09-07-2021

mTIME 5.11.0.4106
Klassiske sider
Fanebladene ’Registrering’, ’Opgørelse’ og ’Statistik’ er ikke længere tilgængelige.

Opgørelse
Afspadseringskonto ender ikke længere i negativ, når en opgørelse godkendes.
Fordeling af over-/merarbejde på manuel overførsel forsvinder ikke længere ved godkendelse af opgørelse,
og i den forbindelse kommer der heller ikke længere en forkert fejlbesked vedr. der er registreret flere
timer på et eller flere projekter, når personaleleder godkender opgørelse.
Enhedschefer kan ikke længere ledergodkende sin egen opgørelse, hvis systemindstillingen
'GodkendEgenOpgoerelse' er sat til nej.

Registreringer → Fraværsoversigt
Fraværsoversigt kan ikke anvendes i de nye sider i browseren Internet Explorer. En meddelelse vises, hvis
man forsøger dette.

Administrationssiderne i de nye sider
En meddelelse om at man ikke kan anvende de nye sider til administration i Internet Explorer, vises hvis
man forsøger dette. Dette skyldes, at vi er ved at udfase supporten af browseren Internet Explorer.
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Administratormenu i de klassiske sider
Følgende menupunkter er fjernet i de klassiske sider, og det er nu kun muligt at tilgå dem i de nye sider.

Administratormenu
●

Agenter
o

Opsætning af ny mailagent
Brugte perioder
o Daglig mailoversigt
o Events
System indstillinger
o Luk/åbn system
o Tekster (.NET mulighed)
o Luk regnskabsår
Værktøjer
o Ryd cache
Brugere
o Bruger (.NET mulighed)
o Brugersaldi
o Tildel timer
o Registrer for en anden
Godkend masseregistreringer
o Godkend masseregistreringer
o Registrer massefravær
o

●

●
●

●

Enhedschefmenu
●
●

Registrer massefravær
FileModule

Personaleledermenu
●
●
●

Brugersaldi
Registrer massefravær
FileModule

Brugermenu
●
●

Registrer massefravær
Brugersaldi

TIMEmSYSTEM ApS ◦ Stationsparken 24 ◦ DK-2600 Glostrup ◦ T: +45 4375 5560 ◦ www.TIMEmSYSTEM.com
Side 2 af 7

09-07-2021

●

FileModule

Administratormenu → Brugere → Fraværsregistrering
Det er igen muligt at vælge andre enheder eller personer og sætte f.eks. fraværsrobotten i gang på
medarbejdere, når en bruger har fået tildelt fraværsrettigheder.

Admin →Brugere → Ansættelsesvilkår
Det er nu muligt at anvende 'Bloker fremtidig komme-/gåtider' på ansættelsesvilkår-siden.

Automatisk tildeling af ferie til elever
Automatisk tildelt ferie til elever udløber nu først den 31/12 og ikke den 31/8. I skal sørge for, at ferie
opgørelseskontoen til elever ikke står til at blive nulstillet. Dette gøres på følgende måde:
1) Vælg Konti i menuen Opgørelse i de klassiske administratorsider
2) Vælg ferie opgørelseskontoen til elever
3) Verificer at det ser således ud:

mDUTY
Der kommer ikke længere en fejlmeddelelse, når man benytter “Erstat vagt”.
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Statistik → Statistik til HR-Løn (og SLS Engangsløndele) →
Ferielønsregulering
Overførsel fra overgangsordningen
De overførte dage noteres nu med den normtid, der var gældende d. 30. september 2020.

Emnetyper i Statistik til HR-Løn
Der ferielønreguleres nu også på konto med emnetypen ’OverfoertSaerligeFeriedage’.
Dette gør det muligt at ferielønsregulere overførte særlige feriedage, både hvis disse står på en separat
konto med emnetypen ’OverfoertSaerligeFeriedage’, samt hvis disse lægges sammen med de nye på den
originale konto for særlige feriedage.
En forudsætning for ferielønsregulering er stadig, at der er afkrydsning i feltet “Medtag konti i statistikker
vedr. ferielønsregulering” på registreringskontoen.

Normtidsskift gældende fra anden dato end d. 1. i måneden
Der gives nu korrekt notering af optjeningsnorm for samtidighedsferie.
Emnetypen ’SaerligFridag’ danner nu flere rækker pr. måned til regulering, når der afvikles på hver side af
et normtidsskift anden dato end d. 1. i måneden.
Gælder kun statistik til HR-Løn: Dato angivet på rækker i Excel-udtrækket står nu med datoen for den første
fraværsdag i perioden.

Manuelt tildelte samtidighedsferiedage
Der bliver nu også taget højde for og udregnet korrekt ferielønsregulering, når en medarbejder har fået
tildelt samtidighedsferie manuelt.

SLS Engangsløndele
Rækker der dannes for samtidighedsferie med emnetype ’Ferie’ bliver nu ganget med 100 i “felt3”. Dette er
for at undgå at sende decimaltal til SLS.
Det vil ikke være synligt for brugeren, her vil stadig fremkomme decimaltal.
Der er nu muligt at kunne vælge kun at se rækker der skal ferielønsreguleres. Feltet hedder det samme som
i statistik til HR-Løn “Medtag kun medarbejdere der skal ferielønsreguleres”.
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Kendte fejl
Forneden kan ses nogle relevante fejl, vi allerede kender til, men som endnu ikke er rettet. Disse har en
midlertidig løsning, der kan bruges, indtil fejlen er løst.

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.

Personaleledermenu → Rettigheder
Det er muligt at administrere brugersaldi, når en bruger har fået tildelt ‘SekretærRet’ for en personaleleder.

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.
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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 og godkend samtidighedsferien i kronologisk rækkefølge.

Statistik → Tastebilag
Tastebilag understøtter ikke håndteringen af ferielønsregulering af samtidighedsferie.

Midlertidig løsning
Anvend statistikken HR-løn med flueben i ferielønsregulering.

Klassiske administrationssider fra nyere browsere via ’gammel
administration’-ikonet
Flere af administrationssiderne virker ikke, når man tilgår siderne fra Chrome og andre nye browser.

Midlertidig løsning
Anvend browseren Edge i kompatibilitetstilstand eller Internet Explorer, når du skal tilgå
administrationssiderne via ’gammel administration’-ikonet.
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mDUTY → Slet vagter
Der er en fejl i funktionen ‘Slet vagter’ som findes i højreklik-menuen i skema-delen. Fejlen er, at cellerne i
vagtskemaet stadig står, som om medarbejderen har vagter, selvom man har slettet dem. Klikker man på
cellen i vagtskemaet, kan man godt se, at vagten er blevet slettet.

Midlertidig løsning
Slet en vagt ved at åbne en vagt i komme-/gå-tidsbilledet eller slet vagter for hele måneden på en
medarbejder ved højreklik på en medarbejder.
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