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Indledning

Vi kan i denne release introducere nogle nye gode funktioner i systemet. Endvidere er der rettelse til
fraværssaldi på forudlønnede.

Avanceret søgning

Vi har tilføjet ‘Afdeling’ som  ekstra søgefelt i Avanceret søgning. Medarbejderne i den fremsøgte afdeling vises
øverst på siden.

Ny dokumentkategori til lønregistreringer

Når man i dag uploader et dokument i forbindelse med en lønregistrering, gemmes dokumentet automatisk i
menupunktet Dokumenter - men uden at blive placeret i en kategori.

Dette er blevet ændret, så disse dokumenterne fremadrettet bliver placeret i en kategori, der hedder
Lønregistreringer. Dette giver administrator muligheder for at styre øvrige medarbejderes (rollers) adgang til
dokumenterne. Noget der har været ønsket af flere for kunne leve op GDPR krav.

Opsætning af rollernes adgang til dokumentkategorier sker under Indstillinger -> Kategori til dokumenter.

Saldovisning

Visning af saldi på forudlønnede
Hvis en forudlønnet har ferie i en kommende lønperiode, er saldi blevet vist forkert i perioden fra lønkørslen til
den 1. i næste måned.  Denne fejl er nu rettet.

Endvidere har vi tilføjet en tekst, hvor vi informerer medarbejderen om, hvis feriesaldoen er negativ. Det gør vi i
de tilfælde, hvor en medarbejder, der med fremtidig ferie forbruger sin optjente ferie fra næste måned, så der
bliver vist negativ saldo i boblen ‘Indeværende år’.
Eksempel: Medarbejder registrerer ferie i september og bruger også 2,12 dage, der er optjent i august
lønperiode. De 2,12 dage vil blive trukket fra saldoen pr. dags dato indtil den 1. september.

Teksten vises således:
Vær opmærksom på at dine saldi er negative, fordi du har holdt ferie i fremtiden hvor fraværssaldi endnu ikke er
tilgængelige. Fraværssaldi vil være 0,00 eller i starten af næste måned.
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Visning af saldi kan opsættes pr. stillingskategori
Nu er det muligt kun at vise de saldi (bobler), som er relevante for medarbejderne i forhold til deres
stillingskategori.

Opsætningen sker under Indstillinger - > Fraværssaldi, hvor man fravælger de stillingskatogorier, der ikke skal
have vist den valgte saldo.
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Ny tekst

På siden Fravær, i opsætning af Fraværssaldi og i rapporten ‘Fraværssaldi organisation’ har vi ændret teksten
‘Vis gamle saldi’ til ‘Vis saldo detaljer’, da dette er mere retvisende.

4


