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ASPECT4 Fashion 22.3

Indhold
ASPECT4 Fashion Release 22.3 indeholder en række nye funktioner.

Labels Client Release Notes

6235 Ændring af salgsordre

I applikationen hvor man kan mængdeændre slagsordre er der nu mulighed for at begrænse og ændre kollektion på ordrehovedet. Når der skal 
laves ændringer på ordrelinjerne er der nu tilføjet mulighed for at afgrænse på ordresæsonen.

6334 Forespørgsel på statistik

Forespørgslen der viser ordre- og fakturalinjer kan nu også afgrænse på kollektion og ordresæson  

6334 Forespørgsel på ordre og fakturalinjer

Det er nu fra applikation 6334 muligt at rette forsendelsesmåde og track and trace nummeret på en kasse. Det kan f.eks. anvendes hvis der skal 
laves en ny label fordi den første "blev spist" af printeren eller ligenende årsag.

6384 Forespørgsel på lagerlisten

Når man spørger på lageret i applikation 6384 kan man nu afhængig af applikationsopsæt få vist det pr. størrelse. Hvis det er i applikation i ikke 
tidligere har anvendt kan jeg anbefale af prøve den af.

6682 Bogføring af fakturaer

Hvis man har lagre i flere lande og har behov for at få styret omsætningskonti ud fra lagret kan man gøre dette via afsnit 6123 hvor der nu er 
mulighed for at overstyre varens bogføringskode og dermed omsætningskonti. 

6832 F4 vindue på færdigvare farve

F4 vinduet på færdigvarefarve er forbedret så man nu kan vælge farve ved at dobbelt kikke på den. Der vises en "farveklat" og ved at føre musen 
over farveklatten får man vist det farve afhængige billede af produktet.

8255 Farveoplysninger (iPDM)

Man kan nu fra farveoplysninger let ændre kode koden for om en farve stadig skal behovsberegnes. Hvis der svares Nej til det vil der ikke blive lavet 
købsforsalg selvom lageret bliver oversolgt. 

8528, 
8529, 
8530

Optælling af råvareruller/kasser

Hvis man arbejder med råvareruller/kasser er der nu kommet en ny funktion til optælling af ruller. Med 8528 oprettet man en optælling, i 8529 
scanner man ruller og i 8530 godkender man optællingen og får alle differencer opdateret.

8542 Hop til kreditering af webordre

Der er nu mulighed for, via stepping stone, at komme til applikationen hvor man kan se hvad der er krediteret på en web ordre og evt. lave en 
ydeligre kreditering. Det gør at man meget let kan komme fra f.eks. applikationen hvor man har et overblik over de modtagne webordre (8342) til 
kreditering af dem.
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