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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. 
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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. 



Fejl- og opdateringssager 2BM bemærkning

Statistik

Fejl i statistik medarbejder kom kun i løn sektionen (sag 117123765 / defect 21584)

I nogen tilfælde kunne det fremkomme at en medarbejder kun blev dannet I løn sektionen 
og derved manglede i den person sektion. Det skete i sammenhæng med IL0027 rekorden 
hvor IL0027 blev afleveret som det eneste.

Det har vi nu rettet ved at ligge et tjek ind, der forhindre IL0027 at blive dannet uden 
person sektionen. 

Vi har rettet følgende program HDK004C_DS.

Forkert aflevering af fra- og til dato til statistik (sag 117369684 / defect 22400)

Statistik programmet dannede medarbejder der fik løn/tillæg efterfratrædelsen forkert, 
ved at sende til og fra datoen I person sektionen og løn sektionen med den sidste 
arbejdsdag I begge kolonner.

Det har vi nu rettet, hvis medarbejderen får løn/tillæg efter fratrædelse i samme år vil det 
indgå i den samlede total for medarbejderens sidste ansættelses forhold der bliver 
afleveret. Hvis medarbejderen får løn/tillæg i året efter hvor medarbejderen er fratrådt, vil 
det ikke blive afleveret til statistik da medarbejderen ikke har noget ansættelsesforhold i 
det år det bliver udbetalt.  

Vi har rettet følgende program HDK004C_DS(TR:PC00_MDK_DADS) 
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PROCEDURE FOR 
IMPLEMENTERING OG IMPORT

SAP har frigivet HR Support Pakker op til: 

SAP-HR 6.04: SP B4

SAP-HR 6.08: SP 42

Disse er blevet godkendt i forhold til KMD Nettoløn den 5. juli 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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PROCEDURE FOR 
IMPLEMENTERING OG IMPORT

Import procedure – step by step guide

Pakkerne skal implementeres som beskrevet nedenfor:

Step 1 - objects content:

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