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Opdatering 60430 Frigivet pr. 1/2-19 

      

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Det er nu muligt at få medarbejderens DA/DS-statistikoplysninger vist på lønsedlen. De kan 

vises både i header-båndet og employee-båndet. Hvis man ønsker det, er det følgende 

felter, der kan tilvælges og placeres på lønsedlen i DocDesigner. Man bestemmer selv, om 

man ønsker alle felter vist, eller blot nogle udvalgte: 

IPTYPExxxx (IPTYPE) 

IPTYPExxxxTXT (tilhørende tekst fra afsnit 5481) 

IKRxxxx (ikrafttrædelsesdato for koderværdi) 

MKODExxxx (MKODE) 

MKODExxxxTXT (tilhørende tekst fra afsnit 5484) 

Ref.: 00855041 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT opl. 

 Udskrifterne "Vis indberetning (detail)" og "Vis indberetning (total)", som hidtil kun har 

kunne vælges via ikoner i ribbon så længe journalen ikke var sendt, kan nu dannes som 

DocManager-print når der vælges 'Send' på en journal. Det styres via et 

applikationsparameter-opsæt. Behovet er især opstået med (5652) "Godkendelse PLUS", 

som automatisk udfører 'Send' på filen til SKAT i applikation 5210. Brugeren blev dermed 

aldrig præsenteret for muligheden for at se indberetningerne. 

Ref.: 00787578 

  

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5113) Lønarters vedligehold 

 Hvis man på en saldo har ændret markeringen i feltet "Vend fortegn", og efterfølgende 

opfrisker billedet (F5), bliver markeringen nu bibeholdt. 

Ref.: 00858679 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 Det er nu muligt at simulere en lønseddel på medarbejdere uden indtastede poster. 

Ref.: 00858989 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Nu bliver teksten "Nemkonto" udskrevet på lønsedlen i stedet for kontonummer, hvis det er 

valgt på medarbejderen. 

Ref.: 00846763 

 



Nu vil lønart 3538 "Indberet ferie til eIndk. FGG" (fast lønart 111) og 3539 "Indberet ferie 

til FerieK. FGG) (fast lønart 112) opsummere i tidligere år i saldo 124 "Nettoferiepenge via 

eIndkomst" (fast saldo 124) og saldo 125 "Feriedage via eIndkomst" (fast saldo 125). 

Ref.: 00858670 

  

 Ved import af ferieanmodninger og videreførelse til anden lønart, vil beløb nu også blive 

nulstillet på til-lønarten, hvis der ikke er feriedage til rest for optjeningsåret. 

Ref.: 00858844 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT opl. 

 Skærmbillederne omkring tilmelding til skattekortabonnement og genrekvirering af 

skattekort er nu tilrettet UUI. 

  

 (5250) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der køres feriepengeopgørelse for udvalgte medarbejdere med feriegodtgørelse (fx ved 

fratrædelse), vil lønart 3538 "Indberet ferie til eIndk. FGG" (fast lønart 111) ikke længere 

blive dannet for øvrige medarbejdere. 

Ref.: 00859372 

  

 (5294) Nulstil saldi automatiske poster 

 Nu bliver saldi nulstillet. 

 Ref.: 00858917 

  

 (5420) Udskrift medarbejderstamoplysninger 

 Der er ændret i læsningen af alfanummeriske felter. Det betyder, at teksten for 

kodeværdien nu vises korrekt på udskriften. 

Ref.: 00861778 

  

 (5461) Udtræk stat.opl. til DS/DA 

 Nu er der angivet *NOMAX på filstørrelsen, så der ikke opstår programfejl ved mange 

oplysninger til indberetning. 

Ref.: 00861621 

  

 (5650) Journaler, alt i én 

 Nu kan (5139) "Recovery af posteringsjournal" udføres fra applikationen. 

Ref.: 00848698 

  

 (5811) Listepanel medarbejdere 

 I applikationer, hvor man vælger 'Liste' (F4) på medarbejdernummer for at få vist en liste 

over medarbejdere (det kan fx være i rekvisitioner), vil der nu ikke blive vist felter til 

direkte indtastning af medarbejdernummer og cpr-nummer. Der vil ligeledes kun være 

mulighed for option 'Vælg'. 

Ref.: 00857099 

  

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser for Norge – landekode 'NO': 

  

 Rettning vedr. medsendelse av passord til utskrifter i appl. 5964. 

Layoutmessige endringer til appl. 5210 – bestilling af skattekort. 

Appl. 5952 – feriepengeliste. 

      

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). 

      

  
 Hvis du ønsker indberetningslisterne til SKAT dannet som DocManager-print, skal du ind i 

(0128) "Appl.opsæt" til applikation 5210. Vælg 'Ændre' på applikation 5210, og sæt koden 

1 'ja' ved "Udskriv eIndkomst indberetning ved send". Der kan angives en kode både for 

den detaljerede og den summerede udskrift. Du kan således styre, om du ønsker begge 

udskrifter dannet eller blot den ene. 


 


Der er medsendt nye lønseddelsformularer, som skal lægges ind på DocManageren for at 

kunne benytte de nye muligheder og rettelser. 

Hvis der er dannet lønsedler, som endnu ikke er frigivet, skal disse frigives, inden de nye 

formularer indlæses. 

Opdater DocManageren med ASPECT4W.EXE. 

Under ASPECT4 ACS markeres ASPECT4 HRM DocManager designs. 

 

Hvis man benytter sin egen formular (fx en tilrettet kopi af vores standard) skal denne 

tilrettes manuelt, hvis man ønsker at gøre brug af de nye muligheder. 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 Ændring vedr. sikkerhed 

 Den generelle sikkerhed på folderen aspect4Temp bliver ændret. Der er i den forbindelse 

foretaget ændringer i programmer, så disse har rettigheder til at foretage de ændringer de 

skal. 

Ref.: 00861511 

  

 EG5964RA og -RB: Ændring til keywords 

 Nogle parametre er forkert defineret og nogle mangler. 

Ref.: 00857297 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Det er rettet, så medarbejder header-oplysninger til lønsedlen nu dannes både i HEADER- 

og EMPLOYEE-båndet. Dermed er der ikke behov for kopi-felter til visning i HEADER, og 

dermed undgår man også problemer med kode for show/noshow, der ikke blev kopieret 

med. Det betyde desuden, at schemaet nu kan benyttes direkte til indlæring i DocDesigner. 

Ref.: 00856925 

  

 (5298) Ændring af medarbejdernummer 

 I forbindelse med låsning af medarbejdere ganges medarbejdernummeret med -1. Nu vil 

triggerprogrammer til MEDARBT1 undlade behandling ved negative medarbejdernumre. 

Ref.: 00853766 

  

   En række UUI rettelser: 

EG5113RUNO 



EG5210RC 

EG5283RA 

EG5285RA 

EG5304RA 

EG5952RA 

      

 Ny appl.: Vis anmodninger fra Feriepengeinfo (webservice): 

3 nye funktioner:  

UDFReservedHolidays_5 

addWorkingdays_5 

UDFaddWorkingdays_5 

Ref.: 00845007 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


