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mTIME 5.8.0.2204
Opgørelse
Personaleleder har igen mulighed for at se medarbejderens komme/gåtider i sektionen registreringer, når
personaleleder trykker på komme/gåtiden.
Tallene i sektionen registreringer bliver nu vist i timer/min, når mTIME er sat op til timer/min.
Meddelelsen ’Forudgående måned er ikke personaleleder godkendt’ fremkommer nu ved
personaleledergodkendelse af opgørelse, hvor forudgående opgørelse endnu ikke er godkendt.

Brugere → Bruger → Brugersaldo
Brugersaldi bliver nu vist korrekt.

Brugere → Bruger → Personlig arbejdstid
Pop-up-vinduet hænger ikke længere, når der ændres på fordelingen af timer hen over ugen i personlig
arbejdstid.

Gem data som PDF
Visse sider giver ikke længere server-fejl, når man gemmer en side som PDF.

Brugere → Tildel timer
Siden Tildel timer virker igen.

Saldi-oversigten (via vægt-ikonet)
Saldi-oversigten (som vises ved at trykke på vægt-ikonet nederst til venstre) viser nu korrekte tal på
samtidighedsferie-kontoen.
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Kendte fejl
Forneden kan ses nogle relevante fejl, som vi allerede kender til, men endnu ikke er rettet. Disse har en
midlertidig løsning, der kan bruges indtil fejlen er løst.

Opgørelse → Vis opgørelse for:
Der bliver vist for mange medarbejdere i ’Brugere jeg er leder for’ på fanebladet Opgørelse i de klassiske
sider, når man har rollen admin og er personaleleder.

Midlertidig løsning
Anvend en af de andre muligheder i dropdown-listen til Vis opgørelse for.

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.

Statistik → Medarbejderstamkort
Det er ikke muligt at anvende statistikken Medarbejderstamkort.

Midlertidig løsning
Søg stamdata frem via siden Bruger.

Statistik → Feriestatusrapport
Det er muligt at se mere end sine egne data i feriestatusrapporten som almindelig bruger, dvs.
vedkommende kan se data for medarbejdere i egen enhed.

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.
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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.

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.

Administratormenu → Brugere → Registrer for en anden
Siden Registrer for en anden virker ikke, den bliver ved med at indlæse.

Midlertidig løsning
Tildeling eventuelt brugeren enhedsrettigheden KanReg.
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