
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 6.7.02 

Opdatering 60872 Frigivet pr. 2/4-20 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.7.02. Det er en forudsætning niveau 
6.7.01 er installeret i forvejen. 

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

alle lønfirmaer. 

  

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende ny funktion: 

   (5250) Feriepengeopgørelse   

 Feriepenge opgørelse i fondsperioden ved dødsfald: 

Opdater stamkortet med relevant fratrædelsesdato og kode for "Beskat feriepenge 

v/afgang" sættes lig med 2 (ny kode).  

Igangsæt en feriepengeopgørelse for indeværende år.  

Alle tilgodehavende feriepenge, - dage og -timer nulstilles og flyttes til saldi for fratrådte, 

hvor de ligger pr. år.  

157, Feriedage fratrådte, (FSL187) 

158, Feriepenge netto fratrådte, (FSL188) 

Se TIPS29 via hjælp. 

Ref.: 00899109 

  

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser:   

  

 (5113) Vedligehold af lønarters styrekoder 

 Under option 'Saldi' er der tilføjet en ny kolonne. Her vil der stå *, hvis programmerne kan 

lave en overstyring af opsummeringsåret. Så er det værdien af feltet PCNTYEAR, som 

angiver, hvilket årstal der opsummeres i (det er typisk ferie lønarter, der kan have en 

sådan markering). 

Ref.: 00904379 

  

 (5145) Oversigt over fri bil 

 Start- og slutmåned blev vist forkert. 

Ref.: 00908648 

  

   (5200) Lønkørsel 

   Fri bil 

Hvis en medarbejder får en fri bil, som er brugt, dvs 'bilens alder i måneder' i 5120 er 

udfyldt, så bliver beregningen af afskrivningen forkert, når bilen er 36 måneder gammel.  

Der blev regnet ud fra oprettelsestidspunktet og ikke bilens indtastede alder. 

Ref.: 00896652 
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 Efter årsskiftet går det galt med overførsler til FerieKonto, hvor den nu tager fra forkert 

opsummeringsår, da saldi er opsummeret i ferieårets startår. 

Ref.: 00890348/00902444 

  

 Det er nu muligt at få udskrevet en trækprocent på 100 på lønsedlen. 

Ref.: 00895974 

  

 Konteringslinje 784 på lønkonteringen 

Special behandling af FLN093 (9967 Nettoferiepenge fondsår FGG).  

Beløbet ganges med -1, for korrekt bogføring. 

Ref.: 00893342 

  

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

 Rettelse afvist hos SKAT 

I indberetningen til SKAT med reguleringer af pension for fondsåret, skal der også ske 

angivelse af feriepengeudbetaler. Dette skal ske via 6002 209. 

P-nummer skal også angives i indberetningen. 

Ref.: 00896761 

  

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

 EG5214RB 

Hvis avsnitt 5270 ikke finnes, nullstill parameter 

   

 (5250) Feriepengeopgørelse 

 Posteringer på FLN120 (i basis 3544) og FLN122 (i basis 3542) blev ikke dannet på 

fratrådte FGG'ere.  

Det betyder, at feriedage ikke flyttes korrekt (fra FSL180 (i basis 150) til FSL187 (i basis 

157)) og feriepenge fra FSL182 (i basis 152) til FSL188 (i basis 158). 

Det betød også, at ferietimer (FSL181 (i basis 151)) ikke blev nulstillet.                                                             

De skal dannes i forbindelse med øvrige år, i stedet for dette år, når dette  

år er lig fondsåret.                                                          

Ref.: 00900513  

  

 For fratrådte medarbejdere med MFER = 3, skal feriepengene flyttes til 

udbetalingssaldi.                                                      

Programmerne er ændret, så beregningen i fondsperioden holdes adskilt fra andre 

funktioner. 

Ref.: 00893280 

      

 Reg. feriedage årsag 997 - skelner ikke om perioden er før eller i fondsperioden.  

(Feltet agrend bliver overstyret i stedet for agrstr, når   

agrstr er før periodestart). 

Ref.: 00893829 

  

 Fejl i genberegning af feriedage for fratrådte. 

Ved test på MFSKT før kald til program EG5604RS, er det værdien fra MEDARBT1 

som skal anvendes i stedet for værdien fra LØNJNLT2. 

Ref.: 00897895 

  

 (5297) (DK) Slet frivillig forhøjet træk-% 

 Nulstil frivillig forhøjet træk% 

Anvendes F4 i rekvisitionen dumper programmet. 

Ref.: 00900558                         



  

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

  

 (5120) Medarbejdervedligehold 

 Nyt felt til rapportering af permisjon til Altinn: 

Permisjonsprosent (MA05N4), værdi for feltet kan være mellom 0 og 100. 

  

 (5964) (NO) Sammenstilling A-ordningen 

 Fejl på udskrift af rapport, hvis der ikke er angivet en e-mailadresse på den enkelte 

medarbejder. 

Ref.: 00904453 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Kontroller at der ikke er åbenstående kørselsjournaler. 

      

  
Kontroller at ASPECT4 HRM niveau er 6.7.01 

      

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).  

      

  
Feriepenge opgørelse i fondsperioden ved dødsfald 

Ny lønart FLN098: 3549 Feriedage afdøde fondper. FGG 

 

3549 Feriedage afdøde fondper. FGG  

Beregningsregel 1000 

 

Inddata: 

Nr. 2 'antal' kode 0 udskr. 1 

Nr. 10 'afdeling' kode 9 udskr. 99 

Nr. 11 'akkordnr.' Kode 9 udskr. 99 

Nr. 12 'normtidsnr.' Kode 9 udskr. 99 

Nr. 13 'ordrenr.' kode 9 udskr. 99 

 

Saldi: 

2 'antal' i FSL143, saldo 133 Tidligere afregnet feriedage til Fond FGG 

2 'antal' i FSL133, saldo 164 Feriedage til Fond FGG 

 

Konteringslinje 0 Ingen bogføring 

Sorteringskode 3549000 

 

Angiv lønarten som fast lønart 98: 

I afsnit 5960: 

Første 2 cifre = 9 

linienummer 8 – lønart = 3549 

 

Eller dette: 



Opret ny lønart i appl. 5113: 3549 Feriedage afdøde fondper. FGG 

Beregningregel:  1000 Ingen beregning. 

Konteringsregel: 0 Bogføres ikke (se FLN120: 3544 Feriepenge netto)  

 

Inddata: 

 
 

Saldi: 



 
 

Angiv lønarten som fast lønart 98: 

I afsnit 5960: 

Første 2 cifre = 9 

linienummer 8 – lønart = 3549 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 En lang række hjælpebeskrivelser er opdateret. 

  

   'Skattekortidentifikator' udvidet fra 7 til 8 siffer 

Det er kun de 7 sidste ciffer som 'gemmes'           

   GETTAXCARD_NO ændret så at januar kan køres på forrige års skattekort 

Hentning af skattekort fra fil MEDARNPB udgår.                            

      

 Reference mellem moderpostering og bilønart. 

I forbindelse med dannelse af bilønarter vil feltet PA09N2 altid udfyldes med værdien af 

PSEKV fra moderposteringen. 

Ref.: 00899955 

  

 Medarbejder webservice (EA5340RAx): 

Manglende initiering af localfelter. 

Ref.: 00906809 

  

 EG5210RMNO: 

Kald til EA0JVSRA i stedet for EG0653RJ. 

Ref.: 00904472 

  

 ES5600RA: 

Til-dato udregnes forkert (addWorkingdays_5) 

Ref.: 00896944 

  



 Tilretninger i Unified User Interface (UUI) 

 Der er foretaget rettelser i UUI i forskellige applikationer og programmer.  
EG5147RB, EG5952RA 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


