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Inledning
Höstversionen, version 20.2, planeras att finnas tillgänglig 26 oktober 2020.
Version är tvingande att uppdatera, för de kunder som har Nya KPA Direkt med hänsyn
till de ändringar som har gjorts.
I denna version har vi förbättrat användargränssnittet i bilderna för Person och Anställning för både
Arbetsledare och Löneadministratör. Förutom en partiell uppdatering av det grafiska formspråket har vi
förbättrat sidornas hierarkiska uppbyggnad och dessutom skapat ett konsistent sätt att skapa nya objekt.
För mer detaljer se bilaga Uppdatering av gränssnitt för Arbetsledare och Löneadministratör.
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1. Gemensamt “alla roller”
1.1. Person och Anställning
Sidorna för Person och Anställning som används för rollerna Löneadministratör och Arbetsledare
har fått en större uppdatering visuellt. Vi har även förbättrat sidornas hierarkiska uppbyggnad och
skapat ett mer konsistent upplägg i fråga om skapande av nya objekt.
Se bilder nedan för jämförelse med tidigare version.
Mer detaljer om denna uppdatering går att läsa om i bilaga “Bilaga Uppdatering av gränssnitt för
Arbetsledare och Löneadministratör, Personec P 20.2” .
Nya version 20.2 - Anställningsuppgifter

Föregående version 20.1 - Anställningsuppgifter
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1.2 Lönehantering
1.2.1 Externt anställningsnummer visas på lönelista/lönespec (Nyhet)
Ny kolumn innehållande externt anställningsnummer har nu lagts till på lönelista samt
lönespec. När en lönetransaktion innehåller ett anställningsnummer så visas detta i den nya
kolumnen.
Medarbetare:

Arbetsledare/Löneadministratör:
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1.3 Reseräkning
1.3.1 Bifoga fil av typen .jpeg (Rättning)
Till denna version så har vi sett över problem med att det ej gått att bifoga filer av typen
.jpeg. Detta är nu åtgärdat så att det fungerar för alla roller att bifoga filer av denna typ.

2. Löneadministratör / arbetsledare
2.1 Person och anställning
2.1.1 Kostnadskontroll per enhet (Rättning)
När en medarbetares anställning startar efter utbetalningsdatum så kom inte denne med i
rapporten Kostnadskontroll per enhet samma månad, utan kom med månaden efter.
Detta är nu rättat och medarbetaren kommer med i Kostnadskontroll per enhet samma månad som
anställningen startar även om anställningen börjar efter månadens utbetalningsdatum.
2.1.2 Korrigering av sysselsättning (Rättning)
Korrigering har skett av sysselsättningsgrad då denna ibland inte blev korrekt avrundad. Ett
exempel är när arbetstidsmåttet var 35.05, vid heltid kunde då visningen av arbdel bli 35.04 vilket
även slog på sysselsättningsvisningen som visade 0.9997. För att uppdatering av anställningen ska
ske på ett korrekt sätt måste schemat sparas om och väljas på nytt.

Efter rättning visas nu arbdel samt sysselsättningsgrad korrekt enligt nedan.

(Problemet med felaktig visning av sysselsättning i Lista schemarader återstår. Exempel: Schemat
och anställning visar korrekt 0.800 men i Lista schemarader visas felaktigt 0.8001 29,60/37,00=
0,800 annat exempel 37,14/38,25= 0.9709 men visas som 0.9710 i Lista schemarader).
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2.2 Rapporter och bevakningar
2.2.1 Rapport – Reseräkning, datumbryt anställning (Rättning)
När datumbryt pga byte av organisation fanns på anställning så redovisades reseräkningar med
reseperiod då den nya organisationen gäller felaktigt när sökning görs mot den gamla
organisationsnivån. Detta är nu rättat så att kontroll alltid sker att det finns en aktuell
anställningsperiod enligt urvalets fr o m datum med organisationsnivå enligt urvalets organisations
val.
2.2.2 Signaler vid borttag samt ny prenumeration (Rättning)
Gäller enbart webbläsare Chrome samt EDGE chromium.
När en prenumeration tas bort, så ges signal med knappar för att fortsätta borttaget eller avbryta.
Det fönster som signalen ligger inom har nu utökats i storlek så att även knapparna syns direkt.
Detta gäller även signal som kan ges vid skapande av prenumeration.
Nedan ett exempel på före och efter ändring.

2.2.3 Delegering från 2 användare (Rättning)
När en användare via delegering fått behörighet att tillstyrka/bevilja från 2 st andra användares
olika organisationsnivåer, så fungerade det i tidigare version ej att byta mellan dessa 2 användare.
Problemet var att man enbart alltid kunde välja den organisationsnivå som den första användaren
man valt in för delegering har.
Detta har nu åtgärdats så att rätt tillhörande organisations för den användare man väljer alltid är
valbar.
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2.2.4 Generellt för frånvarorapporter (Ändring)
På rapporter under Frånvaro är det tillagt tre nya kolumner: From klockslag, Tom klockslag och
Organisation (hela sökvägen när organisation presenteras i rapporten).
På rapporten Korrigerad frånvaro finns det även ny kolumn Korrigering där man visar B=Borttag
och K= Korrigerat.
Partiell frånvaro med ev avv ssgr på placering se punkt 3.2.5.
Generellt för frånvarorapporterna:

Rapporten - Korrigerad frånvaro:

2.2.5 Rapport – Partiell frånvaro med ev avv ssgr på placering (Ändring)
Rapporten har nu ett nytt urvalsvillkor Ta med Timecare-markerade placeringar och två nya
kolumner i rapporten Utv från plac och Organisation.

Kolumner som är tillagda i rapporten:
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2.2.6 Problem vid export till Excel via tidutvärdering (Rättning)
När en tidutvärdering tagits fram innehållande en kolumnrubrik med ett % tecken, så gick det ej att
exportera resultatet av utvärderingen till Excel.
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För att få exporten att fungera så har nu till denna version % tecknet bytts ut till texten Procent vid
exporten.

2.3 Bemanning – Frånvaro
2.3.1 Felaktig omfattning när avslagen frånvaro fanns (Rättning)
Tidigare fick avslagna frånvaroposter felaktigt en omfattning så att den totala omfattningen
inkluderade den avslagna frånvaron.
Exempel: Avslagen frånvaro men 0.250. Den nya frånvaroposten fick då med automatik
0.750.
2.3.2 Felaktig omfattning när framtida obeviljad frånvaro fanns (Rättning)
Nu sätts korrekt 100% omfattning även om det finns en framtida obeviljad frånvaro med 100%.
Tidigare sattes felaktig omfattning på den nya tillsvidare frånvaroposten om det fanns en obeviljad
framtida semester med omfattning 100% samt en framtida beviljad partiell frånvaro. I exemplet
nedan innebar det att Sjukdom fick en omfattning med 75%
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Felaktig omfattas sattes även ibland vid bevilja ändra läge. Även här erhålls nu kollisionssignal.
2.3.3 Uppdatera tom datum via kalender som arbetsledare (Rättning)
Nu kan datum väljas från kalender även med behörighet endast tillstyrka. Tidigare kunde dessa
poster inte sparas utan användaren var tvungen att manuellt skriva in datumet. Problemet uppstod
på poster där Lbertom återfanns.

2.3.4 Problem att spara ny TV-post vid flera partiella poster samt framtida post (Rättning)
Översyn har skett gällande kollisionssignal där användaren registrerar en sjuk tillsvidare på dagens
datum och denna kolliderar med pågående samt framtida partiella frånvaroposter samtidigt som
det även finns en framtida semesterpost. När kollision uppstår erhålls information i Fellista lön.
Exempel:
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2.4 Bemanning – Närvaro
2.4.1 Turbyte och Avvikande tjänstgöring – ny informationssignal (Nyhet)
Översyn har skett vid registrering på Avvikande tjänstgöring samt Turbyte för Löneadministratören
(denna funktion finns sedan tidigare för Arbetsledare). Till exempel ges en ny informationstext när
användaren ändrar eller tar bort en post i en månad där redan posten är med i en verkställd lön.
När Ny post läggs in på period som redan ingått i verkställd lön, ges exempelvis information;
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Vid ändring av post som finns på period som ingått i verkställd lön, ges information:

Vid Ta bort på post som finns på period som ingått i verkställd lön, ges information:
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Vid Ny (ej vid Ändra eller Ta bort) av post där posten är 6 månader framåt i tiden eller längre ges:
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2.5 Bemanning – Schema
2.5.1 Förbättrat schemavyn så att scrollning inte krävs (Rättning)
Vi har förbättrat visningen av schemavyn när schemat öppnas via anställning, bemanning och
placering så att det inte ska krävas scrollning för att kunna se all information. (Scroll mellan olika
schemaveckor är dock kvar).

2.6 Lönehantering
2.6.1 Olika nettobelopp beroende på simulering eller bearbetning (Rättning)
Nettobeloppet kunde i vissa fall skilja sig mellan simulering och bearbetning av lön. Detta berodde
på en kombination av föräldraledighetsorsaker.
I lönebearbetningen sker en beräkning av hur många dagar som tagits ut av
semesterlönegrundande föräldraledighet när det finns föräldraledighet att behandla. Olika resultat
av nettobeloppet kunde uppstå när det fanns olika typer av föräldraledighet i frånvarolistan,
semesterlönegrundande och ej semesterlönegrundande. De två olika föräldraledighetsorsakerna
behövde inte bearbetas till samma utbetalningsdatum och den felaktiga behandlingen var kopplad
till kontrollen mot dagbrytet för mellanskillnadsersättning, dag 270 i den semesterlönegrundande
föräldraledigheten.
2.6.2 Översyn av hanteringen vid korrigering av frånvaro (Rättning)
Om en korrigering berör annan frånvaro under och efter den korrigerade perioden kan dessa bli
korrigerade med automatik. Det visade sig på så sätt att det blev väldigt många lönetransar och
ibland även felaktiga belopp.
Vi har nu rättat upp vissa felaktigheter och valt att visa de transaktioner som fortfarande är aktuella
för automatkorrigering under dolda rader för att få en mer lättläst lönespec.
Automatkorrigering sker för orsaker som finns i orsaksgrupperna LedKal B och LedKal C då flera
orsaker kan samverka vid beräkning av frånvaroavdrag.
Tidigare felaktigheter kunde uppstå om t ex en placering förändrats under frånvaroperioden. I
första hand var det autoorsakerna som blev fel.
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En annan felorsak har varit att formeln för karensavdrag har haft felaktig tabellinformation för vissa
tolkningsrader. Detta är nu rättat från och med tabellutskicket i juni månad.
I denna version har vi valt att inte rensa bort nytillkomna korrigerade frånvarotransar som tar ut
varann för att ha en bättre översikt. De visas dock under dolda rader!
2.6.3 Utveckling av Fellista lön (Nyhet)
Vi har utvecklat funktionaliteten på Fellista lön genom att lägga till ett flertal funktioner som gör
det möjligt att rätta och bearbeta om lön på personnivå direkt från signallistan.
De förändringar som är gjorda är att det nu även är möjligt att sortera på typ av signal, Fel eller
Varning, i menyraden på signallistan. Vi har även lagt till en Drop-down list där man kan välja
funktion för att åtgärda signalerna.
När en signal är åtgärdad kan man bearbeta om lön för personen. Genom att klicka på symbolen
, kommer man till funktionen Bearbeta lön.
När man klickar på “Stäng-knappen” efter att ha bearbetat om lönen läses signallistan om med
automatik och den rättade posten/raden försvinner från listan. Om man inte vill att signallistan ska
läsas om automatiskt kan man stänga bilden med krysset i stället.
Om man har valt att sortera listan via menyn så ligger inte denna kvar efter omläsningen.

2.6.4 Felaktigt karensavdrag dag 3 vid samtida partiell frånvaro (Rättning)
Karensavdraget beräknades felaktigt om första sjukdag rapporterats för sig med omfattning
mindre än 1 och resterande dagar tillsammans, när det fanns en samtida partiell frånvaro.
Karensavdrag drogs i dessa fall även för dag 3. Detta är nu rättat.
Exempel nedan på när karensavdrag blev fel
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Rätt avdrag görs för 30-31/3, sedan dras det felaktigt karensavdrag ¼.
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2.6.5 Automatisk hantering av flera sjukperioder när det saknas arbetsdagar mellan (Nyhet)
Arbetsgivaren ska inte betala sjuklön om arbetstagaren inte har återgått i arbete efter att sjuklön
för en hel sjuklöneperiod (de första 14 dagarna) har betalats ut.
Har arbetstagaren efter en sjuklöneperiod på 14 dagar, varit frånvarande med orsak som ensam
eller tillsammans med annan frånvaro ger frånvaro hel dag, räknas denna frånvaro som icke
arbetsdag. Ny sjukperiod i anslutning till denna frånvaro ska i dessa fall fortsätta utvärderas från
den dag den tidigare sjukfrånvaron slutade.
Frånvarodag rapporterad med klockslag hanteras som del av dag oavsett om dessa motsvarar hel
dag. Finns det en placering p g a deltidsfrånvaro är det placeringens tid/schema som avgör om det
är hel arbetsdag.
Exempel:
Anställd har varit sjuk i juni 200608-200626 har sedan 2 lediga dagar (helg) och därefter semester.
När semestern är slut blir den anställde sjuk igen. 200720 är ledig dag enligt schema så den nya
sjukperioden registreras fr o m 200721 och ska då ta vid där den gamla slutade.
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Om det under de första 14 dagarna under sjuklöneperioden finns ett glapp är det fortfarande 5dagarsregeln om återinsjuknande som gäller.
Observera! Kontrollen för Återinsjuknande inom 5 dagar slutade fungera p g a en ändring av
frånvaro i version 20.1, den är nu rättad och fungerar återigen.
2.6.6 Semester del av dag med kl tom under rast utvärderades fel (Rättning)
När semestertimmar rapporteras med klockslag räknas den om till omfattning för del av dag. Om
semestertimmar rapporterades med “kl tom” under ett rastintervall togs ingen hänsyn till rasten
vid omräkningen.
Antal semestertimmar utvärderades korrekt i tidutvärderingen men på lön räknades tiden under
rasten med i omfattningen.
En rättning är gjord så att hänsyn tas till rast vid beräkning av antal frånvarotimmar på lön.
2.6.7 Signal vid rapportering av semester på föreg semesterår utökad för fler semestergrupper
(Nyhet)
När semester har rapporterats på föregående semesterår efter att semesteromställning har gjorts
ges varningssignalen
“9098; Semester på avslutat semesterår ger felaktigt antal sparade dgr innev
semesterår.” vid lönebearbetningen för anställda med semestergrupp 1.
Till denna version har kontrollen utökats att gälla övriga semestergrupper där uttag av semester
kan göras.
Om semesterperioden godkänns trots signalen måste sparade semesterdagar för innevarande år
uppdateras manuellt med de uttagna semesterdagarna då detta inte görs med automatik.
2.6.8 Fel barndagar vid föräldraledighet för ferie-/uppehållsanställda (Rättning)
Vi har sett att det i vissa fall har fallit bort föräldradagar från barnacken (tabell 105). Detta har hänt
när föräldraledighet finns uttagen någon gång efter årsskiftet och fram till nya terminens start
(XX0101-XX08XX) och när det även under denna period förekommit något anställningsbryt.
Dessa dagar har betydelse vid kontroll av semestergrundande frånvarodagar och kan betyda att
den semestergrundande perioden förlängs om dagar tappas.
Att felet uppstår är nu rättat. Finns tidigare fel kan dessa rättas genom korrigering på fliken “Barn”.
Exempel vid fel:
Bryt i anställningen 190501
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Föräldraledighet efter bryt i anställning och före nästa terminsstart.
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Endast den markerade frånvaroperioden, 24 kalenderdagar finns i acken. Föräldraledigheten före
detta datum/anställningsbryt finns inte med.

2.7 Tillägg och avdrag
2.7.1 Resor (Nyhet)
Till denna version så har ny funktionalitet lagts till så att en arbetstagare kan godkänna en
reseräkning. Detta innebär då att reseräkningen först efter godkännande blir synlig i beslutsrutiner
för att tillstyrka/bevilja.
Nedan gäller enbart löneadministratörens hantering av resor.
För att kunna hantera ej ännu godkända reseräkningar, där arbetstagare t.ex slutat och ej längre
kan godkänna via självservice, så har ny kolumn Godk lagts till på bilden Resor.
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Klickar man på en resa som ej har godkänd markering, så ges följande signal nedan för att upplysa
användaren att reseräkning ej är godkänd. Reseräkningen kan i detta läge tas bort om den ej skall
betalas ut eller sparas med eller utan ändring, vilket då innebär att den även maskinellt alltid sätts
till godkänd.
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2.8 Reseräkning
2.8.1 Klockslagsfält inaktiverade
När man vid rapportering av en ny reseräkning valt en förrättningstyp som enligt
parameterinställningar har markering att endast tillägg skall rapporteras, så kommer fälten för
klockslag numera att vara låsta för inrapportering eftersom denna typ ej behöver klockslag vid
utvärdering.

I och med detta så kan man då ej längre felaktigt få signal enligt nedan när klockslag rapporterades
för denna typ av förrättning.
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3. Medarbetare
3.1 Brickor
3.1.1 Visa ej avslagen frånvaro (Rättning)
Avslagen frånvaro visas ej längre i bricka Ej behandlad.

3.1.2 Felaktig visning i brickor vid byte av aktuell anställning (Rättning)
När aktuell anställning ej ändrats via anställningsbrickan utan via någon av arbetstagarens andra
bilder där val av anställning kan göras, så visade enbart anställningsbrickan alltid rätt uppgifter när
man sedan gick tillbaka till arbetstagarens startsida med brickor. Övriga brickor kunde däremot då
fortfarande felaktigt visa uppgifter för den anställning som tidigare var aktuell. Detta är nu åtgärdat
så att alla brickor skall visa rätt uppgifter när aktuell anställning ändrats någonstans i applikationen.

3.2 Reseräkning
3.2.1 Skicka reseräkning för godkännande (Nyhet)
Fr o m denna version så kan arbetstagaren spara en reseräkning utan att den blir synlig via
arbetsledarens bevakningar eller beslutsrutin. Detta innebär att man först kan skapa en
reseräkning och sedan komplettera den med mer uppgifter innan den skickas för godkännande.
När en reseräkning har godkänts så kan arbetstagaren även återkalla reseräkningen så länge som
den ej tillstyrkts eller beviljats. När en reseräkning har återkallats så kan den kompletteras
ytterligare med uppgifter för att sedan godkännas igen.
För att godkänna eller återta en reseräkning så klickar man på de nya knapparna som visas på
sammanfattningsbilden beroende på reseräkningen status.
På sammanfattningsbilden kan numera också simulering göras för reseräkningen.
Nedan visas de 2 nya statusnivåerna för befintliga reseräkningar.
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Nedan visas knapparna på sammanfattningsbilden för att godkänna och återkalla.
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Notera! att vid uppgradering så kommer alla befintliga EJ tillstyrkta/beviljade reseräkningar att få
status inskickade.

3.2.2 Bifoga/Ta bort fil på redan sparat reseutlägg (Nyhet)
När ett reseutlägg redan sparats i en reseräkning så kan man fr o m denna version lägga till filer
samt ta bort filer utan att utlägget först behöver tas bort och läggas upp igen.
Detta innebär då att man komplettera med kvitton till ett utlägg vid ett senare tillfälle om man ej
har kvittot sparad som fil när reseräkningen skapas.
Via plus-ikon så kan fil bifogas till det redan sparade utlägget.

2020-11-10
När filen laddats upp korrekt så ser det ut enligt nedan då filen visas på en egen rad under
tillhörande utlägg.
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När man sedan sparat reseräkningen med den nya bifogade filen så ser det ut så här.

Vill man ta bort bifogad fil från ett utlägg så klickar man på soptunna-ikonen och sparar sedan
reseräkningen.
3.2.3 Maxgräns beloppsfält vid tilläggsrapportering (Rättning)
Vid rapportering av tillägg samt att värdet i belopps fältet överskrider 99999.99, så gavs en felsignal
med text enligt nedan när man sparade hela reseräkningen.

Denna felsignal har nu till denna version ersatts med följande signal som nu ges direkt när tillägget
läggs till i listan.

Orsak till att beloppet ej kan vara större än 99999.99 beror på fältets storlek i databasen.

2020-11-10
3.2.4 Flik sammanfattning tillagd (Nyhet)
Till denna version så har fliken Sammanfattning lagts till så att man kan se alla gällande steg i
rapporteringen som gäller för reseräkningen i den övre delen av bilden.
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3.2.5 Default periodurval (Nyhet)
Default periodurval när man öppnar bilden för reseräkningar har nu ändrats så att man alltid i
fr o m datum får den första dagen i föregående månad. T ex om dagens datum är 2020-08-02 så blir
fr o m datumet default 2020-07-01.

3.2.6 Signal-text ändrad vid varning ej sparade ändringar (Nyhet)
Texten har ändrats för den varningssignal som ges när man håller på att skapa en ny reseräkning
eller ändrat uppgifter på en befintlig reseräkning, och sedan försöker lämna reseräkningen utan att
spara.

2020-11-10

3.3 Kalendern
3.3.1 Redesign av Kalendern (Nyhet)
Några utseende ändringar i kalender är gjorda till denna version
1.

Den blå navigationslinjen (meny) är borttagen och ersatt med dropdownlist och ikoner

2.

Lägg till ny aktivitet är flyttad till den högra sidan av kalendern
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Nya

Gamla

Flexregistrering är tillagt under knappen Lägg till ny aktivitet:

Hjälpknappen är flyttad till högersida och återfinns under ikon:

2020-11-10
Visning för partiell frånvaro och Turbyte är flyttade och återfinns på höger sida under ny ikon:
Nya
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Gamla

Sedan även i menyinställningar för arbetstagaren

Efter detta kommer Saldo att finnas på menyraden för arbetstagaren.

2020-11-10

Visning av dagligen/veckovis/månadsvis är flyttade och återfinns nu på mitt i och är nu en
dropdownlist.
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Klocka ikonen är flyttad till höger sida av kalendern och är endast tillgänglig för veckovisning:

Val av anställning är flyttade till en dropdownlist och Alla anställningar till knappen Alla anställningar:

Tillbaka-knappen från Saldosidan är borttagen.

3.4 Schema
3.4.1 Utskrift av schema (Rättning)
Utskrift av schema för medarbetaren har inte fungerat, ett felmeddelande gavs.
Detta är nu rättat.

