19-4-2022

mTIME 5.12.2.6058
Registreringer → Fravær
Der kan nu godt registreres ferie, når der findes negative manuelle tildelinger.

Opgørelse → Oversigt
Der bliver nu vist det korrekte ansættelsesvilkår i opgørelsen for den måned brugeren har søgt frem, også
selvom brugeren skifter til et nyt ansættelsesvilkår i fremtiden.

Der er ikke længere en visningsfejl i Medarbejder information for medarbejdere, typisk timelønnede
medarbejdere, hvor saldoen bliver nulstillet efter godkendelse af opgørelse.

Prognosetabellen i nyt ferieår viser ikke længere for meget i forhold til feriesaldoen i bunden af
opgørelsesbilledet.
Ferie startsaldoen for elever er nu korrekt i nyt ferieår, selvom forbruget i foregående måned både er fra
gammelt og nyt ferieår.

Admin → Brugere → Bruger
Det er nu muligt at oprette en timesats og det bliver gemt korrekt ved angivelse af decimaler.

Admin → Brugere → Brugersaldi
Det er nu muligt at anvende siden Brugersaldi inkl. popup, når man anvender en lille skærm.

SLS Engangsløndele
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Der dannes nu også korrekte engangsløndele for ferie uden løn.

Rapportgenerering → Statistik til HR-løn
Forbruget i statistikken på ferie uden løn bliver nu også vist, når man ikke har sat flueben i feltet 'Medtag
manuelle tildelinger' og der er manuelle tildelinger i perioden.

Rapportgenerering → Statistik til HR-løn ferielønsregulering
Der vil nu altid blive vist et positivt tal, når en række i statistik til HR-Løn er markeret til at skulle
ferielønreguleres. Dette er også gældende, når der er en faktor på kontoen i BrugerSaldoStyring.

Rapportgenerering → Oversigt → Brugere
Der er nu tilføjet en ekstra radio knap 'Begge', så der kan trækkes data for både aktive og fratrådte brugere.

mTIME sat op til Timer/Minutter
Ferieprognosetabellen og opgørelsen viser nu begge i timer/minutter, når opgørelseskontoen er sat til
timer.

mDUTY
Vagter med komme/gå-tid uden vagttyper kommer nu igen over i registreringsskemaet.

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.
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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.

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

Enhedsrettigheden ‘GodkOpg’
Det er muligt at genåbne opgørelser med enhedsrettigheden GodkOpg.

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.

Rapportgenerering → Ferieopgørelsesrapporten
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

Rapportgenerering → Emner
Der bliver vist forkerte enheder, når en enhedschef vælger enheder i dropdownlisten.
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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.

Automatisk tildeling af ferie for elever
1. Det er nu et krav, at ferie forbruget har en udløbsdato. Dette skal sættes på opgørelseskontoen i de
klassiske sider.

Hvis der ikke er sat et ja, så opret en sag i kundecentret, så support kan sætte det og tilføje
udløbsdatoer på allerede oprettet forbrug.

2.

Der er ikke en understøttelse af overførsel af ferie til nyt ferieår for elever.

Midlertidig løsning
Foretag en manuel tildeling af ferien som skal overføres til nyt ferieår
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Opgørelse → Oversigt → Prognosetabellen
Prognosetal bliver ikke slettet ved fratrædelse. Dette kan blive problemer, hvis brugeren bliver genansat.

Midlertidig løsning
Opret en sag i kundecentret, så supporten kan løse det.
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