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RELEASE 
Y22Q4

ASPECT4 Transport release 
Så kom tiden til ASPECT4 Transport release Y22Q4. Herunder vil vi opridse 
de største highlights fra releasen. Ønsker I at se flere detaljer kan I, som altid, 
læse releasenotes.  

CO2-beregner
I denne release bliver det muligt at lave en CO2-beregning på bookingniveau. Det beregnes på 

baggrund af bookingens afhentnings- og leveringssted. Ruten dannes via indsatte viapunkter.  

Beregningen er lavet via PTV, og der er to muligheder for beregning, enten det egentlige CO2-

tal, eller kilometer multipliceret med en ønsket faktor.  

Selve værdien vil være synlig i speditionshistorikken, eService samt TDW. 

Se release notes på næste side

CO2-beregner
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Vil du have flere detaljer?

For flere detaljer henviser vi til release- 

notes til ASPECT4 Transport release 

Y22Q4. Flere af de nævnte funktioner kan 

kræve opsætning og tilkøb af moduler. 

Kontakt os 

Kontakt ASPECT4 på telefon 7220 7908 

Eller skriv til os på kontakt@eg.dk

Chauffør app er blevet udvidet med nye funktioner som letter dagligdagen 

• Ved underskrift på sign on glas - er der nu krav om at underskrivers navn skal udfyldes

• Mulighed for at danne et terminalkvitteringsdokument

• Mulighed for at få printet en evt. angivet afvigelse på CMR

• Samt flere punkter, som kan ses i releasenotes

Nyt til tilbud 

• Muligt at fakturere en booking baseret på km. angivet i afstandsberegningen

• Ny regel 147 - Kan teste på en periode ift. afhetningsdato

• Ny regel 148 - Test på handlingskode på chartekket

• Ny regel 149 - Kan teste om en booking er med terminalled 

• Ny mulighed for at styre afregning, når der både er CBM og LDM i én booking, så der kan 
faktureres en værdi til kunden og anden til agent/partner/vognmand 
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Nyheder til bookingen og disponering

• Muligt i booking registrering at fjerne muligheden for at kopiere en booking

• Fra bookinghistorik er det ikke længere muligt at kopiere en booking, hvis bruger og  
booking ikke er i samme afdeling

• Volumenfelt 2 er indført. Det er nu muligt at have CBM og LDM i samme booking samtidig, 
så en værdi kan bruges til disponering og den anden til afregning. Begge felter kan dog også 
bruges til afregning, og begge er også tilgængelig på EDI og eService

• Muligt at komprimere lister pr. terminal. Hvis flere bookinger via samme terminal, udskrives 
led kun én gang 


