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Indledning

RELEASE 15. APRIL
Så er der endnu nogle små fejlrettelser i forhold til fraværsregistreringer.

Fravær registreret i andre tidszoner
Nu kan fravær, der er registreret i andre tidszoner, igen vises og behandles korrekt.

Specielle karakterer i fraværskode tekst
Nu er det igen muligt at gemme fraværsregistreringer på koder, hvor teksten indeholder specialtegn.

Sygefravær uden slutdato
Vi har rettet en fejl så fraværsregistreringer uden slutdato igen bliver gemt med korrekte startdato.

RELEASE 8. APRIL
Denne release indeholder primært rettelser i forhold til det nye skærmbillede til registrering af fravær, som vi
introducerede i marts måned.

Rettelser til fraværsregistreringer

Ret slutdato på fraværsregistrering
Vi har ha� en fejl ved ændring af slutdato på en fraværsregistreringen. Fejlen opstod, hvis datoen blev ændret til
en tidligere dato (f.eks. fra 02-03 til 01-03).
Fejlen er rettet så både dato og antal vises korrekt.

Husk at man kun kan overskrive fravær af type Sygdom, Orlov og Speciel orlov. Øvrige fraværskoder kan
overskrives, men følger altid arbejdsplan. Retter man i antal, vil slutdato blive justeret - retter man i slutdato vil
antal blive justeret.

Fraværsantal med mere end to decimaler
Der bliver ikke længere vist fraværsantal med mere end to decimaler - og dermed kan registreringerne godt
gemmes.

Fravær med start- og slutdato i to forskellige ansættelsesperioder
Hvis medarbejder har flere ansættelser, kan man nu igen oprette fravær, der starter i den ene
ansættelsesperiode og slutter i den e�erfølgende ansættelsesperiode.
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Fraværskoder med tekst på mere end 30 karakterer
Nu er det igen muligt at gemme fraværsregistreringer på koder, hvor teksten er på mere end 30 karakterer.

Roller uden adgang til skjulte koder
Nogle brugere har oplevet, at de ikke havde adgang til enkelte fraværskoder, som var opsat som ‘Skjulte koder’.
Det er nu løst, så brugerne igen har adgang til skjulte koder jf. rollens opsætning.

Særlige dage
Vi har ændret måden hvorpå saldoen på Særlige dage beregnes, så hvis de Særlige dage korrigeres og lægges til
ferieåret 2021, vises saldiene nu korrekt.

Bruger I Særlige dage og disse er opsat under Fraværssaldi, skal perioden på lønartsype 3940 ændres fra Ferieår
til Kalenderår. Se evt. vejledningen vedr. opsætning af fraværssaldi på Community.

Mailnotifikationer med godkendt fravær
Nogle af jer har oplevet at modtage mailnotifikationer med godkendt fravær, selvom dette ikke har været opsat i
jeres løsning. Dette er også rettet.
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