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ASPECT4 Fashion Y22Q2 

 

Indhold 

ASPECT4 Fashion Release 22.2 indeholder en række nye funktioner. 

 

Client Release Notes  

Gyldige råvarefarver (6123) 

Antallet af mulige gyldige farver for en råvare er udvidet fra 1500 til 99.999 

Multikollektion (6469, 6906, 6943, 6944, 8543) 

Muligheden for at anvende kollektionslisten til at udvælge varer er tilføjet i følgende 

applikationer: 

• Kollektionslabels 

• Kollektionsark 

• Salgshåndbogen 

• Lagerliste med billeder 

• Automatisk dannelse af kataloger til iPad løsningen 

Dannelse af infobaser (6506) 

Når man anvender Infobaser med kollektionen er det ordrens kollektion der anvendes og ikke 

varens default kollektion. Det betyder at hvis der f.eks. sælges en NOOS vare på en AW22 

ordre vil omsætning på NOOS varen tælle unde AW22. 

Intrastat (6556) 

Når der trækkes fakturaer over til intrastat kan man nu få en mail med grundlaget. Indholdet i 

mailen er et Excel ark med en fane med transaktioner og en anden med en Pivot tabel baseret 

på transaktionerne.  
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Intrastat (6556) 

Ved overførsel til fælles intrastat, kan der nu udvælges ud fra et udvalgt "lagerland". Lagerland 

anvendes hvis man har lagre i flere lande. 

Ordreregistrering (6565) 

I forbindelse med registrering af salgsordre i ASPECT4 klienten kan der i ordrehovedet vælges 

kollektion og ud fra den valgte kollektion er det nu muligt at få automatisk tilsat ordresæson og 

korrekte leveringsterminer på ordrelinjerne. 

Mellemregningsfaktura som rigtig faktura (6682) 

Mellemregningsfakturaen der dannes når man anvender bogføringsfirma kan nu dannes som en 

"Rigtig" ASPECT4 faktura der bogføres på en debitor. Fakturaen dannes så den IKKE laver 

lagertræk. Fakturaen gemmes i statistik system og kan findes frem i applikation spørge på ordre 

og statistik (6334). 

Værdi af varer i arbejde (6912) 

Udskrift af værdi af varer i arbejder er nu lagt om så output er et Excel ark der kommer i en 

mail. Der er 2 faner i Excel arket og på første fane se de enkelte anskaffelsesordre og på den 

anden fane er der en Pivot tabel. 

Modtagelse af kreditorfakturaer (7231) 

Der er nu muligt, i forbindelse med behandling af kreditor fakturaer, at overstyre konteringen 

inde de går ud til godkendelse. Brugeren der behandler de modtagne fakturaer kan pr. bilag 

bestemme at kontering skal ændres og derved kommer billede med konteringsforslag frem og 

denne kan ændres får den sendes til godkendelse (via Workflow). 

Kollektionsoversigt (8251) 

Kollektionsoversigten er udvides med mulighed for at tilknytte styles til kollektionslisten og 

der kan også udvælges via kollektionslisten så men kan få en oversigt over de varer der er 

tilknyttet en kollektion. 

Farveoplysninger (iPDM) (8255) 

Der er kommet en ny applikation der på en gang kan arbejde med farve oplysninger på flere 

forskellige varenumre. Den nye applikation ligner applikation kollektionsoversigt og den giver 

mulighed for at vedligeholde oplysninger om overstyrende farvetekst, RGB værdier, default 

kollektion, default tema, kollektionsliste, leveringsterminer pr. kollektion/farve og på farven 

generelt.  
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ABC 

Modtagelse af track and trace oplysninger fra Business Conector 

Når der fra transport systemer modtages oplysninger om track and trace kan der også modtages 

pakkeshop numre som gemmes på fakturaerne. 

 

iPad 

 

Ordreregistrering på iPad 

I iPad ordreregistrering er der lavet en forbedring så sælgeren ikke skal registrere ordresæson, 

salgskanal og kollektion. Sælgerne kan nu blive præsenteret for en liste med gyldige ordretyper 

("Stock sale", "Autum Winter 2022" eller lignende) og ud fra dem vælges ordresæsonl 

salgskanal og kollektion. Vi multikollektionsoprettelserne vil de enkelte ordrelinjer få tilsat den 

korrekte leveringstermin. 

 

 


