
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 6.03.01 

Opdatering 60249 Frigivet pr. 2/10-18 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.03.01, og forudsætter at niveau 6.02.01 

er installeret i forvejen. 

 

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

  

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

 Ny beregningsregel 

 Der er medsendt en ny beregningsregel 8002 "Beløb = Saldo / (sats1 / 100)". 

Den er tiltænkt som en metode til at omregne nettolønnen (saldo 5) til en anden valuta. 

Læs funktionsbeskrivelsen BER8002 for yderligere instruktion. 

Ref.: 00833895 

  

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5120) Medarbejderstamkort 

 Ved visning af liste (F4) fra afsnit 5632 på felter omkring overenskomstkoder (fx MOVRKD), 

er der nu pæne kolonneoverskrifter i listebilledet på klienten. 

Ref.: 00836276 

  

 Hvis man i medarbejderoversigten, i denne og andre applikationer, benytter funktionen 

"Skift fratrådte", bliver der nu kontrolleret på om fratrædelsesdatoen er mindre eller lig 

med dagsdato. Det vil sige, at medarbejdere, der har en fratrædelsesdato frem i tiden ikke 

forsvinder fra oversigten. 

Ref.: 00832464 

 

Hvis man i applikationstilknytningen har angivet afgrænsning på afdelingsnummer, bliver 

denne nu udført korrekt. 

Ref.: 00801532 

  

 Applikationen giver ikke længere fejl ved kald via web. 

Ref.: 00813671 

  

 (5123) Overførsler 

 Nu er der kolonneoverskrifter i oversigten, når man returnerer efter at have oprettet eller 

vedligeholdt en overførsel. 

Ref.: 00823905 

  

 (5130) Posteringsindtastning 



 Når man vælger et bilagsnummer til indtastning, bliver der ikke længere udført automatisk 

enter til valget. 

Ref.: 00828359 

  

 (5156) Vedligehold af fravær 

 Der er lavet UUI på felter vedr. dage og timer under funktionerne 'Dage' (F15) og 'Timer' 

(F18). 

Ref.: 00813586 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nu bliver felter initieret korrekt i forbindelse med akkord-forskud. 

Ref.: 00828656 

  

 (5204) Godkendelse af kørselsjournal 

 Hvis der annulleres en medarbejder i godkendelsen, bliver der nu udskrevet posteringer på 

lønsedlen. 

Ref.: 00836877 

  

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

 Nu bliver koden for at filen er klar til forsendelse sat på det rigtige tidspunkt i forhold til 

tilbageførsler i appl. 5204, 5209 og 5214. 

Ref.: 00633600 

 

Hvis man benytter automatisk overførsel af fil til SKAT via ABC, bliver der nu udført 

berigelse i ABC-opsættet, således at der ikke fremgår blanke felter i "iDocumentid". 

Ref.: 00838878 

  

 (5250) Feriepengeopgørelse 

 Nu bliver posteringerne fra opgørelsen udskrevet på lønsedlen. 

Ref.: 00836877 

  

 (5251) Overførsel af ferie 

 Nu bliver posteringerne udskrevet på lønsedlen. 

Ref.: 00836877 

  

 (5283) Sletning af lønfinansstatistikposter 

 Nu er det muligt i rekvisitionen at angive koncern- og firmanumre på op til 3 tegn. 

Ref.: 00827660 

  

 (5295) Sletning af statistikposteringer 

 Nu vil den sidste af de udvalgte kørselsjournaler også blive slettet. 

Ref.: 00830521 

  

 (5430) Posteringsudskrift og 5432 "Posteringsudskrift m/feriedato 

 Der er i QueryManager under 'Output' lavet et nyt tilvalg "Dan tom udskrift". Denne 

parameter er sat i standard-query EG5430Q1, som er genudsendt i denne opdatering. Det 

bevirker, at der bliver dannet en tom udskrift, hvis der ikke er indtastede posteringer på 

den valgte posteringsjournal. Tidligere resulterede det i en fejlmeddelelse. Rettelsen slår 

igennem med AKS niveau 6.3.1. 

Ref.: 00820258 

  

  

  



  

 (5482) Udskrift af medarbejder – 6 saldi 

 Nu bliver saldoteksten igen vist på udskriften. 

Ref.: 00828790 

  

 (5650) Journaler, alt i én 

 Der er i ribbon byttet rundt på rækkefølgen af applikationskald. Det betyder, at de 

applikationer, der automatisk kaldes via "Lønkørsel PLUS" og "Godkendelse PLUS" ligger til 

sidst i rækkefølgen. Dermed er de øvrige applikationer, som man kan få brug for at skulle 

kalde, flyttet frem forrest. 

Ref.: 00835593 

  

 (5652) Godkendelse PLUS 

 Nu bliver filen til SKAT dannet med SE-nr. fra afsnit 0020. 

Ref.: 00830455 

  

 (5721) Medarbejdervedligehold - cockpit 

 Det er nu muligt at vælge en medarbejder i listepanelet. Hvis man vælger en medarbejder, 

der ikke må vedligeholdes, fordi der er en igangværende kørsel, vil stamkortet ændres fra 

vedligehold til visning. 

Ref.: 00834732 

  

 Følgende gælder for landekode 'NO' – Norge: 

  

 (5227) A-ordning 

Rekvisisjon: Endring av rekkefølge på felt 

Ved type 'Erstatningsmelding' eller 'Nullmelding', vil sortering på tidligere sendte meldinger, 

vises med nyeste øverst. 

Type 'Kun medarbeideropplysninger' er utvidet med muligheter for inntil 6 

medarbeidernummer, samt utvalg på et organisasjonsnummer. 

Det var før kun mulighet for utvalg på medarbeider-intervall 

 

      

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 konverteringen for system 405.   

      

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

EGPGM – tjek evt. librarylisten)   

      

Systemtekniske specifikationer  

    

(5674) Gendannelse af udskrifter/data   

 Nu bliver der ved gendannelse af finansposter taget højde for forskellige bogføringsdatoer 

som følge af periodisering. 

Ref.: 00833661 

  

 Tilretninger i Unified User Interface (UUI) 



 Der er foretaget en del rettelser i UUI i forskellige applikationer og programmer. 

EG5153RQ, EG5154RQ, EG5157RQ, EG5158RQ, EG5159RC  

Ref.: 00791799 

  

 Program EG5811RA 

 I forbindelse med nyt program EG5811RA, er der i CL-programmer slettet statements vedr. 

EG581xRA og EG582xRA, som ikke længere benyttes. 

Ref.: 00829149 

 

Programmet EG5811RA benyttes nu i forbindelse med udvælgelse af medarbejder, på 

samme måde som det sker ved vedligehold og spørge på medarbejder. 

Ref.: 00829022 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


