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KMD INFORMATION

Bemærk: 

Dette Servicebrev og tilhørende service pakke gælder kun for 
kunder, der kører minimum basis 7.31 / HR 6.04. 

Kunder der har tilkøbt extended support på ældre versioner 
skal ikke pålægge service pakken. 
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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. 
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2BM SERVICEBREV

På følgende sider er funktionaliteten leveret i KMD SP90 beskrevet. 

Sager som kræver opsætning/customisering eller retro-kørsel

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

• Industriens senior ordning 
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Seniorordning 

Med industriens overenskomst 2017-2020, er det blevet en ret for seniormedarbejder, at 
kunne købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling i op til 
32 dage om året. 

Der er blevet oprettet følgende lønartssæt til at kunne håndterer den nye ordning med 
hensættelse og udbetaling, samt ferie. 

A. Følgende lønarter er oprettet: 

Da der er tale om hel ny funktionalitet anbefaler 2BM, at I tester dette meget
grundigt, herunder om eventuelle automatiske feriehensættelser skal ændres.

Overvej også, om trækket på Seniorferie skal ske med separat fraværsart eller
om den blot skal indgå i den almindelige afviklingsrækkefølge - og hvordan
denne skal ændres.

Husk også at få opsat udbetaling / nedskrivning etc. via infotype 0416.

Og overvej hvad skal fremgå af lønsedlen?
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B. Følgende opsætning er nødvendig for at bruge senior pension og ferie: 

Senior Pension: 

• Pension skema for senior ordning skal sættes op i tabellen V_T7DK_PORD med en kopi 
af hoved lønarten “/150” som er lig med den normal fritvalg pension. 

• For det nye pensions skema skal der vælges hvilken type overførsel der skal benyttes, 
OSI 100 eller OSI 150. 

Det skal afklares om de nye lønarter skal indsættes i diverse varianter, herunder Nets
overførsel.
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• Der skal oprettes en ny ”fritvalgsordning” til senior pension i tabellen V_T7DK_FRITV 
med lønart /615 (seniorordning pension med %) 

• I tabellen V_T7DK_FRITV_HRD oprettes en ny hovedordning, med den nye 
”fritvalgsordning” til senior pension. Alternativt kan den nye ”fritvalgsordning” tilføjes 
en eksisterende hovedordning. 

Senior ferie:

• Der skal oprettes en ny ”fritvalgsordning” til senior ferie i tabellen V_T7DK_FRITV 
med lønart /616 (seniorordning ferie dage) 
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• I tabellen V_T7DK_FRITV_HRD oprettes en ny hovedordning, med den nye 
”fritvalgsordning” til senior pension. Alternativt kan den nye ”fritvalgsordning” tilføjes 
en eksisterende hovedordning. 

OBS: 
1. Når lønart /652 oprettes på infotype xx, tømmes hele saldoen på lønart /606 og alle 

dage på lønart /604. 

2. Lønart /653 er oprettet til at udbetale en procent del af saldoen (kopi af /651). Lønart
/653 udbetaler beløbet fra lønart /606, dagen skal reduceres manuelt på lønart /604. 

3. Efter senior pension % og ferie er sat op, skal de oprettes på IT0779 på de medarbej-
dere der skal være omfattet af ordningerne. 
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OBS: IT0779 skal oprettes med den korrekt gyldighed og procent/dage for at få den 
korrekte opsparing/udbetaling pr år. 
Fx hvis en medarbejder årligt skal optjene 6 senior ferie dage, skal lønarten /616 stå til at 
optjene 0,5 dage pr. måned over en periode på 12 måneder, eller der kan oprettes en 
IT0779 for en enkelt måned, hvor /616 så står til 6. 

IT0779 beregner altid pr. måned, derfor er det vigtigt, at oprette IT0779 efter om det fx 
skal være en måneds periode med 6 dag: 

Eller om det skal være en 12 månedernes periode med 0,5 hvor medarbejderen på et år 
optjener 6 dage: 

Så der bliver optjent det korrekt antal, vedkommende har ret til. 
Vigtig: Der kan kun være 2 decimaler efter kommaet. 
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1. Senior pension og ferie bliver beregnet på følgende måde baseret på hvilken 
procent/dage der er opsat på IT0779. 

• Senior pension og ferie bliver beregnet, ud fra lønart ”/150” 

• Senior pension: 
o Senior pension beløbet (/626) er beregnet på følgende måned: 
/626 = /615 * /150 
o /615 er senior pensions procenten, der er sat op i hovedordningen 
o Det beregnede beløb bliver flyttet til lønart /3*X afhængig af hvilke pensions 
skema der er valgt 
o Overførsels lønarten /S*X bliver dannet i BT clusteret ud fra /3*X lønarten og 
overførelsen sker via OIS100 eller 150 alt efter hvordan pensionsskemaet er sat op. 

• Senior ferie: 
o Senior ferie beløbet (/627) er beregnet på følgende måde: 
/627 = /616 * /150 
o /616 er antallet af dage, der er sat op i hovedordningen 

• Senior basis, saldo og udbetaling: 
o Senior ordning Basis(bel) bliver beregnet på følgende måde: 
/602 = /626 + /627 (Senior ordning Pens beløb + Senior ordning Ferie beløb) 

o Senior ordning Basis dage bliver beregnet på følgende måde: 
/603 = /616 (Senior ordning Ferie dage på IT0779) 

o Senior ordning saldo bliver beregnet på følgende måde: 
/606 = /602 - /626 (Senior ordning Basis(bel) – Senior ordning Pens beløb) 

o Senior ordning Saldo dage bliver beregnet på følgende måde: 
/604 = /604 + /616 (total antal senior ferie dage) 
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Balance beløbet og dagene medarbejderne optjener er tilføjet i de følgende kolonner på 
lønsedlen: 

• Ved brug af senior ferie reduceres senior ordning saldoen på følgende måde: 
o /631 (udbetalings beløb) nedskriver /606(saldo beløb) med samme beløb 
o /644 (udbetalings dage) nedskriver /606(saldo dage) med samme antal dage 

• Udbetaling af saldo 
o Normal udbetaling: 
Hvis en medarbejder skal have udbetalt/brugt alt senior ferien skal lønart /652 
oprettes i IT tabellen. Derefter tømmes saldi for beløb /606 og dage /604. 
/606 -> /652(beløb) 
/604 -> /652(dage) 
o Procentvis udbetaling: 

Hvis medarbejderen kun skal have udbetalt/brugt en del af sit beløb eller af senior 
ferie dagene, skal lønart /653 dannes i IT med den korrekte procentdel, på 
baggrund af procenten, der bliver oprettet på medarbejderen, vil /606 (saldo 
beløb) saldoen blive reduceret. 
/606 -> /653 

OBS: 
Når der bliver udbetalt procentvis, skal senior ferie saldoen lønart /604 reduceres 
manuelt. 
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• Aftale vedr. ferie ved fratrædelse 
o Alt efter hvilken værdi der er valgt i feltet ”FritvalgsLønkonto” på IT0727-2, sker 
afregningen på følgende måde. 

o Kontant udbetaling: kontant udbetaling sker via lønart /652, der tømmer både 
beløb /606 og dage /604 saldi. 
/606->/652(beløb) 
/604 -> /652(dage) 
o Feriekort: beløbs saldoen /606 vil blive tilføjet til det samlede ferie beløb (kopi af 
/660) og blive overført til feriekortet via /668 eller /678 eller /688 efter beskatning. 

/660 = /605 + /606 

• Der sker ikke ændringer for lønarterne /668, /678 eller /668 
o Saldo ferie dagene /604 bliver tømt ved dannelse af /644 i RT. 

o Feriekonto: saldo beløbet /606 bliver tilføjet til det samlede ferie beløb til 
feriekonto lønart /670 ligesom normale ferie dage. 
/670 = /605 + /670 
saldo dagene på lønart /604 bliver tømt ved at danne /644 

Vi har rettet i følgende: 
Funktions: DKNET FVK1 (Include: PCMASDK0_FVK1) 
DKNET FOA1 AFREGN (Include: PCMASDK0_FOA2_AFREGN) 
Preliminary bank transfer: 
Include: HDKCDTI9 
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Lønarter: 
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Rapporter 
• Ny rapport HDK135_LOG_IT0008_IT0009 til dokumentation af ændringer i IT0008 og 

IT0009 

Program navn: HDK135_LOG_IT0008_IT0009 
Transaction kode: PC00_MDK_0008_0009 
Menu: PCDK->Tools / PCDK->Værktøjer 

• Programmet har følgende selektions muligheder 

• Rapporten viser alle ændringer, som er lavet i IT0008 og IT0009 i den valgte periode. 
Output vises i SAP List viewer format uden mulighed for brug af filtre. 

Vi anbefaler, at denne rapport indgår i de månedlige kontrolprocesser.
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OBS: Hvis der i den valgte periode er flere ændringer hvor lønart og startdato er ens, så vi-
ses kun det sidst indrapporterede resultat. 

OBS: For bankdataart, hvor der kan være flere sideløbende forekomster, vil alle 
bevægelser blive vist som ny oprettelser. 

Vi har oprettet følgende: 

Program: HDK135_LOG_IT0008_IT0009 (New) 
Includes: HDK135_LOG_IT0008_IT0009_TOP (New) 
HDK135_LOG_IT0008_IT0009_SUB (New) 
Transaction code: PC00_MDK_0008_0009 (New) 
Menu: PCDK->Tools (Added PC00_MDK_0008_0009) 
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Eindkomst

EIndkomst - nye felter pr. 1.1.2017 (sag / defect 21791) 

Pr. 01.01.2017 kom der et nyt felt der kan afleveres i til eIndkomst. Den nye indkomst type 
Plejevederlag efter § 120 i lov om social service er tilføjet på IT0728 rubrik 106. 

Feltet er en kopi af rubrik 105. 
Når der er krydset af i rubrikken 106 på IT0728 vil medarbejderens data til eIndkomst blive 
leveret på følgende måde: 

• Record 6000 vil blive dannet med 10 (kode_68_felt) værdi 0106 
• Record 6001 vil blive dannet med type 0013. 

Der er kommet ny tekst til Rubrik 105: 

Vi har rettet Følgende: 
Infotype: 0728(tilføjet RUBRIK 106) 
FM: HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO 
Include: HDK052_EINDKOMST_COMMON_DATA 
Include: HDK052_EINDKOMST_COMMON_ROUT 
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E-indkomst
Negativ felt 13 uden negativ felt 200/220 (defect 21531) 

I forbindelse med rettelserne til eIndkomst 2017, er der konstateret en problemstilling i 
forbindelse med negativ løn og positive løntimer, idet disse ikke blev dannet korrekt til 
eIndkomst. 

Der er foretaget en rettelse, således at negativ løn og positive løntimer nu afleveres 
korrekt. 

Rettet i program HK052_EINDKOMST, HDK052_EINDKOMST_COMMON_DATA, 
HDK052_EINDKOMST_COMMON_ROUT 
Funktionsmodul: HDK040_EIOP_LGART_TO_FIELDNO 

Der sendes løntimer efter fratrædelse (sag 117346554 / defect 21667) 

Hvis der på IT0740 var indberettet afvigende løntimer(/JA5), så blev disse timer afleveret 
til eIndkomst uanset medarbejderen var ansat eller fratrådt. 

Reglen er nu ændret, så der ikke afleveres afvigende løntimer efter fratrædelse. 
Vi har rettede i følgende Funktion DKNET ATP1 in HDKCALC0 
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Refusion

Sammenlægning af ferie perioder (sag 116912803, 116912806, 116970386, 116978384, 
117295108, 117298180 og 117305614 / defect 9126) 
(udsendt med særtransport 24.02.2017) 

Hvis ferien kom ind dag for dag, og var sammenhængende, som vist herunder: 
(SY = alm. sygdom, FE = alm. ferie) 

Førhen blev der kun afleveret de 3 første perioder af ferien, og resten af ferien kom ikke 
med på skemaet, hvilket kunne resulterer i at der blev modtaget for mange penge i 
refusion, eller manuelt håndtering af problemet. 

Det har vi nu rettet, således at alt sammenhængende ferie, vil blive lagt sammen til en 
ferie periode. 

I dette tilfælde er der en hel uges ferie, plus mandagen efter, der er ikke registeret noget 
ferie hen over weekenden (d. 14-15 januar) derfor lægges ferie perioden stadig sammen 
til en, da denne medarbejder ikke har skulle være på arbejde. 

Vi har rettet I følgende: 
Include: LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF80 
Include: LHDK034_REFUS_UDVAELG_FG_BF90 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: MERGE_EXTENDER 
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Manglende meddelelse om ændringer til afsluttet refusionssag (defect 20068) 
Hvis der blev tilføjet fravær på en refusionssag med status afsluttet, kom der ikke altid en 
meddelelse herom. 
Det er nu blevet rettet, så meddelelsen "Fravær XXXX vil forlænge tidligere refusionssag. 
Angiv valg på IT0798, startdato DD.MM.ÅÅÅÅ" kommer, når et fravær har indflydelse på 
en refusionssag, der er afsluttet. 
Meddelelsen er af typen "Information" og kommer, da der bør tages stilling til, hvorvidt 
den afsluttede sag bør genåbnes eller lukkes, for at få systemet til at håndtere dette 
tilføjede fravær. 

Ønskes ingen ændring af den pågældende sag, kan status på IT0798 med fordel sættes til 
"Lukket". Dette får systemet til at ignorere det pågældende fravær, og håndterer herefter 
det efterfølgende fravær efter reglerne herfor. 

Hvis ændringen har påvirkning på en efterfølgende refusionssag, som bør sammenlægges 
med både det nyligt tilføjede fravær og den førliggende afsluttede refusionssag, kommer 
yderligere en meddelelse "Ref.sag opdateres ikke pga. konflikt med IT0798, startdato 
DD.MM.ÅÅÅÅ. Håndter ref.sag manuelt". 

Denne meddelelse er af typen "Error" og kræver, at der tages stilling til, hvorvidt 
fraværene skal sammenlægges. 

Ønskes det nyligt tilføjede fravær IKKE sammenlagt med det efterfølgende fravær, skal sta-
tus på IT0798 for dette fravær, sættes til "Lukket". 
Ønskes de to fraværsperioder sammenlagt, skal den efterfølgende refusionssag slettes, så 
systemet kan håndtere alle fravær efter de gældende regler. 

NB: Indberettede refusionssager bør kun slettes efter aftale med sagsbehandler i kom-
mune / Udbetaling Danmark. 
Se evt. yderligere beskrivelse til meddelelserne i Brugervejledningen til 
refusionsløsningen. 

Vi har rettet I følgende: 
Class CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method CORRECT_SPLIT_DATA 
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Ændring i meddelelse “Medarbejder last af anden burger” (defect 20078) 

Hvis en medarbejder, pga. låsning, ikke medtages i en refusionskørsel, kommer en medde-
lelse om denne låsning. 

Denne meddelelse er nu ændret til at angive om det er bruger selv, som låser 
medarbejderen i en anden session (meddelelse: ”Medarbejder låst af egen bruger”), eller 
om medarbejderen er låst af en anden bruger (meddelelse: ”Medarbejder låst af anden 
bruger - Bruger”). 

Vi har rettet I følgende include HDK032_FRAV_SELECT_DATA 

Meddelelser når 4 timers reglen ikke overholdes (sag 117299412 / defect 20686) 

Meddelelsen 'Regler for delvis uarb.dygtighed ikke opfyldt for ref.sag, startdato', kom 
uhensigtsmæssigt mange gange, hvis fravær var registreret dag for dag. 
Dette skyldtes, at systemet gav en meddelelse for hver af de fravær, der havde indflydelse 
på en refusionssag. 

Fremadrettet dannes der nu kun en meddelelse, når 4 timers reglen ikke er overholdt, og 
der ligger et fravær, der tidligere har været anmodet og/eller har status "Afsluttet". 

Da 4 timers reglen valideres over en kalenderuge, har vi ligeledes ændret teksten, så 
meddelelsen nu gælder for den pågældende uge, hvor 4 timers reglen ikke er overholdt. 

Ordlyd for meddelelse: 'Regler for delvis uarb.dygtighed ikke opfyldt for ref.sag, uge UU-
ÅÅÅÅ' 

Vi har rettet I følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: DO_POST_EVAL 
HDK032_FRAV_PREPARE_LIST 
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Forventet refusionsbeløb for arbejdstidstype F7 (sag 117315867 / defect 20877) 

Systemet er ændret således, at vi for medarbejdere med arbejdstidstypen F7, nu altid 
beregner forventet refusion på baggrund af den registrerede arbejdstid på IT007. 

Ændringen er lavet for at forhindre, at systemet beregner 0 kr. i forventet beløb, hvis der 
ikke kan hentes en arbejdstidsplan på IT2003. Ved delvist fravær, vil vi beregne forventet 
beløb ud fra de faktiske fraværstimer. 

Skulle der på IT2003 være registreret et højere dagligt timetal end på IT007, tager 
systemet timerne fra IT0007 til beregning af beløbet. 

Vi har rettet i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME 
Method: GET_RESUMED_WORK_TABLE 
Include: HDK032_FRAV_PRNT_AND_UPD_FORMS 
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Beregning af delvist genoptaget arbejde (defect 21343) 

Der har været en fejl, hvor beregningen af delvist genoptaget arbejde blev forkert, hvis der 
blev ændret i de genoptagne timer. 

Fejlen opstod, hvis der blev dannet en anmodning (DPX02) f.eks. en tirsdag, hvorefter 
sagen blev afsluttet, fordi der ikke var yderligere fravær. Her er beregningen af det delvist 
genoptagne arbejde korrekt. 

Men blev der herefter tilføjet yderligere fravær i den sidste uge, f.eks. torsdag, ville 
systemet genberegne og "forlænge" dette fravær. Dette betød, at beregningen af det 
delvist genoptagne arbejde ikke blev indberettet korrekt. 

Det er nu rettet, så en ændring af fravær i en uge, der tidligere har været indberettet, vil 
blive genberegnet og indberettet korrekt. 
Dog vil de HELE uger, der er anmodet for tidligere ikke blive indberettet igen. 

Vi har rettet i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_WORK_TIME 
Method: GET_RESUMED_WORK_TABLE 
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Indberetning af skift i arbejdstid (defect 21500) 

En fejl betød, at der blev indberettet arbejdstid i anmodninger, selvom der ikke var sket 
ændringer i arbejdstidsplanen i den periode, der blev indberettet for. 

Nu indberettes arbejdstid for arbejdstidstyperne FA, F7 og WE, når der registreres 
ændringer. 

For arbejdstidstyperne HO og TU indberettes et skift i arbejdstiden kun med angivelse af 
datoen for ændringen, da timerne ikke kan indberettes i virk.dk/NemRefusion. Denne type 
indberetning dannes usigneret. 

For arbejdstidstypen VA indberettes et skift i arbejdstiden ikke, da refusionen for denne 
type beregnes på baggrund af de sidste 4/14 uger før fraværets begyndelse. 

Vi har rettet i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_XML_DP480R 
Method: GET_NEMREFUSIONFELTERSTRUKTUR 
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Sammenlægning af fravær, efter manuelle ændringer (defect 21530) 

Der kunne opstå en forkert sammenlægning af fravær, hvis man slettede den senest 
dannede indberetning og rettede fraværet til en anden type, end den refusionssagen var 
dannet på baggrund af. Systemet sammenlagde fraværene uden hensyntagen til, om den 
igangværende sag og det rettede fravær måtte sammenlægges. Dermed fortsatte 
systemet med at anmode på den oprindelige sag. 

Et eksempel kunne være, at man slettede det senest dannede anmodning (DP202) på en 
igangværende sygdomssag, hvorefter man ændrer sygefraværet til fravær pga. barns alvor-
lige sygdom. Ved næste refusionssøgning blev der fejlagtigt dannet en ny DP202 på bag-
grund af forkert fravær. 

Der er nu tilføjet validering, så også sager, der manuelt ændres, sammenlægges efter 
samme regler, som ellers. 

Vi har rettet i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: CORRECT_SPLIT_DATA 
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Fejl i refusionskørsel på anmodninger (defect 21624) 

I refusionskørsler indeholdende anmodninger (DPX02’er) blev der i sjældne tilfælde 
dannet et dump uden tilhørende meddelelse. 

Der er nu tilføjet en ny meddelelse ”Der er opstået en fejl under transformation af data. 
Medarbejder XXXX.”, som kommer når denne situation opstår. 

Vi har rettet I følgende: 
Program: HDK032_FRAVAERSSOEG 
Include: HDK032_FRAV_PRNT_AND_UPD 
Function Module: HDK033_REFUSION_PRINT_B 
Include: LHDK033_REFUSION_BF01 (FM: HDK033_REFUSION_PRINT_B) 
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Fejl i opdatering af Barsel uden løn (sag, 117344963 / defect 21634) 

Efter seneste servicepakke, er der opstået fejl i dannelsen af refusionssager, hvor barsel 
med løn er blevet registreret EFTER dannelse af en refusionssag for barsel uden løn. 
Der blev fejlagtigt indberettet en anmodning (DP402) på samme sag, hvor der i forvejen lå 
barsel uden løn(DP400A). 

Dette scenarie opstod, 
enten 
• når der var registreret barsel uden løn, og dette fravær var opdateret på IT0798, 

hvorefter der blev registreret et barselsfravær med løn FØR førstnævnte fravær, 

eller 
• når et barselsfravær med løn, blev efterfulgt af et barselsfravær uden løn, og begge 

fravær lå i samme søgeperiode. 

Fejlen viste sig ved, at der blev dannet en refusionssag på IT0798, hvor der lå både en 
DP400A og en DP402. 

Dette er nu rettet, så begge refusionssager bliver opdateret i henhold til de konkrete 
fravær. 

Vi har rettet I følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: PREDICT_NEXT_BEGDA_MATERNITY 
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Forkert startdato på barselssager (defect 21647) 

For medarbejdere, der har ret til barselsfravær 8 uger før forventet fødsel, blev der ved en 
fejl dannet en refusionssag for dette fravær med datoen 8 uger før, hvis der lå et delvist 
fravær af en anden type end "Barsel" (f.eks. delvis sygdom/nedsat tjeneste). 

Det er nu rettet, så systemet danner en refusionssag 4 uger før forventet fødsel. 

Vi har rettet I følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: EVALUATE_TWO_ABSENCES 

Tilretning af slutdato på refusionskørsler af typen ”Dan anmodninger” (defect 21678) 

I SP89 blev der ændret i opdelingen af refusionskørsler (sag 19507), så anmeldelser og an-
modninger bliver dannet hver for sig. 

Som nævnt for kørselstype ”Dan anmodninger”, dannes indberetninger nu for HELE 
kalenderuger, for at kunne beregne korrekt antal timer for genoptaget arbejde. 

Systemet er ændret således at slutdatoen for anmodningskørsler automatisk flyttes tilbage 
til den seneste søndag. Derved sikres det at der altid beregnes timer for en hel 
kalenderuge. Dvs. hvis slutdatoen angivet på en anmodningskørsel ikke er en søndag, 
rettes slutdatoen tilbage til seneste søndag. 

Der kommer en meddelelse på skærmen ”Slutdato på anmodningskørsel skal være en søn-
dag. Slutdato er ændret til sidste søndag.” 

Vi har rettet I følgende: 
HDK032_FRAV_INITIAL_PROCESS 
HDK032_FRAV_DATADEF_AND_SELSCR 
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Lønstop ved anvendelse af margin felt (sag 117349443 / defect 21776) 

Det er muligt at anvende opsætning i felterne ”Sidste dag” og ”Margin sd” i z-tabellen 
(tabel T7DK_ERFU_ZTABEL) til styring af lønstop på en indberetning. 

Anvendes denne opsætning vil systemet danne en anmodning (DP402) med lønstop ved 
overgangen fra lønnet til ulønnet orlov. 

Systemet vil nu også danne en ny anmeldelse (DP400A), som vil blive afvist af 
virk.dk/Nem-Refusion. Denne anmeldelse skal ikke genfremsendes, da anmodningen 
indeholder oplysningerne om skiftet fra lønnet til ulønnet orlov. 

Vi har rettet i følgende: 
Class: CL_HRPAYDK_REFU_MERGE 
Method: DO_POST_EVAL, ENRICH_MERGE, ENRICH_NO_MERGE og
EVALUATE_TWO_ABSENCES 
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Skat 

Rekvirering af fremtidige skattekort (sag 117345944 / defect 21651) 

Når et skattekort bliver indspillet, blev skattekortet for næste års indspillet med markering 
i rekvirer hovedkort eller bikort. 

Vi har fjernet denne markering, skattekortet bliver dannet som normalt markering i feltet 
rekvirer er fjernet. 

Vi har rettet I følgende Program: HDK049_REC_TAXCARDS(PC00_MDK_ESKAT) 

Markering af "Forskere" §48 og skattefritaget i skattekort indspilningen (sag 117345940 
/ defect 21652) 

Vi har lavet nye meddelelser i indspilningsprogrammet af skattekortet, for de medarbejder 
der har markering 09 og 13 på IT0728, i feltet eIndkomst – kode for beskæftigelse. 

Advarselsteksten: 
Medarbejder pt. omfattet af AM-bidragsfri og A-skattefri løn 
Medarbejder pt. omfattet af §48E 

Rettet I Program: HDK049_REC_TAXCARDS(PC00_MDK_ESKAT) 
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PBS 

Bankfiler dumper (sag 117344863 / defect 21629) 

Programmet til dannelse af betalingsfiler kunne i visse tilfælde resultere i et dump med 
DBSQL_DUPLICATE_KEY_ERROR. 

Der er foretaget en rettelse, sådan at dette ikke længere sker. 

Rettet i HDK037_OVERFOER_PBS_RI99. 

Øvrigt 

MNTAX cluster er udvidet med CRV-nummer (defect 21686) 

Vi har udvidet MNTAX cluster med CRV-nummer. 

Vi har rettet følgende program HDKCALC0 - PCGETDK0 

Manglende oversættelser I SP89 (sag 117353803 / defect 21901) 

Der manglede desværre et par korrekte oversættelser I SP89 de er nu blevet opdateret 
korrekt I systemet. 
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FPI fil upload program fejler hvis cpr nummer ikke er med (defect 21805) 

FPI fil upload programmet stoppede med en “run time error” hvis cpr nummeret ikke var 
med I .csv filen. 

Der er lavet en ny ”error” meddelelse, for at fortælle at cpr nummeret mangler. 

Vi har rettet I følgende include: HDK114_FPI_CREATE_REQUESTS_C05 (TR: 
PC00_MDK_FPI_ANSOEG) 
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SAP HR Support pakker

KMD Payroll is approved and supported on the following SAP 
HR SP's:

SAP HR 6.04: SAP HR SP 95 - B2/112 (After June 2016 only 
SAP Basis >=7.31 will be supported)

SAP HR 6.08: SAP HR SP 23 - 40

As of January 1. 2018 KMD changes the lowest SAP HR SP 
level to:

SAP-HR 6.04:                 SAP HR SP A3/103

SAP HR 6.08:                 SAP HR SP 31
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Import procedure – step by step guide

Pakkerne skal implementeres som beskrevet nedenfor:

Step 1 - KMD objects content:

Import SP obj. transport OR install SAINT package:

SP obj. transport:

WT1K900048 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP90 - 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.
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Step 2 - SAP Objects content:

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

WT1K900045 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP90 - SAP Objects

Import to client 000 only.

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.

Step 3 - Customizing content:

Import SP cust. transport:

WT1K900060 KMD PAYROLL - SAP HR 6.04, 6.08: SP90 - 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.



...

PROCEDURE FOR 
IMPLEMENTERING OG IMPORT

Customers running an older transport system file format have seen the
following error:

ERROR: A target system group (/WAL_003/) is used with a name longer than 3.
This is only possible with NBUFFORM=TRUE!

The error rises if the SAP system has an older transport system format.
SAP recommends to add/change the tp parameter "nbufform=true" in tpparam.
If you're not able to change this setting, you're able to change the
cofile for the transport in a text editor, by replacing "/WAL_003/"
with "WAL      " (6 spaces after WAL)
Please note that SAP doesn't support this solution - but it works.

The transports included in this package are all copied from a
windows-environment. If the transports should be used in Unix system
it could be nessesary to ensure that co- and datafiles are in capital
letters before adding them to the import buffer.

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.


