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Indledning
Med denne release får I fraværstotaler samt opdateringer til forskellige funktioner i systemet.

Rettelser til siden Fravær

Visning af fraværstotaler
På siden Fravær vises der igen totaler på registreret fravær.
Visningen findes nederst på siden, og indholdet styres af via fra- og til dato samt fraværstype øverst på siden.

Eksempel:

Optimeret validering ved registrering af fravær
Vi har indført bedre validering ved registrering af fravær, således at det ikke er muligt at taste fra og til dato og
umiddelbart here�er at klikke på Gem, altså uden at systemet når at beregne ‘antal’. Nu går der lige et
splitsekund længere tid, så registreringen bliver gemt korrekt.
Dette har været fejlkilden til, at flere af jer ikke har kunnet rette eller slette visse registreringer.

Sletning af egne fraværskoder
Nogle registreringer på egne fraværskoder har man ikke kunnet slette. Denne fejl er nu rettet.

Overlap på sygdom uden slutdato
For virksomheder der registrerer sygdom uden slutdato, har det været muligt også at registrere andre
fraværstyper i samme periode. Dette er ikke længere muligt.

Afvisning af registreringer
Vi har rettet lederrollen, så lederne igen kan afvise forkerte fraværsregistreringer.
Typisk afvises en registrering via menupunktet Godkend fravær og lønregistreringer. Men en forkert
fraværsregistrering kan også afvises på siden Fravær ved at lederen klikker på knappen Vis, og i Status vælger
Afvist.
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Påmindelser
Vi har ændret i servicen, der udsender påmindelser, således at den ikke er så ‘følsom’ og dermed ikke stopper i
utide. Vi har en forhåbning om, at denne rettelse også vil løse de udfordringer med at nogle påmindelser blev
udsendt senere end forventet.

Mailnotifikationer med godkendt fravær
Mailnotifikationer sendt til Outlook kan igen godkendes af modtageren, så fraværet bliver vist i kalenderen.

For så vidt angår mailnotifikationer til Google, så er det kun fravær dags dato eller i fremtiden, modtageren kan
acceptere eller afvise. Ved fravær før dags dato er dette ikke muligt.
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