
KMD SP 87 
samt særtransporterne SP87_N2016_05_20a 

og SP87_N2016_06_02

Servicebrev



Særtransport SP87_N2016_05_20a 
 Gælder kun for kunder med refusion:

Sag 117254638 / defect 19114 Mærkelige meddelelser i refusionsloggen med tekst: "Opsætning af max refusionsdage i 
T7DK_REFU_MAXREF mangler for fraværsart BAF"

Refusion :Mærkelige meddelelser i refusionsloggen med tekst: "Opsætning af max refusionsdage i T7DK_REFU_MAXREF 
mangler for fraværsart BAF" (sag 117254638 / defect 19114)  

Set of Father's leave (paternity absence) if required   

1. Opret “MRE” i tabellen T7DK_REFU_IDEN. Se eksempel nedenfor:   

2.   Opret “MRE” for fraværstypen i tabel T7DK_REFU_MAXREF med værdi af antal dage for hvornår der skal genereres
Refusionssag. Se eksempel nedenfor:   



Særtransport SP87_N2016_05_20a 

3. Når ovenstående er opsat vil den nye ID 2867 være i funktion.  

Rettet i: Class: CL_HRPAYDK_REFU_UTIL og CL_HRPAYDK_REFU_MERGE. Method: GET_INDEN og
CHECK_BAF_REIMBURSEMENT_DAYS.     

Paragraf 56 nyt DP202 kommer ikke (sag 117235975, 117238894, 117248873, 117249568, 117250706 og 117253349 / 
defect 18692)  

Dette er nu rettet så der kommer nyt skema DP202.  

Rettet i: Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE. Method: REMOVE_P56_LESS_4HR_NON_FLEX og CHECK_4HOUR_RULE.  



Særtransport SP87_N2016_06_02

 Hej

Særtransport SP87_N2016_06_02 indeholdende rettelse til T7DK_ENCAP_CODE skal importeres før SP87 funktionalitet
virker. Den kan findes på KMD Nettoløns Nethotel: https://ftp.kmdnet.dk
Servicebrevet er opdateret på kundenettet.

Venlig hilsen
Serviceteam
KMD Nettoløn



************************************************

Hi

Special transport SP87_N2016_06_02 with fix for T7DK_ENCAP_CODE needs to be imported before SP87 will work. Can now be 
found at the KMD Payroll Nethotel: https://ftp.kmdnet.dk
The Service letter is updated on the customer network.

Kind regards
Serviceteam
KMD Payroll

 Lasse Pilgaard

https://ftp.kmdnet.dk/
https://ftp.kmdnet.dk/
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KMD INFORMATION

Objekter i KMD Nettoløns servicepakker, som ikke er relateret til fejlsager

Det skal bemærkes, at der kan indgå objekter i pakken, som ikke er direkte relateret til de sager, som er omtalt i servicebrevet. 

Dette kan skyldes flere ting:

I KMD Nettoløn foretager vi løbende ændringer, som ikke nødvendigvis påvirker løsningens funktionalitet, men som relaterer sig til 
følgende: 

 Forbedring af performance og stabilitet.

 Tilpasning af løsningen til ændrede snitflader i forhold til SAP standard moduler (SAP ændrer nogle gange moduler, som benyttes i 
KMD Nettoløn).

 Påbegyndt funktionalitet, som først frigives i en senere servicepakke.

Årsagen til at disse objekter er med i pakken, er således af teknisk karakter eller relateret til senere releases.

Generel påmindelse 

Når en KMD Nettoløn service pakke er blevet importeret på udviklingssystemet anbefaler vi, at I foretager en lønkontrol ved en 
sammenligning med det produktive system - for at undersøge om der er foretaget ændringer, som overskriver egen kundespecifik 
opsætning (anvend view V_512W_T). 

Udfør denne kontrol før KMD Nettoløn service pakken importeres til andre systemer i systemlandskabet. 



2BM SERVICEBREV

På følgende sider er funktionaliteten leveret i KMD SP87 beskrevet. 

Sager som kræveropsætning/customiseringeller retro-kørsel

Herunder en samlet oversigt over sager, som kan medføre behov for opsætning/customisering eller 
retrokørsel (se nærmere beskrivelse under sagen): 

 Mulighed for 3 ugers Fædreorlov (defect 18265) side 5

 Integration til NemRefusion (defect 18649) side 6

 eIndkomst felt 200 - 1/3* /j46 (sag 117220721 / defect 18402) side 8  

 Data til PBS efter SP86 (sag 117228232 / defect 18472) side 15

 Skemaer kommer ikke over i NemRefusion (sag 117207466 og 117215587 / defect 17982) side 19

 Fejl i Refusion, Udvælg, defekt opsætning til DP480 (defect 17955) side 21



Ny funktionalitet - Refusion 2BM bemærkning

Mulighed for 3 ugers Fædreorlov (sag 117139567 / defect 18265)  

Denne funktionalitet fungerer kun under forudsætning af, at IT0080 
”Barsel/forældreorlov” benyttes til inddatering af fraværene. Dette skyldes at 
funktionaliteten har behov for at vide, hvilket barn fraværet knytter sig til.  

Funktionaliteten giver mulighed for at lade medarbejdere afholde mere end 2 ugers 
Fædreorlov, men kun anmode om refusion for de 2 uger lovgivningen definerer som 
refusionsberettiget. For at funktionaliteten bliver aktiv, skal der foretages opsætning i 2 
customizing tabeller, T7DK_REFU_IDEN og T7DK_REFU_MAXREF.  

Ny customizing, i Tabel T7DK_REFU_IDEN opsættes nøgle for fraværsart til Fædreorlov. 
Denne nøgle skal hedde MRE, og den forklarende tekst skal være ”Max refusionsdage 
efter fødsel”.   

Maksimum grænse for hvor mange dage der kan søges refusion for Fædreorlov opsættes i 
tabel T7DK_REFU_MAXREF. Her sammenknyttes MRE nøglen med fraværsarten for 
Fædreorlov, og grænsen defineres for hvor mange dages Fædreorlov er refusions 
berettiget, pt. 14 dage.    

Rettet i: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE. 
Method: CHECK_BAF_REIMBURSEMENT_DAYS.
Method: DO_POST_EVAL.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke bruger
refusionsløsningen

Skal kun opsættes og testes hvis XXXX har 3 ugers fædreorlov



Ny funktionalitet - Refusion 2BM bemærkning

Integration til NemRefusion (defect 18649)

Tabel T7DK_REFU_PDIVCU. Tabellen anvendes til tilslutning af ny funktionalitet til 
refusionsløsningen. Tabellen benyttes bl.a. til tilslutning til ny MERGE-
funktionalitet, og til tilslutning til NemRefusion.

Tilslutning til NemRefusion VSLight interface, til automatisk overførsel af data til 
og fra Nem-Refusion, sker ved at oprette den nye adgang ”VSLight tilslutning” og 
angive X for tilslutning i feltet Værdi. Samtidig oprettes den nye adgang ”VSLight
antal forsøg på gensend” med vær-dien 3 i feltet Værdi. Denne værdi styrer hvor 
mange gange applikationen forsøger at genta-ge kommunikationen til 
NemRefusion, i tilfælde af manglende svar.

Kommunikation til NemRefusion håndteres automatisk af applikationen, når 
denne tilslutning er foretaget, men kommunikationen FRA NemRefusion bør 
suppleres med at programmet HDK129_REFU_GET_RESP_NRVSLIGHT opsættes til 
batch afvikling en gang i døgnet, gerne om natten. Denne modtagefunktion 
afvikles automatisk efter hver Refusionssøgning, eller ved anvendelse af 
rapporten NemRefusion Statusliste, men af hensyn til driftssikkerhed ved 
driftsforstyrrelser hos NemRefusion, bør dette program også afvikles som batch-
job en gang i døgnet.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Skal kun opsættes hvis kunden XXXX ønsker integration til NemRefusion



Ny funktionalitet - Refusion 2BM bemærkning

Automatisk kommunikation med NemRefusion fordrer yderligere:

• Indgåelse af aftale med NemRefusion om tilslutning til NemRefusion VSLight
interface.

• Opsætning af kommunikations kanaler via en PI server. Det anbefales at denne 
op-sætning foretages af KMD, eller af en af vore implementeringspartnere. For 
dokumentation af denne proces, kontakt KMD.

Rettet i:
Program: HDK032_FRAVAERSSOEG.
Program: HDK129_REFU_GET_RESP_NRVSLIGHT.
Class: CL_HRPAYDK_REFU_NEMREF_PI->SEND_RFC.
Class: CL_HRPAYDK_REFU_NR_EVENT_HANDL->SEND_RFC_DOC.
Table: T7DK_REFU_VSLIGT.



Fejl- og opdateringssager: eIndkomst 2BM bemærkning

Medarbejderinvesteringsselskaber (defect 18350)

Med SP86 var der sendt en rettelse ud vedr. ovennævnte (sag 117154198 / defect
16836), hvor der var fejl ved aflevering af CVR-nr. til eIndkomst.
Det er nu rettet så CVR-nr. på det medarbejderinvesteringsselskab, der er 
indberettet beløb for i typenr. 41 og 42 angives med to foranstillede nuller (00) i 
eIndkomst filen.

Rettet i program HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Skal testes for kunder med medarbejderinvesteringsselskaber

eIndkomst felt 200 - 1/3* /j46 (sag 117220721 / defect 18402)

I forbindelse med ændringerne af ATP satser primo 2016, hvor medarbejderdelen 
ikke altid er 1/3 af det totale ATP-bidrag, er der oplyst op til 0,02 øre forkert i felt 
0200 ”Bruttoind-komst” til eIndkomst.

Der er lavet nye lønarter som benyttes til beregningen til record 6001 felt 0200.
Følgende værdier er oprettet med Evalueringsklasse 09:

Værdi Beskrivelse 
C1 MA ATP-bidrag(A-sats) 
C2 MA ATP-bidrag(B-sats) 
C3 MA ATP-bidrag(C-sats) 
C4 MA ATP-bidrag(D-sats) 
C5 MA ATP-bidrag(E-sats) 
C6 MA ATP-bidrag(F-sats) 

Gælder alle kunder

Forkert beregning af ATP – Efter tilslutning af ‘switch’ af skal der køres retro
tilbage til periode 1 2016



Fejl- og opdateringssager: eIndkomst 2BM bemærkning

Følgende lønarter er oprettet til at holde medarbejderens ATP-bidrag:

ATP–A - /JC1, /CC1, /HC1 og /IC1
ATP–B - /JC2, /CC2, /HC2 og /IC2
ATP-C - /JC3, /CC3, /HC3 og /IC3
ATP-D - /JC4, /CC4, /HC4 og /IC4
ATP-E - /JC5, /CC5, /HC5 og /IC5
ATP-F - /JC6, /CC6, /HC6 og /IC6
ATP F - /J9C,/C9C,/H9C og /I9C

1. Løsningen skal aktiveres med switch ”NEW_ATP” og skal aktiveres i 
T7DK_TILSLUT på hver afregningskreds, med dato til den først kommende 
lønkørsels startdato efter pålægning af SP87.

2. 2. Er switch ikke aktiveret anvendes den gamle beregningsmetode til 
eIndkomst record 6001 felt 0200 og record 6001 felt 0046. 

3. Lønberegneren vil bruge de nye /JC* lønarter hvis der er en difference i ATP 
bidraget ved retroberegning uanset om tilslutningen er sat eller ikke.

Retrokørsler med tilslutning vil danne de ny lønarter, og sikre korrekte værdier 
leveres til eIndkomst til record 6001 felt 0200. Hvis der ikke sker en aktivering af 
løsningen vil det medføre en forkert indberetning af felt 0200 til eIndkomst.

Rettet i:
Funktion: DKNET EV91.
Funktionsmodul: HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO.



Fejl- og opdateringssager: eIndkomst 2BM bemærkning

Indberetning af 2 samtidige indkomsttyper til e-Indkomst for forskere (sag 
117234411 / defect 18650)

KMD sendte en rettelse ud med SP86 (Indberetning af 2 samtidige koder til 
eIndkomst (sag 117006803 / defect 12856)).

Der var en fejl i rettelsen, som gik på, at den fejlede i filen til eIndkomst, hvis der 
var flere forskere i filen, og en af dem havde personalegode type 0050 – 0056.
Det er nu rettet så man kan indberette flere forskere i en og samme fil til 
eIndkomst, når der til samme indberetning er både B-indkomst og A-indkomst og 
en ansættelse efter § 48E samt fri bolig.

Rettet i program HDK052_EINDKOMST report.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Skal testes for kunder med forskere

Medarbejdere afvises hos Skat (sag 117249361, 117251731 og 117252297 / 
defect 18971)

Alle medarbejdere der er født i september 1999, og hvor de fire sidste cifre 
starter med 1 eller 2 blev ramt af denne fejl.

Vores program tjekkede på hele cpr.nummeret og ikke kun de sidst fire cifre med 
hensyn til om medarbejderen er udlænding med fiktivt cpr. nummer (9991 / 
9992).

Der blev sendt landekode med til Skat på record 8001 for disse medarbejdere og 
de blev derfor afvist. Dette er nu rettet, så der kun tjekkes på de sidste fire cifre.

Rettet i program HDK052_EINDKOMST_COMMON_ROUT.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Skal testes hvis XXXX er berørt af fejlen



Fejl- og opdateringssager: eIndkomst 2BM bemærkning

Indbetaling til udenlandsk pensionsordning (sag 117243413 / defect 19013)

I forbindelse med indarbejdelsen af felt 022 ”Udenlandsk pensionsordning (C22)” 
og 023 ”AM-bidrag af udenlandsk pensionsordning (C23)” til eIndkomst, blev felt 
022 adderet til indholdet af felt 0200.

Dette var en fejl, og der er foretaget en rettelse, således at felt 022 ikke længere 
er indeholdt i felt 0200.

Rettet i funktionsmodul HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Skal testes hvis XXXX har udenlandsk pensionsordning



Fejl- og opdateringssager: Ferie 2BM bemærkning

Nyt felt i Ferietilgodehavende listen – opsparet feriepenge af merarbejde 
medtages som nyt felt (sag 117094557 og 117184985 / defect 15552)

Vi har i FERIEPENGETILGODTHAVENDE listen haft en mangel, hvor opsparet 
feriepenge af merarbejde ikke kom med op den samlede opgørelse af feriepenge.
Det har vi nu rettet så feriepenge af merarbejde også vises i 
FERIEPENGETILGODEHAVENDE listen. Der er tilføjet et ekstra felt i listen.

Rettet i menu PC00_MDK_FE_TILGODE.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Fyi

Fejl/uhensigtsmæssighed – Eferiekort (sag 117203417 / defect 18503)

Der har været en fejl i Eferiekort, hvis tilslut af udbetaling én måned før ”FERMD” 
var sat. Dette resulterede i fejl af udbetaling af feriepenge hen over årsskiftet.
Der er nu lavet en rettelse til Eferiekort programmet ”HDK093_EFERIEKORT” hvor 
der nu læ-ses på udbetalingsdatoen og ikke første feriedag når tilslutningen 
”FERMD” er sat. Således anvendes der nu de rigtige kvoter til udbetaling af ferie 
over årsskiftet.

Rettet i program HDK093_EFERIEKORT.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

For kunder med feriekort



Fejl- og opdateringssager: Ferie 2BM bemærkning

Indspilning af e-feriekort (sag 117220028 / defect 18544)

Vi har haft fejl i vores engelske oversættelser i transaktion PC00_MDK_EFERIE, 
dette er nu rettet. Derudover har vi lukket op for at der kan korrigeres i ”start 
dato”, ”kvote” og ”sub type”, dette specielt til de af jer der benytter udbetaling af 
feriepenge med tilslutning af ”FERMD”, ”1 måned før”.

Rettet i menu PC00_MDK_EFERIE. 

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

For kunder med feriekort

Adresse på udsteder på eferiekort (sag 117226708 / defect 18547)

Vi har med denne SP tilføjet et felt på PC00_MDK_EFERIE hvor adresse på en 
”afdeling” kan tilføjes så medarbejdere kan hvorfra feriepengene udbetales.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

For kunder med feriekort



Fejl- og opdateringssager: Ferie 2BM bemærkning

Rettet i program HDK093_EFERIEKORT. 

Ændring af tekst på lønart (defect 18768)

Teksterne på følgende lønarter er ændret til:

/T51 - Udbet. overf. dage år-2
/T5D - Udbet. overf. dage år-3
/T5E - Udbet. overf. dage år-4

Rettet i tabel V_T512T.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Fyi - rettelser til lønartstekster



Fejl- og opdateringssager: Overførsel 2BM bemærkning

Data til PBS efter SP86 (sag 117228232 / defect 18472)

Aflevering af data til Nemkonto var I første omgang kun muligt at tilslutte på klient 
niveau, det har vi nu ændret så det også er muligt at tilslutte for enkelte 
afregningskredse.

Note:
Opsætningen ”NEMKO” skal være slået fra I T7DK_OPSAET, og ”NEMKO” skal 
opsættes i T7DK_TILSLUT for hver enkel afregningskreds. Hvis funktionaliteten 
stadig skal være slået til på klient niveau skal ”NEMKO” være sat op i 
T7DK_OPSAET, og ikke være sat op i T7DK_TILSLUT.

Rettet i program HDK037_OVERFOER_PBS (PC00_MDK_DOWNLOAD).

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Fyi - For kunder med Nemkonto



Fejl- og opdateringssager: Pension 2BM bemærkning

Lønart /SMA tilføjet til regel MK42 (sag 117226088 / defect 18384)

I forbindelse med oprettelse af lønartssæt /3MA, /3MB, /3MC og /SMA til §53 
pension blev lønart /SMA ikke tilføjet i regelsæt MK42. Dette er nu rettet.

Rettet i regel MK42.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Teknisk rettelse - skal ikke testes



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

NemRefusion fejl ved fleksjob (sag 117222487 og 117233426 / defect 18478)

Når man lavede en manuel fremsøgning af sager, ved hjælp af 
HDK032_FRAVAERSSOEG, ville systemet altid sætte 3 i særligordning ved 
flexjobber. Det er nu rettet så hvis det er en flexjobber ansat før 01.01.2013 
sætter den 1 i nu. 

Rettet i:
Function Module: HDK034_REFUS_UDVAELG_B. Subroutine: Do_aktivitet_flag.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Fejl vedr. raskmelding (sag 117227247, 117227729 og 117234308 / defect
18497)

Hvis en medarbejder havde en fremtidig fratrædelsesdato, afkrydsede systemet 
forkert på dagpengeskemaet. Det kunne fx være at medarbejderen var på nedsat 
tjeneste, men der blev ikke afkrydset i delvisgenoptagelse på skemaet. Det er nu 
rettet, hvis der er en fremtidig fratrædelsesdag, aflevere vi det rigtige på skemaet.

Rettet i:
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE.
Method: CHECK_4HOUR_RULE, INITIALIZE_PERNR.
Method: ENRICH_PAX, ENRICH_NO_MERGE.
Method: ENRICH_MERGE og DELAY_CLOSING.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

DP212 ikke dannet (defect 18142)

I specielle situationer blev fraværs sager på alvorligt sygt barn ikke lukket, det har 
vi nu rettet så sagerne på IT0798 ”Refusion” vil blive lukket af en DP212.
Rettet i Method CL_HRPAYDK_REFU_MERGE->ENRICH_PAX.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Problematik i forbindelse med NemRefusion (sag 117196540 / defect 17758)

Før kunne det forekomme at der blev smidt kvitteringer der kom fra NemRefusion
væk, hvis de kom inde for samme sekund. Det er nu rettet så nu modtager vi alle 
kvitteringer fra NemRefusion, hvilket betyder at man i NemRefusions status 
rapport, nu kan se alle svar fra NemRefusion, i ”besked fra NemRefusi-on” feltet.

Rettet i:
Table: T7DK_REFU_ECODES.
Class: Cl_HRPAYDK_REFU_NEMREF_PI.
Method: REC_DOCUMENT og PRC_NR_MESSAGE.
Include: HDK088_REFU_ERRORSTATUS.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Kan være svært at genskabe situationen i test



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Skemaer kommer ikke over i NemRefusion (sag 117207466 og 117215587 / 
defect 17982)

Det kunne forekomme at skemaerne til NemRefusion blev afvist, på medarbejder, 
hvor der var sat en fratrædelsesdato ind.

Det er nu rettet så skemaerne kommer over i NemRefusion, samtidig med at vi 
udfylder ”Dato for sidste dag med løn/sygedagpengeudbetaling”, årsagen bliver 
også udfyldt med ”prik” i ”Ophør af ansættelsesforhold”.

V_T7DK_REFU_TAGS2 skal selv oprettes i tabellen se skærmbillede.

Rettet i:
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE.
Method: ENRICH_MERGE.
Method: ENRICH_NO_MERGE.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Skal testes i produktion hvis testbruger i Virk.dk ikke findes



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Meddelelse afvigende timer (sag 117233928 / defect 18675)

Meddelelsen ”Der er indberettet afvigende arbejdstid i fraværsperioden 
(xx.xx.xxxx). Korrigér timetal manuelt.” kom hver gang der blev søgt en sag frem 
på en medarbejder der havde en AA dag på IT2003 ”Vikariater” selvom dagen 
ikke lå inden for den aktuelle refusions givende periode. Det er nu rettet så 
meddelelsen kun kommer hvis der ligger en AA dag inden for den periode der 
bliver søgt refusion for.

Rettet i:
Method: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME->EMPLOYMENT_HOURS.
Method: CL_HRPAYDK_REFU_UTIL->GET_DEVIATED_WORK_SCH_DATA.

Gælder kun offentlige kunder



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Fejl i Refusion, Udvælg, defekt opsætning til DP480 (defect 17955)

Der er blevet lavet nye x og y værdier til kategorien ”alvorligt sygt barn” da de 
førhen, var de samme som barsels kategoriens. De nye værdier er tilføjet i 
T7DK_REFU_DAGID:

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Ny opsætning alvorligt sygt barn – DP480R



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Rettet i:

Includes:
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF19.
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF20.
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF21.
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF22.
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF23.
LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF24.

HDK032 fejler (defect 18334)

Hvis der findes IT0798 ”Refusion” UDEN indberetninger (tom IT0798), og HDK032 
danner en ny indberetning til en sådan, så dumper HDK032 når den prøver at 
danne den nye indberetning (DP-form).

Fejlen er nu rettet, så programmet ikke dumper, men danner meddelelse 
"Refusionssag uden indberetninger" i stedet.

Rettet i class CL_HRPAYDK_REFU_MESSAGE_UTIL.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Fyi – teknisk rettelse



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Forkert blanket dannet til virk sygt barn (sag 117224838 / defect 18410)

Hvis en flexjobber havde sygt barn, blev der fejlagtigt dannet et DP201 skema, 
hvor der skulle have været dannet et DP480 skema. Det er nu rettet, så der bliver 
dannet de rigtige skemaer på flexjobber.

Rettet i:
Indclude LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF99.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen

Kræver kun test hvis flexjobber er registreret i systemet

Refusionsanmeldelse dannes for sent for medarbejdere i nedsat tjeneste (sag 
117139421 / defect 18273 og 16484)

Fravær grundet delvis uarbejdsdygtighed inden udløb af Arbejdsgiverperioden, 
kunne blive anmeldt for sent, da fraværet først blev anmeldt, når fraværet efter 
arbejdsgiverperioden oversteg 4 timer pr. uge. Derved kunne enkelte timers 
refusion blive tabt.

Fejlen er nu rettet, og fraværet anmeldes på baggrund af førstedagen for fravær 
efter arbejdsgiverperiodens udløb, selvom fraværet endnu ikke opfylder 4-timers 
reglen. Hvis 4 timers reglen ikke bliver opfyldt, efter systemet har dannet en sag, 
vil systemet lukke sagen med et DP212 skema uden at søge refusion.

Rettet i:
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE.
Method: CHECK_4HOUR_RULE_AGP.
Method: CHECK_4HOUR_RULE.
Method: DELAY_CLOSING.
Method: EVALUATE_TWO_ABSENCE.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da I ikke
bruger refusionsløsningen



Fejl- og opdateringssager: Refusion 2BM bemærkning

Ændring til parameter STA i DAGID (defect 18745)

Fast startdato (dato): Feltet "NumVærdi" udfyldes med dato og måned (eks. 1201) og
"TekstVærdi" udfyldes med:

Feltet startdato er låst, så bruger ikke kan ændre i startdatoen.

Rettet i:
Program: HDK032_FRAVAERSSOEG.
Include: HDK032_FRAV_DATADEF_AND_SELSCR.

Gælder kun for kunder med refusionsløsningen/Ikke relevant for XXXX, da
I ikke bruger refusionsløsningen

Ident NumVærdi TekstVærdi Beskrivelse 

STA 1201 2009 Fast startdato. Default til refusionssøgning 



Fejl- og opdateringssager: Skat 2BM bemærkning

Indlæsning af nye skattekort (sag 117193959 / defect 18154)

Ved indlæsning af nye skattekort oprettede systemet automatisk et nyt skattekort for 
næst kommende år (01.01.XXXX) til uendelig dato (31.12.9999), dog var det en kopi af 
det første skattekort, som var oprettet på medarbejderen i sin tid ved ansættelse.

Denne fejl er nu rettet, så systemet stadig automatisk opretter et nyt skattekort, men 
dog altid med standard træk% for næst kommende år (01.01.XXXX) og til uendelig dato 
(31.12.9999), når man fremover indlæser nye skattekort.

Rettet i program HDK049_REC_TAXCARDS.

Gælder alle

Teknisk rettelse – skal ikke testes (program til rettelse af fejlen følger på
næste side)



Fejl- og opdateringssager: Skat 2BM bemærkning

Oprydningsprogram af ugyldige skattekort (defect 18568)

Et nyt program: HDK118_CLEAN_UP_TAX_CARD er oprettet til brug i forbindelse 
med oprydning af skattekort der ligger med forkert skattedata og slutdatoen 
31.12.9999. Da skattekort med ”high end date” 31.12.9999 skal stå med 
skattedata standard trækprocent som pt. er 55.

Gælder alle

Nyt program der kan bruges til oprydning af forkert skattekort procenter fra
01.01.2017



Fejl- og opdateringssager: Skat 2BM bemærkning

Programmet læser alle skattekort på medarbejderen og hvis medarbejderen har 
et gyldigt skattekort i skatteåret så slettes skattekortet med slutdatoen 
31.12.9999 og erstattes af et nyt skattekort med standard trækprocent.

Eksempel: 

Start dato Slut dato Skattekort Trækprocent 
01.01.2016 31.12.2016 Hovedkort 40 
01.01.2017 31.12.9999 Hovedkort 40 

Start dato Slut dato Skattekort Trækprocent
01.01.2016 31.12.2016 Hovedkort 40 
01.01.2017 31.12.9999 Standardkort 55 

Før at selve sletningen sker i programmet, vil der fremkomme en liste med de 
forkerte skattekort, så man selv kan udvælge, hvilke medarbejdere man ønsker 
oprydning for.

Rettet i program HDK118_CLEAN_UP_TAX_CARD.



Fejl- og opdateringssager: Statistik 2BM bemærkning

DA/DS fejler når der er kørt retro (sag 117192219 / defect 17660)

Det kunne forekomme at en medarbejder der var inaktiv ikke kom frem i DA/DS 
statistikken hvis der var kørt retro på medarbejderen, selvom IL0027 burde være 
kommet frem med det antal dage medarbejderen var væk. Det er nu rettet.

Rettet i program HDK004C_DS(PC00_MDK_DADS).

Gælder alle

Teknisk rettelse – Skal ikke testes

Fejl i DS/DA ved genansat person (sag 117192887 / defect 18022)

DA/DS Statistik rapporten hvis den blev kørt for et kvartal kunne det forekomme 
at der kom medarbejder ud i person sektoren (Ind.type 3) som havde været 
inaktive hvilket betød at medarbejderen ikke kunne findes under løn 
sektionen(Ind.type 4). Det er nu rettet, således kun medarbejder med oplysninger 
i begge sektioner bliver taget med.

Rettet i program HDK004C_DS(PC00_MDK_DADS).

Gælder alle

Teknisk rettelse – Skal ikke testes



Fejl- og opdateringssager: Øvrigt 2BM bemærkning

Lønsedler i e-Boks (sag 117220627 / defect 18241)

I programmet ”PC00_MDK_KMDCEDT - Lønspecifikationer PE51 KMD Central 
print/e-Boks” var der en fejl med hensyn til aflevering af nationalitet i filen til e-
Boks.

Det er nu rettet, så der altid bliver afleveret en fast værdi (DK) uanset hvad der 
står på IT0002 ”Persondata” for Nationalitet, da e-Boks kun kan modtage 
nationaliteten DK.

Rettet i program HDKCEDT0 (Transaction: PC00_MDK_KMDCEDT).

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Relevant for kunder med e-boks

HASTER - Fejl på SP 86 Forkert beregning af miljøtillæg (sag 117233069 / defect
18599)

Hvis lønart /740 ”Miljøbeskatning firmabil” ikke blev indlæst direkte på IT0014 
”Faste tillæg/fradrag” fandt systemet ikke lønarten og blev ikke beregnet korrekt. 
Det er nu rettet, så hvis der dannes lønart /740 i closteret bliver der beregnet 
derfra, i stedet for fra IT0014.

Rettet i program MP076600 og screen 2000.

Relevant for XXXX/Ikke relevant for XXXX

Gælder for kunder med firmabil og miljøtillæg



Fejl- og opdateringssager: Øvrigt 2BM bemærkning

Fjernelse af DAK koder (sag 117233422 / defect 18608)

Hvis der blev forsøgt at skjule feltet DAK-koder på IT0766 ”DA/DS-statistik”, blev 
feltet Arbejdstidstyper også skjult. Det er nu rettet, så der kun bliver skjult DAK-
koder, hvis det er dette felt der ikke skal vises på IT0766.

Rettet i program MP076600 og screen 2000.

Gælder alle

DAK koder kan nu skjules

V_T7DK_T512T_ALT ”alternative lønartstekster” (sag 117189588 / defect 18610)

Vi har oplevet nogle problemer i tabellen V_T7DK_T512T_ALT, hvis man oprettede 
nye entries, sorterede og slettede en entry, så var det ikke altid den entry, man 
havde markeret, som systemet slettede.

Data blev sorteret på lønartstekst i stedet for lønart og kolonnen lønart blev vist 
efter lønartstekst.

Dette er nu rettet, så forventet entry slettes, og der sorteres på lønartsnumre, 
som også kommer før teksterne.

Rettet i view/tabel V_T7DK_T512T_ALT.

Gælder alle

Teknisk rettelse til tabellen – kan testes kunden XXXX bruger tabellen



PROCEDURE FOR IMPLEMENTERING OG 
IMPORT
Implementering af supportpakker

 SAP HR Support pakker



SAP har frigivet følgende HR Support Pakker:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP D4
SAP-HR 6.04: SAP HR SP A0
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 28

KMD har godkendt disse i forhold til KMD Nettoløn.

Vi understøtter op til EHP8.

Husk i forbindelse med pålægning af SAP HR Support Pakker: Vær opmærksom på, om der skal pålægges repairtransporter fra KMD 
Nettoløn. For at undersøge dette - læs readmefilen i den seneste repair pakke (KMD_Payroll_repair) på KMD's Nethotel.

NB - nedenfor er angivet laveste KMD supporterede SAP HR support pakke niveau:

Pr. 1. januar 2016:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP B6 (BEMÆRK – support udløber ultimo juni 2016)
SAP-HR 6.04: SAP HR SP 82 (BEMÆRK – fra 01.07.2016 understøttes fra Basis 7.31)
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 15

Pr. 1. januar 2017:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP C9 (BEMÆRK – support udløber ultimo juni 2016)
SAP-HR 6.04: SAP HR SP 95
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 23





PROCEDURE FOR IMPLEMENTERING OG 
IMPORT
Implementering af supportpakker

 SAP HR Support packages
SAP has released the following HR Support Packages:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP D4
SAP-HR 6.04: SAP HR SP A0
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 28

KMD has approved these according to KMD Payroll.

We support up to EHP8.

Note when applying SAP HR Support packages: Check if you need to apply repair transports from KMD Payroll. To check this - read the 
readme file in the latest repair package (KMD_Payroll_repair) on the KMD Nethotel.

Please note: Below you will find the lowest KMD supported SAP HR support package level:

January 1., 2016:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP B6 (NOTE – Support expires at end June 2016)
SAP-HR 6.04: SAP HR SP 82 (NOTE – Per 01.07.2016 supported from Basic 7.31)
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 15

January 1., 2017:
SAP-HR 6.00: SAP HR SP C9 (NOTE – Support expires at end June 2016)
SAP-HR 6.04: SAP HR SP 95
SAP-HR 6.08: SAP HR SP 23



PROCEDURE FOR IMPLEMENTERING OG 
IMPORT
Import procedure

Pakkerne skal implementeres som beskrevet nedenfor:

SP87

SP87 2016_05_20a

SP87 2016_06_02

Step Import client KMD transport no. Description Note
1 Import clnt. 000 W73K000118 KMD Payroll_SP88_N2016_05_20a 

KMD objects


