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Opdateringer

Ændring på siden ʻOpret fraværʼ
Vi har ændret i skærmbilledet, hvor man opretter fravær. Nu skal datoen vælges, inden der vælges fraværskode.
Dette er gjort af hensyn til medarbejdere, der ski�er stillingskategori, da disse ellers ikke kunne se tilgængelige
fraværskoder.

Visning af overførte saldi
Ved overførsel af saldi på medarbejderne havde vi i forbindelse med årsski�et sidste år den udfordring, at
medarbejderne først kunne se deres overførte saldi, når disse havde været med i en lønkørsel. Dette har vi løst
ved at udvide opsætningen af fraværssaldi.

Under Indstillinger i menupunktet Fraværssaldi er der tilføjet et nyt felt ʻOverført saldo, lønartʼ ud for
lønartstyperne.

Her tilføjes lønarten, der bruges til at overføre saldi fra sidste år. I viste eksempel skal det være lønart 310.

Følgende lønarter kan bruges:

Finans
313 - Overfører afspadseringstimer
314 - Overfører omsorgsdage
316 - Overfører a�alefridage
317 - Overfører a�alefritimer

Standard
310 - Overfører feriefridage
311 - Overfører feriefritimer
313 - Overfører afspadseringstimer
314 - Overfører omsorgsdage
315 - Overfører omsorgstimer
316 - Overfører a�alefridage
317 - Overfører a�alefritimer
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Rolleopsætning - slet godkendte fraværsregistreringer
Denne ændring vedrører virksomheder som har fået tilpasset f.eks. rollerne Leder og Fraværsregistrator til at
kunne slette godkendt fravær. Vi har foretaget en ændring, så problemet med at slette godkendt fravær er løst.

Da rollerne er meget individuelt opsat, skal berørte virksomheder kontakte vores Support, hvis ovennævnte
ændringer kræver yderligere tilpasning af rollerne.

E-mailnotifikation ved slet af fravær
Denne ændring vedrører  virksomheder som har opsat systemet til at sende godkendt fravær via
e-mailnotifikation til medarbejderens kalender.

I en periode er der ikke blevet sendt en notifikation afsted, hvis den godkendte fraværsregistrering blev slettet.
Det gør der nu.

Upload af fil ved lønregistrering

Vi har i registreringsbilledet under Lønregistrering tilføjet en besked med ʻFilen uploades…,̓ idet vi har
konstateret, at nogle brugere klikker på Gem, inden en evt. fil er færdig med at blive uploadet. Dette medfører at
upload mislykkes.
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