
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 6.8.02 

Opdatering 144539 den 16. Oktober 2020 

      

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende rettelser  

  

 (5114) Vedligehold af saldi 

Fortegnsvendingen på saldi beholdes nu korrekt, når en saldo fjernes fra lønarten. 

Ref.: A4-4420 

  

 (5200) Lønkørsel 

Når der blev registreret afholdt ferie, blev der kontrolleret for gamle feriedage i mere end 

to brugte/tomme ferieår tilbage. Nu kontrolleres der kun to tomme ferieår. 

Ref.: A4-3826 

 

Lønkørslen dumper ikke længere, når der er kontrol på negativ nettoløn. 

Ref.: A4-4054 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT opl. 

Rettighederne til filerne med skatteoplysninger, der uploades til Skat, sættes nu korrekt. 

Det er muligt at flytte og slette filerne, selv om der er opsat rettigheder på folderne. 

Ref.: A4-4420 

  

 (5250) Feriepengeopgørelse 

Der er forskel på en feriepengeopgørelse på feriepengekode 4 og 6, så der skal oprettes et 

sæt nye lønarter til at håndtere dette. Se under "Installationsaktiviteter EFTER indlæsning" 

for oprettelse af lønarterne. 

Ref.: A4-5380 

 

Der skal ikke beregnes feriepenge i fondsperioden. 

Ref.: A4-3077 

 

Feriedage på en fratrædende medarbejder med feriepengekode 6 bliver nu afregnet med 

korrekt antal feriedage. 

Ref.: A4-3825 

      

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Ingen. 

      

 

 

 



Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

 
Konvertering 

Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten og udfør (0690) 

'Konverteringskørsler'. Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering for system 

405. 

  

 
"Changing obj. Owner" to EDBGRP  

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

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten).  
 

  

 
Oprettelse af nye lønarter 

Dette gælder kun hvis I benytter feriepengekode 4. 

 

Vælg (5099) 'Generelle opsæt' 

Vælg afsnit 5250 'Konteringslinjer og tekster' 

Opret konteringslinje 928 "Feriepenge brutto v/fratr. LUF" 

 

Benyttes automatisk bogføring skal der oprettes kontonumre i afsnit 5251/5252/5253, hvis 

der bogføres direkte i ASPECT4 Finance. Benyttes XML-bogføring skal kontonumre oprettes 

i afsnit 5256. 

 

Vælg (5113) Lønarter 

Opret ny lønart 9945 "Feriepenge d.å. brutto  LUF" 

Beregningsregel = 1000 

Konteringslinje = 928 

Inddata: 

Nr. 10 'Afdeling' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 11 'Akkordnr.' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 12 'Normtidsnr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 13 'Ordrenr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 2 'Antal' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 1 'Udskrives i antalskolonne' 

Nr. 3 'Beløb' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 4 'Udskrives i beløbskolonne' 

Saldi: 

Nr. 2 'Antal' og saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberettiget løn' 

Nr. 3 'Beløb' og saldo 148 'Tidl. Afregnede f.penge 12,5%   LUF' 

Lønseddel: 

Udskriftskode på lønseddel: Udskrives kun hvis beløb er forskellig fra nul 

 

Opret ny lønart 9946 "Feriepenge s.å. brutto  LUF" (eller kopier lønart 9945 og tilret) 

Beregningsregel = 1000 

Konteringslinje = 928 

Inddata: 

Nr. 10 'Afdeling' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 11 'Akkordnr.' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 12 'Normtidsnr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 13 'Ordrenr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 2 'Antal' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 1 'Udskrives i antalskolonne' 

Nr. 3 'Beløb' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 4 'Udskrives i beløbskolonne' 

Saldi: 

Nr. 2 'Antal' og saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberettiget løn' 

Nr. 3 'Beløb' og saldo 148 'Tidl. Afregnede f.penge 12,5%   LUF' 

 



Lønseddel: 

Udskriftskode på lønseddel: Udskrives kun hvis beløb er forskellig fra nul 

 

Opret ny lønart 9947 "Feriepenge f.å. brutto  LUF" (eller kopier lønart 9945 og tilret) 

Beregningsregel = 1000 

Konteringslinje = 928 

Inddata: 

Nr. 10 'Afdeling' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 11 'Akkordnr.' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 12 'Normtidsnr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 13 'Ordrenr' Kode 5 'Hovedopl. kan indtastes' Udskr. 99 'Komprimering' 

Nr. 2 'Antal' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 1 'Udskrives i antalskolonne' 

Nr. 3 'Beløb' Kode 0 'Inddata kan indtastes' Udskr. 4 'Udskrives i beløbskolonne' 

Saldi: 

Nr. 2 'Antal' og saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberettiget løn' 

Nr. 3 'Beløb' og saldo 148 'Tidl. Afregnede f.penge 12,5%   LUF' 

Lønseddel: 

Udskriftskode på lønseddel: Udskrives kun hvis beløb er forskellig fra nul 

 

Vælg (5099) 'Generelle opsæt'  

Vælg afsnit 5960 'Faste lønarter'. 

Revider linjen med startciffer 16. 

På linjenummer 3 angives lønart 9945. 

På linjenummer 4 angives lønart 9946. 

På linjenummer 5 angives lønart 9947. 

I (5113) Lønarter kan I kontrollere at de korrekte faste lønarter er blevet oprettet. 

Nummeret på den faste lønart står i kolonnen "Fast lønart". 

  

 
Kontrol af faste lønarter 

Hvis I benytter feriepengekode 6 findes fast lønart 30, 42 og 49. Standard er det lønarterne  

9940 "Feriepenge dette år LUF", 9942 "Feriepenge sidste år LUF" og 9943 "Feriepenge 

forrige år LUF. 

De faste lønarter kan være på andre lønarter, hvis I benytter andre lønartsnumre.  

Er I i tvivl om dette, så kontakt hotline. 

 

 

Vælg (5113) Lønarter 

Find lønart 9940 "Feriepenge dette år LUF" og kontroller at der i kolonnen 'Fast lønart' står 

30. 

 

Står der ikke 30 i kolonnen gøres følgende: 

Vælg (5099) 'Generelle opsæt'  

Vælg afsnit 5960 'Faste lønarter'. 

Revider linjen med startciffer 3. 

På linjenummer 0 angives lønart 9940. 

 

Vælg (5113) Lønarter 

Find lønart 9942 "Feriepenge sidste år LUF" og kontroller at der i kolonnen 'Fast lønart' står 

42. 

 

Står der ikke 42 i kolonnen gøres følgende: 

Vælg (5099) 'Generelle opsæt'  

Vælg afsnit 5960 'Faste lønarter'. 



Revider linjen med startciffer 4. 

På linjenummer 2 angives lønart 9942. 

 

Vælg (5113) Lønarter 

Find lønart 9943 "Feriepenge dette år LUF" og kontroller at der i kolonnen 'Fast lønart' står 

49. 

 

Står der ikke 49 i kolonnen gøres følgende: 

Vælg (5099) 'Generelle opsæt'  

Vælg afsnit 5960 'Faste lønarter'. 

Revider linjen med startciffer 4. 

På linjenummer 9 angives lønart 9943. 

      

Systemtekniske specifikationer  

     

 Afsnit 5945:  

Visning/valg af kode 5 = Ferieår: År til dato saldo er rettet i clienten.  

 
 

 FP=5 her trækkes denne periodes optjente feriedage fra sidste periodes optjente feriedage, 

så der bliver en minuspost. Dette er ændret i EA5211RHDK. 

Ref.: A4-3091 

  

 Fjernet kontrol på om det er fondsår. 

I EA5211RHDK er der tilføjet test på om ferietillæg udbetales via rekvisition (opsat i afsnit 

5632). 

Ref.: A4-3077 

  

 Fejl i beregning af feriedage dette år for fratrådt LUF'er er rettet i EG5604RS. Ingen 

korrektion med FSL047. 

Ref.: A4-3825 

  

 "Find ældste feriedage" går mere end 2 tomme perioder tilbage. Kontrollen på om der er 

mere end 2 tomme perioder, skal først udføres efter tælleren er forhøjet, for ellers bliver 

det først 3. periode som udløser stop. Rettet i EA5102RA. 

Ref.: A4-3826 

  

 Dump ved kontrol på negativ nettoløn er rettet i EA5211RTDK. 

Ved opsplitning af postering ved negativ nettoløn, opstår der dump med decimal data error 

i feltet PSEKV, fordi værdien til feltet endnu ikke er initieret. Dette skyldes at posteringen 

først oprettes efter opsummering af saldi, som foretager kontrollen på negativ nettoløn. 

Ref.: A4-4054 

  

 Difference mellem poster til MFER = 4 og 6, ved feriepengeopgørelse. Fra og med 

fondsåret, skal feriepenge for MFER = 4, være bruttoferiepenge, mens feriepenge for MFER 

= 6, stadig skal beskattes og være nettoferiepenge. 

For MFER = 4, tages følgende faste lønarter i anvendelse: 

  FLN163 Bruttoferiepenge dette år. 

  FLN164 Bruttoferiepenge sidste år. 

  FLN165 Bruttoferiepenge Forrige år. 

Ref.: A4-4380 

  

 



 Rettigheder på filer der bliver dannet i applikation 5210, sættes nu korrekt, så de arver 

rettighederne fra den folder de dannes i. Rettet i EG5210RT. 

Ref.: A4-4406 

  

 Fejl i forbindelse med sletning af saldi i applikation 5114, hvor kolonnen med "Vend 

fortegn" ikke blev opdateret korrekt. 

Ref.: A4-4420 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


