
ASPECT4 HRM

Releaseniveau 5.7.01
Opdatering 132276 Frigivet pr. 30/1-17

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.7.01, og forudsætter, at niveau 5.6.01 er 
installeret i forvejen.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) "Konverteringskørsler" udføres for system 
405.

Indhold 

Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet:

(5288) Sletning af medarbejdere
Der er nu oprettet et nyt generelt register afsnit 5647 "5288: Filer der slettes i" som 
indeholder de filer, der slettes medarbejdere i når applikation 5288 udføres. Afsnittet er som 
udgangspunkt lukket for vedligeholdelse. Dette kan ændres i afsnit 0820 "Tilladte afsnit i de 
generelle registre".

Det er muligt at lave en egen QueryManager-rapport, hvis man ønsker en anden kvittering 
end standardprintet. QueryManager-rapporten angives i (0128)"Applikationsopsæt" til 
applikation 5288.

Der er åbnet op for, at der også kan slettes i MultiArkiv, når medarbejderen slettes i 
lønsystemet. Det kræver opsæt i (0128)"Applikationsopsæt" til applikation 5288 for maske 
5288 filnavn MA/400. Læs hjælpebeskrivelsen til applikationsparameteren for applikation 
5288.

Med det nye afsnit 5647 er det også muligt at lave kald ud i egne programmer eller filer i 
forbindelse med sletning af medarbejdere. Dette kræver programmørassistance.

Sletning af medarbejdere sletter stadig også i datahistorikken. Indtil nu er der imidlertid 
blevet gemt en historik på, at medarbejderen er blevet slettet. Fra AKS niveau 5.7.01 kan 
man i ABI under "DataHistorik for tabel" vælge "IGNOREPROGRAMS". Her angives program 
EG5288RB, hvis man ikke ønsker historik omkring sletningen.
Ref.: 00638248

Denne opdatering indeholder følgende rettelser:

Fri bil
Der er rettet nogle oplevede fejl, og der er foretaget ændringer i programmeringen 
generelt. Vi anbefaler, at man læser funktionsbeskrivelsen FRIBIL omkring anvendelsen.
Ref.: 00646310, 00646915, 00646477, 00646511, 00646271, 00662626, 00665324, 
00646954

(5200) Lønkørsel
Hvis der registreres tilbageført ferie vil det nu blive opsummeret korrekt på feriekortet.
Ref.: 00652084

(5210) (DK) Send/vedligehold SKAT opl.
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For indberetning af antalstyper til SKAT (afsnit 5285) gives der nu mulighed for 
indberetning af værdien 0, når der ikke er indhold i den saldo, der indberettes for feltet. Der 
indberettes 0 i feltet, hvis referencesaldoen er udfyldt i afsnittet, og der er talt op i saldoen. 
Denne rettelse er den samme som vi skrev om i mail den 4. januar 2017. Det kan derfor 
være, at du allerede har fået denne rettelse tilsendt.
Ref.: 00681335

(5320) Spørge på medarbejderstamkort
Nu bliver orlovsperioder og paragraf 56-periode vist i applikationen.
Ref.: 00630115

Følgende rettelser gælder for Norge – landekode 'NO':

(5227) A-ordningen 
Feil vedr. innberetning av permisjon er rettet, det blir nå innberettet både permisjon og 
permisjons ID.

(5964) Sammenstilling A-ordningen
Layout er endret mhp opplysninger (medarbeider navn, adresse osv) i heading, slik at den 
passer til å sende ut i konvolutt.

Installationsaktiviteter FØR indlæsning 

¨Kontroller i (5301) "Spørge på kørselsjournaler" at der ikke findes åbenstående 
kørselsjournaler. Alle journaler skal have status "Godkendt". Dette er af hensyn til ændring 
af PAYCARL2 (CARSAVP1).

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. 

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

¨Denne tilretning hænger samme med rettelse omtalt i mail sendt den 4. januar 2017. Hvis 
du har rekvireret rettelsen den gang, har du formentlig allerede lavet nedenstående opsæt.
I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5285 skal der angives en referencesaldo 
for felt 200 "Løntimer".
I feltet "Indberettes med 0, hvis saldo <> 0" angives '6'. Husk at tilrette for både lige år (0) 
og ulige år (1).
Det betyder, at selvom der ikke er talt noget op i "Saldonummer som skal indberettes til 
denne type", vil der blive indberette 0 i feltet når der er talt noget op i saldo 6 (felt 13 hos 
SKAT). 

 
¨Nedenstående gælder for Norge – landekode 'NO':

Kopier layout (EG_NO.405_A-OPPSUM) til DocManager server.

Systemtekniske specifikationer 

Manglende felter i LØNSTAV2
Følgende felter er tilføjet: PA15N1, PA20A1, PC15N1, PC20A1, PDATE, PTYPE, PDATE2, 
PTYPE2, HPLAN, HFRAVF, HFRKOD
Feltet MARB er flyttet længere frem, så værdien fremgår forrest på skærmbilledet ved 
'select *'.
Ref.: 00670715

Ved dannelse af eFeriekort til samme medarbejder flere gange efter hinanden, bliver feltet 
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savedEmployee nu nulstillet.
Ref.: 00655475

Ved genindberetning af ferieafholdelser via ACF_ALL, testes der ikke længere på at 
kørselsjournalerne skal opsummerer i det angivne årstal.
Dette betyder at afholdt ferie bliver udvalgt til indberetning.
Ref.: 00676894

Internt konsulentværktøj
Der er oprettet et dataarea til tilbageførsel af feriepengebeskatninger.
Ref.: 00689510

Opdatering af LØNFERT1
Der sker ændring i LØNFERT1 ved følgende lønarter:
FLN017, -034, 035, 036, -115, -135, -136, -137, -138, -159.
Ref.: 00689510

Med venlig hilsen 
EG A/S
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