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Registreringer → Skema 

Overarbejde bliver nu gemt i det nye skærmbillede, når man har mulighed for at indtaste overarbejde 

direkte i skemaet. 

Kendte fejl 

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

midlertidig løsning, der kan bruges indtil fejlen er løst. 

Opgørelse → Vis opgørelse for: 

Der bliver vist for mange medarbejdere i ’Brugere jeg er leder for’ på fanebladet Opgørelse i de klassiske 

sider, når man har rollen admin og er personaleleder. 

Midlertidig løsning 

Anvend en af de andre muligheder i dropdown-listen til Vis opgørelse for. 

Saldi-oversigten (via vægt-ikonet)  

Saldi-oversigten (som vises ved at trykke på vægt-ikonet nederst til venstre) kan vise forkerte tal på 

samtidighedsferie-kontoen. 

Midlertidig løsning 

Anvend tallene på siden Opgørelse. 

Personaleledermenu → Rettigheder 

Det er muligt at brugergodkende opgørelser for andre, selvom en bruger kun har fået tildelt ’SekretærRet’ 

for en personaleleder. 

Det skal bemærkes, at der bliver logget, hvem der brugergodkender opgørelser. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider. 

Rettigheder 

En personaleleder har ikke medarbejdere tilgængelige, når der trykkes på knappen ”Skift bruger” i bunden 

af skærmbilledet. 
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Midlertidig løsning 

Tilgå siden Oversigt i menuen Opgørelse og fremsøg medarbejder, tryk på knappen Log ind som bruger. 

Statistik → Medarbejderstamkort 

Det er ikke muligt at anvende statistikken Medarbejderstamkort. 

Midlertidig løsning 

Søg stamdata frem via siden Bruger. 

Brugere → Bruger → Personlig arbejdstid  

Pop-up-vinduet hænger, når der ændres på fordelingen af timer hen over ugen i personlig arbejdstid. 

Midlertidig løsning 

Luk vinduet ned, når du har trykket på Gem. 

Brugere → Tildel timer  

Siden Tildel timer giver Internal Sever Error. 

Midlertidig løsning 

Tildel medarbejdere timer via brugersaldi på siden Bruger. 

Gem data som PDF 

Visse sider giver server-fejl, når man forsøger at gemme en side som PDF. 

Midlertidig løsning 

Gem i et andet format, hvor det er muligt. Har du et program der understøtter det, kan du også bruge 

browserens funktion til at printe til en PDF-fil. 

 

 

 

 


