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mTIME 5.2.5.4962
Registreringer → Skema
Tidligere godkendt fravær i skemaet som er blevet slettet, fremgår nu ikke længere som mørkegrå celler i
skemaet.

Registreringer → Oversigt
Tidligere fejl hvor der blev nulstillet på konti før de manuelle overførsler blev overført, er blevet rettet.
Problemet fandtes på de brugere som havde ferie til gode og som skulle have dem overført.
OBS: Fejlen opstod i version 5.2.5.4853.
Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede.

Brugere → Bruger
Det er igen muligt at tilknytte et ansættelsesvilkår til en bruger som er ansat midt i en måned.
Der bliver nu altid sat korrekt slutdato på personaleleder, når man skifter enhed, når systemindstillingen
'SkiftPLederAutomatisk' er sat til 'ja'.

Brugere → Brugergruppe
Det er nu muligt at se brugergrupper og tilføje nye gruppemedlemmer med planlægger-rollen.

Skift bruger
Det er nu muligt at skifte bruger, selvom der ikke er angivet lønnumre på brugerne.

Dimensioner → Alias
Det er nu muligt at fravælge logoer til EU rapport som tidligere har været anvendt på alias.

Statistik → Timeregistrering for medarbejder
Det er igen muligt at danne statistikken 'Timeregistrering for medarbejder'.

Eksisterende autotilskrivning (gammel ferielov) procedure
Proceduren er skrevet om, så den ikke tilskriver pr. 1/5 2020.
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mDUTY
Der er nu mulighed for kun at give en læseadgang til medarbejdere i vagtplaner, når systemindstillingen
'mDUTY_AllowRegistrationSchedule' er sat til 'nej'.
Håndtering af Automatisk Erstatningsfridage virker nu igen, hvis man har sat systemindstillingen
'AktiverErstatningsfridagstjek' til 'ja', og hvis det er sat op i årsagskoder i 'Egenskaber' i mDUTY.
Automatisk vagtfordeling er nu igen tilgængelig i menuen 'mere'.
En almindelig bruger i mDUTY:
 Kan ikke længere se indhold i vagtplaner som ikke er låste.
 Kan ikke se fraværstypen for andre brugere end sig selv. Fraværstyperne er anonymiseret, så der
blot er en markering med et standardsymbol og farve.
(Systemindstillingerne: mDUTY_StandardSymbolForAnonymizedAbsence og
mDUTY_StandardColorForAnonymizedAbsence skal være sat til ’*’)
 Kan kun få vist detaljer (ved at trykke "fold ud") for sig selv.
 I værktøjslinjen er der nu et begrænset antal elementer tilgængelige, og oversigten over vagtplaner
er ikke tilgængelig.

Generel information
Husk at slette dine browserdata (cache) i din browser efter opdatering af mTIME.
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