27-11-2019

mTIME 5.2.6.5384
Registreringer → Skema
Der bliver nu registreret på den korrekte medarbejder, frem for på en selv, når man indtaster timer på et
dynamisk alias, når man er logget på som en anden.

Registreringer → Fravær
Der vises nu de korrekte helligedage for den pågældende medarbejder på siden fravær, når man vælger en
anden bruger end en selv på siden fravær.
Bemærk: Gælder kun de nye sider.

Opgørelse
Der er rettet i felterne til manuelle overførsler, således at skæve manuelle overførsler skal indtastes i
"timer/hundrededele", selvom mTIME er sat op til ’timer/minutter’.
Det er igen muligt at fremsøge opgørelser på genansatte medarbejdere fra første ansættelsesperiode,
selvom der står en ny dato i feltet 'Ansættelsesdato' på medarbejderen.
Overskriften 'Manuel Overførsel' bliver ikke længere vist i de måneder, hvor det ikke er muligt at foretage
manuelle overførsler.
Bemærk: Gælder kun de klassiske sider.
Der bliver nu vist korrekte arbejdsdage ved visning af timer i feltet ’Type’, når systemindstillingen i
Helligdage er sat til at den 24. og 31. december er sat til at være arbejdsdage.
Bemærk: Gælder kun de klassiske sider.
Knappen "Log ind som medarbejder" på opgørelsessiden virker nu i alle mTIME-installationer.
Bemærk: Gælder kun de nye sider.

Saldovisning
Saldovisning viser nu korrekt angivelse af, om saldi er opgjort i timer eller dage.

Administratormenu → Dimensioner → Alias
Der kommer nu de korrekte alias frem ved søgning på en specifik enhed.

Administratormenu → Brugere → Bruger → Personlig arbejdstid
Det er nu muligt at angive personlig arbejdstid i timer/minutter, når mTIME er sat op til timer/minutter.
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Administratormenu → Brugere → Ansættelsesvilkår
Det er nu også muligt at kopiere ansættelsesvilkår, når mTIME er sat op til ADFS.

Administratormenu → Opgørelse → Tilføj autotilskriv-type
Det er nu også muligt at se og tilføje autotilskrivningstyper, når mTIME er sat op til ADFS.

Statistik → Medarbejderstamkort
Statistikken kan nu håndtere kontonavne med kolon (:).

Statistik → Aktivitet (produkter)
Det er nu muligt at få data frem i statistikken, når man sætter flueben i feltet 'Overarbejdskonti med'.

Statistik → Konti (emne)
Statistikken viser nu de valgte alias i overskriften.

Statistik → Komme-/gåtid
Der bliver nu vist data i statistikken, selvom der ikke er defineret årsagskoder i mTIME.

Statistik → Brugersaldi på opgørelse
En bruger fratrådt på en skæv dato kommer nu ud i statistikken, når man trækker fleks-saldi for
indeværende måned, hvor en tidligere ansat er fratrådt.

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.

Statistik
I flere statistikker er det ikke muligt at se alle data på lige fod med rollen ’Admin’, når man har rollen
’Statistik’.

Workarounds


Tilføj rollen ’Opsyn’ til brugere med rollen ’Statistik’
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Bemærk: Rollen ’Opsyn’ er en kiggeadgang som giver adgang til at se alle brugere i hele organisationen.
Det giver adgang til at logge på som en anden og se registreringer i skema, fravær samt siden opgørelse
i de nye skærmbilleder.
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