
ASPECT4 HRM
Releaseniveau 6.1.02
Opdatering 136431 Frigivet pr. 12/4-18

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.1.02, og forudsætter at niveau 6.1.01 
er installeret i forvejen.

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

Indhold 

Denne opdatering indeholder følgende rettelser:

(5105) Medarbejderkalender
Nu opstår der ikke længere programfejl når oprettes en kalender.
Ref.: 00790319

(5130) Posteringsjournaler
Ved simulering af en lønseddel, vil der nu stå "DRAFT" på formularen, så det ikke bliver 
forvekslet med en lønseddel fra en lønkørsel.
Ref.: 00807055

(5200) Lønkørsel
På lønsedlen med kolonnesaldi bliver der nu vist korrekt opsæt fra afsnit 5945 
"Frihedsregnskab" i henhold til periode- og kategorikode.
Ref.: 00800800

Nu bliver værdien for restfrikort vist på lønsedlen. Der bliver ligeledes vist 'F' efter 
trækprocenten, hvis der er angivet en frivillig forhøjelse af trækprocent.
Ref.: 00810032

(5203) Dan overførsler/PBS oplysninger
Nu bliver der dannet generelle overførsler.
Ref.: 00804160

(5283) Sletning af lønfinansstatistikposter
Nu bliver sletningen også udført når der benyttes bogføring via XML.
Ref.: 00813297

(5288) Sletning af medarbejdere
Hvis der er opsat til sletning i MultiArkiv, og der er markeret sletning af flere 
medarbejdere ad gangen, vil der nu blive slettet i arkivet for alle medarbejdere – og ikke 
kun for den første.
Ref.: 00812436

(5295) Sletning af statistikposteringer
Nu bliver sletningen også udført når der benyttes bogføring via XML.
Ref.: 00813297

(5301) Spørge på kørselsjournaler
Indhold i feltet PCNTYEAR (opsummeringsår) bliver nu udskrevet i tabellen i feltet POPR.
Felterne PCNTYEAR, POVSLD og PCNTBAL fremgår nu af detailvisningen på lønposten.
Ref.: 00807745
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Denne opdatering indeholder følgende rettelser specielt for landekode 'NO' – Norge:

(5200) Lønkørsel
Nu bliver frikortbeløbet nedskrevet.
Ref.: 00801854

Installationsaktiviteter FØR indlæsning 

¨  Ingen

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning 

¨  Log med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør (0690) 
"Konverteringskørsler". Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør konverteringen for system 405.

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

¨  Genstart DocManager-serveren for at få den opdateret med nye formularer.

¨  Hvis der i (0225) "Job- og printstyring" er lavet printstyring pr. koncern, firma og/eller 
bruger til appl. 5200, skal printfilen PAYSLIP kopieres fra appl. 5200 koncern 0 og firma 0 
til det specifikke opsæt. Det kan gøres via option "Supplér via kopiering".

Hvis der benyttes efterbehandling på lønsedler, skal det ligeledes sættes op på den nye 
printfil PAYSLIP. Tjek opsættet for efterbehandling på printfilen LOENSEDDEL, og angiv 
det samme for printfilen PAYSLIP. Vær opmærksom på, hvis der er forskelligt opsæt pr. 
koncern og firma.

Til information benyttes printfilerne LOENSEDDEL, LOEN_TOTAL, EG540ASC og EG540BSC 
ikke længere på release 6.

Systemtekniske specifikationer 

Diverse webservices
Webservices har fået nye navne da java havde problemer med "_" i navnene

(5200) Lønkørsler
Der manglede et felt til at føre opsummeringsår fra posteringsjournalen til lønposter. 
(PAYPSTT1 --> LØNPSTP1). Det skyldes, at i release 6 er opsummeringsår flyttet fra feltet 
POPR til feltet PCNTYEAR. I PAYPSTT1 tages feltet PA09N1 i brug til dette formål.
Værdien af PA09N1 overføres direkte til PCNTYEAR i forbindelse med lønkørslerne.
ED5TRNRA udvides så der kan overføres værdier til PA09N1.
Ref.: 00805517

Posteringer med forskellige værdier i feltet PA09N1, bliver ikke længere komprimeret 
sammen.
Ref.: 00807646

Med venlig hilsen 
EG A/S
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