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mTIME 5.2.4.4648 

Registreringer → Skema 

Der bliver genereret dynamisk alias med både navn og nummer, uanset om alias findes i forvejen eller ej, 
hvis det er det som ønskes vist. Endvidere bliver der nu vist slutparenteser i alias-navnet. 

Registreringer → Fravær 

Det er nu muligt at anmode om fravær, selvom der ikke er en opgørelseskonto tilknyttet, brugeren får ikke 

længere fejlmeddelelsen: 'Nullable object must have a value.' 

Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede. 

Opgørelse → Oversigt 

Det er nu muligt for en personaleleder at fremsøge opgørelser, hvor medarbejdere er ansat midt i 
måneden. 

Systemindstillinger → Værktøjer → Autogodkend  

Autogodkend er rettet, så den kan håndtere brugere som er ansat midt i måneden. 

Systemindstillinger → SLS → SLS FRAV koder 

Det er nu muligt at slette SLS FRAV koder og oprette dem på ny. 

Dimensioner → Aliasrettigheder 

Der kommer som udgangspunkt nu kun fraværsalias, enhedsspecifikke alias og skjult alias i højre kolonne. 

Administration → REGELSTYRING → Regler 

Regelmotor er tilrettet, således at den kontrollerer udvalgte regler baseret på gældende ansættelsesvilkår i 
stedet for på godkendelsestidspunktet. 

Statistik → Opgørelser og Brugersaldi på Opgørelseskonti 

Det er nu muligt at gemme statistikkerne ’Opgørelser’ og ’Brugersaldi på Opgørelseskonti’ med 
indeværende måned, forrige måned og fast dato.  
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Statistik → Flexsaldo 

Statistikken Flexsaldo er nu rettet, så der kun kigges på brugerens nuværende ansættelsesvilkår. Hvis 

brugerens ansættelsesvilkår ikke er tilknyttet en flekskonto, bliver flekssaldoen 'for godkendte måneder' 

vist som 0 timer, mens at ikke-godkendte måneder viser flekssaldoen udregnet på dagsbasis. 

Statistik → Aktivitet 

Fratrådte medarbejdere kommer nu med, når en bruger med personalelederret trækker statistikken. 

Standardrapporter → Projektrapport 

 Opsummering af projekttimer og fravær er nu korrekt. 

 Der kommer nu også inaktive projektmedlemmer frem i projektrapporten ved angivelse af et 

datointerval. 

Engangsløndele 

Hvis en medarbejder er ansat i løbet af en måned, overføres engangsløndele i første måned med 
ansættelsesdatoen i stedet for den første i måneden.  

mDUTY 

Pile i vagtskemaet suppleres nu med en tekst. 

Kendte fejl 

Forneden kan I se nogle relevante fejl, som vi allerede kender til, men endnu ikke er rettet. Disse har en 

workaround, der kan bruges indtil fejlen er løst. 

Saldi (vægt-ikonet i bunden til venstre) 

Kolonnen 'saldi pr. dags dato ved ledergodkendelse' viser alle fremtidige tilskrivninger, selvom de først er 
gældende senere.   

Workaround 

Anvend kolonnen ’Saldi pr. sidst godkendt opgørelse' som viser saldi fra den seneste måned som er 
brugergodkendt. 

Systemindstillinger → Brugere → Bruger 

Det er ikke muligt at oprette en ny bruger eller gemme en fratrædelsesdato på en eksisterende bruger, når 

det nye skærmbillede er slået til, og man anvender browseren Internet Explorer. 
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Workarounds 

 Tilgå siden Bruger via Administration → Bruger fra det nye skærmbillede i Internet Explorer. 

 Tilgå siden Bruger fra en Chrome browser. 

Generel information 

Husk at slette dine browserdata (cache) i din browser efter opdatering af mTIME. 


