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0690 Konvertering ;9181 Finanskonteringsfelter  
I forbindelse med opgradering af et miljø checkes finanskonteringsfelter igennem. Men hvis 
en databasefil, som der refereres til i finanskonteringsfelter mangler, går dette check ned 
med meddelelse om fejl i A9181V i forbindelse med åbning af filen FILMREG. Programmel 
ændret således, at der nu laves en ekstra kontrol inden filåbning. 
35434927EG 
 
6104 Terminsordrer 
Ved overførsel af dellevering reberegnes afgifter (ORDA) på fakturaordren (tidligere blev af-
giftslinier blot kopieret og først reberegnes når fakturaordren blev redigeret) 
34614603EG 
 
I forbindelse med IC-synkronisering kunne rabatspecifikationer (ORDR) fejlagtig blive slettet. 
Dette er rettet ligesom der er tilføjet et ekstra sikkerhedscheck til beregningsmodulet 
(ZSORABAT). 
34668608EG 
 
Har rettet således at der nu kun kommer varenoter hvis der er nogle. 
35395690EG 
 
Der er udarbejdet en ny adapter til ABC-integrationen, som giver mulighed for at oprette 
salgsordrelinier via modtaget dokument. Nærmere beskrivelse af funktionaliteten forefindes i 
kommende releasepræsentation. 
31125260OOQ 
 
Hvis man opretter et varesæt i 6104 med negativt antal på varesætshovedet, fungerer det 
fint. De indgående varer (varesætslinier) har også negativt antal. Der er nu ændret så hvis 
man ændre antal på varesætshovedet fra f.eks. –7 til –4 da forbliver antal på de indgående 
varer negative. 
34684385EXP 
 
I forbindelse med materialeprofilforespørgsler inde i applikationer (f.eks. i forbindelse med 
ordrebehandlingen), kunne man opleve et programdump i programmet ZMATPROF. Dette var 
forårsaget af en uhensigtsmæssig indlæsning af styrende parametre fra firmaparameteren 
MATPROF2. Indlæsning af MATPROF2 parameteren er derfor ændret i programmet 
ZMATPROF. 
35534813EG 
 
6105 Tilbud 
Position af nøgleværdi fra LDA flyttet 3 op til brug for konfiguratoren i appl. 9K03 og 9K04. 
35305676CCJ 
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6116 Priskorrektion i valuta 
Check af kundetype/kundeid og varetype/vareid ændres så felterne checkes parvis istedet for 
hver for sig. 
35054599EG 
 
611J Pristransaktioner 
Appl.vejledning udvidet - og nøglefeltet journalnummer er lukket for input på næste niv. af 
applikationen. 
35317669EG 
 
6152 Forsendelsesjournaler 
Applikationen er ændret således, at man nu via trimning med F21 kan angive, hvorledes data 
ifm. forsendelsesdisponering ønskes summeret. Der vises nu endvidere diverse planlægnings-
oplysninger i toppen af skærmbilledet. 
34545378NKM 
 
6201 Gennemfør salgsordretransaktioner 
Overførsel af ordrer via 6201 bliver nu foretaget uden låsningsproblemer og uden at der ef-
terlades transaktioner i 6101.  
35384354EG 
 
6216 Regulering af salgspriser 
NY applikation 6216: Regulering og kopiering af salgspriser i batch. 
35194865EG 
 
6234 6235 6236 Leveringsopdater Faktura/kreditnota Samlefaktura/kreditnota 
Aht. FIFO-kostberegningen er det ved automatisk kassation (salgsordreart 'UL- 'uden lager-
opdatering) vigtigt - specielt ved tomt lager - at tilgangen kommer før afgangen. Transakti-
onsrækkefølgen for AS/AK-transaktioner er derfor ændret således, at disse styres af transak-
tionens fortegn.  
35316071UMC 
 
6235 Udskriv fakturaer/kreditnotaer 
Fakturaporgrammet er tilrettet, så "EAN-oplysninger" for gebyrer fra ordrehovedet dannes 
korrekt i EDCLREG. 
35474093EG 
 
6236 Udskriv samlefakturaer/kreditnotaer 
Der er indført bedre sikkerhed i afgiftsspecifikation på udskrift (DOCM) og EDI. Tidligere kun-
ne afgiftslinier f.eks. mangle ifbm. kopiudskrift.  
35555824OOQ 
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6260 Løbende redisponering 
Der dannes ikke længere redisponeringsrecords for diversevarer. Records som måtte være 
oprettet overspringes i appl 6260. 
35516308UMC 
 
Ved løbende redisponering tages der nu hensyn til lagerflytningsordrer med status 25.  
35585300ISQ 
 
7102 Bekræftede indkøbsordrer 
Manglende systemtekster nr 9410 & 9411 til applikation 7102 er tilføjet. 
35368509EG 
 
Meddelsen kommer nu først ved en redigering og kun udelukkende når forsendelsesdato ej er 
aktiv. 
35266122NKM 
 
7385 Spørg indkøb 
Keyfelt udvidet med 3 positioner i V3. 
35245600EG 
 
8001 Cockpit til kapacitetsudnyttelse 
Efter installation af ny klient er graf til 8001 er nu igen et stående histogram. 
35544519UMC 
 
8126 Arbejd med indbookning 
Applikationshjælp til 8126 ændret, felthjælp til 8126 ændret og felthjælp til firmaparameter 
BOOKBAAND er ændret. 
35306824EG 
 
8145 Jobs 
Udpegning af partinummer for udgående vare ved tilbagemelding i appl. 8145 fjernet. 
35326774EG 
 
Appl. 8145 ændret, så F18 (Gem parametre) virker i V3. 
35406683EG 
 
8487 Udskriv tidseffektivitet 
Hjælpetekst til feltet KORRPCT i appl. 8487 tilrettet i den engelske version. 
35534907PHA 
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9068 Feltstyringsidenter  
I forbindelse med vedligeholdelse af applikationsparametre til applikation Feltstyringsidenter 
(9068), fik man meddelelsen 'Ingen UVA'. Dette skyldtes, at skærmbilledet til applkationspa-
rametre for denne applikation ikke var distribueret. 
35446300EG 
 
 
9099 Alle systemparametre 
Feltdefinitioner rettet for firmaparameter VARESQG. 
35475963CCJ 
 
9144 Lagre 
Uanset om supplerende tekst på lokation bliver oprettet via appl. 9143 eller via appl. 9144 
(2.niv), så bliver nøglen nu oprettet ens. Sletning af supplerende tekst på lokation, kan også 
foretages via begge applikationer. 
35283821EG 
 
Ved visning af lagertransaktion i 9145 kunne man få fejlen 'Record findes ikke'. Dette er æn-
dret således, at man nu kan få vist indholdet. 
35383616EG 
 
Programmet er rettet, så visning af ej allokeret beholdning efter lagerflytning ikke længere er 
forkert. 
35284022EG 
 
Ændring af valideringsrækkefølge i 9145: STFE-validering af felter i 9145 gennemføres frem-
adrettet førend programvalideringer - herunder oprettelse af partinummer - gennemføres i 
9145. F.eks. anvendeligt hvis man automatisk opretter partinumre, og en del af partinumme-
ret skal være kvalitet, som kan antage værdier Q1, Q2 og Q3, og disse valideres enten via 
alm. STFE-validering eller via firmaparamtervalidering.  
35405292TYT 
 
9154 Planl.trans. 
Bilagsdato for suppleringsordre fra appl. 6153 (håndterminal pluk) sættes til registreringsdato 
i stedet for til ordrens leveringstermin. 
34466324NKM 
 
Mulighed for kopi til andet bibliotek er nu også lagt ind i den applikation, der anvendes til 
feltstyrident fra 9169.  
35516059EG 
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Felthjælp til feltstyringsidenter er udvidet således, at GET funktionen er beskrevet. Desuden 
er der tilføjet hjælp til *LINK funktionen. Beskrivelserne er flyttet til applikationshjælpen, da 
de er så omfattende, at det er mere hensigtsmæssigt, at det er beskrevet her.  
35374840EG 
 
9181 Finanskonteringsfelter 
Ved opgradering af miljø fra version 2 til version 3, skete der ingen konvertering af bufferpo-
sitioner på finanskonteringsfelter (9181). For at få gennemført konverteringen skulle man 
manuelt gå i applikatoin 9181 og så via selektion angive, at der ønskes en gentilsætning af 
bufferposisitoner. Dette er ændret således, at der gennemtvinges en konvertering ved relea-
seopgradering. 
33714483EG 
 
9191 Systemrapporter 
I takt med brugen af distributionstyper direkte i systemrapporter er der nu lavet forbedrede 
muligheder for option 7 og 9 på type 220 og 230. 
35423880EG 
 
9193 Felthjælp 
Felthjælp tilføjet for følgende ordreliniefelter: ORDLBFRAGT ORDLIPRIS ORDLLEVDQR 
ORDLLEVFIR ORDLLEVLG ORDLLEVMK ORDLLEVVNR 
35308407EG 
 
929V Dan versionsopgraderingdata 
Rette tidsestimering i appl 929V så der kan tages højde for omlægning i forbindelse med skift 
til R10 og/eller R21 
35535378EG 
 
Opstartsbillede til appl. 929V Dan versionsopgraderingdataer ændret, så filnavn skal angives 
for alle 3 biblioteker. Gemte opstartsparametre til appl. 929V skal slettes. Sum-billedet til 
appl. 919V Arbejd med versionsopgradering er ændret, så også summen af antal individuelle 
blokke og linier vises. 
35334961EG 
 
9301 Materialeprofil 
Appl. 9301 viser intet i feltet "Disp. kvantum" i listebilledet. Dette skyldtes forkert værdi i 
tekst-indgang på feltdefinitionen til MATPREG PROLREG0 i applikation feltdefintioner (9169). 
Tekstindgang ændret til at være blank således, at det nu er basisenheden, der vises. 
35376017EG 
 
938H Transaktionsspor 
Feltdefintioner til filen FIT02REG, som anvendes ifm. opsat sporing imellem ASPECT4 Økono-
mi og ASPECT4 Logistik var ikke korrekte efter opgradering til version 3. De respektive feltde-
fintioner er gennemgået og rettet til. 
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35205854EG 
 
9800 Vælg firmaparameter 
Det er nu muligt at se felthjælp fra en Vis i en F4 applikation.  
35405441EG 
 
9864 Vælg Tekstblok 
Ved valg af tekstblok med F4 i supplerende tekster vises nu tekstblokke med den korrekte 
sprogkode. 
34554503NKM 
 
ABC  
STFE er rettet, så program der sender en indkøbsordre til DocManager via. ABC ikke længere 
dumper. STFE-er til alle programmer der sender XML (EDI) til ABC er rettet. Alle EDI-
programmer (ZABCSND*) der sender til ABC er genoversat. Flere EDI-programmer 
(ZABCSND*) der sender til ABC er tilrettet, så kun faktura tager hensyn til valg af OIO-format 
i appl 6198. 
35384506EG 
 
EDI  
EDI-adaptor til modtagelse af ordrebekræftelser fra ABC er tilrettet så dump ikke sker 
35515507EG 
 
Konvertering  
I forbindelse med opgradering af eksisterende feltdefintioner til V3, flyttes LDA-offset på LDA-
nøglefelter. I den forbindelse flyttes partinummeret helt ud af denne struktur og dermed bli-
ver der pludselig refereret til en ulovlig position. Partinummeret skal i stedet håndteres via en 
AS4-nøgle, CONSIGNMENT. Denne flytning sker imidlertid ikke i konverteringsprogram. Kon-
verteringsprogram derfor rettet således, at LDA-offset på dette felt nulstilles og at den på-
gældende AS4-nøgle bliver sat på.  
35535830EG 
 
Kopiering til andet bibliotek  
Ændringslog (ændret dato og ændret af) må ikke blive ændret, hvis der kopieres mellem bib-
lioteker. Denne ændring er tilføjet i applikationerne 9099 (og øvrige firmaparametervedlige-
holdelser), 9169, 9068, 9167, 9168 og 9193. 
35554680FIN 
 
LDA  
I forbindelse med oprydning var der nogle elementer omkring marketingaktiviteter, som ikke 
var fjernet. De er nu fjernet. 
35446833EG 
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Opgradering V2 til V3  
Ved opgradering til version 3, blev betegnelser vedr. serviceaftaler fejlagtigt ikke konverteret 
fra en 6-cifret nøgle til en 9-cifret nøgle. Der er udarbejdet konverteringsprogram, som kan 
lave denne konvertering. I givet fald konverteringen ikke er lavet, er der mulighed for at fore-
tage denne manuelt via CALL KONVSPOT31 
35514333YCR 


