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6102 Fakturaordrer 
I forbindelse med omlægning og udvidelser til ny standard for selektion, er der givet 
mulighed for at kunne selektere på beregnede felter (XXXX-felter). Dette er implementeret i 
salgsordrebehandlingen på ordrehovedniveau, men dette har vist sig at være meget 
performancekrævende i forhold til eventuel nytteværdi. Muligheden er defor fjernet igen. 
35944915CCJ  

Felthjælp kan nu også vises for det felt, der står som nummer 93 i et feltbillede.  
35514194EG  

Select="no" er fjernet fra programmet, hvorved fokus på korrekt ordre fremfindes 
36108691YCR  

Der blevet fejlagtigt konverteret til uppercase på søgestrengen. Det gik i visse tilfælde galt på 
pakkede felter - i hvert fald konstateret, hvis der søgtes på noget med 39. Det er nu rettet, 
så det kun sker på alfa felter. 
35796330ISO  

Der vises nu suppl. teksticoner på ordre med løbenr > 0. 
35663694CCJ  

Ændret således, at automatisk opdatering af ORDHRUTE og ORDHRUTES ud fra 
adressestamoplysninger, kun sker ved ordreoprettelse og ordreredigering, og i så fald kun, 
hvis enten kundenummeret eller adressenummeret er ændret. Endvidere initialiseres 
ORDHRUTES nu også ud fra feltet KULESEKV ved oprettelse med adressenummer 'NORM', 
ligesom der findes kundestamdata- værdier for ORDHRUTE og ORDHRUTES ved skift til 
adressenummer 'NORM'.  
36109801YCR  

Man kan nu igen arbejde med allokeringer fra 6102, 8160 og 8114.  
35654730EG  

Shortcut bliver nu tilsat selvom, de står langt til venste i MESS teksten.  
35726217YCR  

6104 Terminsordrer 
Man kan nu igen arbejde med allokeringer fra 6102, 8160 og 8114.  
35654730EG  

Shortcut bliver nu tilsat selvom, de står langt til venste i MESS teksten.  
35726217YCR  

ZICSTATUS kunne gå ned pga mgl omdøbt datafelt 
36295917EG 
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Der kunne ikke vedligeholdes ekstra parametre til applikationen pga. manglende 
skabelonskærmbilleder. Disse skabelonskærmbilleder er nu oprettet. 
35945692EG  

Noter vises nu igen ved salgsordreoprettelse.  
35835744ISZ  

Der trækkes igen værdi med tilbage ved F4 på SSSS-felter i selektionsbilleder.  
35645607YCR  

Ved oprettelse af terminsordre ville der første gange vises det korrekte listebilled til linier. 
Efterfølgende ville der blive brugt STFE til skabelonoprettelse. Dette ville fortsætte indtil appl. 
lukkes og startes igen. Denne fejl er nu rettet så der vises det korrekte listebilled. 
36305478NKM  

Beskrivelse: F4 trækker værdi tilbage i liste selvom felt er lukket for editering. Man kan nu 
ikke længere komme til at opdatere et felt i en liste ved at taste F4 på feltet, hvis feltet ikke 
er åbent for editering.  
36234338NKM  

I forbindelse med oprette af skabelonlinier på en salgsordre (F17 på linieniveau og valg af 
skabelon) kan man opleve, at listen med de oprettede kladdelinier ruller rundt. Det sker i 
visse tilfælde, hvis der er mange linier i skabelonen, og man oplever det som bruger f.eks. 
hvis man trækker listen nedad med musen. Der er lavet en programændring således, at der 
ikke længere 'rulles'. 
35799504EG  

Luk af vareskabelonliste ved "X" giver nu samme samme resultat som F12 
36184337YCR  

I forbindelse med valutaomregninger blev der lavet unødvendige programkald for at finde ud 
af, hvilken release af ASPECT4/Økonomi, som miljøet var på, men denne kontrol er ikke 
relevant i version 3 miljøet, hvor der er en entydig sammenhæng imellem niveau for 
Logistiksystemet og det tilhørende Økonomisystem. Programmellet til valutaomregning 
optimeret således, at denne kontrol ikke længere foretages. 
35873976CCJ  

Ved visning af tilgang fra reference fra f.eks. applikation Terminsordrer (6104), vender 'pilen' 
mod højre. Dette er ændret således, at pilen nu vender korrekt afhængig af, hvilken type 
reference der vises (via kald af appl. 750A) 
35654771EG   
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Ved overførsel fra tilbud resettes udkskriftkode for ordrebekræftelse iht. kundens 
stamoplysninger. Ved overførsel fra tilbud eller rammeordre sættes udløbsdato på 
ordrehovedet til 0. 
35969363CCJ  

Forbedret fejlhåndtering ved intervalidering i lister.  
36235079YCR  

Der returneres nu altid det rigtige kundenummer tilbage efter F4 og selektion selvom der er 
flere kunder, der har samme nøgle på det valgte indeks.  
34476344IOP  

6105 Tilbud 
Der fremkommer nu en fejlmeddelelse, hvis der forsøges overførsel fra udløbet 
tilbud/rammeordre. 
35976343UMC  

Mulighed for overførsel fra rammeordre/tilbud skal ikke undersøges for salgsordrer med SO-
art CO/CS eller ifm. synkronisering af afledte ordrer. 
35306354EG  

610x Salgsordrevedligehold 
Afsluttede salgsordrelinier samlerabatberegnes ikke længere, men indgår fortsat i 
beregningsgrundlaget for ikke-afsluttede linier.  
36006251UMC  

Hvis man havde en opsætning, hvor der f.eks. skulle vises ordretotaler i listebilledet på 
hovedniveau i ordrebehandlingen, så blev beregnede felter ikke vist. Dette er rettet nu 
således, at de vises. 
36044119EG  

Der foretages ikke synkroniseringsforsøg på hoved/linier hvis: - salgsordrehoved har status 
>= 90 - indkøbsordrehoved har status >= 80 - salgsordrelinie har status >= 75 - 
indkøbsordrelinie har status >= 80  
36234474UMC  

Intercompany løsning ændret således, at der nu understøttes forskellige enheder på salgs- og 
indkøbsvarer. Salgsenheder for en given vare skal dog forsat være ens i alle firmaer. 
Tilsvarende for indkøbsoplysninger. 
34409314EG  

6122 Skabelonvarelister 
I forbindelse med vedligeholdelse af skabelonvarelister, kunne man få en periodisk fejl med 
gående på 'record findes ikke' ved efterfølgende vedligeholdelse af en allerede eksisterende 
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skabelonliste. Årsagen var, at der var en forkert defintion af skabelonens nøglestruktur i 
programmet, som ikke matchede filens. Derved kunne man få den pågældende 
fejlmeddelelse. Nøglestruktur ændret i programmel således, at den periodiske fejl ikke 
optræder længere. 
35796485YCR  

Valideringsprogrammet til Skabelonvarelister 2.niv er ændret til et andet, så den ændrede 
128-parameter udsendes hermed. 
35645498EG  

612C Leveringsadresser 2.niv 
Felterne Momsnummer og J/N til Moms i forbindelse med leveringsadresser er nu forsynet 
med felthjælp. Endvidere er løsningen udvidet med, at de ny værdier (J/N til Moms samt 
Momsnummer) defaultes fra kundens stamoplysninger, og de nye momsfelter er placeret 
mere hensigtsmæssigt i felt- og listebillede. 
35524783YCR  

Ifm. oprettelse af kalkulation ville betegnelsen blive dannet med 'gnyffer'. Kald til øvrige 
tekstprogrammer gennemgået for mulige problemer med unicode i kalde-parametre. 
36255588EG  

6152 Forsendelsesjournaler 
Selektion på unicode felter er nu mulig.  
36075585YCR  

6153 Forsendelsesjournal 
I forbindelse med anvendelse af applikation 6153 blev der skrevet info i jobloggen om, at 
brugeren ikke har autoritet til filen A6152W2. Meddelelsen opstod i programmet ZPAKFORSC 
ifm. forsøg på at slette en midlertidig arbejdsfil i libraryet QTEMP. Programmel ændret 
således, at der ikke er behov for at give speciel autoritet til dette program. 
35675594IOP  

Hvis man ifm. håndterminalapplikation har et batchprogram, som kører 5250-emulering, gik 
det ned, hvis der blev trykket F1 for at få kaldt betjeningsvejledning frem. Dette skyldtes, at 
opsætningen til kald af databasemodul ikke var sat korrekt op. Der er lavet en rettelse 
således, at der nu er mulighed for at kalde betjeningsvejledning frem. 
35675922IOP  

6153 - Håndterminalapplikation - dump ifbm PgDn / bund af liste. Diverse stabilisering af 
håndterminalapplikationer. Løst i R21 på systemrapport BGEA - er så nu også løst i R1. 
36014512NKM    
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6191 Transportplanlægning 
I forbindelse med visning af beregnede totaler i transportdisponeringen på 2. niveau, blev der 
vist **** ud for antalsfelterne. Dette skal i stedet være relevante værdier fra 
firmaparameteren FRTPANT. Programmel ændret således, at der nu vises disse værdier. 
35796336ISO  

6198 EDI-aftaler (supp.) 
Skærmbillede til EDIAREG (appl 6198) er ændret 
35955513EG  

6201 Gennemfør salgsordretransaktioner 
Overskriftstekster rettet ind efter ændrede feltlængder 
35744253YCR  

6201 Gennemfør salgsordretransaktioner 
Mulighed for dump (mch1201) ved gennemførelse af salgsordre-transaktioner. 6201 kunne 
dumpe, hvis der blev forsøgt at oprette en ordre der allerede fandtes eller hvis der opstod en 
anden alvorlig fejl ved oprettelse. 
35645260EG  

6213 Opdatering af salgspriser 
Applikation 6213 Opdatering af salgspriser, opdaterede fejlagtigt under visse 
omstændigheder også fakturerede ordrer. Dette er der spærret for, så det ikke længere sker.  
35797100OOQ  

623X Udskrift af ordredokumenter  
Ved udskrift af faktura med print via spoolfil og eventuel efterbehandling via 
formularprogram, blev fakturanummer udskrevet med foranstillede nuller. Dette er ændret 
således, at der nu ikke længere udskrives med foranstillede nuller. 
35686962YCR  

6234 Udskriv leveringsopdatering 
Efter udviddelse af nummer-serie til 9 cifre, passede layout ikke længere. OVERREG er nu 
tilrettet til at håndtere 9 cifre. 
36309555EG  

6235 Udskriv fakturaer/kreditnotaer 
OVER for A6235B linie 891 er rettet. 
36313931EG  

I forbindelse med udskrift af eksterne dokumenter kunne man opleve, at der kun blev 
udskrevet ét dokument, selvom der blev forventet udskrevet et helt bundt. Det hang sammen 
med, at der i visse situationer kunne blive ændret på selektionskriterier utilsigtet således, at 
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udskriften derved ville blive stoppet. Programmel derfor ændret således, at der ikke ændres 
utilsigtet på selektionskriterierne. 
36029114EG  

I visse tilfælde blev fakturaordre frigivet fysisk for tidligt under faktureringen. Det kunne i 
sjældne tilfælde give problemer. Det er der nu sikret imod ved at lade faktureringskørslen 
anvende en ny logisk fil, som ikke anvendes af underprogrammer.  
34556561EG  

6241 Gennemfør afledte ordretrans. 
Hvis en sluttid ud fra en DELAY korrektion bliver klokken 00:00 ændres det til ulitimo dagen 
før.  
33418525UKL  

6250 Dan forsendelsesjournal 
Forbedre performance på specielt læsning af lager stamdata.  
36006892OOQ  

6253 Udskriv forsendelsesjournal 
Udskriftsprogrammet rettet, så leveringsadressenavn kommer med ud. 
36076170YCR  

6279 Generer listeoplysninger 
Der er lavet ændringer i ASPECT4 Logistik V3R2 og V3R1 for at systemet kan rapportere til 
listesystemet i henhold til nye EU-moms regler pr. 01.01.2010. Ændringer omhandler 
kartoteket LIOPREG og applikationerne 6179, 6279, 6478 og 6479 
36605580EG  

6282 Udskriv provisionsregnskab 
På udskriften af provisionsregnskab, appl. 6282, er fakturanummer og bilagsnummer udvidet 
fra 6 til 9 cifre. 
36297664CCJ  

6292 Udskriv fragtbreve 
Applikation 6292 tilrettet, så DocManager-print kun dannes når dette er specificeret. Hvis 
man i applikationen danner virtuelt output, da tages der nu hensyn til samtlige 
selektionskriterier incl. "Udskriv kopiprint" 
35606395EG  

6300 Salgsordrer 
På rekvisitionen er der kommet nye felter, og det er nu muligt at se supplerende tekster i 
applikationen. 
36013855EG 
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6301 Kunder 
Start appl. "6301 Kunder". På en kunde vælges "Ordrer". Der vises nogen gange ingen 
ordrer, selv om der findes ordrer til kunden. Programmer tilrettet som løser ovenstående fejl. 
36386112EG  

6384+6385 Forespørg salgsordrehistorik 
Program for appl. 6384 og 6385 rettet, så selektion virker. 
36175265DNP  

6485 Udskriv salgsstatistik 
Applikationen kan nu igen afvikles via 9176.  
36156627DNP  

Overførsel af mange parametre fra et opstartsprogram til selve afviklingsprogrammet er 
tilrettet. 
36175797EG  

6524 Terminsordrelinier 
Loop skyldtes at fremkomstdato ikke samtidigt blev resat. Fremkomstdato beregnes nu udfra 
ny leveringsdato. 
36286581EG  

6565 Kunderelaterede lagre 
Der er oprettet applikationshjælp til 6565 og 7565. Desuden er felthjælpen til felterne 
ORDHLAGER, KULLFLAGER, KULLTLAGER og KULLSOART ændret. 
35586062NKM  

Der ligger en række anden niveau applikationer, som der kan kaldes, hvis der f.eks. søges 
efter disse i klienten, eller ved at angive applikationsnummer direkte. Dette er ikke tilsigtet. 
Autorisationer ligger normalt alene på første niveau applikationer. For at få fjernet disse 
utilsigtede autorisationer, er der udviklet et oprydningsprogram, som afvikles via: CALL 
ZKONVGREC2 
35743790EG  

6591 Transportplan. 2.niv 
Key-længde definiret forkert i 6591. Program rettet så key-længde matcher TRALREG 
36173431EG  

6800 Vælg Kunde 
Liste over alternative søgeveje er gjort læsbar.  
35678313YCR  
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7066 Leverandørfakturamodtagelse cockpit 
Ved registrering af leverandørfaktura blev ikke vist bilagstotaler. Dette skyldtes, at der var 
angivet forældet nøgleopsætning til applikationsafhængige data til applikation 706B 
(bilagstotaler til cockpitapplikationen). Hvis der anvendes evt. kopiapplikation af 
Leverandørfakturaregistrering (7066), skal applikationsafhængige data til bilagstotaler til 
denne evt. rettes til (se data til 706B) efter installation. 
35945996EG  

7102 Bekræftede indkøbsordrer 
Rettelserne vedrører intercompany-synkronisering indenfor følgende områder: - ved forsøg 
på 'slet' af ikke-eksisterende afledte ordrelinie, kunne anden linie blive slettet i stedet - forsøg 
på at danne afledt moderordre til CO-faktureringsordre - frigivelse af tilbageholdt moderordre 
- synkronisering af supplerende linietekster - betinget initialisering af lagernummer på afledt 
indkøbsordrelinie - synkronisering af informative oplysninger mellem ordretyperne 17/18 og 
47/48 - spærring for at kunne lave nye intercompanyordrer ud fra intercompany-datterordre  
35684096UMC  

710X Indkøbsordre vedligehold 
Der foretages ikke synkroniseringsforsøg på hoved/linier hvis: - salgsordrehoved har status 
>= 90 - indkøbsordrehoved har status >= 80 - salgsordrelinie har status >= 75 - 
indkøbsordrelinie har status >= 80  
36234474UMC   

7123 Indk.ordreforslag/prog. 
Applikation 7123 tilrettet, så det i forbindelse med oprettelse / redigering / kopiering er 
muligt at ændre leverandørnummer / varenummer, selv om disse på listen fremstår som 
"key"-felter. Applikationen er desuden tilrettet så startpositionering af ovennænvte felter 
virker korrekt. 
35885644CCJ  

7160 Tilgangsjournaler 
Ved F4 på tekststype på supplerende tekster kom programnedbrud. Det er nu rettet, så man 
igen kan få F4 liste over teksttyper.  
36074192EG  

Intercompany løsning ændret således, at der nu understøttes forskellige enheder på salgs- og 
indkøbsvarer. Salgsenheder for en given vare skal dog forsat være ens i alle firmaer. 
Tilsvarende for indkøbsoplysninger. 
34409314EG     
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I forbindelse med tilgangsregistrering af leverandørfaktura kunne der periodisk blive dannet 
en logisk lås på indkøbsordrehoved (signaleres via fejlmeddelelsen 'Ordre anvendes af andet 
program eller bruger'). Årsagen var, at der ikke var helt styr på, at ordrehoved skulle frigives 
efter, at der var oprettet en tilgangstransaktion. Der er derfor strammet op på, at denne 
frigivelse bliver foretaget. 
35973656EG  

7165 Varemodtagelse 
Hvis der varemodtages en negativ mængde (evt. ifm en tilbageførsel) må transaktionen ikke 
medføre, at den udpegede lagerbeholdningen bliver negativ. Dette gælder dog ikke hvis 
varens kostprismetode er 'std.kost'. 
36385278UMC  

Det sker hvor længden beregnes- Problemet kan opstå ved et tal, der udfylder 16 kar (altså 
meget stort eller meget lille med 5 decimaler). Der er nu indsat et test, så der længden 
beregnes korrekt til 16 i det tilfælde.' 
35685611UMC  

Der er nu DB-moduler til tabeller, der indgår som 2. fil i JOIN filer. 
35865458DNP  

7165+7166+7167 Varemodtag + Leverandørfaktura modtag + Tilgangsregistrer  
Supplerende tekster fra tilgangsregistrering var fejlagtig åbent for indtastning. Det er nu 
lukket, men ordreteksterne vises, hvis der er nogen. Til gengæld er der nu åbnet for, at man 
kan indtaste supplerende tekst, når man opretter en ordrelinie i f.m. modtagelse af alle linier.  
34198654NKM  

7232 Udskriv bestillinger 
Leverandørnr. medsendes nu til DocManager, så der kan sendes bestilling via mail. 
35826591EG  

Bestillinger med leveranceløbenummer > 0 fik fejlagtigt udskrevet ordrenummer med '/' i 
midten: 'NNNNNNN/N LLLL' Ordrenummer udskrive korrekt med NNNNNNNNN / LLLL i 
spoolprint til f.eks. Interform. DocManager er ikke berørt. Rettelsen gælder både for 7232 og 
7233.  
36035817NKM  

7260 Udskriv tilgangsjournal 
Ved gennemførsel af tilgangsjournal blev der ved direkte sammenhængende ordrer forsøgt 
synkroniseret evt. tilhørende salgsordre via gammel intercompanyfacilitet. Denne 
synkronisering (som kun omfattede opdatering af statuskoder) er udgået i version 3 og 
gennemføres således ikke længere. 



- 10 -   

36316138EG  

Intercompany løsning ændret således, at der nu understøttes forskellige enheder på salgs- og 
indkøbsvarer. Salgsenheder for en given vare skal dog forsat være ens i alle firmaer. 
Tilsvarende for indkøbsoplysninger. 
34409314EG  

Fakturamodtagelse rettet, så fragtindkøbsordrer kan behandles. 
36113439DNP  

7483 Udskriv indkøbsstatistik 
Ordrenummer udvidet fra 6 til 9 cifre i appl. 7483. 
36299177CCJ  

7701 Behandle I-ordre forslag 
Partinummer kan nu vises i unicode, hvilket er løst generelt i listeprogrammer 
35866665CCJ  

Ved anvendelse af menulinien med de enkelte dele af cockpittet er det nu altid funktionen i 
den pågældende del af cockpittet, der udføres.  
33723949EG  

8001 Cockpit til kapacitetsudnyttelse 
Knappen "Alle kolonner" kommer nu i cockpits kun i de tilfælde, hvor der vitterlig er flere 
kolonner.  
35886604CCJ  

8102 Produktionsordrer 
Nulstilling af PROLREG tilføjet efter DB-ERR. 
36234090NPA  

Datering fra 8102 er nu igen mulig.  
35934370CCJ  

Et felt kommer nu med som et skjult felt i listedefinitionen, hvis der er feltstyringsident på 
det.  
36284777DBS  

8103 Produktionsordreforslag 
Sammenlægning af produktionsordrer virker nu igen. 
35964991DNP    
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8114 Serviceordrer 
Serviceordre er ændret, således at hvis der angivet en kontaktperson på anlæg, medtages 
leveringsadresse på serviceordren og med blank leveringsadressenummer. 
35586414NKM  

Man kan nu igen arbejde med allokeringer fra 6102, 8160 og 8114.  
35654730EG  

8121 Finplanlægning 
Nu virker F8 - sortering igen i V3 
36143420EG  

8141 Fællesjob 
I forbindelse med tilbagemelding af fællesjob, kunne der opstå fejl ifm. fordeling af 
tilbagemeldinger på jobs, som indgår i fællesjobbet. Fejlen var forårsaget af, at der ikke var 
taget hensyn til udvidet nummerserie. 
36606558EG  

Fællesjobnr bliver ikke længere 0-stillet i forbindelse med opret i forbindelse med skift til 
liniebillede. Tekster oprettes, så de kan vises igen. Positionering i listebillede på linieniveau 
virker ok nu. 
36074606EG  

Der er med denne systemændring givet mulighed for at få fordelt allokeringer på fællesjob 
efter samme princip som tilbagemeldingerne. Derved vil eventuelle afvigelser imellem det 
planlagte og faktiske forbrug blive ligeligt fordelt. I idealsituationen, hvor den faktiske 
tilbagemelding modsvarer de planlagte allokeringer, vil der ikke være differencer. Derved vil 
kvaliteten af data blive højnet. Fordelingen af allokeringer fungerer på følgende måde: Ved 
igangsætning af fællesjob i applikation Fællesjob (8141) kan man nu få refordelt 
allokeringerne. Dette styres ved hjælp af applikationsparameter. Der er også kommet et nyt 
valg på fællesjob, der tillader, at man kalder refordelingen af allokeringerne. 
15004842ETH  

8145 Jobs 
Betegnelser i appl 8145 Jobs hentes nu korrekt i forhod til opsæt af firmaparameteren. 
35948836CCJ  

Opstartsprogrammer låser nu ikke mere firmaparametre. 
36105548CCJ     
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8160 Produktionstilbagemeld. 
I forbindelse med version 3.2. miljøer var der ikke dannet databasemoduler til filer, som 
kører under commitment control. Dette medførte, at der ikke var mulighed for at lave 
produktionstilbagemelinger. Databasemoduler til de pågældende filer er således dannet. 
35873699EG  

Man kan nu igen arbejde med allokeringer fra 6102, 8160 og 8114.  
35654730EG  

Når man i tilbagemeldingen får vist tilbagemeldingslinierne så bliver linier med det samme 
vist korrekt uden at man behøver at taste F5.  
34766469EG  

8161 Registrer prod.tilbagemeldinger 
Ved tilbagemelding via tilbagemeldingsnummer kommer der nu altid fokus i 
tilbagemeldingsnummeret, når der skal angives et nyt. Herved at det klar til fx en scanner.  
36113920EG  

8163 Reg. tilbagemeldinger via kap.ress. 
Ved tilbageførsel i 8163 vælges nu igen den rigtige record. 
35666246YCR  

8165 Jobtilmeldinger 
Opdateringsprogrammer til 8165 rettet. 
35895701CCJ  

Der er ændret i feltfremhævelse ved fejlmeldinger. Opret-funktionen virker nu hver gang. 
Begrænsning i selektion på jobnr er nu væk. 
36074502EG  

8201 Gennemfør prod.ordretransaktioner 
Foranstillede 0'er fjernet og overskrift justeret. 
36004585YCR  

8254 Udskriv jobkort 
STFE til A8254P / QPERATION / 8254 tilrettet. Nogle feltværdier var fejlagtigt rykket 3 
positioner. 
35824384EG  

8261 Udskriv efterkalkulation 
Der laves nu en READ umiddelbart før recorden opdateres og genskrives, hvilket løser 
problemet.  
36045995EG  
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Forkalkuleret pris (PROLFPRIS) anvendes nu ved beregning af værdier for planlagt tilgang. 
Tillige rettet en fejl, så forkalkuleret pris beregnes korrekt, såfremt der anvendes 
vareoverhead samt nye priser og satser. 
36226194UMC  

8262 Modtag tilbagemeldinger 
I specielle situationer med mange afledte kunne der opstå loop i flowvare tilbagemeldinger. 
Det er nu rettet. 
35905186CCJ  

8271 Afslut ordrebundt 
Skyldes, at det ikke var korrekt beordringsvaretilbagemelding, der blev fundet. Program 
rettet, så ok nu. 
35646005NKM  

8271 Afslut ordrebundt 
Fejludskrift fra 8271 tilrettet, så hele ordrenummeret vises. 
28413706EG  

8272 Beregn produktionsdifferencer 
Nulstillede tilbagemeldinger i 8160 bliver ikke længere viderefaktureret 
36183841NKM  

Forkalkuleret pris (PROLFPRIS) anvendes nu ved beregning af værdier for planlagt tilgang. 
Tillige rettet en fejl, så forkalkuleret pris beregnes korrekt, såfremt der anvendes 
vareoverhead samt nye priser og satser. 
36226194UMC  

8299 Modtag transaktioner fra KOM2PLAN 
Udfyldelse af key til fremfinding af lagervare fra p-ordre justeret.  
35554531EG  

Der er tilrettet mht. ledetekster efter overgang til unicode. 
36226964EG  

854K Tilbagemelde fællesjob - Kapacitet 
Visning af felter i appl. 8141, vis tilbagemeldinger, reguleres v. hj. a. feltstyringsidenter. 
Positionering på dato: virkede ikke, da datofeltet i databasen kun var udfyldt med en 6-cifret 
dato. Der er lavet et program til at rette datoen - kør applikation FAEM.  
35614286FIN  

9011 Nummerserier 
Appl. vejledning ændret. 
35645825EG 
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9061 Ledetekster 
Ledetekst til referenceident GRP0 er fejlagtigt "Gruppe 24" Ledetekst rettet til "Gruppe 0". 
36166153EG  

9063 Kolonneoverskrifter 
I forbindelse med oversættelsesarbejde er der fundet nogle overflødige kolonnetekser. De er 
slettet. 
36155608EG  

9099 Alle systemparametre 
Feltdefinitioner rettet for firmaparameter VARESQG. 
35679598YCR  

I firmaparameter Afslutning af produktionsordrer - trimmeparametre (AFSLUT) var tilladte 
diff. vist forkert. 
35645916EG  

Ved F4 på feltstyringsident på firmaparameter SHORTAPP kommer man nu korrekt over i 
listen over felstyringsidenter. Det er nu muligt at lave flere shortcuts til samme applikation 
med forskellige options i applikationen.  
36385660EG  

Selektion i firmaparametre kan nu vise betegnelse, idet hele feltbeskrivelsen til VIRK06REG 
SELEKTION er udsendt 
35445808EG  

Felthjælp til firmaparametre FSRESULT og FSSPFE er oprettet.  
33495800NKM  

9099 Alle systemparametre 
De to firmaparametre SOAFKALD og SOOVFOPL lå med forkert security klasse og dermed ville 
de kunne vedligeholdes med forkert applikation. 
28264605EG  

90N1 cockpit  
Hvis man i et cockpit kommer til at vise eller vil redigere en record som ikke findes vises nu i 
stedet en blank record. Dermed går man ikke i stå i den situation.  
34624572NKM  

9101 Varer 
Ved kopiering af basisvare i 9101 kom der fejlagtigt en fejlmeddelelse omkring Varetype. Det 
gør der ikke længere.  
36304706YCR 
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9102 Basisvarer 
Man kan slette en vare i et firma og derfra få dannet en slettereplikering til et andet firma. 
Sletningen af varen kan gennemføres via applikation 9102 på trods af, at der findes ordrer i 
andet firma. Denne fejl er nu rettet. 
35474960EG  

9103 Indkøbsvarer 
Rettet, så XXXX-felter også udfyldes ved redigering. 
35953627CCJ  

9103+9104 Salgs –og indkøbsvarer 
I forbindelse med overgang til Exposer / Klient, blev det muligt at vedligeholde suppl. tekster 
i flere sprog. Disse "står" på egne faner i forbindelse med oprettelse, redigering og visning. 
Den option som er lavet vedr. tekster på sprog (option 9) til 5250 bliver hermed overflødig og 
fjernes derfor i V3R1 og V3R2. BEMÆRK !! Sprog(betegnelse + supplerende tekster) 
vedligeholdes fremadrettet ved at have betegnelsen med på skærmopsæt(STFE) i de sprog 
som anvendes eksternt. Dete gøres på relevante applikationer - f.eks. 9103 og 9104. Det er 
et krav at felttypen på VAR*BETEGN er '88', samt at teksttypen er 'U = Sprogstyret 
betegnelse'. Anvendes både 9101 og 9102/9103/9104 skal sprogopsættet i 9101 være ens 
med det som anvendes i den tilsvarende applikation 9102/9103 hhv 9104. Har man f.eks. 
sprog 00, 02, og 03 aktivt i 9104, skal samme sprog også være aktive i 9101 - når der 
vedligeholdes salgsvarer(type 'S'). Det samme gælder for evt. kopiapplikationer !!  
35824838EG  

9106 Operationer 
Top og bund bliver nu ikke længere farvet hvid, når man vælger teksttype på supplerende 
tekster via comboboxe.  
35863614DNP  

Selektion på numeriske felter virker igen.  
35975661CCJ  

9115 Konfigureringsvariable 
Det valideres nu, at variabelnavne ikke indeholder beregningsoperatorerne /, *, + eller - i 
selve navnet.  
35825472CCJ       
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9120 Konfigureringsmodeller 
Der er tilføjet mulighed for at arbejde med alle beregninger fra hovedet i 9120. Det er 
specielt nyttigt til at se alle beregninger på forholdsvis små modeller, men også på større 
modeller, hvis man fx vil søge efter, hvor en bestemt variabel opdateres. Desuden er der 
lavet nogle performanceforbedringer og der listes nu fejl i konfig.loggen. Endvidere er der 
indsat test og fejlmeddelelser, hvis man forsøger at opdatere numeriske felter med ulovlige 
værdier.  
36074134EG  

Betegnelser til vare basis, vare salg og produktionsmodeller kan nu opdateres korrekt fra 
konfigureringen.  
35825977CCJ  

Betegnelser til procesmodellinier og varesætlinier vises nu korrekt. 
35484118CCJ  

9121 Produktionsmodeller 
Program rettet, så dimensionsfelter vises og kan redigeres i appl. 9121. 
36145741DNP  

Ved option Alle linier, blev fejlagtigt kun de første 15 tegn vis for de ressourcer, som indgår i 
modellen. Dette er ændret således, at der nu vises 30 tegn. 
35865738CCJ  

Rettet fejl som gjorde at 9311 ikke viste alle linier knyttet til en operation. 
35655882EG  

9131 Kostpriser for varer 
Appl. 9131, 9134 og 6114 ændret, så det er muligt både at oprette og genfinde type 2-
prisoplysninger. 
35654134EG  

9145 Lagerbeholdninger 
'Masseflytning' (option 3) i appl. 9145 er udgået med V3, men kunne fejlagtigt kaldes.  
35308654EG  

9145 Lagerbeholdninger 
Hvis man forsøgte at lave en lagerflytning, gik applikationen ned i visse tilfælde. Der skete en 
fejl ved beregning af værdi for 'Ej allokeret beholdning', hvilket medførte, at programmellet 
gik ned. Dette er rettet. 
36076328EG  

Beskrivende tekst ved positionering kunne efter mængdejustering blive vist forkert. Det er nu 
rettet. Desuden bliver materialedisponeringer nu vist, hvis man angivet det under Selektion.  
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36004424CCJ  

9151 Anlæg 
Cockpit med 9151 kan nu laves.  
35885344CCJ  

9155 Flyt beholdning 
I appl. 9155 medtages 0-beholdninger ikke længere. 
36254337NKM  

9164 Fildefinitioner 
Default for max-antal members sættes nu default til 1 ved oprettelse af ny fildefintion i 
applikation Filer (9164). Ændringen er foranlediget af, at SQL-tabeller kun kan indeholde 1 
member. 
36249393EG  

Tidligere var data i workfiler altid fælles data. Dette er nu udvidet således, at data også kan 
være lokale firmadata. Under firmaparameter FILTYPE er tilføjet kode 5 Workfil (lokal). Hvis 
denne type angives på en workfil i applikation Filer (9164), så vil filen ifm. anvendelse 
indeholde lokale (firmaspecifikke) data. 
36213874EG  

Jo, det er fortsat muligt at have eller ikke have reuse deletede records. Default bliver SQL 
tabeller dannet med Reuse deletede records = "yes". Men det er nu rettet, så hvis man i 9164 
har nej til det, bliver der efterfølgende lavet en CHGPF, så Reuse deltede records ændres til 
"no".  
35623978YCR  

Diverse SQL-index filer tilføjet til oversigten over Logistik filer. Filerne er så vidt muligt tilføjet 
i den filgruppe, hvor den tabel ligger, som indexet er bygget til. 
36175352EG  

9165 Filer 
Commit db-moduler til filer, der er defineret under firmaparameter COMMIT, bliver nu også 
bygget, når man bygger db-moduler via appl. 9165.  
35805316EG  

I forbindelse med bygning af filen MATD02REG ved releaseopgradering kunne man få en fejl i 
jobloggen om, at filen ikke indeholder members. Fejlen fås, hvis fra- og til 
lageridentifikationen var ens på en materialedisponering, og denne var i intervallet 60-65. 
Årsagen var, at der er en logisk fil, hvor der var en for hård validering af denne forudsætning. 
Denne validering er nu ophævet. 
36429239EG 
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9169 Feltdefinitioner 
Ved anvendelse af applikationsafhængige shortcuts, er der nu kommet bedre styr på visning 
af eventuell fejlmeddelser efter at der vendes tilbage til den applikation, som shortcuttet er 
kaldt fra. 
36395968EG  

Medtages felterne kan nu vedligeholdes ved teksttype P.  
36024689EG  

Der er udviklet et nyt shortcut til applikation 9169 og 9170 (9170 kun i release 3.2) som 
medfører, at der kan tilknyttes en feltdefintion til en systemrapport. Ved første anvendelse af 
shortcuttet, vises et vindue, hvori der kan angives systemrapportnummer og -id. Herefter 
huskes dette nummer, som efterfølgende udpegede elementer vil blive lagt ind på. Hvis man 
ønsker at tilføje et element til en anden systemrapport, må man først ud af applikationen og 
så gå ind igen. 
36385750EG  

Hvis man laver et billede bestående af en feltgruppe og en fane, blev billedet nu vist korrekt.  
36355298EG  

I appl. 9169 virker funktionen 'Check felter' ikke altid korrekt, hvis man har ændret et felt fra 
type alfa til unicode. Funktionen tilrettet så dette håndteres korrekt. 
36094636EG  

916G Systemtekster 
I forbindelse med oversættelse af systemtekster og rapportoverskrifter til fremmedsprog, er 
der mulighed for som en hjælp til at komme i gang med oversættelsen at få oprettet blanke 
sprogrecords, som så efterfølgende skal oversættes. Denne oprettelse virkede ikke pga. fejl i 
oprettelseslogikken. Denne fejl er nu rettet. 
35374881EG  

9170 Feltdef. til batch appl. 
Der fandtes en filsource til STFR3REG, men denne fil anvendes ingen steder. Filsourcen er 
derfor slettet. 
35464486EG  

Selektionsskærmbillede til applikationen er nu rettet til således, at der er et mere 
hensigtsmæssigt layout. 
35446062EG    
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9171 Virtuelt output 
Til generelle batchapplikationer er der nu tilføjet en udskriftsmulighed, hvor man får en 
niveauopdelt udskrift for at få plads til flere datakolonner. Niveau felterne svarende til 
sorteringsbrudene skrives i stedet på selvstændige linierne med niveauangivelser og 
indrykning.  
36434116EG  

Ved overførsel til regneark bliver datofelter nu opfattet som datofelter af Excel.  
36213898CCJ  

9180 Pseudokontoplan 
De nye pseudokontotyper IW og IZ udsendes hermed 
32085877JAI  

9181 Finanskonteringsfelter 
I forbindelse med opgradering til version 3, kan der være enkelte finanskonteringsfelter, som 
ikke er konverteret korrekt. Det vil typisk være felter, der er baseret på ordrenummer, 
serviceaftalenummer o.lign, som der kan være fejlbehæftede. For at undersøge dette 
anbefales det at gå i applikation Finanskonteringsfelter (9181) og her laves den viste 
selektion. Den liste over finanskonteringsfelter, som evt. er resultatet af selektionen skal 
gennemgås, og det vurderes, om felttype skal ændres til 49 og feltlængde til 9 (evt. i samråd 
med den primære konsulent).  
35736416YCR  

9193 Felthjælp 
Felthjælp fra lister er nu ensrettet, så der anvendes samme fald igennem regler som ved 
felthjælp fra feltbilleder.  
36234121YCR  

9196 Optællingsjobs 
Det er rettet så kontrolkoder 'VNR' og 'ITEM' kan anvendes på lokationer, ifbm. lageroptælling 
via 9196 og 9197. 
36389469HCE  

9210 Genudskrift af optællingsliste 
Genudskriftsproblem ifm. 9-cifret journalnummer (V3) afhjulpet. 
36299505CCJ  

9225 Rekonfigurer produktionsmodeller 
Der kan nu selekteres på konfigureringsmodel og primære modeller i appl. 9225. 
35876569EG   
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9231 Kalkuler kostpriser indkøbsvarer 
Valutaomregninger er lavet om, så der regnes med 5 decimaler og selve valutaomregningen 
foregår som det sidste i beregningssekvenserne.  
34633695EG  

9283 Opdater finans 
Applikation 9283 rettet (A9283B9), så der ikke sendes "Gnyffer" i tekst til finans. 
36005647FIN  

9295+9298 Start og stop af call server 
Appl. 9295 Start af call serverog appl. 9298 Stop af call server har været udgået siden V3R1. 
Objekter og sourcer til disse applikationer slettes i V3R2. 
36384449EG  

929R Opdatere STFE for firmaparameter 
Ny applikation 929R som kan "opgradre" STFEREG til en firmaparameter i V3R2 
36045698EG  

9301 Materialeprofil 
Feltet Disponibel kvantum vises nu korrekt 
34275514NKM  

9303 Lagerhistorik 
I appl. 9303 vendes fortegn for beløb, så det afspejler afgang/tilgang. 
35834810NKM  

9311 Beregnet produktionsmodel  
Rettet fejl som gjorde at 9311 ikke viste alle linier knyttet til en operation. 
35655882EG  

9331 Kostpriskalkulation 
Ny vareoverheadpris eller simulationsoverheadpris findes nu korekt ved kalkulation af 
kostpris 
36229086EG          
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9332 Modelkalkulation 
Program rettet så applikation 9332 Modelkalkulation gemmer/fremfinder opstartsparametre 
korrekt 
35683642EG  

I forbindelse med modelkalkulation er der mulighed for at få vist en specifikation, hvis der 
f.eks. i udgangspunktet er valgt en specifikation på sumniveau. Ved valg af specifikation får 
man som bruger imidlertid at vide, at dette er et ulovligt valg, selvom det er muligt at 
foretage en nedbrydning. Der er lavet en rettelse således, at der nu kan vises specifikation 
som ønsket. 
35946569CCJ  

933x Model/Kostpriskalkulation 
Copymodel rettet. Alle opstartsprogrammer genoversat. 
35654205EG  

9383 Finanstransaktioner 
I applikation Vis finanstransaktioner (9383), Finansreferencer pr. bilag (9384) og 
Finansreferencer pr. ordre (9385) var det ikke muligt at selektere på ordrenummer og 
journalnummer. Årsagen var, at den bagvedliggende feltdefintion til selektionsformatet var 
forkert mht. ordrenummer og bilagsnummer. Dette er ændret. Desuden er det også ændret 
således, at når man positionerer sig i linier på underliggende niveauer, så er felterne for 
journaltype og journalnummer nu lukket for dette, idet det ikke giver mening at positionere 
sig på disse felter. Det er således alene muligt at positionere sig på grundlag af 
journallinienummer. Hvis man på et underliggende niveau havde anvende F17-selektion til at 
fremfinde et udvalg af poster, og man dernæst ønskede at vise en af disse poster detaljeret 
via feltbillede, fik man fejlen 'record findes ikke'. Dette er også rettet således, at den 
detaljerede visning nu virker. 
35689712YCR  

9404 Udskriv historisk beholdning 
Felthjælp justeret. 
32956094ISZ  

Programmet er rettet, så afrunding ikke foregår på enkelt-faktorer før værdiudregning, men 
først når beregning har fundet sted. 
34616908EG  

9405 Udskriv historisk råvarebeh. FIFO 
Workfil rettet, så appl. 9405 får alle oplysninger med. 
36154510DNP  

9520 Konfigurer produktionsmodel 
Beregning af priser ved rekonfigurering er nu korrekt også efter 1. gang. 
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36114229CCJ  

Konfiguratoren konverterer en numerisk værdi der gemmes i en alfanumerisk variabel fra 
numerisk til alfanumerisk  
35814090CCJ  

Det er nu muligt at anvende funktionerne: ADJUST, ALFA, GET, TRIM, TRIML, TRIMR, 
UNICODE og UNTRIM ved konfigureringsberegninger.  
36144622CCJ  

9870 Vælg option til applikation 
DB-modul til applikation Vælg option til applikation (9870) manglede i kundeinstallationer. 
Dette modul er nu dannet. 
36225597DNP  

ABC  
ABC-adaptorer som modtager data fra ABC ind i ASPECT4 Logistik er tilrettet, så der kun 
sendes fejlmeddelelse retur til ABC, såfremt fejlmeddelelsen ikke kan vises / dannes i 
ASPECT4 Logistik. 
34269814EG  

Arbejd-med  
Der er udviklet generelle feltstyringsidenter, som kan anvendes til at fremfinde en vilkårlig 
feltoplysning for hhv. vare, kunde, leverandør. Feltstyringsidenterne er navngivet hhv. 
GETVARE - læs vareoplysning. Kartoteksnavn udledes fra pos 1-4 i feltnavn. Der kan således 
laves opslag efter Basis-, Dimensions-, Indkøbsvare-, Salgsvare oplysninger GETKULK - læs 
kundeoplysning GETKULL - læs leverandøroplysning For at kunne anvende disse 
feltstyringsidenter, skal der via LDA-nøgleinformation kunne laves opslag efter en af de 3 
oplysningstyper. Det betyder, at de feltdefintioner, hvor funktionaliten skal kunne anvendes 
evt. skal gennemgås for at sikre korrekt udfyldelse af LDA-offset. Hvis der f.eks. fra et 
ordrebehandlingsskærmbillede ønskes læst feltet varegruppe 7, skal feltdefintionen for 
ordrebehandlingen først rettes til. Her oprettes der et felt med navnet VARBGRP7, og med 
relevante feltattributter for dette felt (se eventuelt filbeskrivelse). Det er vigtigt, at feltnavnet 
har samme navn som der findes i det varestamkartotek, der skal laves opslag i. Som 
feltstyringsident angives GETVARE. Det skal også angives, at feltet ikke kan vedligeholdes, 
idet der alene er tale om et felt, som kan vises. Når feltet skal have samme navn som det 
felt, der skal vises medfører dette som en ekstra gevinst, at felthjælpen for dette felt 
umiddelbart vil kunne vises, hvis der rekvireres felthjælp for det nye felt.  
36355682EG      
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Batch applikationer  
Det er nu muligt at anvende feltstyringsidenter på opstartsbilleder til batchapplikationer. Når 
man skal referere til en bestemt del af et felt kan anvendes et suffix adskilt af et punktum. .F 
refererer således til fra-værdien af feltet. Tilsvarende angiver T til-værdien, G gruppefeltet, S 
sorteringsnummeret og B brudangivelsen.  
35195677EG  

Client  
Det er nu mulighed for at angive størrelse af et billede, der vises i klienten ved at tilføje 
*SIZE efter *IMAGE angivelsen for billedet. Herved kan man sikre, at billeder altid vises på 
den plads, der er sat af til dem uanset billedets originale størrelse.  
35694155DNP  

Det er nu muligt at lave niveauer i højrekliksmenuen på rækker i en tabel. Ved mange 
menupunkter gør det det lettere at finde den relevante option.  
34684741EG  

Cockpit  
Genvejstaster til F-taster kan nu igen benyttes i cockpits.  
35894098CCJ  

Comboboxe  
Comboboxe vises nu igen, så hele indholdet altid kan være der.  
36004697EG  

DB-Moduler  
Hvis man har en kundeindividuel fil til f.eks. POPKREG og POPKREGA, hvor begge filer skal 
håndteres via den samme logiske fil (efter samme struktur som f.eks. POPK40REG), og 
navngivningen iflg. standard er POPK9nREG så kunne der ikke dannes databasemodul til 
denne fil. Der er ændret på logikken til programmellet til dannelse af db-moduler således, at 
filer til produktionsordrer og produktionstilbagemeldinger, som navngives POPx9nREG nu 
håndteres. 
36225403EG  

Basissourcen til generering af DB-moduler ligger nu kun i sourcefilen DBMODULES i Source-
biblioteket. 
35644252EG  

Sekventielle filer uden nøgler, kan nu behandles sekventielt via DB-Moduler 
36005342FIN  

Distribution  
Applikationshjælp kan nu indlæses i R21. 
36067776FIN 
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Logiske filer sendt via distribution bygges nu udfra tabellen i data-bibliotek. 
36128665DNP  

Feltbilleder  
Der er nu tusindtalsseparatorer i feltbilleder.  
35896821EG  

Forregistering  
Forregistreringen for at undgå dumps der forekommer i specielle situationer 
36304784EG  

Generelt  
Program ZKONKUL tilrettet, så hvert enkelt kald til et ZNUL*-program checkes. 
36015156EG  

Efter overgang til V3R2 er W-LOCAL-KEY udviddet til 200 char. Dette bevirkede at suppl. 
tekster ville dumpe hvis der blev brugt F4 i tekst-type. Dette er nu rettet. 
36364599EG  

ZMGDOMR tilrettet så programdump i ovenstående situation ikke opstår. Afrunding foretages 
i ovenstående situation med 5 decimaler (dvs. ingen afrunding) 
36255019NKM  

Der var nogle logiske filer og tilhørende databasemoduler, som ikke var bygget korrekt. 
Derved kunne man i en kundeinstallation ikke få adgang til relevante data for givne filer. Filer 
og databasemoduler gennemgået og i relevante tilfælde gendannet. 
35655477EG  

Filen VIRK01REG9 til individuelle skærmformater til firmaparametre er dannet i udviklings- og 
standardmiljø således, at datamodul til evt. læsning i denne fil, kan håndteres som et 
standard databasemodul. 
33944364EG  

Det er på selektionsbilleder nu muligt at indtaste små bogstaver for derved at få mulighed for 
at anvende den generelle kunde- og leverandørsøgning på fx. adressefelter. Såfremt dette 
ønskes muligt på alle stfe'ere, hvor kunde- eller leverandørnummer kan indtastes, så kan 
nedenstående sql'er efterfulgt af call ZOPDUSALL gennemføres. update stfereg set 
stfecase='M' WHERE STFEVEDL = 'J' and stfeldaofc=690 and stfecase=' ' and stfeseq<>0 
update stfereg set stfecase='M' WHERE STFEVEDL = 'J' and stfeldaofc=706 and stfecase=' ' 
and stfeseq<>0  
36176817FIN  
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Der var mulighed for at ændre i Koncern / Firma i mange felt-appl.  
Denne mulighed er nu fjernet ved at køre en SQL som sætter 'N' i STFE-VEDL for 
alle felter der hedder noget med 'KONC' eller 'FIRMA'.   

Undtaget er STFE til NRSEreg og STFE til batch-appl. 
00008640  

Konvertering  
I konvertering fra V3R1 til V3R2 blev kun den første stfe genberegnet, nu genberegnes alle. 
35823183EG  

Ved opgradering til version 3, blev supplerende tekster 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 foretage denne manuelt via CALL KONVSERATE  
36074852EG  

Konverteringsprogram til finanskonteringsfelter er nu lavet tilgængelig i R2 
35667701EG  

Opgradering V2 til V3  
Ved opgradering til version 3, blev betegnelser vedr. fællesjob 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 foretage 
denne manuelt via CALL KONVSPOT31  
35966731CCJ   

I forbindelse med opgradering til V3R2 laves et program som kan slette samtlige index til en 
physisk fil. 
35745359EG  

I forbindelse med opgradering fra V3R1 til V3R2 blev kursfeltet overalt ændret til størrelse 
S9(8)V9(5). I opgraderingen bliver data-base-filer konverteret i henhold hertil, men gemte 
userspaces for salgskalkulationer blev ikke konverteret i henhold hertil. Der er nu lavet et 
konverteringsprogram KONVKALK21 som konverterer gemte userspaces for 
salgskalkulationer. Dette program må kun kaldes en gang. 
36353898PHA  

Opstart til batch  
Der kunne ske nedbrud ved rigtig mange felter på opstartsbilleder til generelle 
batchapplikationer. Det er der nu indsat et check for, så det ikke sker.  
35884673UMC  
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Salgsordredisponering  
Hvis man ifm. salgsordredisponeringen havde en situation, hvor man modtager ordrer til 
levering et stykke ude i fremtiden, ville disse kunne blive oprettet med status 25, hvis der er 
tilstrækkelig lagerbeholdning til at dække behovet. Dette ville give udfordringer ift. den 
dynamiske redisponering, idet de ordrer, som lå ude i fremtiden, ville spærre for, at der 
kunne gennemføres en mere hensigtsmæssig redisponering af efterfølgende oprettede 
ordrelinier med leveringstermin før de først oprettede. Logikken ifm. ordreoprettelse og den 
dynamiske redisponering er således, at ordrelinier, som disponeres til levering udenfor varens 
genanskaffelsestid oprettes med status 00 således, at der opnås en mere optimal dynamisk 
redisponering. 
36035559EG  

Selektion  
Man kan nu søge på betegnelser.  
35946067CCJ  

Shorcuts  
Det er nu muligt at kalde en shortcut applikation selvom applikationen selv er startet som et 
shortcut fra en anden applikation.  
35885797EG  

Source  
Overflødig kode vedrørende "OVRDBF ZZZZREG TO" er fjernet. 
36213899EG  

SQL  
Enkelte programmer anvender SQL i forbindelse med opslag og skrivning af records i 
ASPECT4 Logistik. De SQL-statements, som anvendes i disse programmer er gennemgået og 
rettet til således, at de nu kan håndtere henholdsvis lokale- og fælles data, afhængig af 
angivet datahåndteringsmetode. 
28754005EG  

Tilbagemelding  
Hvis fejl ved fremfinding af tilbagemeldingsnummer, så forsøges med nyt nummer i stedet for 
at returnere 0. 
35684106EG  

Triggerprogram  
I forbindelse med overgang til V3R2 er der lavet om i de programmer som flyttede QSUHREC 



- 27 -   

til en record. Der er lavet et program som flytte felterne enketvis udfra buffer-pos på xxxxTBL 
til filen udfra bufferpos. på xxxxREG. Der var her risiko for at sidste felt ikke ville blive 
overført. 
35808646YCR  

Unicode  
Udskrifter af eksterne papirer rettet, så tekster fra tekstblokke udskrives korrekt. 
36074283DNP  

Det er nu ikke længere muligt at taste unicode tegn i alfa felter, der ikke er defineret til at 
være unicode.  
35943981EG  

Workflow  
Der manglede noget i feltprogrammet så feltlængden blev sat rigtigt. Dette er nu rettet. 
36025028EG  

ZBYGFIL  
ZBYGFIL kan nu også anvendes til at bygge sql-tabeller og sql-indexes. 
35808995EG  

Zgendisp  
Redisponering får i nogle situationer ikke alle lagre fra lagerstedet med.  
36093740EG  

ZHISTBEH  
Afhjælpning af problemer med historisk kostpris. 
35944938EG  

ZTEXTOPD  
Tekster oprettet med ZTEXTOPD har nu korrekt ændringslog uden programnedbrud.  
35654818EG  

Økonomiintegration  
Ved oprettelse af kunder via 2111 var det ikke muligt at indtaste supplerende tekster. Dette 
felt er nu åbent for indtastning. Endvidere defaultes med tekster fra den kunde der oprettes 
udfra.  
35324797EG 


