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ASPECT4 Transport Y22Q2 

 

Indhold 

ASPECT4 Transport release Y22Q2 byder på en række nyheder, kvalitetssikringer samt 

eliminering af nogle uhensigtsmæssigheder beskrevet i det følgende. 

Client Release Notes  

6111 

Via applikationsparameter kan man angive at landenummer skal testes mod landekode i 

momslandekode og dermed ikke mod landekode i adresselinje 4. 

6116, 7536 

Mulighed for at angive, at "reservation" skal være af typen trailerpostering. Det kræver dog 

samtidigt at modkonto ikke er reservationskonto samt har trailer/bil dimension 

6159 

Med ny brugerparameter kan man sikre, at brugere kun kan se, men ikke ændre i appl. 6159 

6161 

Ny regel 143 som tester på trailers vogntype i appl. 7101 

6161 

Modul, der kan indsætte fakturakoder (CHD990RB) er udvidet, så shared tabel kan angives 

efter fakturakoden som f.eks. 123/SHAREDID. 

6161 

Ny regel 144 - svarende til 138 dog test mod bundpaller i stedet for ekstra num2 feltet. 

6161 

Det er nu muligt pr. fakturakode i appl. 6161 at bruge dagssatser til overstyring af KM sats, 

som gældende fra dagssats. Hvis dagssatsen ikke skal bruges, så sættes dato ind med sats 0, og 

KM sats fra tilbuddet bruges som normalt. 
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6161 

Det er nu muligt at angive på fragttabeller om der er aftalt en basispris som er inkluderet i 

tilbuddet allerede. Hvis aktuel pris (inkl. min/max priser) så bliver større, faktureres kun 

differencen. Hvis der med slider vælges inkluderet så afregnes den højeste sats fundet på tilbud 

eller i fragttabel. 

6161 

Ny regel 145 - der tester på, at angivet varenummer IKKE må findes på bookingens charteque. 

6161 

Ny regel 90041 til vognkreditering der kan checke om en trækker har haft et postnummer 

interval på ruten og derudover trækkerens totale km. 

6161 

Ny regel 90041 til vognkreditering der kan tjekke om en trækker har haft et postnummer 

interval på ruten og derudover trækkerens totale km. 

6161 

Brugerparameter ift. "ej ret andres tilbud" gælder nu også på shared tables. 

6176 

Det er muligt via brugerparameter at få låst "styringsfeltet" når en vognmand er oprettet. 

6200 

Ved F4 i modtager eller afsender med kundenummer 0, så blev efterfølgende søgning efter 

specifik værdi ikke korrekt, da søgning så ville starte automatisk ved ordregivers søgenavn og 

ikke blank. 

6200 

Brugt skabelon vises nu som tip i feltet under bookingnummeret. 

6200 

Der er lavet en rettelse, så hvis man bruger åbningstider på afhentning og leveringsadresse i 

appl. 6111 og disse skal indsættes automatisk, så vil en ændring af enten dato eller 

kundenummer gøre, at evt. nye tider indsættes automatisk. 

Ligeledes er det ændret, så simpel spot pris hvis angivet bliver gemt i skabelon. 
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6200 

Ved sletning af intern booking bliver efterfølgende interne bookinger slettet uden kontrol ift. 

fakturering. Det er nu rettet. 

6202 

Fix termin felter sendes med ud til egne fragtbreve og CMR. Tilføjet komponent der altid 

indeholder original bookingnummer. 

6241 

Visning af dato/tid for oprettelse. 

6251 

Det er muligt at få valideret om chartequenummer findes i modsatte firma (ved intern 

bogføring opsætning i appl. 6191, type 5). 

6370 

Det er nu muligt af frigive vognkreditering direkte i applikationen som alternativ til appl. 6251 

eller autofrigiv jobbet. 

6373 

Det er nu muligt at sætte yderligere 10 oliefakturakoder op til applikationen 

6381 

Visning af fakturadato tilpasset, da ved bilagsnummer overlap så kunne programmet finde 

ældre vognkreditering og tage dato fra den af. 

6550 

Det er via parameter muligt at styre at fixpriser ikke må overstyre ekskluderingsopsæt 

6571 

Test på at pr. dato ikke må være nyere end dags dato. 

6650 

Teknisk rettelse til 6650 - kunne blive aktiveret af forkert bruger. 

Ved reservationer til vognmand via vognkreditering kan dette blive i vognmandens valuta ved 

parameter opsætning 
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6682 

Teknisk fejl i appl. 6682 ift. dannelse af work tabel rettet. 

7219 

Rettelse af kontrol mod posteringslås fra advarsel til fejl. 

7532 

PDA kolonnen er tilføjet oversigten. 

7534 

Data modulerne MDD120R3 og MDD120R5 summerer nu kun leveringsled på eksport 

charteque og afhentningsled på import charteque. 

Datamodulet MDD120R4 er omlagt ift. unicode. 

7535 

Ved frigiv fra import til eksport og man angiver ny trafik, så opdateres nye interne bookings 

leveringstrafik med den angivne trafik. 

Bookingdimensionen manglede afdelingsnummer - dette er nu rettet. 

7535 

Ændring ift. logkode visning i appl. 7535 så den via loggen kan checke mod nye "bynavn" i 

appl. 7136. 

7535 

Nye komponenter i linjebånd på LL lister og chaufførinstruks (AfhBem og LevBem). 

7335 

Ved brug af dato redigerings pop-up er det nu muligt at angive, at faste åbningstider fra appl. 

6111 skal bruges automatisk - medmindre man manuelt angiver nye tidspunkter til hhv. 

afhentning og levering. 

7535 

I forbindelse med brug af geokoder ved trækkerskifte (*GEO) er der lavet nogle ekstra 

kontroller f.eks. ift. manglende angivelse af geokoder. 

7535 

Det er muligt at få vist forventning indtægt / omkostning pr. booking i fordisponering i EUR. 
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9502 

Der er lavet ny parameter til applikationen således at de logs der ikke skal sendes som 

statusmeddelelse og som er før "dagsdato", opdateres som værende sendt med logdato 

20000101+dagsdato - så f.eks. 20000101220329. 

API 

Der er lavet en rest API, hvor man kan indsende et GSIN nummer og få returneret en PDF med 

CMR. 

Advisering 

I appl. 7535 er det muligt at lave en samlet advisering af diverse dokumenter og sende til een af 

parterne på booking - såsom ordregiver, afhentnings- eller leveringssted. Dokumenterne 

(Label, CMR, Fragtbrev, Formular) vedhæftes automatisk til en email. Mail indhold sættes op i 

tilhørende message members i appl. 105 - evt. med brug af HTML kode ift. skrifttyper, fed, 

logo mm. 

I appl. 6111 kan man opsættes default mailadresser, så disse foreslås automatisk ved brug af 

adviseringen. 

CRM 

Det er muligt at knytte kundegrupper pr. sælger i appl. 7149. Ved at knytte minimum 1 sælger 

så kan denne sælger kun arbejde med de emner, der har sælgerens kundegrupper i appl. 7241, 

7344, 7347, 7261 og 7262. Bemærk, da tidligere (ikke brugt) felt er anvendt til formålet i appl. 

7149 bør man sikre, at der ikke står noget andet i feltet. 

ChaufførApp 

Ved automatisk gensend af CMR med underskrift (POD), så sker dette nu kun hvis det er på 

leveringsled uden terminalnummer. Det sker hellere ikke på intern booking hvor 

leveringsadressen er en terminal adresse. 

EDI 

Logtekst på udgående EDI rettet lidt til ved brug af import pickup EDI. 

EDI 

Udvidelse ift. delayEDI, så disse håndterer 9 cifrede partner edi kundenumre 

EDI 

Fakturakode kommer med ud i detail. 
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EDI 

Ved EDI disponering direkte på charteque (import agent manifest) vil det fejle, hvis GSIN 

nummer manglede. Dette er nu rettet. Ved pickupEDI og EDI sendt til nye afdeling blev forkert 

booking delvist slettet i forkerte afdeling. 

Luftfragt 

Kundevaluta angivet i AIR registrering overstyrer valuta på house. 

POD 

Ved mail af POD, kan firmanavn nu komme med ud i emne- og/eller brødtekst på mailen. 

POD 

Ved arkivering af POD på intern booking sendes der ikke statusmeddelse incl. POD, da dette 

kun virkede ift. original bookinger. Det er nu rettet. 

PTV 

Der er lavet 2 tilføjelser. 

1) Kommunikationen kan nu logges på IFS'en. Dette skal sættes op i afsnit 6523 og 9201. 

2) Optimization kan sendes med fra afsnit 6523. 

eService 

Det er nu muligt at få defineret op til 5 itemtypes ift. POD dokument typer. Kræver dog stadig 

special tilpasning. Tidligere grænse var 3. 

eServiceVognmand 

Ved brug af upload af POD'er  bliver oversigten nu automatisk opfrisket bagefter. 

Onefilesystem 

Ved vend af faktura til kreditnota og brug af onefilesystem, så genhentes systemvaluta felter fra 

kopi-tabel. 

 

Forudsætninger 

•   
ASPECT4 Transport, Finance og Foundation release 7.7 samt ASPECT4 Foundation 

og Finance release Y22Q2 skal være installeret inden opdatering til ASPECT4 

Transport release Y22Q2.  
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•   De ovennævnte forhold kan undersøges via applikation 0361 'Visning af 

system level information'. 

Installationsaktiviteter før indlæsning 

•   Sign-on og modtag den fremsendte forsendelse via applikation 0590 ’Installer 

ASPECT4 software’. 

•   
Efter modtagelse foretages sign-off. 

•   
Før installation skal eventuelle robotjobs stoppes (fx. appl. 6650). 

Installationsaktiviteter efter indlæsning 

•   
Sign-on og udfør applikation 0690 ’Konverteringskørsler’ - skal gøres i alle firmaer. 

•   
Efter konvertering foretages sign-off. 

•   
Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Transport installeres. 

•   Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til 

ASPECT4 Transport installeres. 

•   
Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Transport Release 7.7.00. 

 


