
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 6.2.01 

Opdatering 60181 Frigivet pr. 26/6-18 

    

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.2.01, og forudsætter at niveau 6.1.02 er 

installeret i forvejen. 

 

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

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5100) Overførsel til kalendersystem 

 Der læses nu applikationsparametre for det koncern og firma, som applikationen udføres 

for, hvis der er lavet opsæt til det. 

Ref.: 00793003 

  

 (5120) Medarbejderstamkort  

 Der kommer ikke længere programfejl, hvis man i medarbejderoversigten vælger sortering 

på CPR-nr. og angiver et erstatnings-CPR-nr., der skal positioneres til. Rettelsen vedrører 

alle applikationer med medarbejderoversigten (appl. 5811), og dermed ikke kun 

stamkortet. 

Ref.: 00823869 

  

 Hvis der er tilmeldt historik (F2) på medarbejderens fratrædelsesdato, bliver der nu vist 

korrekte oplysninger i forhold til ansættelsesperioden. 

Ref.: 00778817 

  

 (5122) Vedligehold automatiske posteringer 

 Der findes allerede en UDTF 'getAutoAmount_5', som finder værdien af beløb i en 

automatisk postering. Nu er der lavet en 'getAutoRec_5', som finder værdien til alle felterne 

i MEDARBT5 på én gang. Funktionerne kan bl.a. bruges i queries. 

Ref.: 00823744 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 I rekvisitionen er ledeteksten på feltet "Medtag ATP" ændret til "Undlad ATP". Så passer 

teksten til værdierne 'ja' eller 'nej' i feltet. 

Ref.: 00819092 

 

Ved returnering til indtastningsbilledet, efter man på indtastningsbilledet har valgt "Dan og 

Beregn", vil der ikke længere blive vist mærkelige værdier på indtastningsbilledet. 

Ref.: 00826098 

 

Når man vælger 'Ændre' på en posteringsjournal, manglede der i 5250-emuleringen 

funktionstaster på det næste billede. 

Ref.: 00827773 



  

 (5156) Vedligehold af fravær 

 Når man vælger funktionen 'Timer' eller 'Dage' på fraværsposten, vil timer og dage på 

helligdage ikke blive talt med. 

Ref.: 00823103 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nu indgår periodens tal kun 1 gang i ÅTD-tal i saldofelter i bunden af lønsedlen. 

Ref.: 00823389 

 

Hvis en bilønart til en postering blev udskrevet på lønsedlen efter en lønart, hvor man 

havde overstyret teksten, kunne teksten på bilønarten i nogle tilfælde få samme tekst som 

på den lønart, der blev udskrevet lige inden. 

Ref.: 00814924 

 

Hvis der er angivet udskrift af bank reg.nr. og kontonummer på en overførselslønart, vil det 

nu blive udskrevet korrekt, selv om der ligger en personlig overførsel med en slutdato. 

Ref.: 00804286 

  

 (5288) Sletning af medarbejdere 

 Hvis der er lavet opsæt til sletning i MultiArkiv, bliver der nu også slettet for efterfølgende 

medarbejdere, hvis der er markeret mere end én medarbejder til sletning. 

Ref: 00823830 

  

 (5301) Spørge på kørselsjournal 

 Ved detailvisning på en lønart på en ikke-godkendt kørselsjournal, sker der nu ikke 

programfejl, hvis der er udvalgt nye release 6-felter. 

Ref.: 00826662 

  

 (5432) Posteringsudskrift med feriedatoer 

 Nu udskrives feriedatoen også selv om datoen starter med 0 – eks. 010618. 

Ref.: 00827481 

  

 (5461) (DK) Udtræk stat.opl. til DS/DA 

 Nu bliver filen placeret korrekt på IFS'en, hvis man ændre fra SAMLE til PC-FILE efter man 

har hentet statistiknavnet via F4-liste. 

Ref.: 00796415 

 

(5652) Godkendelse PLUS 

 Nu bliver koden for at kørselsjournalen er i gang (KDIGNG) ikke sat ved kald af applikation 

5210. 

Ref.: 00828299 

  

 (5985) Overførsel af fraværsposter 

 Nu er det igen muligt at overføre poster med 0 i timer eller antal, hvis blot der er indhold til 

den ene af inddataene i henhold til opsæt i afsnit 5810. 

Ref.: 00825938 

  

 Lønsedler 

 Lønsedlerne (PAYSLIP) er opdateret med udskrift af medarbejderoplysninger på 

efterfølgende sider, hvis lønsedlen er længere end én side. 

Hvis der udskrives entrepriseoplysninger på lønlinjerne, er disse nu placeret korrekt i 

tekstfeltet. 



  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser til landekode 'NO' - Norge: 

  

 (5116) eSkattekort 

 Ved modtagelse af eSkattekort vil restfrikortbeløbet ikke længere blive overskrevet, hvis 

der allerede tidligere er modtaget et eSkattekort til den enkelte medarbejder. 

Ref.: 00827086 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nu bliver der dannet lønsedler, hvis landekoden er 'NO'. 

Ref.: 00826184 

 

Tabelnummeret bliver nu udskrevet på lønsedlen. 

Ref.: 00826889 

  

 (5227) A-ordningen: SEND (NO) 

Fra og med 1.1.18 kræver Altinn årsagsbeskrivelse vedr. orlov. Disse beskrivelser er faste 

tekster og findes som årsagskoder i afsnit 5291. 

  

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).   

      

  
Opdater DocManageren for at få nye lønseddelsformularer lagt ind. 

Dette sker med ASPECT4W.EXE 

Under ASPECT4 ACS, markeres ASPECT4 HRM DocManager designs 

      

Systemtekniske specifikationer  

    

Ingen  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


