
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.9.02 

Opdatering 59981 Frigivet pr. 15/12-17 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.9.02, og forudsætter at niveau 5.9.01 er 

installeret i forvejen. 

 

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

 

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5200) Lønkørsel 

 På lønart 3538 (fast lønart 111) og 3539 (fast lønart 112) vil opsummeringen i saldi nu 

følge lønperiodens opsummering. Dog gælder det, at for fast lønart 112 vil opsummering i 

fast saldo 180, 181 og 182 ske i samme år som lønperiodens slutdato. 

Ref.: 00784129 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT opl. 

 Ved rettelser til SKAT er R-markeringen fjernet i record 5000. Markeringen er hidtil blevet 

sat, hvis posteringsjournalens reguleringskode har været 2 eller 4. 

Ref.: 00787870 

  

 I filen til ACF vil medarbejdere, der har skiftet feriepengekode fra 3 til 4, ikke længere få 

indberettet optjente dage fra den løbende lønkørsel som følge af, at medarbejderen 

tidligere er feriepengeopgjort. Kontrollen for, om medarbejdere med feriepengekode 4 er 

feriepengeopgjort, er ændret fra at tjekke om der findes oplysninger for året i LØNFERT1, 

til at kontrollere om der er indhold i saldo 148 (fast saldo 48). Er der dét, bliver 

medarbejderen betragtet som opgjort. 

Ref.: 00771881 

  

 (5250) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der til medarbejdere med feriegodtgørelse og afregning til FerieKonto er beløb til 

beskatning i kørslen, vil der nu blive indberettet korrekt beløb og dage via eIndkomst på 

lønart 3539 (fast lønart 112). 

Ref.: 00680193 

  

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 konvertering for system 405. 

      

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

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten) 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   EA5211RI   

 Under givne omstændigheder kunne der opstå programfejl som følge af for sent beregning 

af dispositionsdato. 

Ref.: 00786037 

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


