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mTIME 5.9.4.3340
Rettigheder → Registrer for en anden
Det er nu muligt at få medarbejdere frem i skift bruger som almindelig bruger med rettigheden Registrer
for en anden. Endvidere er det igen muligt at gemme fravær på siden Fravær med rettigheden Registrer for
en anden.

Statistik → Statistik til HR-Løn ferielønsregulering
Der bliver nu angivet korrekt værdi i felt 3 ved ferielønsregulering af særlige feriedage, når emnetypen er
’SaerligFridag’ og lønkode 5062.

Kendte fejl
Forneden kan ses nogle relevante fejl, som vi allerede kender til, men endnu ikke er rettet. De fleste af
disse har en midlertidig løsning, der kan bruges indtil fejlen er løst.

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.
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Statistik → Statistik til HR-Løn → Ferielønsregulering samt SLS → SLS
Engangsløndele
Der angives ikke korrekt normtid på samtidighedsferie, når en medarbejder har normtidsskift anden dato
end d. 1. i måneden. Alle de optjente dage i måneden med normtidsskift, angives med den gældende
normtid sidst på måneden, og efterfølgende ferielønsregulering vil dermed ikke udregnes korrekt.

Eksempel
En medarbejder optjener i september og oktober 4,16 dages samtidighedsferie. Efterfølgende skifter
medarbejderen normtid fra 37 timer om ugen til 32 timer om ugen pr. 16/11/2020.
Medarbejderen afholder 2 dages samtidighedsferie 5-6/11 og yderligere 2 dages samtidighedsferie 2627/11. Dette efterlader en restsaldo på 0,16 dages samtidighedsferie.
Medarbejderen reguleres korrekt for de 2 dage afholdt d. 26-27.
Efter godkendelse af november burde medarbejderen have optjent 1,04 dage på normtiden 37 timer, og
1,04 dage på normtiden 32 timer.
I december afholder medarbejderen 2 dages samtidighedsferie.
Der burde reguleres for 1,2 dage, men der reguleres kun for de 0,16 dage.

Statistik → Statistik til HR-Løn → SLS_BegraensTimer samt SLS → SLS
Engangsløndele
Opsætningsmuligheden SLS_BegraensTimer fungerer ikke korrekt i Statistik til HR-Løn, på andre
opgørelseskonti end konti opgjort i dage med udtræk til HR-Løn i timer.
I SLS Engangsløndele virker SLS_BegraensTimer ikke for andre konti end samtidighedsferie.
I forbindelse med SLS_BegraensTimer for en medarbejder der afholder samtidighedsferie, angives Felt3 til
10000, og Felt3 afspejler derfor ikke den aktuelle optjeningsnorm.

Statistik → Statistik til HR-Løn → Samtidighedsferie
Når en medarbejder med en arbejdsuge på mindre end 5 dage afholder samtidighedsferie, trækkes korrekt
saldo fra opgørelseskontoen, men i statistikken vises kun registreret timeforbrug.
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Eksempel
En medarbejder er ansat med en 4-dages arbejdsuge på 22,40 timer om ugen; med 5,6 timer om dagen.
Når medarbejderen afholder 1 dags samtidighedsferie trækkes fra opgørelseskontoen 1,25 dage. Trækkes
statistik til HR-Løn for perioden hvori medarbejderen har afholdt ferie, fremkommer rækken med 5,6 timer
og ikke 7 timer.

Statistik → Statistik til HR-Løn
Når en opgørelseskonto er opgjort i dage, og med valg af dage i ”HR-Løn udtrækkes i:” vises den på
oversigten i statistik til HR-Løn med ”X timer” i stedet for ”X dage”, for brugere der skifter normtid anden
dato end d. 1. i måneden. Beløbet er korrekt, der er blot tale om en visningsfejl for angivelsen.

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.

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 → Skema
Skjulte Alias bliver ikke skjult i skema.
Fejlen gælder kun de klassiske sider.
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Løsning
Vi anbefaler, at der i stedet anvendes de nye sider.

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.

Der kan komme en meddelelse om, at der ikke er nok på kontoen, når brugeren ikke registrerer sin samtidighedsferie i
kronologisk rækkefølge.

Midlertidig løsning
Opret samtidighedsferien i kronologisk rækkefølge.

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

Fejlen gælder kun de klassiske sider

Midlertidig løsning
Anvend siden Registrer for en anden i de nye sider (Tandhjulet →Brugere →Registrer for en anden).

Statistik → Tastebilag
Tastebilag understøtter ikke håndteringen af ferielønsregulering af samtidighedsferie.
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Midlertidig løsning
Anvend statistikken HR-løn med flueben i ferielønsregulering.

Administratormenu → Opgørelseskonti → Konti → Samtidighedsferie
En medarbejder med en 4 dags arbejdsuge får kun trukket 1 feriedag, når medarbejderen afholder en feriedag, hvis
opgørelseskonto er sat op til Uge i feltet konvertering skal ske:

Midlertidig løsning
Sæt eventuelt opgørelseskontoen op til Dag i feltet konvertering skal ske:, således at der bliver trukket 1,25 dag, når
medarbejdere med 4 dags arbejdsuge afholder 1 feriedag.

Klassiske administrationssider fra nyere browsere via Gammel administration
ikonet
Flere af administrationssiderne virker ikke, når man tilgår siderne fra Chrome og andre nye browser.

Midlertidig løsning
Anvend browseren Edge i kompatibilitets mode eller Internet Explorer, når du skal tilgå administrationssiderne via Gammel
administration ikonet.
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