Ny version af HR-Løn

Dokumentet indeholder en beskrivelse af ændringer i forbindelse
med opgradering af HR-Løn.
HR-Løn - Ny version 3.0.1 d. 24. juni 2019

Den nye version af HR-Løn, består af tiltag og ændringer af teknisk karakter, som
har vist sig at have konsekvenser for brugervenligheden.
HR-Løn er bygget på en platform som er mere end 10 år gammel, og på trods af
løbende opdateringer, er det blevet tid til en hovedrenovering. Systemet er derfor
blevet opdateret med ny server, webserver, database og udviklingsplatform, så vi
også i fremtiden kan garantere høj pålidelighed og sikker drift.
Kendte brugervenlighedsfejl

Den tekniske opgradering har desværre medført, at brugeren kan opleve irriterende fejl, hvad angår brugervenlighed. Fejlene har ikke funktionel betydning,
men kan bedst betegnes som uhensigtsmæssigheder. Vi vil arbejde på, at få rettet
problemerne i de kommende versioner af HR-Løn.
Her er eksempler på fejl, som kan opleves:



I browseren Internet Explorer (IE) og Edge er der generelt lidt visningsproblemer. Hentning af excel-filer kan fejle i Edge, Mens visning af Pdfdokumenter kan fejle i IE.



I IE og Edge kan bjælkerne ikke foldes ud med tryk på ”Vis alt” eller genvejs taster.
Brug i stedet ”Fold alt ud” eller tryk på overskriften til venstre i bjælken.



Få steder vil der forekomme store mellemrum mellem linjerne.
F.eks. under ”nyt ansættelsesforhold” og ”Opret løbende løndel resumé”.



I få vinduer er informationerne rykket til venstre i billedet fx ”Ferieår
overblik”.



Ved Udskriv i kvitterings-vinduer fx ”Fratrædelse” er præsentationen ikke
pæn.



I browseren Edge er der problemer med at hente excel-skabeloner til Masseindberetning. Excel-filer kan godt indlæses.



Ved ”Dan pdf” i kontrol-vinduet, er det kun den øverste knap som virker.



Ved søgning på lønseddel i e-Boks, hvis der ikke kan findes en lønseddel
for udsøgningskriteriet, hentes der en tom pdf og der vises en fejl. Der arbejdes på at finde en løsning.

Lige nu anbefales det, at benytte browseren ”Google Chrome”, hvis du oplever
problemer.
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