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ASPECT4 Foundation Y22Q3 
 

Opdatering: 0250033 
Nedenstående rettelser i Y22Q3 og en beskrivelse af opdateringsprocessen. 

 

Nye funktioner 

Komponent  Beskrivelse 

ABC  

Webservice og restservice 

I test fase er det det muligt via opsættet at indtaste en mailadresse og få tilsendt, 
logen for kommunikationen, afsendte og modtaget fil ved overførelse. 

ABC  

ABC/Appl. 0654 - Office365 - mail modtagelse 

Via appl. 654 er det muligt at hente mail fra en mailbox til videre behandling i 
ABC. Hvor mailboxen er fra en Office365 konto, er der ændringer til 
opsætningen i ASPECT4 og i MS Exchange Online (Oktober 2022). 

Fremadrettet er det kun brugerid (mailadressen typisk) der skal angives på 
ABC-profilen. 

Opsæt af kodeord mm. sker i appl. 264 'Kodeord til hint'. Flg. 4 "hints" skal alle 
oprettes for at give ASPECT4 adgang til mailboxen: Certifikat fil, Kodeord til 
certifikat, Clientid og Tenant. 

Appl. 654 henter direkte mails fra Office365 mail-box (synkront). Mails fra 
andre mailsystemer hentes fortsat via DocManager. 

Se særskilt funktionsbeskrivelse OFFICE365 for vejledning i konfiguration af 
ASPECT4 og Microsoft Exchange online. 



 

ABC  

Indgående profil kan benyttes *MSTOCK 

Istedet for at oprette ABC-profiler for hver eneste lager til at hente filer på IFS, 
er det blevet muligt blot at starte en enkelt Appl. 0654: Hvis der på den 
indgående profil står *MSTOCK, vil Appl. 0654 indledningsvis undersøge, 
hvilke "lager-foldere" tilhørende det aktuelle koncern og firma, der rent faktisk 
indeholder filer. For hver folder med filer vil herefter ny instans af Appl 0654 
blive startet - specifik for den aktuelle koncern og firma pågældende lager. 

Client  

Releasenoter 

Det er nu muligt at tilgå releasenoter direkte fra klienten. Det gøres via 
"ASPECT4-knappen (Det store A)" i øverste venstre hjørne. Her findes et link, 
der sender brugeren direkte til oversigt over udgivne releasenoter.  

Client  

Dato felter 
Hvis man i dato felter blot taster 1 eller 2 cifre - vil dette blive opfattet som 
datoen i den aktuelle måned - og den fulde dato vises når feltet forlades. 
Tilsvarende hvis man blot taster 4 cifre - vil dette blive opfattet dato og måned 
- og aktuelle år vil blive tilføjet automatisk når feltet forlades. 

Foundation  

Hints/passwords 

Der er lavet en ny applikation (applikation 0264) til vedligehold af koder, 
passwords og lignende som ikke må kunne ses. De vedligeholdes på givet 
systemnummer og løbenummer. Selve kodeord mv. gemmes krypteret i en 
tabel hvorfra programmerne kan hente disse. 

For at kunne gemme disse koder, forudsættes det at keystore er opsat på IBM i. 
Se mere om dette i funktionsbeskrivelsen PASSWORD. 

 

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder 

Komponent  Beskrivelse 

ABC  
Fjern linjeskift i wrap 

Der er kommet en option, der gør det muligt at fjerne linjeskift i et felt. 

ABC  

ABC-oprydningen  

Nu er det appl. 529, der udfører oprydning af ABC-dokumenter. Det er flyttet, 
da oprydningen nu vil ske ved genstart af EGSERVER (vap'en) og filerne vil 
typisk var til gængelig. 



 

ABC  
Regler for OCR-felt mapning 

Det er nu blevet muligt at håndtere negative tal. 

Client  
Optimering ved flere filtre 
Hvis man har flere filtre på en tabel, og skifter tilbage til "Standard" filteret, så 
sendes der nu kun een opdatering til skærmen (performance). 

Client  
Stabilitet 
I visse situationer hvor en enkelt applikation stopper/hænger - kunne det 
påvirke klienten så nye applikationer ikke kunne startes. 

Client  

Anvendelse af ikke definerede funktionstaster 

I visse tilfælde, hvis fokus var sat på applikationsfanen, kunne man anvende en 
funktionstaste, der ikke var defineret i applikationen - og få uhensigtsmæssig 
fejl tilbage fra applikationen. Nu får man fejlteksten at tasten ikke kan 
anvendes. 

Client  

Disabled underpunkter på ribbon knap 
Knapper på ribbon som indeholder underpunkter (lille pil ned), hvor en eller 
flere af disse underpunkter er deaktiveret - blev vist med normal skriftfarve. 
Bliver nu vist med grå-tonet (altså ikke aktiv). 

Client  
Lommeregner 
Lommeregner ikonet virkede ikke altid eller kunne ikke hente talværdier med 
flere end 4 cifre fra det aktuelle felt. Begge dele er nu rettet. 

Client  

Kolonne summering 
Ved markering af flere tal felter i en kolonne summeres disse automatisk. Dette 
skete dog ikke hvis tabellen forud var filtreret. Dette er nu rettet - så summering 
sker altid ved markering af talkolonner. 

Client  
Find tekst i tabeller 
Finder nu også rækker hvor teksten findes i er en lede tekst til en værdi i 
selektions Box. 

Client  

Kolonne bredde 
Ved visning af mange kolonner i en tabel kunne enkelte kolonner default blive 
vist for smalle - så de indeholdende værdier ikke kunne ses fuldt ud - uden at 
man manuelt udvider kolonnen. Dette er nu rettet. 

Robotics  
Robot - dato-formater  
Robotter optaget under et dato-format opsæt (fx. US-firma med mm/dd/yy) kan 
nu afvikles under et andet dato-format (fx. DK-firma med dd-mm-yy). 

Robotics  

Valg af parametre under optagelse 
I visse applikationer var der problemer med at parametre var for valgt på 
efterfølgende billeder (som følge af andre parametre valgt forud) i det optagne 
flow. Denne forveksling mellem felter er nu fjernet.  



 

 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning 

•   
Konsolskærm 

Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installations-
aktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes). 

•   
Modtagelse af software 

Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 
0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1). 

Indlæsning 

•   

EGSERVER eller VAP-subsystem 

Subsystemet EGSERVER skal lukkes. Dette gøres med kommandoen: 

ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG). 

(ved indlæsning i test er det ikke nødvendig at lukke EGSERVER, men sørg for at alt 
er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil 
testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653) 

•   

Installation  

Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen 
installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 
2 'Install. 

  

•  Ved indlæsningen af opdateringen skal der ret hurtig sign af igen. Når der logges på 
igen, udfører den konvertering af nogle filer, der ellers er holdt. 

  

•  Når konverteringen er udført, fortsættes med installation i 590. 

  



 

•   Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret. 

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning 

 

•   

Foretag sign off og sign på igen. 

Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. Den bruger, 
som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre 
brugere på i miljøet. 

Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave 
sign on.  

  

•   

Konverteringskørsler 

Sign på igen med din egen bruger. 

Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt 
konverteringen med F16.  

Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres. 

•   

Start EGSERVER (eller VAP) 

Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen 
STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, 
der er nævnt i applikation 0653. 

(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være 
startet, så vent med dette punkt til senere). 

•   DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette 
kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet) 



 

•   

Citrix/Terminalservers  

Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via 
en import kommando. 

På EG's deploymentside (f.eks. http://SERVER:1045/client/) 3 knappe 'read more ' 
findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen 
udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen. 

I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, 
hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på 
EG's deploymentside). 

•   

Robotter 

Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er 
anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede 
applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt 
vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste 
anvendte/kritiske robotter. 

 


