun vist i en godkendt kørselsjournal.
Ref.: 00520967

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

(5156) Vedligehold af fravær
Nu bliver der taget højde for røde dage ved brug af F15 'Timer' og F18 'Dage'.
Ref.: 00575707

Endringer/rettinger til A-ordningen (NO) 
Se installationsaktiviteter efter indlæsning.

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. 
Der skal konverteres i alle lønfirmaer.

¨ Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbibliotek (typisk 
EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

¨ Der medsendt autorisationer til funktionsgruppen EG1 for ny applikation (5251) 'Overførsel af 
ferie'. Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, skal disse tilknyttes applikationen i (0128) 
'Appl.opsæt.'.

¨  For at benytte funktionen omkring fri bil, skal der oprettes beskatningsregler i nyt generelt 
register.
Vælg (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit', afsnit 5656 'Styring af fri bil'.
Opret (F6) en linje med ikrafttrædelsesdato ÅÅÅÅMMDD – eks. 20140101.
Udfyld felterne med beskatningsreglerne, der i skrivende stund ser således ud:
Minimumsbeskatningsgrænse = 16000000
Første beløbsgrænse = 30000000
Prc.sats første beløbsgrænse = 2500
Prc.sats beløb større end første beløbsgrænse = 2000
Antal måneder for ny bil = 36
Procent for beskat bil efter "antal måneder for ny bil" = 7500
Procentsats for miljøtilllæg = 5000
Lønart for værdi af fri bil = 2530 er EG's standard
Lønart for miljøtillæg = 2530 er EG's standard
Udvælgelseskode til applikation 5144 = Valgfrit om det ønskes benyttet, men ellers skal det 
være en kode fra afsnit 5804 'Udvælgelseskoder'.

 
¨ Hvis der skal indberettes overført ferie til ACF (eferiekort.dk), skal følgende oprettes:

Vælg (5114) 'Vedligehold af saldi'.
Opret saldo 162 "Netto overførte feriedage til ACF". Godkend med F16.
Opret saldo 163 "Netto overførte feriepenge til ACF". Godkend med F16.

Vælg (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' og afsnit 5950 'Saldonumre på faste saldi'.
Revider linjen med startciffer 17.
På linjenummer 2 angives 162 og på linjenummer 3 angives 163.

Vælg (5113) 'Vedligehold af lønarter'
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Opret lønart 3522 "Overførsel af ferie til ACF"
Beregningsregel = 1000
Konteringslinje = 0
Inddata:
Nr. 2 'antal' kode 0 'inddata kan indtastes' udskr. 1 'udskrives i antalskolonne'
Nr. 3 'beløb' kode 0 'inddata kan indtastes' udskr. 4 'udskrives i beløbskolonne'

Saldi:
Nr. 2 'antal' og saldo 162
Nr. 3 'beløb' og saldo 163

Udskriftskode på lønseddel = 0 (eller 1, hvis der ønskes lønseddel i appl. 5251)

Vælg (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' og afsnit 5960 'Faste lønarter'.
Revider linjen med startciffer 11.
På linjenummer 5 angives 3522.

 
¨Hvis der modtages ferieanmodninger fra ACF:

Ændre stylesheet til 'EG405.LONPOST.ACF.FERIEANMODNING.RES 
(POSTER.FROM.ACF.FERIEANMODNING).
Skal angives til: /%A4%/businessconnector/stylesheets/EG405.DA.ACF.v1.4_ ANMODNING 
komma.xsl
Det er " komma", der skal tilføjes.
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¨ Følgende gælder for landekode 'NO' - Norge

  Appl. 5099, avsnitt 5700:

 

  Altinn: 
Profiler, roller og rettigheter, velg Avanserte innstillinger og registrer mobilnummer:
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Systemtekniske specifikationer 

(5129) Vedligehold ansættelsesperioder
Historik på felter (F2) var ikke mulig pga. angivelse af forkert fil. Det er MEDARBT2, der skal 
anvendes.
Ref.: 00542834

(5130) Posteringsindtastning
Kontrollen på om en posteringsjournal er låst er ændret til at kigge på, om der findes 
kørselsjournaler til posteringsjournalen med KDIGNG <> 0.
Ref.: 00569965

(5204) Godkend lønkørsel
Arbejdsfilen i forbindelse med annullering af medarbejdere i programmet EG5204RD er nu 
udvidet i henhold til release 5 filudvidelser.
Ref.: 00432677

(5298) Ændring af medarbejdernummer
Der testes nu på MEDARBT1 i stedet for MEDARBP1.
Ref.: 00570062

Fejl i konverteringen til release 5
Ved konvertering af feltet PDATOL til PDATE2 i LØNSTAT1 i forbindelse filudvidelser i rel. 5, var 
der fejl i det sql-statement, der blev anvendt. I stedet for at tage udgangspunkt i feltet 
PDATOL, var der kun angivet PDATO. PDATO findes ikke i filen og derfor blev der intet udført. 
Via konverteringsprogrammet EG5F03RANY i denne opdatering, bliver felterne konverteret 
korrekt.
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Ref.. 00573923

EA5351RA Gendan ACF indberetning
Funktionen læser nu korrekt koncern- og firmanummer i henhold til rekvisitionen, selv om den 
bliver kaldt fra et andet koncern- og firmanummer.
Ref.: 00547822

Nye UserDefinedFunctions (UDF):
GetAKKBalanceForYear_5 
GETFSL_5 
GETFLN_5 

Se hjælpen til 'UDF' for beskrivelse og parametre.

Genkompileret for at benytte storage model *SNGLVL:
ES5600RO
ES5601RA

Følgende gælder for landekode 'NO' – Norge:

Appl. 5227.
Nye beregningskoder kan benyttes (felt MC01A1):
- Godstransport på vei (verdi='3')
- Sektor unntatt aktivitet (verdi='2')

ArbeidsforholdsID, felt MA11N1 benyttes

Appl. 5228
Hente tilbakemelding via SMS, og legger filen direkte ut på IFS

Appl. 5229
  Endret slik at den benytter appl. 0225 til skriverstyring

Med venlig hilsen 
EG A/S
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