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 Opdatering af ASA Maj 2022 
 

OF-63: (Ny Funktion) 

Hvis en mødegang i ASA bliver aflyst efter lønnen er udbetalt bliver linjer for denne mødegang sendt 

negativt til Intect 

Hvis sats reguleres bagudrettet bliver regulering overført. (Kun hvis sats kommer fra ASA) 

Hvis en mødegang er afregnet skal det ikke være muligt at ændre underviser. 

OF-193: (Fejlrettelse) 

Personkortet: Hvis man klikker på ’Underviser’ (faneknap) ved en fejl og så klikke ’Nej’, bliver der åbnet et 

tomt underviserkort. I stedet for skulle der bare vises personkortet igen på den person man var inde på. 

OF-202: (Ny Funktion) 

Advarsel når der vælges LINK som betalingsform, men deltager mangler e-mailadresse. For at undgår at stå 

med en faktura til udskrivning med link. 

Advarslen kommer både ved kopiering og manuel tilmelding 

OF-356: (Ny Funktion) 

Se tidspunkt på tilmelding på holdkortet  

Feltet ”oprettet den” er blevet opdateret med kl, så der nu også står hvad tid tilmeldingen er lavet. 

(Specielt relevant for venteliste-tilmeldinger) 

OF-387: (Fejlrettelse) 

Undervisernr. forsvinder fra Personkort hvis underviser tilmelder sig hold 

Hvis en underviser tilmelder sig et hold vil undervisernr. forsvinde fra personkortet. 

OF-410: (Optimering) (Ny Funktion) 

Deltager rapportering meget langsom ved større mængde data. 

Der tilføjes derfor et filter på dato så antallet af rekords der indsættes minimeres. 

Datofilter bliver sat til start af indeværende år til dags dato pr. default. 

Man skal huske af bruge Filtrer igen hvis man vil sikre at det nye filter man laver medtages i resultatet for 

bla. lektioner i perioden. 

OF-420: (Ny Funktion) 

Holdigangsættelse uden tilmeldinger 

Det er nu muligt at igangsætte et hold uden tilmeldinger. Der bliver ikke udsendt underviserrapporter på et 

hold uden tilmeldinger. 

OF-422: (Optimering) 

Ugedag på holdkortet 

Der bliver nu vist hvilke ugedag holdet starter og slutter på holdkortet. 

OF-442: (Fejlrettelse) 

Fejl i udlæsning til Navidoc 

Nogen skoler er stødt på en fejl i udlæsningen til Navidoc. Det handler om værdien Tvungen kode eller ej 

for en Finanskonto. Hvis man sætter koden på én konto vil alle efterfølgende få samme kode. 

OF-444: (Fejlrettelse) 

Fejl i returbeløb fra Intect 



 ASA Opdatering Opdateret: april 2022 

Side 2 

Siden januar/februar 2022 er der i ASA kommet lønbeløb retur fra Intect på 0 kr. Fejlen gælder alle. 

Fejlen gør bl.a. at Periodetal ikke viser det rigtige. 

OF-448: (Fejlrettelse) 

Lønbeløb rettelse 

Pga. af fejl i integrationen med Intect er der en del lønbeløb fra starten af året der er blevet til 0. Det rettes 

med denne kørsel. 

 


