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Statistik → Statistik til HR-Løn - Eksport til Excel 

Der bliver nu angivet komma i stedet for punktum, når Statistik til HR-Løn eksporteres til Excel. 

Nu summeres også rækkerne for samtidighedsferie, når det er muligt.  

Der kan fortsat opstå 2 eller flere rækker, hvis ferien skal ferielønsreguleres, og nedenstående afgrænsning 

ikke er sat. 

Med afgrænsningen: “Medtag kun medarbejdere der skal ferielønsreguleres”: 

 Excel-udtræk indeholder nu kun rækker med de reelle dele af de afholdte samtidighedsdage der 

skal reguleres. 

 Særlige feriedage der skal reguleres, fremgår nu også. 

SLS engangsløndele 

Engangsløndele er nu i stand til korrekt at håndtere faktorer, hvis disse er sat på konti under 

Brugersaldostyring. 

Opgørelse 

Der kan have forekommet en difference i Visning af flexsaldoen mellem den øverste del af opgørelsen og 

den nederste del. Dette er nu rettet, så de ikke længere er forskellige i oversigten.  

 

Eksempel på øverste del: 

 

Eksempel på nederste del: 
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Mailagent → Fraværsmodul 

Link til den nye fraværsoversigt virker nu, hvis man indsætter det ind i Mail-tekst. 

Eksempel på link i Mail-tekst: 

<a href='http://mrburns-

app/mTIME_REGRESSIONSTEST_MAILAGENTER_TEAMQA_ANONYM/Registration/AbsenceOverview?date=

$fravaersPeriode&userInit=$bruger' data-cke-saved-href='http://mrburns-

app/mTIME_REGRESSIONSTEST_MAILAGENTER_TEAMQA_ANONYM/Registration/AbsenceOverview?date=

$fravaersPeriode&userInit=$bruger'>Anmodningen</a> 

 

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. 
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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. 

Statistik → Medarbejderstamkort 

Det er ikke muligt at anvende statistikken Medarbejderstamkort. 

Midlertidig løsning 

Søg stamdata frem via siden Bruger. 

Registreringer → Skema 

Skjulte Alias bliver ikke skjult i skema. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider. 

Løsning 

Vi anbefaler, at der i stedet anvendes de nye sider. 

Registreringer → Fravær 

GEM knappen er GRÅ, hvis der i den øverste del af søgekriterierne er angivet en måned som er brugergodkendt, men i 

bunden af fraværsbilledet er angivet en periode som ikke er brugergodkendt. 

Midlertidig løsning 

Sørg for at i der i den nederste del af skærmbilledet angives en periode som er inden for søgekriterierne i den øverste del 

af fraværsbilledet og at måneden ikke er brugergodkendt. 

Registreringer → Skema 

Skjulte Alias bliver ikke skjult i skema. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider. 

Løsning 

Vi anbefaler, at der i stedet anvendes de nye sider. 
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Registreringer → Fravær 

Tallene i linje 2 står i timer og ikke i dage i meddelelsen, selvom opgørelseskonto er sat i dage, når der foretages en 

anmodning af samtidighedsferie, hvor der ikke er tilstrækkeligt på konto. 

 

Der kan komme en meddelelse om, at der ikke er nok på kontoen, når brugeren ikke registrerer sin samtidighedsferie i 

kronologisk rækkefølge. 

Midlertidig løsning 

Opret samtidighedsferien i kronologisk rækkefølge. 

 

Administratormenu → Brugere → Registrer for en anden 

Siden Registrer for en anden virker ikke, den bliver ved med at indlæse. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider 

Midlertidig løsning 

Anvend siden Registrer for en anden i de nye sider (Tandhjulet →Brugere →Registrer for en anden). 

 

Statistik → Tastebilag  

Tastebilag understøtter ikke håndteringen af ferielønsregulering af samtidighedsferie. 

Midlertidig løsning 

Anvend statistikken HR-løn med flueben i ferielønsregulering. 
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Administratormenu → Opgørelseskonti → Konti → Samtidighedsferie 

En medarbejder med en 4 dags arbejdsuge får kun trukket 1 feriedag, når medarbejderen afholder en feriedag, hvis 

opgørelseskonto er sat op til Uge i feltet konvertering skal ske: 

Midlertidig løsning 

Sæt eventuelt opgørelseskontoen op til Dag i feltet konvertering skal ske:, således at der bliver trukket 1,25 dag, når 

medarbejdere med 4 dags arbejdsuge afholder 1 feriedag. 

 

 


