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mTIME 5.2.4.4651 

Opgørelse → Oversigt 

 Når man vælger at Ja i filteret Godkendt, så bliver filteret nu bevaret efter man har leder-godkendt 

en opgørelse. 

 
Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede. 

 

 Der har været en periodisk fejl ved anvendelse af 'Påmind medarbejder', hvor påmindelsen blev 

sendt til en selv og ikke til medarbejderen. Denne fejl er nu løst.    

Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede. 

Registreringer → Fraværsoversigt 

Fraværet bliver nu godkendt, når man anvender knappen 'Godkend alle' i fraværsoversigten. 

Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede. 

Statistik → Opgørelser  

Medarbejdere som har et ansættelsesvilkår med en anden startdato end 1 (se nedenstående eksempel) får 
nu vist korrekt status i statistikken Opgørelse. 

 

Saldi (vægt-ikonet i bunden til venstre) 

Kolonnen 'saldi pr. dags dato ved ledergodkendelse' viser ikke længere fremtidige tilskrivninger som først er 
gældende fra et senere tidspunkt. 
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Administratormenu → Dimensioner → Alias 

Feltet Valgfri/Obligatorisk bliver ikke længere ændret, når der sættes et flueben i feltet Skjul på siden Alias. 

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. 


