
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.9.01 

Opdatering 59922 Frigivet pr. 2/10-17 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.9.01, og forudsætter, at niveau 5.8.01 

er installeret i forvejen. 

 

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

405. 

  

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

 Mere fleksibelt opsæt af fraværsarter ved overførsel til lønposter. 

 Nu er det muligt at angive for både timer og antal, om værdien til felterne skal tages fra 

oplysningerne på fraværsposten (i filen PAFRAVT1) eller fra kalenderen (i filen LØNKALT6).  

 

Afsnit 5810 "Vedligehold af fraværsarter" er derfor udvidet fra at have kun ét felt "Hvis 

overføring til løn – beregningsregel" til nu at have to felter – ét til timer og ét til antal. 

Der er også givet mulighed for nye koder i de to felter.  

 

De nye koder er: 

0 = 0 

1 = beregnede kalendertimer 

2 = beregnede kalenderdage 

3 = timer fra fraværsposteringen 

4 = antal fra fraværsposteringen 

5 = timer fra fraværsposteringen; Hvis = 0, så beregnede kalendertimer 

6 = antal fra fraværsposteringen; Hvis = 0, så beregnede kalenderdage 

7 = antal fra fraværsposteringen; Hvis = 0, så beregnede kalendertimer 

8 = timer fra fraværsposteringen; Hvis = 0, så beregnede kalenderdage 

 

Ref.: 00772892 

  

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 Ved akkordberegning under funktionen "Dan og beregn" er der nu tilføjet 

posteringsjournalnummer i læsningen af posterne og posterne bliver nu frigivet igen, hvis 

de ikke skal behandles. 

Ref.: 00753679 

 

Hvis en medarbejder i forvejen har en fri bil, og får registreret en ny fri bil, vil der nu blive 

vist den korrekte postering, hvis man benytter funktionen "Dan og beregn" for den kørsel, 

hvor den nye bil træder i kraft. 



Ref.: 00760346 

  

 (5134) Import af lønposteringer og (5135) Import af fraværsposteringer 

 Der er rettet en fejl omkring brugerrettigheder på filer til import. Nu bibeholdes de samme 

brugerrettigheder på filen efter indlæsning, som når filen bliver dannet. Det har betydning 

for, at brugeren efterfølgende kan omdøbe, flytte eller slette filen. 

Ref.: 00715369 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nu bliver automatiske poster med hyppighedskode 9 gemt i MEDGEMP5, hvis der er 

bevægelser på dem i lønkørslen. Det har betydning for at saldoen på den automatiske 

postering bliver nulstillet, hvis der har været manuelle indtastede poster på lønarten og 

lønkørslen annulleres igen. 

Ref.: 00764557 

  

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

 Hvis der på en medarbejder er positiv indberetning i felttype 13, men negativ indberetning i 

løntimer (felttype 200), vil der nu blive dannet en indberetning til felttype 200 med 0 i 

løntimer sammen med sektionen for den positive indberetning. Den negative indberetning 

til felttype 200 vil fortsat blive indberettet i en sektion for sig selv. 

Ref.: 00773598 

  

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. 

      

  
 Udfør (0216) "Changing obj. owner to EDBGRP" med angivelse af programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

      

  
 I konverteringen er de nye felter i afsnit 5810 automatisk konverteret i forhold til opsættet 

før denne opdatering. Overførsel af fraværsposter vil derfor køre uforandret videre efter 

denne opdatering. Hvis man ønsker at tage de nye koder i brug, skal opsættet rettes for 

relevante fraværsarter, jævnfør det beskrevne. 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Webservice VALIDATEBASIC   

 Hvis medarbejderen ikke fandtes ved kald af VALIDATEBASIC, blev ansættelsesperioderne 

læst med forkert medarbejdernummer. 

Ref.: 00771376 

  

   5F60 

 Nu er der korrekt local reference til lønbiblioteket i afsnit 5000. 

Ref.: 00775794 

  

 Følgende vedrører landekode 'NO' – Norge: 



 EA5964RA 

 Password knyttet til mailutsendelse av Sammenstilling til A ordningen. 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


