30-11-2021

mTIME 5.12.0.5229
Registreringer → Skema
Det er igen muligt at indtaste overarbejds-ydelser, når overarbejds-ydelsen er et enhedsalias.

Opgørelse → Oversigt
Meddelelsen ‘Forudgående måned er ikke personaleleder godkendt’ er igen en pop-up meddelelse, som
man skal trykke ‘OK’ til, for at komme videre.

Opgørelse → Oversigt
Der bliver nu trukket korrekt for forbrug af samtidighedsferie for medarbejdere med en ugentlig fridag,
når der bliver anvendt mindre end 1 hel feriedag, og når opgørelseskontoen er sat til konvertering til dag

Opgørelseskontoen Samtidighedsferie
Sammentællingen af forbruget på samtidighedsferie-kontoen bliver nu også vist korrekt, når man kommer
til januar 2022.

Enhedsrettigheden ‘GodkOpg’
Det er igen muligt at personaleleder-godkende med enhedsrettigheden ‘GodkOpg’.
Bemærk: Der er dog stadig en kendt fejl, at man også kan genåbne opgørelser med denne rettighed.

Roller/rettigheder - Enhedschef

TIMEmSYSTEM ApS ◦ Stationsparken 24 ◦ DK-2600 Glostrup ◦ T: +45 4375 5560 ◦ www.TIMEmSYSTEM.com
Side 1 af 8

30-11-2021

Det er igen muligt for en enhedschef, at personaleleder-godkende opgørelser.

Rapportgenerering → Statistik til HR-løn
Der bliver nu udtrukket de korrekte tal igen for medarbejdere med 0-norm.
Personaleledere kan ikke længere se CPR-numre i statistikken. Det er kun brugere med rollen ‘Admin’ eller
rollen ‘LoenBruger’ som kan se CPR-numre på medarbejdere i statistikken.
Det virker nu igen, at lønkoder sat i feltet på opgørelseskontoen hentes ud i statistikudtrækket.
Bemærk: Statistikken viser ikke tal som er ældre end september 2020.
Der er nu tilføjet søgeparameteren ‘Medtag manuelle tildelinger for samtidighedsferie and særlige
feriedage’ i statistikken. Den medtager manuelle tildelinger for samtidighedsferie og særlige ferie, hvis der
sættes et flueben.

SLS Engangsløndele
Når en medarbejder har en daglig normtid der overstiger 7,4 timer, men der stadig kun skal udtrækkes 7,4
timer per dag, styres dette af en indstilling i databasen.
Denne indstilling virker nu i SLS Engangsløndele på samme måde som i Statistik til HR-Løn.
Menupunktet “Vis frigivet data” får nu igen alle frigivne rækker med på listen.

Rapportgenerering → Statistikken Emne
Denne virker igen, når der vælges ‘Alle Emne der ikke indeholder registrerede timer’ eller ‘Daglig oversigt
over registrerede timer i de valgte Opgave (med kommentar)’ i feltet Registreringer på Opgave.

Rapporter - Gem som PDF
Rapporter giver ikke længere Server Error, når der vælges Gem som PDF.

Automatisk tildeling af ferie til elever
Elever som begynder i november får nu også tildelt 1,64 i juni, 2,08 i juli og 2,08 i august i første elevår.
Elever som begynder i december får nu også tildelt 1,64 i juli og 2,08 i august i første elevår.
Elever som begynder i januar får nu også tildelt 1,64 i august i første elevår.
Der er tilføjet systemindstillingen ’Vacation_Student_StartDate’, så I kan angive, hvornår den automatiske
tildeling af ferie til elever skal begynde i mTIME.
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Skift af ansættelsesvilkår
Der bliver ikke længere tildelt samtidighedsferie for perioden før skiftet til det nye ansættelsesvilkår, når
medarbejder har en ny ansættelsesdato og en gammel ferieberegningsdato, og det gamle ansættelsesvilkår
har ikke samtidighedsferie tilknyttet (medarbejder har en ny ansættelsesdato og en gammel
ferieberegningsdato).
Eksempelvis: når en medarbejder er berettiget til særlige feriedage men ikke samtidighedsferie på det
tidligere ansættelsesvilkår.
Bemærk: Der er stadig udeståender vedr. skift af ansættelsesvilkår, f.eks. ved genansættelse af
medarbejdere.

Tildeling af ferie for medarbejdere som fratræder i februar
Der bliver nu korrekt tildelt 2,08 feriedage, når medarbejdere fratræder med udgangen af februar.

Admin → Tildel timer (mTIME er sat til timer/minutter)
Der bliver nu igen nedskrevet i timer/minutter, når mTIME er sat til timer/minutter, og når der indtastes i
timer/minutter på siden Tildel timer.

Admin → Brugere → Brugersaldi
Der nu igen vist nu vist korrekt saldo, når man fremsøger en bruger med en anden dato end dags dato.

mDUTY
Der er nu bindestreg i cellen dagen efter en nattevagt. Dette gælder også, når den kommer over i ‘Mangler
erstatning’.

Det er igen muligt at kopiere vagter via menuen Mere → Kopi funktion.

mBUDGET
Rest budget i registreringsbilledet viser nu det reelle antal timer som er tilbage i budgettet og ikke 0, når der
er timer tilbage.
Bemærk: Fejlen har ikke været generel og forekom ikke hos alle kunder med mBUDGET.
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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.

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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Opgørelse → Oversigt
Timer på opgørelseskontoen Rådighedsforpligtelse bliver ikke nedskrevet, selvom man anvender flere timer
end sin norm, når medarbejdere bliver ansat midt i et kvartal som har rådighedsforpligtelse.
Midlertidig løsning
Administrator skal selv korrigere tallet.

Opgørelse → Oversigt
Tallene til overførsel bliver ikke vist efter brugergodkendelse af december opgørelse.
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Opgørelse → Oversigt
Saldo til udløb bliver ikke nedskrevet, når dagene bliver flyttet til en anden konto.

Rollen GodkSigSelv virker ikke
Knappen Ledergodkendelse kommer ikke frem, selvom man har fået rollen GodkSigSelv.

Enhedsrettigheden ‘GodkOpg’
Det er desværre også muligt at genåbne opgørelser med enhedsrettigheden GodkOpg.
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Enhedsrettigheden ‘KanReg’
Knappen Brugergodkend bliver tilgængelig, når man er logget ind som en anden bruger via
opgørelsesbilledet, selvom systemindstillingen: ''Summary_IsKanRegAuthorizedToUserApprove'' er sat til
nej.

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

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

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.

Rapportgenerering → Ferieopgørelse Rapporten
Dataudtrækket kan ikke ses da det dannes under udvalgskriterierne og der ikke kan scrolles ned så man kan
se dem.

Midlertidig løsning
Data kan udtrækkes til excel ved brug af knappen i øverste højre hjørne

mDUTY →Månedskabelon
Oprettelse af skabelonvagter via månedskabelon giver ikke mulighed for at angive, hvilket år man vil have
det oprettet i, så man kan ikke få oprettet skabelonvagter for nye år.
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Klassiske administrationssider fra nyere browsere via ’gammel
administration’-ikonet
Flere af administrationssiderne virker ikke, når man tilgår siderne fra Chrome og andre nye browsere.

Midlertidig løsning
Anvend browseren Edge i kompatibilitetstilstand eller Internet Explorer, når du skal tilgå
administrationssiderne via ’gammel administration’-ikonet.

Registreringer → Fravær
Knappen ‘Brug resterende’ virker ikke i fraværsbilledet, selvom der er sat ja i feltet Mulighed for at bruge
rest-decimaler på konto på opgørelseskontoen og normtid er sat Hele og halve dage eller er sat til Hele
dage.

Midlertidig løsning
Sæt normtid til timer på opgørelseskontoen. Brugerne kan herefter registrere timerne svarende til den
pågældende brøk i registreringsbilledet i stedet for.

Ferielønregulering
Der er fejl ved opdeling af rækker når en medarbejder der har en arbejdsuge fordelt på 4 ugedage, skal
ferielønreguleres. Det sker i tilfælde af en brøkdel af ferien der skal reguleres, mens det resterende ikke skal.
Der vil stadig fremkomme række til regulering, men der vil fremgå flere timer end der reelt skal reguleres.
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