
Y22Q4

EG  www.eg.dk

Transport

Release

ASPECT4



 

ASPECT4 Transport Y22Q4 

Indhold 

ASPECT4 Transport release Y22Q4 byder på en række nyheder og kvalitetssikringer beskrevet i 

det følgende. 

Nye funktioner 

Applikation Beskrivelse 

6111  

Speditionskunder 

Der er tilføjet et informativt felt til "Toldfuldmagt", under toldfanen - vises når 

toldfanen er åben. 

6161  

Tilbud - Brug højeste zonepris og ny beregningsenhed (KM)   

Det er muligt via delfragt tilbud (pr. adresse) at få testet på, at kun højeste 

prisudregning pr. led beholdes. Delfragttypen på fakturakoden sættes til H. 

Der er også muligt at få enhed KM beregnet udfra de km der præcist er 

angivet via afstandsberegningen på den enkelte booking eller ved delfragt på 

den enkelte bookingsled. 

6161  

Tilbud - regel 

Der er lavet ny regel 147, der kan teste på MMDD (måned, dag) ift. 

afhentningsdato. 

6181  

Charteque oprettelse 

Ved kopiering af charteque kan man få sidste trækker fra kopi charteque ind 

som ny trækker istedet for 1. trækker og start sted bliver kopi chartequets slut 

sted. 

6181  

Charteque oprettelse 

Indsæt startsted fra "andet" firma er nu tilpasset ift. replikeringsopsætning 

(internt nummer kontra registreringsnummer). 

6200  

Booking registrering - luftfragt 

Når vægten rettes slettes kundesats og valuta ikke længere. 



 

6200  

Booking registrering - ekstra volume felt 

Det er muligt at få åbnet ekstra volume felt pr. varelinje. Dermed kan man 

registrere både ladmeter og cubikmeter i samme linje. Man kan f.eks. skrive 

ladmeter i nuværende felt og cubikmeter i nyt felt. Første (gamle felt) er 

styrende, så ved f.eks. LDM i begge felter, vil summeringer kun tage værdien 

fra 1. felt. Værdi til felt 2 kan også komme via EDI, API og eService og feltet 

indgår i summeringer på diverse udskrifter og som ny komponent. Dvs. brug 

af feltet i EDI og på udskrifter kan kræve konsulentassistance. 

Der kan laves default værdi i volumekode 1 og 2 som hhv. L og C ved 

parameteropsætning og dermed kan volumekode felterne også låses fast. 

Ved EDI indgående kan parameter ift. volume sættes til B=Både/og og LDM 

overføres til nuværende felt og CBM til nyt felt. 

Booking ændring - på original eller intern - håndterer også nyt felt ift. 

automatiske opdateringer. 

Beregning af produktkode tager højde for evt. data i nyt volume felt, dog er 1. 

felt stadig det styrende ift. udregning af fragtpligtig kg. 

Omregning til fragtpligtig vægt tages generelt set fra eksisterende (gamle) felt. 

Har man dog f.eks. LDM i felt 1 og CBM i felt 2, så vil faktura i CBM 

udregnes efter felt 2. 

Summeringer mm. af nyt volume felt vises i disponeringen - fordisponering og 

pr. charteque samt i historik. Så hvis der er angivet LDM i første felt, så vises 

og summeres dette i LDM kolonnen og omvendt ift. CBM kolonnen. Ved 

blandet LDM eller CBM så summeres disse naturligvis også som man ellers 

kender det. 

Summering indgår i Ameta visning og udskrifter. 

Summering indgår i EDI udgående incl. som ekstra nye tags. 

Ift. fakturering så er summering af nye felt også medtaget ift. sum af CBM 

eller LDM, ift. afregning af specifik enhed CM eller LM. Ift. fragtpligtig vægt, 

så udregnes denne via det 1. felt som tidligere. 

Nyt volume felt 2 indgår som nævnt ift. fakturering, dog kun ift. almindelig 

simpel beregning af CM priser. Dvs. det nye volumefelt indgår ikke ift. 

fragtpligtig vægt, hellere ikke ift. samtakseringer og regler på volume felt 1.  

Volume felt 2 indgår derudover også i chaufførapp. 



 

Volume felt 2 indgår med denne release ikke i newplanning eller crossdocking 

- ej heller til diverse ældre statistikker. I de tilfælde henvises til enten TDW, 

Query eller f.eks. appl. 6501 'Speditionshistorik'. 

6200  

Booking registrering 

Det er muligt at få varelinjer med x kolli auto opsplittet til 1 varelinje pr. kolli. 

Dette vil lette brugen af f.eks. crossdocking ift. mål ændringer pr. kolli samt 

ift. EDI afsendelse da nogle modtagere forventer 1 kolli pr. varelinje i deres 

systemer. Opsplitning sker kun lige efter oprettelse af original booking enten 

via EDI, WEB, koncernbooking eller direkte i bookingregistrering. Ved brug 

af EDI partiel replace hvor bookingen tidligere er opsplittet så fjernes alle 

bookingvarelinjer og gentilsættes via EDI'en og der opsplittes på ny. 

6200  

Booking registrering 

Det er muligt via brugerparameter at fjerne muligheden for at kopiere en 

booking. 

6200  

Booking registrering - Fragtbrevskode 

Ved dannelse af intern booking kan man få fragtbrevskode med fra originalen 

via parameter opsætning. 

6200  

Booking registrering - GSIN 

Tildeling af GSIN er forbedret. 

6251  

Fakturering - chartequeoversigt - Vognkreditering 

Via opsætning af parameter til chartequevedligehold, kan man undgå at der 

laves vognkreditering til trækker 2. 



 

6521  

Afstandsberegning - CO2 beregning 

Der er lavet en CO2 beregner pr. booking der tager højde for hvor bookingen 

afhentes og leveres og med brug af evt. indsatte viapunkter i afsnit 6118 

'Viapunkter'. Det er beregning via PTV og PTV kan returnere km og CO2. 

Man kan om ønsket selv beregne CO2 som km * faktor.  

Det er muligt at sende "lasteevne" fra appl. 6181 'Charteque' over til PTV, så 

der beregnes på hvad full-load er ift. det enkelte charteque. Hvis lasteevne 

ikke angives bruges gennemsnitsværdi fra afsnit 6521'Anvendte kort' på PTV 

koden. 

Evt. færge/tog strækningers CO2 tal lægges oven i. 

CO2 tallet vises i appl. 6501 'Speditionshistorik', indgår i TDW (ekstra alfa 4) 

samt vises i eService booking oversigten. 

6551  

Start fakturering - faktura færdigmelding 

Når en faktura færdigmeldes genberegnes evt. moms difference og sidste linje 

med BELØB og momskode korrigeres evt. 

Før blev evt. nul linje med momskode korrigeret. 

6551  

Start fakturering - faktura bogføring 

Beregning af tekstkode f.eks. 107 eller 207 er nu opsat ift. afsnit 1810 

'Kontering/moms'/1811 ' 'Kundegrupper'. Hvis disse giver reverse charge, så 

bliver teksten 107, hvis den var det, ellers adderes 100 - så teksten bliver 207 i 

dette eksempel. 

6551  

Start fakturering - faktura udskrift 

Det er muligt at få 1. linje af bundtekster fra appl. 6181 'Charteque' med ud i 

fakturaheader bånd. Type skal sættes op til appl. 6551 'Start fakturering' og 

6552 'Kriterier til genuds. af faktura'. 

7275  

Terminal check 

Der er lavet mulighed for at udskrive en unloadliste med varelinje ændringer 

og evt. fejlkoder pr. stregkode. Skal designes fra bunden af. Bruges typisk til 

advisering retur til agent. Listen deles automatisk pr. agent 

7335  

NewPlanning 

Ved oprettelse af charteque kan man nu angive tekst til chartequetekst felt 1 

samt typen skal vælges. 



 

7535  

Flerleddet disponering - optimeringer og tilpasninger 

▪ Der er lavet en tilbudsregel til intern afregning, der kan testes på 

handlingskoden. 

▪ Det er muligt at overstyre terminal til autofrigiv via afsnit 7137 

'Terminaloverstyring'/6200 'Bookingstyring pr. kunde'. 

▪ Fra chartequeoversigten kan man nu overføre flere charteques på en 

gang til terminaloverblik. Valget skal sættes op. Ved leveringer til 

terminal, laves UNLOAD, ved afhentninger fra terminal laves LOAD. 

▪ Terminaloverblikket er desuden udvidet med "dokument" status - 

samme funktion som i chartequeoversigten. Dvs. er alle led markeret 

med dokument samt alle led grønne eller ej. I terminaloverblikket 

findes desuden ny kolonne der fortæller hvad status er på evt. ekstra 

chartequelinje, såfremt et charteque går via 2 terminaler. 

▪ I handlingskode kan man angive F = Forlæsset. 

▪ Intern reference vises på begge led på originalen selvom det kun f.eks. 

er A-leddet der er frigivet. Der er lavet en parameterstyring, så original 

booking med Intern reference, ikke skal vises. 

▪ Autofrigiv kan tjekke på palleantal i stedet for vægt - dvs. ift. 

udregning af produktgruppe. Autofrigiv kan også ske til egen 

chartequeafdeling. Ved frigiv generelt bliver afgangsdato på intern 

booking sat til samme værdi som original booking, dette er parameter 

styret. 

▪ Ved brug af trailernummer i fordisponering bliver modsatte led 

automatisk opdateret med samme trailer nummer - dvs. på samme 

måde som ved opdatering af fordisponeringsnummer. 

▪ Ved brug af trafikgruppe kan man få test af trafik mod 1. valgte 

disponeringsled - dvs. enten A/afhentning eller L/Levering - ved 

parameter opsætning. 

▪ Udskrift af losselæsseliste kan logges via opsat parameter (udvidet 

parms).  

7535  

Flerleddet disponering - komprimering af flerleddet lister 

Det er muligt at komprimere lister per terminal, selvom ordregiver skifter. 

Parameter styret. 

7535  

Flerleddet disponering - losselæsse liste  

Lagerinstruks kan nu udskrives i booking total båndet på losselæsse listen 

(FLLISTE). 

7535  

Flerleddet disponering 

Optimering af transperens søgning ift. større datamængder. 



 

9551  

Udtræk af faktura til ABC 

Programmet er rettet, således at hvis den kunde der sendes EDI til også er sat 

op til reservationsfaktura og det er en reservationsfaktura, så sendes EDI'en 

ikke. 

Diverse  

Diverse småforbedringer 

Booking registrering: Nogle gange kunne F4 til skabeloner gøre at man ikke 

kunne vælge skabelon retur. Det er rettet nu. Ved brug af luftfragt og der ikke 

findes bagved liggende satser, så blankes satser ikke mere ud ved ændring af 

f.eks. vægten. Visning af diverse info er udvidet til 3 linjer. Der er rettet en 

fejl, så man nu godt kan slette intern booking selvom originalen er faktureret. 

Flerleddet disponering: Default værdi til "dan reservation" virker nu uanset 

om man har overvågning eller ej sat til. Ift. brug af postnummergrupper i 

udsøgningen så kan man nu rent teknisk have optil 999 linjer pr. gruppe. Ved 

opdatering af tidligere og ikke bogført frasalg genbruges rekvisitionsnr. 

Fakturering: Ved diverse fakturering og brug af afsnit 1810 ' 

Kontering/moms'/1811 'Kundegrupper'  manglede landekoder (blanke). Disse 

sættes i denne situation til "Indenrigs" lige som det normale opslag i afsnit 

1810 'Kontering/moms' ift. momskode er. 

Tilbudregler: Ny regel 149 der kan teste om en booking er med terminal led. 

Bookinghistorik: Ved visning af en booking fra afdeling som ikke er sat op 

på en selv, er valget "Kopier" fjernet. 



 

ChaufførApp  

Chauffør app - diverse tilføjelser 

Der er lavet mulighed for af få valideret om der er lavet sign og glass og 

underskriver er udfyldt. 

Hvis alle afhentninger/leveringer til terminal færdigmeldes, dannes og 

gemmes et CMR (Terminal kvittering) for hver enkelt booking. 

Hvis der laves afvigelsesregistrering fra summeret (alle) kommer afvigelsen 

på alle bookingerne i den summerede liste. 

Ved summeret afhentning dannes og arkiveres nu at almindeligt kvitterings 

dokument for alle de underliggende bookinger. 

Ved summeret levering dannes og arkiveres en POD på alle underliggende 

bookinger. 

Færdigmeldte bookinger forsvinder ikke længere fra listerne. De bliver grayed 

out. 

Byttepaller bliver nu vist i listerne. Samtidig kommer der en advarsels pop-up 

når man laver færdigmeld alle. 

Der er lavet så der på CMR udskriften kan komme et nyt felt ud 

(AFVTEKST), hvis der er en afvigelse og der i afsnit 6291 'Fejlkoder' er 

angivet at afvigelsen skal med ud på CMR.  

Man kan nu gå tilbage fra underskriftsbilledet. Knappen retur til 

underskriftsbilledet er ændret fra "OK" til "Fortsæt". 

På en summeret afhentning er der ikke længere slutlevering på.  

På bookingbilledet vises nu afsenderoplysninger. 

Via afsnit 6159 'Styring af postnumre'  kan der påsættes en tidszone (findes i 

appl. 0H17 'Tidszoner'). På den måde vides hvilken tidszone der skal logges i. 

Logningerne kan ses i historikken. 

Via nyt afsnit 6296 'Afvigelses tekster sprogstyret', er det nu muligt af 

sprogstyre afvigelsesteksterne. Sprogkoden til styring hentes fra applikation 

0x99 'Web brugere'. 

Der er lavet mulighed for af danne sine egne logtekster, dette skal ske gennem 

et nyt message member UDL7M31. For at det træder i kraft skal ny 

applikationsparameter til appl. 7M31 'Chauffør opgaver' slås til. 



 

Crossdocking  

Crossdocking/crosspad - print af label 

Der er kommet en ny knap til print af label når der laves indscanning. 

Crossdocking  

Crossdocking/crosspad- fejlliste 

Når der afsluttes i crossdocking/crosspad og ikke alle stregkoder er scannet, 

kom fejllisten oven på afslutningsbilledet.  

Dette er løst ved at fejllisten er lavet om, så den først henter data når man 

trykker for af ville se dem. 

Crossdocking  

Crossdocking - ny tekstlinje ved scanning af label 

Der er indbygget en tekstlinje 2, der kommer frem når der scannes et label. 

Tekstlinje 2 indeholder: 

1) Antal stregkoder der er scannet på en booking. 

2) Længde, højde, bredde fra stregkoden. 

3) Fix levering. 

4) Stop på sending. 

Crossdocking  

Crossdocking - scan af afvigelse til LxBxH  

Der er lavet en ny funktion, som oversætter de scannede stregkoder til LxHxB 

således det nu er muligt at scanne afvigelser til længde, bredde eller højde i 

stedet for manuel indtastning. 

Crossdocking  

Crossdocking - label udskrift 

Der kan nu via ny applikationsparameter vælges en printer, hvor man 

indsætter et printeralias der findes i afsnit 0666. Når der scannes en label vil 

der samtidig blive udskrevet en label på den fysiske printer printeralias fra 

afsnit 0666 peger på. Der vil i tekst linje 2 også stå at der udskrives en label. 

EDI  

Udgående fakturaEDI 

Senderref-tagget kunne arve værdi fra en tidligere booking, når man brugte 

diverse fakturering. Dette er nu rettet. 

eServiceKunde  

eService kunder 

Muligheden for at kunder kan bruge adviseringsfunktionen skal nu opsættes 

som parameter til applikation 6194 'Kundeopsætning eService'. Generelt set så 

skal adviseringsfunktionen uanset sættes op derudover. 

 



 

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder. 

Applikation Beskrivelse 

6202  

Eksport formularudskrift 

Ved option til redigering af booking kom man til 1. booking uanset hvad der står 

på billedet. Det er nu rettet. 

6202  

Eksport formularudskrift - Master AWB 

Ved udskrift af master på større antal sendinger med mål angivet, skabte dette en 

forkert side 1 og ekstra side 2. Ved mere end 9 mål udskrives disse ikke mere på 

masteren og dermed udskrives blot 1 korrekt side. 

7535  

Flerleddet disponering - Bro/færge registrering 

Der er rettet en fejl vedr. test på om kunden er stoppet/inaktiv. 

eService  

eService - kundestamdata/poster 

Afsnit 7065 skal evt. opsættes - ellers vises der ikke data i de 2 applikationer. 

Opsætningen skal være på lager = 0 og med koncern/firma = 0 og så bare skriv 

WEB i lagersted. 

 

Forudsætninger 

 ASPECT4 Transport release Y22Q3 skal være installeret inden opdatering til 

ASPECT4 Transport release Y22Q4. 

•   ASPECT4 Finance og Foundation release Y22Q4 skal være installeret inden 

opdatering til ASPECT4 Transport release Y22Q4. 

•   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 Y22Q4. 

 


