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mTIME 5.2.5.4720 

Registreringer → Fraværsoversigt 

Holder man musen over flaget i fraværsoversigten, bliver der nu igen vist yderligere information. 

Bemærk: Gælder kun i det klassiske skærmbillede.  

Registreringer → Skema 

Tværgående alias forskyder nu ikke længere kolonnerne i skemaet. 

Bemærk: Gælder kun i det nye skærmbillede.  

Administratormenu → Brugere → Ansættelsesvilkår  

Det er igen muligt at deaktivere ansættelsesvilkår. 

Administratormenu → Brugere → Værktøjer → Brugergodkend/Autogodkend 

Timer bliver ikke længere fjernet, når en bruger har indtastet timer til udbetaling.  Der er nu lavet en Gem-

knap til Manuel Overførsel. når en bruger har indtastet en værdi i Manuel Overførsel og trykket på Gem, 

bliver værdien gemt i oversigten. Efter opgørelsen er godkendt via værktøjet Brugergodkend eller 

Autogodkend, bliver værdien overført.  

Administratormenu → Brugere → Enheder 

 Der kommer nu følgende meddelelse: ”Der er enhedsspecifikke registreringer som ligger efter 

slutdatoen.”, hvis man forsøger at lukke enhed med enhedsspecifikke registreringer. 

 Det er nu også muligt at gemme data på siden Enheder, når mTIME er sat op til at anvende ADFS. 

Statistik → Aktiviteter 

Statistikken Aktiviteter kan nu godt håndtere, at der er angivet mange sagsnumre adskilt med kommaer i 

feltet Registreringer på ACTIVITIES. 

Statistik → Fraværsrapport 

 Felterne Vis Detaljer og Hele dage er igen tilgængelige i fraværsrapporten. 

 Ugenumre bliver nu vist korrekt i fraværsrapporten. 
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Statistik → Projektrapport 

Brugere som ikke har registreret i projektet, og er projektmedlemmer, fremgår nu også af 

projektrapporten, når der er valgt et datointerval. 

Mailagent → Fraværsagent 

Der bliver nu ikke længere sendt e-mails til for mange brugere, når man har valgt brugere via fanebladet 

Gælder for  Tilføj brugere, og man f.eks. kun har valgt, at den skal tjekkes for nyansatte. 

Skift bruger 

Søgefeltet i Skift bruger virker nu også, hvis man står på siden Oversigt. 

Bemærk: Gælder kun i det nye skærmbillede.  

Roller og rettigheder 

 Brugere som f.eks. har fået rettigheden 'Registrer for en anden' eller en enhedsrettighed, kan nu 
godt logge af og komme tilbage til sig selv, når de har været logget på for en anden. 

 Det er igen muligt med statistik-rollen at trække data for alle enheder og medarbejdere i 
organisationen. 

 Det er nu muligt at tilgå 'Registrer massefravær' med rollen ’MassReg_Godk'. 

Bemærk: Gælder kun i det nye skærmbillede.  

 Personaleledere, enhedschefer, lokaladmin og brugere som har fået enhedsrettigheden 
’Kangenaabne’ kan ikke længere genåbne opgørelse efter en personaleleder-godkendelse, dvs. det 
er kun admin-rollen som kan genåbne efter en personaleleder-godkendelse, når systemindstillingen 
''MaaPersonalelederGenaabne'' er sat til Nej. 

mDUTY 

Timer på alias bliver nu slettet i skema og ikke kun komme-/gå-tiden, når man sletter en vagt i mDUTY. 

mVIEW 

LIS_VW_Registreringer anvender nu medarbejdernes enhedshistorik, da dette bliver vedligeholdt. 
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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 ind til fejlen er løst. 

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. 

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. 


