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KMD INFORMATION

Bemærk: 

Dette servicebrev og tilhørende service pakke er kun 
gældende for kunder, der kører minimum basis 7.31 / HR 
6.04. 
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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 SP89 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): 

• Adskillelse af Ferie og Løn (sag 19937) 

• Opdeling af refusionskørslerne (sag 19507) 

• Ændring til håndteringen af flexjobber, ny og gammel ordning (sag 19709) 

• Fejl i dannelse af e-indkomst felt 51 og kode 68 felt51 (sag 117171682 / defect
19318) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_12_07) 

• Weekendarbejdere (sag 117238217 / defect 19095) 

• Fejl ved håndtering af sygt barn, delvis (sag 117259343 / defect 19290) 

• Bogføring af modtaget refusion (sag 117292214 / defect 20318)  
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Ferie 

Adskillelse af Ferie og Løn 

Vigtig at huske tilslutning, rettelser til skema/regler og egen opsætning af lønarter, 
bogføring, lønseddel mv. 

Hvis der ikke tilsluttes, skal der stadig tilrettes i skema/regler. 

KMD Nettoløn kommer nu med ny funktionalitet, så der ikke længere sker modregning af 
skyldig løn i udbetaling af feriepenge. 

Løsningen fungerer pt. ved, at udbetaling af feriepenge fra FERIEKORT sker via fx lønart
/O5G. Beløbet, der udbetales på lønart /O5G adderes ligeledes til lønart /110, for at 
pengene kan blive udbetalt til medarbejderen. Problemet heri er, at /110 indgår i de 
lønarter, der anvendes til udbetaling af løn (fx /559) og derved sker modregningen af 
skyldig løn i feriepengene. 

Den nye løsning er, at feriepengeudbetaling fra fx lønart /O5G adderes til egen lønart /130 
i stedet for til /110. Lønart /130 er udelukkende til udbetaling af feriepenge. Derved sikres, 
at der ikke sker modregning i feriepengene. 

Løsningen er lavet med tilslutning: Tabel T7DK_TILSLUT ”FENEG” ”Adskil ferie og løn”. Vi 
fraråder, at tilslutningen sker bagud i tid. 

Vi anbefaler her at i tester meget grundigt og meget bredt. Dette inkluderer
også en regressionstest. Vores erfaring er at der kan forekomme fejl når der
bliver ændret ved ferieopsætningen.
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Nye /5* lønarter: 

De eksisterende lønarter fortsætter på samme måde som hidtil. Opstår der ”skyldig” løn 
og ferieafholdelse i samme periode, så vil de nye lønarter vises. 
Ud over de nye /5* lønarter, som vist ovenfor, er der lavet yderligere fire nye lønarter, som 
holder feriedelen. 

Anmodes der om ferie, vil anmodningen fremkomme på lønarterne: 

/130 ”Udbetaling af ferie” 
/X30 ”Udbetaling ferie outflow” 
/Z30 ”Udbetaling ferie inflow” 
/G30 ” Udbetaling ferie” 
/5* lønarterne har følgende beskrivelse: 
/572 ”Udbetalingsbeløb ferie” 
/573 ”Differencer feriebetaling” 
/575 ”Overført til per+1 ferie” 
/577 ”Fordring fra per-1 ferie” 
/579 ”Overført fra per-1 ferie” 
/581 ”Fordring til per+1 ferie” 
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Hvis der er egne lønarter, som optæller i akkumuleringsklasse 10, skal det overvejes, om 
disse anvendes til Ferie. I så fald bør de sættes op til også at optælle i akkumuleringsklasse 
30. 

Opsætning af ny akkumulationsklasse 30 på ferielønarter. 

/N5G, /N5H, /N6G, /N6H, /N90, /N93, /N9Z, /NBY 
/O5G, /O5H, /O6G, /O6H, /O76, /O77, /O79, /O90, /O93, /O9Z, /OBY, /OEA, /OEB, /OEC, 
/OED, /OFA, /OFB, /OFC, /OFD, 
/P5G, /P5H, /P6G, /P6H, /P90, /P93, /P9Z, /PBY, /PEA, /PEB, /PEC, /PED, /PFA, /PFB, /PFC, 
/PFD, 
/Q5G, /Q5H, /Q5V, /Q6G, /Q6H, /Q6V 

Eksempler på løsningen: 
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Eksempel 1: Negativ løn udbetaling 

RT:

Som det ses på lønsedlen, så håndteres den kontante udbetaling af feriepenge på lønart
/NH7, /N9H og /N9K og tillægges /O5G lønart. 
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Eksempel 2: Positiv løn 

RT: 

Som det ses på lønsedlen, så håndteres den kontante udbetaling af feriepenge på lønart
/NH/, N9H og N9K og tillægges /O5G lønart. 
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Opsætning af lønarter på lønseddel MKMD (PE51) og HDK_PAYSLIP_DK (HR-Forms): 

Tilføjelse af lønarterne /577, /581, /575 og /579. 

Husk opsætning af lønarter til bogføring. 

Vi har foretaget ændringer i følgende skema/regler: 

Underskema MKLR: Rettelse af regel MKSL, MK43, MKMN og MK50. Tilføjelse af lønart
/577 og /579. 

Underskema MKFU: Ny regel (MK32) som placeres efter FKU1. 

Nyt underskema MKFB: kald til ny funktion DKNET FBE1 til håndtering af /130 (bl.a. 
differencefremføring). 

Underskema MKRR: Rettelse af regel MK45 - tilføjelse af /577 og /579. Ny regel efter 
MK45 – kaldes MK4A. Håndterer indlæsning af nye ferielønarter fra LRT hvis de ikke er 
hentet i MK45. Rettelse af regel MK42 – tilføjet indlæsning af /575, /577, /579 og /581 i 
retro, fjern addering af ferielønarter til /110. 

Underskema MKNN: Ny regel til erstatning for X050 – dan betalingslønart - kaldes MKPY. 
Rettelse af regel MK63 – tilføjet dannelse af /581 hvis /572 negativ. Rettelse af regel MK60 
–nye lønarter tilføjet. 

Husk tilretning, såfremt der er egen kopi af skema/regler 

Vi har foretaget ændringer i følgende funktion: DKNET FOA1, DKNET FKU1, DKNET FVK1, 
DKNET FBE1
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Refusion

Opdeling af refusionskørslerne (sag 19507) 

Opdeling af daglige refusionskørsler – anmeldelser og anmodninger dannes hver for sig. 
Vi har ændret i måden, hvorpå vi håndterer refusionskørsler. Søgningen er nu opdelt i 2 
kørsler. 
En kørsel hvor der dannes anmeldelser 
En anden kørsel hvor der dannes anmodninger 

Vi anbefaler: 
Anmeldelser – dannes hver dag 
Anmodninger – dannes hver søndag aften. Bemærk dog, at anmodningerne kan køres på 
alle ugedage. Feltet ”Til” i Periode justeres blot tilbage til seneste søndag. 

Manuel refusionssøgning 
Refusionssøgningen kan fortsat køres manuelt via transaktionskode PC00_MDK_REFU. På 
ud-søgningsbilledet skal I fremover beslutte, om I vil køre dannelse af anmeldelser eller 
anmodninger. Det gør I ved at markere i en af valgmulighederne i ”Kørselstype”. 

Kun relevant for refusionskunder.
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Varianter 
Hovedparten af vores kunder afvikler Refusionssøgning som natlige batchjobs. Til det 
formål laver man en variant, som styrer kørselsafviklingen. Mange har i dag kun opsat én 
variant til Refusionssøgning. Det betyder at der afvikles en kørsel til Refusionssøgning, som 
danner både anmodninger og anmeldelser. 

Den nye opdeling af Refusionskørslerne i anmeldelser og anmodninger betyder at 
kørslerne kører hver for sig, og at de skal have hver sin variant. 
Der er ikke grund til at ændre variant for dannelse af anmeldelser. De vil stadig afvikles på 
samme måde som hidtil. 

For de, som afvikler Refusionssøgning som batchjobs, vil det være nødvendigt at danne en 
ny variant til dette. Varianten skal opsættes med valg af Kørselstype ”Dan Anmodninger”, 
og disse Refusionskørsler (batchjobs) bør til anmodninger afvikles hver søndag aften. 
Afvikles de senere, fx i løbet af ugen, justeres kørselsdato automatisk tilbage til seneste 
søndag. 

Hvad danner kørselstyperne? 
Kørselstype ”Dan anmeldelser” 
Hovedregel: 
Danner alle anmeldelser, så disse fortsat dannes så hurtigt som muligt for at overholde an-
meldelsesfrister

Danner indberetninger af typerne DP200A, DP201, DP400A, DP401 og DP480. 
Undtagelser: 

Danner også en anmodning hvis HELE sagen kan afsluttes i én kørsel. Det sker typisk ved 
indberetning af fravær med tilbagevirkende kraft. 

Danner en afsluttende anmodning/raskmelding, hvis der kommer nyt fravær, der skal 
danne en ny anmeldelse. 

Danner derfor i særlige tilfælde indberetninger af typerne DP202, DP402, DP480R og 
DP212. 
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Kørselstype ”Dan anmodninger” 

Hovedregel: 

Danner kun anmodninger og raskmeldinger. 
Danner indberetninger af typerne DP202, DP402, DP480R og DP212. 

Hvorfor har vi ændret i måden vi afvikler refusionskørslerne på? 

Ved delvist fravær skal indberetningen til NemRefusion indeholde timetal for den del af 
arbejdet, som er genoptaget. Timetal for genoptaget arbejde skal indberettes til 
NemRefusion i hele uger, da ydelseskontorerne/UDK beregner refusion i hele uger. 
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Eksempel på hvordan vi gør det i dag over til NemRefusion, hvor vi ikke anmoder om hele 
uger: 
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Eksempel på hvordan vi gør det fra den 13. februar 2017 over til NemRefusion, hvor vi 
anmoder om hele uger: 
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I eksempel ét sender NemRefusion to anmodninger til ydelseskontoret/UDK med timer for 
samme uge. ”Anmodning 2” overskriver timetallet fra anmodning 1 i stedet for at lægge 
dem sammen. Hermed beregnes der refusion for samlet set 4 timer. Med den ny løsning, 
samler vi timerne i én anmodning, så der beregnes for 10 timer. 

OBS: Hvis der på samme dag sendes både en afsluttende anmodning og en ny anmeldelse 
til NemRefusion på samme medarbejder, vil NemRefusion afvise anmeldelsen. Det vil 
derfor være nødvendigt at gensende den afviste anmeldelse. Problemet opstår dog ikke 
hos kunder der anvender autosignering. 

Ændring til håndteringen af flexjobber ny og gammel ordning (sag 19709) 

Med den nye funktionalitet vil det være muligt at administrere Flexjob ansatte 
refusionsmæssigt, enten ved hjælp af medarbejderkreds eller fraværsarter. 

Ved anvendelse af medarbejderkredse til markering af, om medarbejderen er Flexjob 
ansat, skal de fraværsarter, som I normalt bruger til sygdom, delvis genoptaget arbejde 
osv. omsættes til en virtuel fraværsart. Denne fraværsart vil derefter være den, som 
refusionsprogrammet behandler. 

Medarbejdere med en flexjob-medarbejderkreds indberettes med de vanlige fraværsarter, 
på samme måde som ikke-flexjob ansatte. Disse bliver i programmet omsat til en virtuel 
fravær-sart og fraværet bliver behandlet efter opsætningen på den virtuelle fraværsart. 

Den virtuelle fraværsart benyttes kun til at styre behandling internt i 
Refusionsprogrammet, og vises ingen steder i Løn, Refusion eller NemRefusion. 
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Det vil sige, at brugere af systemet ikke skal have kendskab til specielle flexjob-
fraværsarter, men kan anvende de vanlige fraværsarter. 

Benyttes reelle fraværsarter til inddatering af fravær på medarbejdere, er det ikke nødven-
digt at opsætte virtuelle fraværsarter, hvorfor disse blot kan udelades. 

De virtuelle fraværsarter skal customiseres. Customiseringen er beskrevet nedenfor. 
BEMÆRK: De virtuelle fraværsarter skal kun customiseres i refusionsløsningens tabeller, 
ikke i IMG’en (Tabel T554S). Ved anvendelse af fraværsarter til markering af, om fraværet 
er flexjob fravær, er der kommet nye felter i tabellen T7DK_REFU_FRVART. Her angives 
det, om flexjobberen er omfattet af gammel ordning for flexjobbere eller ny ordning for 
flexjobbere. 

For både den reelle og den virtuelle fraværsart, er der nu også indarbejdet 4 timers regel 
for flexjob efter gammel ordning. 

Customisering
Refusion identificerer nu flexjob medarbejdere gennem opslag på tabel T7DK_REFU_FLEX, 
og håndterer behandlingen af dem gennem opsætning på Fraværsarter, ligesom på alle 
øvrige fravær. 
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Opsætning af T7DK_REFU_FLEX

Tabellen har hidtil holdt opsætning for ”flexjob type”, hvor man kunne udpege hvilken 
medar-bejderkreds (MAKrs), der identificerede flexjob medarbejdere samt angive typen af 
flexjob (ny eller gammel flexjob ordning). 

Denne opsætning er nu flyttet til tabel T7DK_REFU_FRVART, således opsætningen af 
flexjob type på T7DK_REFU_FLEX ikke længere har nogen betydning, T7DK_REFU_FLEX 
anvendes nu alene til at identificere hvilke medarbejderkredse, der er Flexjob, og til at 
sammenkoble den reelle og den virtuelle fraværsart. 

Den virtuelle fraværsart opsættes i eksempelvis T7DK_REFU_FVARTX og 
T7DK_REFU_FVRASX – fuldstændig som de reelle fraværsarter. I tabellerne angiver man 
hvilken flexjob-ordning, fraværsarten skal omfattes af. 

I eksemplet sammenknyttes den reelle fraværsart SY (Sygdom), med den virtuelle 
fraværsart NSY, således at NSY fraværsarten kan opsættes til at håndtere Sygdom for 
Flexjob ansatte på Ny Flexjob ordning. 

Denne nye funktionalitet kræver customisering samt grundig test, da der her
er tale om helt nye tabeller.
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MAKrs Indeholder medarbejderkreds, som skal omfattes af flexjob-ordning. 

FrTiArt Indeholder den fraværsart, som medarbejderens fravær skal indberettes på. 

Virt. frav Indeholder den virtuelle fraværsart, som programmet skal behandle fraværet 
med. Denne fraværsart skal customiseres som en reel fraværsart (hvor?). 

Agreement on flexjob Angiver den flexjob ordning, den virtuelle fraværsart skal omfattes 
af. 

OBS: For kunder, der benytter mere end et logon-sprog, skal man være opmærksom på, at 
der er sprogkode på denne tabel. Det er derfor nødvendigt at lave opsætningen, der 
identificerer flexjob ansatte på medarbejderkreds i alle anvendte sprog. 

Opsætning af virtuelle fraværsarter 
Der er oprettet 4 nye tabeller til opsætning af virtuelle fraværsarter, som opsættes helt 
som de reelle fraværsarter 

Opsætningen i tabel T7DK_REFU_FRVART er helt som i tabel T7DK_REFU_FVARTX, eneste 
forskel er, at tabel T7DK_REFU_FRVART indeholder opsætning til reelle fraværsarter, mens 
tabel T7DK_REFU_FVARTX indeholder opsætning til virtuelle fraværsarter. 
Det samme gør sig gældende for T7DK_REFU_FRVRAS, hvor de virtuelle skal sættes op i 
T7DK_REFU_FVRASX. 
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Opsætning af flexjob ordning på fraværsarter 

Opsætning af reelle fraværsarter. 

Opsætning af flexjob ordning for de reelle fraværsarter laves nu for den enkelte fraværsart 
i tabel T7DK_REFU_FRVART. 

Hermed kan Flexjob ordning også opsættes i tabel T7DK_REFU_FVARTX på den enkelte fra-
værsart. 
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Tabel T7DK_REFU_VWLIST 

Tabellen er identisk med tabel T7DK_REFU_AWLIST, og holder den tilsvarende opsætning, 
men for virtuelle fraværsarter. 

Tabellen indeholder opsætning af fravær med gruppe AA eller AB (Brugerdefineret 
sammenlægning). Fravær må kun sammenlægges til en refusionssag med de fraværsarter, 
der er angivet i tabellen. 

På fraværsart NSY (Sygdom, ny flexjob ordning) i tabel T7DK_REFU_FVRASX er angivet 
gruppe AA, der henviser til de tilknyttede fraværsarter i tabel T7DK_REFU_VWLIST. 
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Tekst til virtuelle fraværsarter. 

De virtuelle fraværsarter SKAL være sat op i denne tabel, før de kan anvendes i de øvrige 
tabeller.

Forklarende tekst til de reelle fraværsarter hentes automatisk fra definitionen af 
fraværsarter i SAP. Dette lader sig ikke gøre med virtuelle fraværsarter, da disse jo ikke er 
defineret i SAP. Derfor skal disse tekster opsættes i tabel T7DK_REFU_VAWART og 
tilknyttes den virtuelle fraværsart, de tilhører. 

Teksten skal være oprettet for at kunne indberette de virtuelle fraværsarter og er kun en 
hjælp under customiseringen. Tekster vises IKKE for medarbejderen. 

I nedenstående eksempel benyttes den virtuelle fraværsart NSY til almindeligt sygefravær 
på ny Flexjob ordning Derfor angives den forklarende tekst; ”Sygdom Flexjob ny ordning”. 
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Der er foretaget ændringer i følgende customizing tabeller: 
1 T7DK_REFU_FRVART 
2 T7DK_REFU_FLEX 

Der er ligeledes tilføjet tabeller: 
1 T7DK_REFU_FVARTX 
2 T7DK_REFU_FVRASX 
3 T7DK_REFU_VAWART 
4 T7DK_REFU_VWLIST 



Fejl- og opdateringssager 2BM bemærkning

Ferie 

Manglende oversættelse I KMD rapporter (sag 117185863 / defect 17516) 

Fejl i SP88 fil som indberettes til ACF (sag 117295675 og 117298907 / defect 20273 og 
20363) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_09_30) 

Vi har haft en fejl i feltet ”Perioden_udbetalt_Dage” og ”Perioden_udbetalt_Beloeb” i 
eFeriekort løsningen. Ved afholdelser blev der vist resultat for hele året og ikke periodens 
afholdelser. Dette er nu rettet, så der kun vises periodens afholdelser. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK093_EFERIEKORT. 
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Men der har vist sig at være fejl ved retrokørsler. 

Eksempel: 
Perioden juni lønkørsel – her afholdes 5 feriedage, og der afleveres data til ACF. 

Perioden august lønkørsel – her afholdes ligeledes 5 feriedage, men af en årsag køres retro
til juni, og så sker fejlen, at de allerede 5 afholdte feriedage i juni kommer med igen, og 
derved afleveres dobbelt. Til ACF vil resultatet så være, at der er afholdt 15 dage og ikke 
de reelle 10 dage. Det er ikke kun dagene, der afleveres dobbelt. Det er også beløbet, der 
afleveres dobbelt. 

ACF og KMD har været i dialog omkring en løsning, men en nem og hurtig løsning findes 
ikke. Desværre skal korrektionerne ske manuelt. 

Ved manuel rettelse kan følgende være en mulighed, men det skal vurderes, hvor mange 
medarbejdere der er ramt af fejlen, og hvordan rettelsen kan foretages; 

Hvis man har gemt sine tidligere afleveret ACF filer for perioderne, kan disse anvendes 
igen, hvor man så vender fortegn og kører tidligere periode retur. Derefter afleveres 
periodens korrekte data i en ny fil til ACF. (Vær opmærksom på, at KørselsID skal ændres, 
før filen kan afleveres igen). 

Det skal så sikres, at det er periodens aktuelle saldo og aktuelle forbrug, der afleveres 
periode for periode. 

Der kan efter korrektionerne dannes en afstemningsfil fra ACF til kontrol af, om data stem-
mer overens mellem lønsystem og ACF – så medarbejderens data hos E-boks eller 
borger.dk er korrekte. 

Om muligt, så husk ved levering til e-Boks, at alle afleveringer kommer i e-Boks, og dette 
kan forvirre medarbejderne, hvis det sker over flere dage/gange. 
Vi beklager fejlen og det arbejde det giver jer. 
Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK093_EFERIEKORT. 



Fejl- og opdateringssager 2BM bemærkning

Uhævede feriepenge til Feriefond (sag 117306078 / defect 20586) (Tidligere udsendt med 
særtransport SP88_N2016_11_09) 

Vi havde en fejl efter udsendelse af SP88 og defect 19206 (Ny kode med UDB2 og UDB5), 
som bevirkede, at FKU1 funktionen ved overførsel til Feriefond og Overført forsøgte at 
danne udbetalingerne med /P5T og /P6T flere gange. Dette resulterede i en fejl. Fejlen er 
nu rettet, således håndteringen af Feriefond, Overført, 5. ferieuge og Feriehindring sker 
korrekt. 

Vi har foretaget ændringer i følgende funktion: DKNET FKU1 

Udbetaling af feriekort – antal ikke korrekt afrundet (sag 117307613 / defect 20600) 
(Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_11_09) 

Vi havde en fejl efter udsendelse af SP88, defect 19206. Fejlen bestod i, at der ved flere 
udbetalinger af ferie ikke blev vist korrekt sats på lønsedlen. 

Vi har ikke været i stand til at løse problematikken fuldt ud, idet vi i visse tilfælde kan have 
mindre afrundingsdifferencer ved flere udbetalinger for perioden. Totalt set bliver det 
korrekte beløb dog udbetalt. 

Vi har fokus på at få løst problemet, som opstår, når der sker udbetaling af fx normal 
udbetaling + feriehindring + 5. ferieuge. 

Vi håber at kunne sende en rettelse ud med næste SP-pakke. 

Vi har foretaget ændringer i følgende funktion: DKNET FKU1. 
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ACF og datoer i ferieoptjeningsår (sag 117332530 / defect 21267) 

Vi har haft en fejl i visningen af dato i ”Optjeningsperiode_Til”, såfremt der var tale om en 
bonusudbetaling i efterfølgende år og medarbejderen var fratrådt til et tidligere år. Feltet 
viste den fratrædelsesdato, der var på medarbejderen og kunne derfor være dateret til et 
tidligere år. Nu er default valgt til disse situationer 31.12.XX. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK093_EFERIEKORT 
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E-indkomst

Fejl i dannelse af eIndkomst felt 51 og kode 68 felt51 (sag 117171682 / defect 19318) 
(Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_12_07) 

Der har været en fejl vedrørende indberetning af skatteoplysninger til eIndkomst i hhv. 
FELT 51 (Sommerhus) og KODE 51 indberetningens FELT 68 (fx. aktier) og EV class 09. Der 
har været udfordringer omkring, hvilken ”blok” i eIndkomst indberetningerne ”landede” i. 
Fejlen er nu rettet og der skal foretages en del egen customisering samt oprettelse af nye 
lønarter. 

Der er lavet en ny tabel ”T7DK_EIND_INC_WTY”. I denne tabel kan der defineres lønarter: 

Eksempel: 

I dette eksempel er lønart (WTY) oprettet fra 01.01.2017 til 31.12.9999 og følgende 
opsætning:

I ”MODEL_WTY” angives kundelønart, som holder beløb og dernæst udfyldes med 
gyldigheds-periode og EIND_ETY, REC_WTY, FIELD_NO. 

Der skal oprettes lønarter til BASE_WTY, INFLOW_WTY, OUTFLOW_WTY og EIND_WTY 
som kan kopieres fra /C13, /H13, /I13 og /J13. 

Det er vigtigt, at evalueringsklasse 09 for MODEL_WTY er blank. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: 
HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO, DKNET_EV9 
HDK052_EINDKOMST 

Denne rettelse kræver customisering, da der er oprettet en ny tabel.
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E-Indkomst flere Se-numre (sag 117275468 / defect 19775) 

Vi har haft en fejl i e-Indkomstfilen. Hvis der var negative korrektioner i e-Indkomst ved 
skift fra Feriekonto til Feriekort, så blev at SE-nummerere dannet i to records 6002 felt 
0209 i samme sektion. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_EINDKOMST 

Fejl i eIndkomst fil ved skift fra grønlandsk beskatning til dansk (sag 117239670 / defect
19839) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_12_07) 

Der har været en fejl i indberetningen til e-Indkomst, hvis en medarbejder med grønlandsk 
skat skiftede fremadrettet til dansk skat. Her ville filen fejle på grund af, at 
kommunekoden blev korrigeret før ikrafttrædelse af indberetningen. Det har vi nu rettet. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_EINDKOMST 

Fejl i sorteringen af ansatte på forsker ordningen ved eIndkomst fil (sag 117248236 / 
defect 19864) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_12_07) 

Der har været en fejl i e-Indkomstfilen. Når der var indberettet medarbejdere på 
forskerordningen og normalt ansatte, så blev e-Indkomstfilen sorteret forkert, hvor der var 
flere CVR numre. Det har vi nu rettet. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_EINDKOMST. 
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Problemer med afsendelse af fil til eIndkomst (sag 117297299 / defect 20437) 
(Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_12_07) 

Der har været en fejl i e-Indkomstfilen, hvor der ikke blev dannet en record 2001 og 5000 
på de ugelønnede, hvis der på den første medarbejder ikke var data til eIndkomst. 

Dette er nu rettet, så der dannes en record 2001 og 5000 uanset om den foregående 
medarbejder i filen ikke har løntimer eller løn at indberette. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_EINDKOMST 

Vedrørende særtransport SP88_N2016_12_07 (sag 0117328859) (Tidligere udsendt med 
særtransport SP88_N2017_01_05) 

Nye indtægtsarter: 

Beløbet i feltnr 0014 og ny indtægtsart 0103 i record 6000 for Udbetaling af sygedagpenge 
(der er A-indkomst) fra kommuner og arbejdsgivere. 

Fejlen er opstået under ”pakning” af transporten og har resulteret i, at der ikke dannes 
den nye værdi EVA 09 som sikrer dannelse af indtægtsart 0103, værdi 04. 

Tabel V_T52D4: 
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Ligeledes er der heller ikke kommet de korrekte lønarter med i transporten: /C04, /H04, 
/I04 og /J04 – disse er de nye lønarter, som dannes, når der sker indberetning af 
sygedagpenge, som skal have værdi 0103 i e-Indkomstfilen. 

Der er sendt følgende lønarter med ud: /JD1, /JD2, /CD1, /CD2, /HD1, /HD2, /ID1 og /ID2 –
disse slettes i forbindelse med pålægning af den ny særtransport. 

Vi har foretaget ændringer i følgende funktionsmodul: DK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO 
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Indberetning eIndkomst med SP88_N2016_12 (sag 117328528 / defect 21155) (Tidligere 
udsendt med særtransport SP88_N2017_01_20) 

(Korrektion til sag: Problemer med afsendelse af fil til eIndkomst (sag 117297299 / defect
20437

Der har været en fejl i e-Indkomstfilen, hvor der ikke blev dannet en record 2001 og 5000 
på de ugelønnede, hvis der på den første medarbejder ikke var data til eIndkomst. 

Dette er nu rettet så der dannes en record 2001 og 5000 uanset om den foregående 
medarbejder i filen ikke har løntimer eller løn at indberette.) 

Der har med SP88 været en fejl, når der blev dannet e-Indkomst filer for mange 
medarbejdere eller afregningskredse. Når der i filen blev håndteret både aktive og inaktive 
medarbejdere og der både negative og positive beløb, blev der dannet flere records 2001 
og 5000, fik vi dannet filen i forkert rækkefølge, som følge af ovenstående rettelse. 

Vi har genindsat det tjek som oprindeligt var der, for at fjerne oprettelsen af record 2001 
og 5000 for medarbejder som kun havde /JA5 eller /JA3 i RT, pga. records 6005 0200/6003 
0220 ikke skal blive dannet, da der ikke er noget at rapporterer. Dette vil sikre, at filen 
bliver dannet med de rigtig records og i den rigtig rækkefølge, for alle medarbejder. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_EINDKOMST 
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Fejl i eIndkomst fil efter SP88_N2016_12 (sag 117328051 / defect 21162). (Tidligere 
udsendt med særtransport SP88_N2017_01_20) 

Når der er negativ beløb i record 6001 felt 0013 og med positive løntimer eller omvendt, 
så har record 6001 0013 og 6005 0200/6003 0200 fejlet pga. placeringen i sektionerne der 
blev dannet i e-Indkomst filen. 

For at håndtere beskrevne scenarie indsættes en record 6003 0200, hvis der ikke findes en 
6001 0013. Record 6005 0200 dannes for at sikre felt 0013 altid afleveres med record
6005 felt 0200 / 6003 felt 0200. 

Følgende kan afleveres: 
1. Positiv felt 0013 og positiv løntimer – felt 0013 og record 6005 0200 håndteres i samme 
sektion. 

2. Positiv felt 0013 og negativ løntimer – positiv felt 0013 med en record 6003 0200 i en 
sektion og negativ record 6005 0200 i en sektion. 

3. Negativ felt 0013 og positive løntimer – positiv 6005 0200 dannes med record 6003 felt 
0200 og negativ felt 0013 dannes med record 6003 0220 i anden sektion. 

4. Negativ felt 0013 og negativ løntimer – felt 0013 og record 6005 0200 dannes i samme 
sektion. 

5. Positiv felt 0013 og default løntimer – felt 0013 og record 6003 0220 dannes i samme 
sektion. 

6. Negativ felt 0013 og default løntimer – felt 0013 og record 6003 0220 dannes i samme 
sektion. 

Vi har foretaget ændringer i følgende: Funktions model: 
HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO Program: HDK052_EINDKOMST 
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Fejl i dannelse af eIndkomstfil (sag 117336067 / defect 21373) 

Der har været en fejl i indkomst filen, i visse situationer kunne der være dannet over 100 
sektioner(record 5000) hvilket forårsagede at der forekom dobbelt identer i 
indberetningsID i record 5000, hvilket medførte afvisning hos SKAT. Vi har nu rettet fejlen, 
så at der nu kan dannes op mod 9999 forskellige indikationer. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK052_eindkomst 

Refusion 

Fejl ved meddelelsen "arbejdstidsplan til medarbejder ikke fundet" (sag 117279598 / 
defect 19811) 

Meddelelsen: "arbejdstidsplan til medarbejder ikke fundet" kom selvom systemet fandt og 
af-leverede arbejdsplanen. Det har vi nu rettet, så meddelelsen kun kommer, når systemet 
ikke finder en arbejdstids-plan eller når arbejdsplanen er 0 timer. Vi har foretaget 
ændringer i følgende: 

Include: LHDK033_REFUSION_BF01 
Subroutine: changing_worktime
Fejl ved raskmelding (sag 117279759 / defect 19817) 

Ved enkelte tilfælde, når en medarbejder var fratrådt og havde nedsat tjeneste, blev der 
ikke sat en markering for ”delvis genoptaget” på XML’en. Det har vi nu rettet, så der altid 
bliver sat delvis genoptaget på. 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 

Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: ENRICH_MERGE 
Method: ENRICH_NO_MERGE 
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Langsom logliste når resultat er tom på opfølgningslisten (sag 117280044 / defect 19833) 

Hvis udsøgningsresultatet på opfølgningslisten var tomt, kunne søgningen tage meget lang 
tid. Rapporten er nu optimeret, så svartiden på udsøgningen af rapporten er blevet 
kortere. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK072_REFU_KVITTERING 

Oversættelse af fejlmeddelelse på EN (sag 117280755 og 117298686 / defect 19834) 

Meddelelsen "Der kan ikke gennemføres refusionssøgning, da der p.t. er frigivet for løn" 
kunne ikke vises, hvis man var logget på SAP med EN (Engelsk) som sprog. 

Meddelelsen er nu oversat til "Reimbursement run cannot complete, as system is locked 
for Payroll run" 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 

Message Class: CX_HRPAYDK_REFU_UTIL 
No:28 
1. Reimbursement run cannot complete, as system is locked for Payroll run. 
2. Error in feature 

DP201 uden Ref.fra dato (sag 117300161 / defect 20688) 

I sjældne tilfælde kunne det forekomme, at der ikke blev vist en ”Ref Fra” dato, når anmel-
delsen blev søgt frem. 

Vi har nu rettet problemet, så ”Ref.fra” kommer på alle skemaer der skal søges refusion på 
fremover. Vi har foretaget ændringer i følgende: 

Program: LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF90 
Function Module: RH_PM_GET_MOLGA_FROM_PERNR 
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Fejl vedrørende meddelelsen refusionssag over 999 timer (sag 117151643 og 117222283 
/ defect 16785) 

Hvis en refusionssag kom over 999 timer I ALT, selvom timerne var fordelt over flere 
forskellige skemaer, forekom meddelelsen "Refusionsberettigede timer overskrider 999. 

Håndter medarbejder manuelt." Vi har nu rettet det, så meddelelsen kun kommer, hvis ét 
skema indeholder over 999 timer. Vi har foretaget ændringer i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME_F7 
Method: WORK_TIME 

Weekendarbejdere (sag 117238217 / defect 19095) 

Weekendarbejdere bliver aflønnet for en 37 timers arbejdsuge, selvom der kun arbejdes 
24 timer i weekenden. Refusionsløsningen brugte de faktiske timer i arbejdstidsplanen 
som refusionsberettigede timer. 

Dette er nu rettet, således der sker en omregning af de refusionsberettigede timer i 
forhold til de 37 timer. 

Beregning af refusionsberettigede timer sker således: Refusionsberettigede timer = 
faktiske arbejdstimer * 37/faktiske timer pr. uge (fra IT0007) 
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Til dette er der lavet en ny konstant '&WEWS' i tabel V_T511K, se opsætningen her under:

Vi har foretaget ændringer i følgende: 

Include: HDK032_FRAV_PRNT_AND_UPD_FORMS 
Subroutine: Get_prerefamount
Class: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME 
Method: GET_RESUMED_WORK_TABLE 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME_WE 
Method: WORK_TIME 
New Method: CAL_WE_WORKING_HRS 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_UTIL 
New Method: GET_IT0007 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: CHECK_4HOUR_RULE 
Include: HDK032_FRAV_SELECT_DATA 



Fejl- og opdateringssager 2BM bemærkning

Rettelser til IT0798 (defect 19509) 

De vigtigste felter vedr. refusionsblanketterne flyttes frem i forespørgslen, således 
scrollbaren skal anvendes mindre. Vinduet udvides desuden, hvorved den dobbelte 
scrollbar fjernes. 

Kolonner til indberetning, der kun kan anvendes på pa30, eksempelvis ”Modtaget beløb”, 
”kommentar” mv. fjernes fra overbliksbilledet på pa20. 

Knappen ”Vis detaljer” tilføjes. Her ligger de kolonner, der er taget ud af overbliksbilledet. 

Småfejl ved ”knap-funktion” rettes; eksempelvis har vi rettet op på problemet med 
fejlagtig besked vedrørende ”manglende markering af linje” ved anvendelse af ”Vis 
modtaget”. 
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Fejl ved håndtering af sygt barn delvis (sag 117259343 / defect 19290) 

Vi har ændret vores anbefaling til håndtering af Alvorligt sygt barn. Fremover vil sagerne 
ikke lukke efter 1 dag med nærvær. Derimod vil de følge de samme regler, som vi har på 
barselsområdet, hvor sagerne lukker efter 7 kalender dage. Det betyder, at systemet nu 
kan håndtere delvise sager for Alvorligt sygt barn fravær, på samme fraværsart. 

Det betyder, at I skal rette opsætningen af jeres fraværsarter til Alvorligt sygt barn i tabel 
T7DK_REFU_FRVRAS, således feltet RaskMinDg sættes til 7. 

Undtagelse til dette, som vi forventer at have rettet til SP090: 
Hvis en medarbejder har fuldt fravær mandag, onsdag og fredag, så vil der blive talt timer 
op til det delvise fravær, MEN systemet sætter indikatoren for fuldt eller delvis forkert. 
Indikatoren sættes til fuldt fraværende, selvom medarbejderen er på arbejde tirsdag og 
torsdag. Indikatoren kan flyttes ved en manuel rettelse i NemRefusion. 

Hvis der på et tidspunkt i sagen er sat Alvorligt sygt barn med timer(delvis) lige meget om 
det kun er én dag vil hele sagen gå over og altid markere for delvis genoptaget. 

Efter ændringen er lavet på systemet, kan der forekomme meddelelser omhandlende, at 
gamle sager kan lægges sammen med nyt fravær. Det sker som konsekvens af, at der er 
ændret i reglen om sammenlægning fra 1 til 7 i RaskMinDg. Hvis sagerne er lukket og 
afsluttet 

NemRefusion, skal I blot sætte lukket markeringen på IT0798. Hvis sagen stadig er åben i 
NemRefusion, kan I åbne sagen på IT0798 og køre videre på den. 

Bemærk at denne rettelse kræver customisering.
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Fejl ved meddelelsen Omkring opsigelse (117292991, 117294154, 117305260, 
117305735, 117307788 og 117322973 / defect 20235) 

Meddelelsen "Dato for meddelelse af opsigelse skal indberettes via virk.dk" kom selvom 
medarbejderen ikke var fratrådt. Det har vi nu rettet, så meddelelsen kun kommer på 
fratrådte medarbejdere. 

Vi har foretaget ændringer i følgende include: HDK032_FRAV_PREPARE_LIST 

DP401 dannes 8 uger før termin (sag 117140308 / defect 17460) (Kun til offentlige kun-
der) 

Vi har, i forbindelse med indberetning af barselsfravær for ansatte med ret til fravær før 
fire uger før forventet fødsel, haft en fejl i løsningen. Fejlen bestod i, at systemet ved 
indberetningen af barselsfraværet i nogle tilfælde indberettede første fraværsdag 8 uger 
før forventet fødsel, hvor systemet i stedet skulle indberette første fraværsdag 4 uger før 
forventet fødsel. Fejlen er rettet og alle barselssager, der skal starte 4 uger før forventet 
fødsel, vil nu blive indberettet korrekt. Er der i IT0080 registreret graviditetsgener, vil 
systemet fortsat lægge graviditetsgener og barsel sammen, hvor dette er muligt. I disse 
tilfælde vil systemet ikke danne en ny sag fire uger før forventet fødsel. 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: EVALUATE_TWO_ABSENCES 
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KMD SP88: Fejl i PC00_MDK_SOEGFRAVAER (sag 117300543 / defect 20406) 
(Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_10_14) 

Vi har desværre konstateret en fejl hvor programmet HDK032_FRAVAERSSOEG dumper 
Dumpet sker fordi programmet sletter en reference som XS_merge field symbol holder, og 
som så forsøges indsat i lokal tabel. Rettelsen sørger for, at det er det korrekt tabel-index
der bruges til sletningen 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: CORRECT_SPLIT_DATA (linje 113) 

Refusion fleksjobber (sag 117298778, 117296465, 117293336, 117292904, 117292823 
og 117292212 / defect 20166) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_10_14)

Hvis man brugte tabellen T7DK_REFU_FLEX, blev der i visse tilfælde sat forkert flexjob ord-
ning på flexjobbere på gammel ordning. Hvis en flexjobber er på gammel ordning, vil vi nu 
aflevere den rigtig flexjob aftale på dag-pengeskemaet. 

Vi har foretaget ændringer i følgende include :LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF80 
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Fejl I opfølgningsliste (sag 117288081, 117293372, 117293373, 117293375, 117293652, 
117294035, 117294081, 117297037 og 117299412 / defect 20189 og 20070) (Tidligere 
udsendt med særtransport SP88_N2016_10_14) 

Meddelelsen "Regler for delvis uarb.dygtighed ikke opfyldt for ref.sag, startdato 
xx.xx.xxxx" kom i situationer, hvor 4 timers reglen var opfyldt. Vi har nu rettet fejlen, 
således meddelelsen kun forekommer, når medarbejderen har 1-3 timers fravær. 

Meddelelsen kommer først, når systemet er sikker på, at der ikke kommer over 4 timer i 
ugen. Det vil sige følgende uge. 

Eksempel 
uge 1                                  uge 2                             uge 3 
[--10 timers delvis syg--][--3 timer delvis syg--][--meddelesen vil komme i starten af denne 
uge--] 

Eksempel 2  
uge 1                                 uge 2                       uge 3 
[--10 timers delvis syg--][--ingen sygdom--][--10 timers delvis syg--] 

I dette tilfælde vil meddelelsen "Regler for delvis uarb.dygtighed ikke opfyldt for ref.sag, 
startdato xx.xx.xxxx" komme lige så snart den rammer det første fravær i uge 3. 

Eksempel 3 
uge 1                                 uge 2                       uge 3                       uge 4 
[--10 timers delvis syg--][--ingen sygdom--][--ingen sygdom--][--fuld syg/delvis syg--] 

Når der er 2 uger eller mere uden fravær, vil meddelelsen ikke komme. 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: ENRICH_PAX 
Include: HDK032_FRAV_PREPARE_LIST 
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Bogføring af modtaget refusion (sag 117292214 / defect 20318) 

Bogføring af modtaget refusion kunne fejle, primært for forudlønnede medarbejdere. 

Brugere der manuelt registrerer modtaget refusion på IT0798, registrerer samtidig dato for 
modtagelsen, men da medarbejderen er forudlønnet, er lønkørsel for perioden ofte 
allerede afviklet, og da registreringen ikke satte dato for retroberegning, blev bogføringen 
af den modtagen refusion ikke gennemført. 

Dette er nu ændret, så en indberetning på IT0798 af modtaget refusion, også opdaterer 
dato for retroberegning, og dermed vil alle modtagne beløb blive bogført som forventet. 

Der er lavet en ny tilslutning i T7DK_REFU_PDIVCU: 

Værdien skal sættes op med den dato, hvor I ønsker tilslutningen skal være aktiv fra, det vil 
sige hvis I vælger 01.01.2017, bliver alt manuelt indberettet tilbage til før 01.01.2017 ikke 
ajourført da denne tilslutning som i eksemplet kun vil være aktiv fra 01.01.2017 og frem. 

Vi har foretaget ændringer i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_TRANS 
Method: INSERT 
New Method: TRIGGER_RETRO 
Constructor
New Switch: FORCERETRO in table T7DK_REFU_PDIVCU 
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Refusion dato for sidste lønudbetaling (sag 117301562, 117304675 og 117248590 / de-
fect 20758) 

Felterne i T7DK_REFU_ZTABLE ”Sidste dag” og ”Margin sd” er gjort aktive igen, har man la-
vet en opsætning i ”Sidste dag” og ”Margin sd”, så vil systemet nu registrere et lønstop 
efter det antal dage, man har lagt ind som margin. 

Sættes margin fx til 56, så vil systemet indberette lønstop efter 56 dages fravær. Systemet 
angiver dato for lønstop samt årsagskoden 2 – ”andet”, som årsag til lønstoppet. 

Systemet angiver endvidere lønstop ved fratrædelse samt ændring af fravær fra 
refusionsgivende til ikke-refusionsgivende (gruppe 5 og 7). Her angives hhv. årsagskode 1 –
”ophør af ansættelse” og årsagskode 2 – ”andet”. 

Ved angivelse af kode 1 medsender systemet fratrædelsesdatoen. NemRefusion kræver 
også en ”dato for meddelelse om opsigelse”. Denne skal indberettes manuelt. 

Ved angivelse af kode 2, skal man manuelt udfylde et fritekstfelt til angivelse af årsagen 
til lønstoppet i NemRefusion. 

Det betyder også at vi fremover aflever lønstoppet for medarbejder der går fra barsel med 
løn til barsel uden løn på den sidste DP402 hvis der ikke er nærvær mellem de 2 fraværsar-
ter, og derved bliver der ikke dannet en DP400a, hvis barsel uden løn fraværsarten står i 
gruppe 5 eller 7. 
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Vi har foretaget ændringer i følgende: 

Part b: Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: ENRICH_MERGE 
Part A: CL_HRPAYDK_REFU_XML_MOTHER 
Method: GET_LONFORHOLDSTRUKTUR 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_XML_DP202 
Method: GET_NEMREFUSIONFELTERSTRUKTUR 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_XML_DP200a 
Method: GET_NEMREFUSIONFELTERSTRUKTUR 

Skat 

Fejl ved indlæsning af skattekort (sag 117289738, 117307648,117316533, 117316647/ 
defect 20190) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2016_11_23) 

Der var en fejl i forbindelse med import af skattekort for forudlønnede medarbejdere, hvis 
der i løsningen er sat flueben i GLSKA. 

Vi er nu rettet problemet. Det betyder, at for kunder, der anvender flueben i GLSKA, 
fastsætter vi nu Startdato på skattekort ud fra lønperiodens start- og betalingsdato. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK049_REC_TAXCARDS 
(Transaktionskode PC00_MDK_ESKAT) 
Fejl i indlæsning af skattekort (sag 117308787, 117317589, 117317640, 117317789, 
117322536, 117323246, 117324959, 117325288 og 117333616 / defect 21080) 

Efter særtransporten SP88_N2016_11_23 kom der desværre en fejl, når skattekort i 
fremtiden skulle indlæses. Start datoen blev sat til datoen fra den indlæste fil i stedet for 
lønperiodens start. 

Det har vi nu rettet, så programmet bruger den korrekte startdato på lønperioden. 
Vi har foretaget ændringer i følgende program 
HDK049_REC_TAXCARDS(PC00_MDK_ESKAT) 
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Statistik 

Fejl i DA statistik ifm. (sag 117260575 / defect 19394) 

Hvis en medarbejder får løn efter fratrædelse, afleverede vi forkerte oplysninger på ”fra og 
til” datoen i person- og løn sektionen. Det har vi nu rettet, så der bliver afleveret den 
samme dato på begge sektionerne. ”Til” datoen vil være den sidste arbejdsdag for 
medarbejderen. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK004C_DS 

DADS reporting to IL332 (sag 117137222 / defect 20432) 

Der har været en fejl, hvor vi kom til at opdatere IL0332, hvis en månedslønnet 
medarbejder fik indberettet en lønart, der var sat til at opdatere IL0023. Med SP078 
lavede vi en ændring, således månedslønnede medarbejdere med lønarter som kig i 
IL0023 blev konveneret til dage i IL0034. Desværre fejlede dette i retro og IL0332 blev 
opdateret. 

Det har vi nu rettet. IL0332 vil ikke længere blive opdateret for en månedslønnet med 
arbejder, men i stedet blive opdateret i IL0034. 

Vi har foretaget ændringer i følgende program: HDK004C_DK(PC00_MDK_DADS) 
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Øvrigt 

Nye satser (defect 21118) (Tidligere udsendt med særtransport SP88_N2017_01_04) 
Tabel V_T511K: 

&FINB: Pr. 01.01.2017 er ”Konstant Finansieringsbidrag” ændret til kr. 15.639,67. 
ATPUF: Pr. 01.01.2017 er ”ATP kvinder ukendt arb.tid” ændret til kr. 178,94. 
ATPUM: Pr. 01.01.2017 er ”ATP mænd ukendt arb.tid” ændret til kr. 198,15. 

Tabel V_T511P: 
&AE1: Pr. 01.01.2017 er ”AUB 14-dgl. > 53,99” ændret til kr. kr. 122,02. 
&AE2: Pr. 01.01.2017 er ”AUB 14-dgl. 35,99 - 53,98” ændret til kr. 81,35. 
&AE3: Pr. 01.01.2017 er ”AUB 14-dgl. 17,99 - 35,98” ændret til kr. 40,67. 
&AEL: Pr. 01.01.2017 er ”AUB lønarbejder” ændret til kr. 1,67. 
&AEM1: Pr. 01.01.2017 er ”AUB mdl. > 116,99 timer” ændret til kr. 231,69. 
&AEM2: Pr. 01.01.2017 er ”AUB mdl. 77,99 - 116,98” ændret til kr. 154,46. 
&AEM3: Pr. 01.01.2017 er ”AUB mdl. 39,99 - 77,98” ændret til kr. 77,23. 
&AES: Pr. 01.01.2017 er ”AUB sygedagpenge” ændret til kr. 1,67. 
&DAP Pr. 02.01.2017 er ”Dagpengesats” ændret til kr. 4245,00. / pr. time 

kr. 114,73. 
&LEDH Pr. 02.01.2017 er ”1. og 2. ledighedsdag ½ dag” ændret til kr. 425,00. 
&LEDI Pr. 02.01.2017 er ”1. og 2.og 3. ledighedsdag” ændret til kr. 849,00. 
&TRLH: Pr. 01.01.2017 er ”KM-penge trailer” ændret til kr. 0,39. 
&TRLL: Pr. 01.01.2017 er ”KM-penge bil/trailer” ændret til kr. 3,92. 
KMG12: Pr. 01.01.2017 er ”Kilometersats > 20.000 km” ændret til kr. 1,93. 
KML12: Pr. 01.01.2017 er ”Kilometersats < 20.000 km” ændret til kr. 3,53. 

Tabel T7DK_ATP: 
”ATP kvinder ukendt arb.tid” og ”ATP mænd ukendt arb.tid” (se satser ovenfor). 
KMD vedligeholder IKKE ”Værdi af miljøtillæg”. HUSK selv at opdatere ”Værdi af 
miljøtillæg”. Oplysninger kan hentes på Skats’ hjemmeside se dette link 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921542. 
HUSK at køre retro, såfremt der skal foretages regulering. 
Vi har foretaget ændringer i følgende tabeller V_T511K, V_T511P og T7DK_ATP. 
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SAP HR Support pakker

SAP har frigivet HR Support Pakker op til: 

SAP-HR 6.04: SP A9 

SAP-HR 6.08: SP 37 

Disse er blevet godkendt i forhold til KMD Nettoløn den 8. februar 2017. 

Vi understøtter til og med EHP8. 

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

Pr. 1. januar 2017: 

SAP-HR 6.00: SAP HR SP C9 (BEMÆRK – support udløb ultimo juni 2016) 

SAP-HR 6.04: SAP HR SP 95 (BEMÆRK – fra 01.07.2016 understøttes fra Basis 7.31) 

SAP-HR 6.08: SAP HR SP 23 

Pr. 1. januar 2018: 

SAP-HR 6.04: SAP HR SP A7 (BEMÆRK – fra 01.07.2016 understøttes fra Basis 7.31) 

SAP-HR 6.08: SAP HR SP 35 
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Import procedure – step by step guide

Pakkerne skal implementeres som beskrevet nedenfor:

Step 1 

Import SP obj. transport OR install SAINT package:

SP obj. transport:

WT1K900035 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP89 - KMD Objects

The transport contains client independent objects. Import to client 000 only.

SAINT package:

The SAINT package is included in the EPS folder of the zip-file.

Step 2 

Below transport has to be imported no matter what strategy has been chosen in step 1!!

WT1K900043 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP89 - KMD Objects

NOTE - the transport can be used in both 6.04 AND 6.08 systems!

It can be necessary to import with the option: -Ignore Invalid Component Version

The transport contains client independent SAP objects that has been modified to fit with KMD Payroll.
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Step 3 

Import SP cust. transport:

WT1K900041 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP89 - KMD Customizing

The transport contains client-depended customizing necessary for KMD Payroll.

The transport is imported into ALL customizing, production and test clients - including client 000.

Import of KMD Payroll transports could fail with:

Program RPCALCM0, Include RPCASFM0: Syntax error in line 000226

The FORM 'FUDKNET' does not exist, but there are the following FORMs

with similar names: 'FUXNET' an

This error can be ignored.


