
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 6.03.02 

Opdatering 60368 Frigivet pr. 14/12-18 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.03.02, og forudsætter at niveau 6.03.01 

er installeret i forvejen. 

 

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

  

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet vedr. landekode 'NO':  

   

 (5200/5201) Lønkørsel 

 Norsk skatterutine for 2019 

  

 (5113) Lønartsvedligehold 

 Nye koder for indberetning til. A-ordningen 2019 

  

 (5116) eSkattekort 

 Layout av skjermbilder er tilrettet UUI 

  

 'Huskeliste' årsoppgjør 2018 tilsendes på mail uke  51. 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 Når denne applikation udføres via Clienten, vil der ikke længere bliver vist mærkelige 

værdier efter anvendelse af F4 på medarbejdernummeret. 

Ref.: 00844689 

  

 (5120) Medarbejdervedligehold 

 Nu bliver datoerne for orlovsperioderne vist korrekt i medarbejderoversigten. 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nettoferiepenge udbetalt (Fast lønart 159):  

Beløbet bliver nu nulstillet på fra-lønarten inden der overføres en postering til lønart 8944 

"Nettoferiepenge udb." (fast lønart 159) fra en anden ferie-lønart. Det er for at undgå, at 

der bliver udbetalt dobbelt, hvis der er angivet både dage og beløb på den oprindelige 

postering. Det er fx tilfældet ved import af anmodninger fra Feriepengeinfo på fratrådte 

medarbejdere. 

Ref.: 00855588 

  

 (5652) Godkendelse PLUS 

 Kørselsjournalens statuskode vil være korrekt efter kørslen og udskrift af 

informationsoverførsler – 150 vil blive udskrevet. 



Ref.: 00847250 

  

 (5250) Feriepengeopgørelse 

 Lønart 3538 "Indberet ferie via eIndk. FGG" (fast lønart 111) tager nu højde for indhold i 

saldo 160 "Netto feriedage optjent indev. år til ACF" (fast saldo 170) og saldo 161 "Netto 

feriepenge optjent indev. år til ACF" (fast saldo 171). Det har betydning, hvis man er 

migreret fra ACF til eIndkomst i løbet af året. 

Ref.: 00855590 

  

 Ændring til tidsregistrering via web (TIMEREGISTRATION) 

 Nu bliver antal KM vist til medarbejderen også når rest afspadsering ikke skal vises. 

Oversigterne vises nu med indhold. 

      

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 programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 Ingen 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


