
        
ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 3.2.00 

Opdatering 63770 pr. 06.01.12 

 

Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret – check via 
appl. 361, at system 413 er på minimum version 3 release 3.1.0   

Denne opdateringer indeholder i hovedtræk følgende:  

 

Diverse kvalitetssikring og forbedringer – derunder rettelse fra "fuld skærm" til popup's i 
en række applikationer – derunder kundesøgning og chartequeoprettelse i disponering. 

 

Ændringer ift. brug af Crosswork. 

 

Diverse forbedringer ift. ressource overblik. 

 

Mulighed for indtastning i GRID (2 dimensions tabel) i tilbud samt forbedringer til       
tilbudsudskrift 

 

Rekvisitionsoverbygning til reservations systemet.   

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.  

Opdateringen indeholder følgende databaserettelser:  

CHSTMS7* - Nyt kartotek med fakturakode specifikke regler 
CHTBMS5* - Ekstra felt til zonebeskrivelse 
MDTRMST* - Terminal geokoder 
SPPGMST* - Postnummergrupper/Postnr søgenavn 
SPRTMS1* - Felt størrelser udvidet. 
CHARTRN – Bogføring ØKO mod charteque udvidet  

Derudover nogle ekstra nye/ændrede workfiler og logiske filer.  

Alle kartoteker i alle PRODUKTIONS speditionsmiljøer konverteres automatisk, når man 
udfører appl. 0690. Ønskes konvertering af evt. TEST miljøer skal appl. 0690 udføres af 
brugeren EGTEST, men derudover skal testmiljøet forinden sættes op. Kontakt EG for evt. 
assistance.  

Nye faciliteter skal evt. sættes op og kan være tilkøbsmoduler. Ibrugtagning kan 
kræve tilpasning af C-programmel og brug af rekvireret konsulent assistance  

Vigtig info:  

Aht. rekvisitionssystemet er der rettet programmer i både Transport og Øko – som 
er "afhængige" af hinanden. Derfor skal special Øko opdatering installeres lige efter 
denne opdatering.    

  



Indhold  
6101 Mulighed for at angive O+/- ift. palleregistrering via booking. Se appl. 6201/11. 
6109 Ved design hvor der udskrives afh/lev.adresser pr. varelinie, så undertrykkes disse 

adresser, såfremt forrige adresse er den samme.  

6111 Test på CVR nummer. Må kun findes 1 gang – dvs. kun på 1 kunde. Blank/- kan være 
tilladte værdier på adressekunder.  

Hvis der er angivet 15 karakters momsnr i appl. 3111 (2+13 cifre), så låses feltet i 
appl. 6111 og der genopdateres ikke fra appl. 6111 til appl. 3111. (Der er kun plads 
til samlet 14 karakterer i appl. 6111).   

Felt til "Vedhæft POD-dokument" – forberedelse til crosswork løsning.  

Styring af felt validering ved kontokunder. Parameter styret.  

CVR nr er tilføjet til F4 søgningen.  

6116 Udvidet med typer til Tog og Fly. Angivelse af P i "Kun færge", når trækkerskifte skal 
"poppe op" i appl. 7535. Disse ændringer har primært betydning ift. Gatehouse 
integrationen.  

6119 Søgning i toldtarif forbedret ift. positionering og tekst søgning (uanset store/små 
bogstaver).  

6151 Mulighed for standard regler. Hvis der på en S-linie i appl. 6161 ikke er angivet 
regler, så testes mod standard regler. Bruges kun ift. fakturering.  

  

6157 Mulighed for flere "tabeltyper" i afsnit 6157, såfremt alle der kan angives som 
applikationsparametre er brugt op.  

6161 Ved tilbudsudskrift deles automatisk postnumre i flere linier – max. 130 karakterer 
pr. linie. Der er lavet mere håndtering af decimaler ved f.eks. cbm/ldm og ekstra 
beregninger.  Mulighed for at angive ekstra tekst til zonebeskrivelse. Mulighed for at 
min/max linier ikke udskrives, når min = 0 og max. = 999999,99.   

Til tilbudsudskrift er der mulighed for opsætning af standard tekster – afsnit 6162. 
Disse kan overstyres pr. tilbud. Uanset kan disse standard tekster indgå i 
tilbudsudskrift – typisk som forsiden.  



  

Fejlrettet diverse i guidefunktion, så f.eks. opsat afrunding bruges ved procent 
korrektion.  

Indtastning af zonepriser i GRID (2 dimensionel tabel). Ved brug af Guide bruges 
GRID indtastning også ved zonepriser.  

  

6181 Fejl rettet mht. advarselspopup.  

Visning af vognmandens navn.  

6195 Mulighed for angivelse af default E/I type pr. bruger. Herefter bliver denne default 
værdi forslået pr. automatik i f.eks. appl. 6501 og 6381  

6201 Rettelse til AWB mht. lange varelinier.  

6201/ 
6211 

Palleregistrering via booking: Kundenumre kan defaultes som ordregiver og eget 
kundenr fra appl. 6241 parameter, således at debet/kredit registrering kan foretages 
i et hug.  

Mulighed for kun stop sending på ordregiver, fragtbetaler eller begge. Parameter 
styret.  

Ved kopiering af booking med terminal led, så medtages disse nu på nye booking.  

Det er muligt at reservere pr. booking. Dette kan også via opsætning danne basis for 



rekvisitioner.    

F18=Disponering i appl. 6211.   

Forenkelt toldbillede integreret med Butterfly og der er tilføjet felt til forudgående 
dokument incl. F4 søgning i standard afsnit.  

Mulighed for udregning af cbm/ldm via modul udfra lgd/brd/hjd. Ved brug af 
gennemsnitsangivelse på kg,cbm,ldm i appl. 6103 kan systemet automatisk udregne 
f.eks. ldm udfra arten og antal kolli. I logikken tages først ldm, derefter cbm og 
slutteligt kg – såfremt alle værdier er angivet.  

Mulighed for at toldlinier ikke kopieres med ved kopiering af booking  

6202 Booking losselæsseliste er udvidet med flere komponenter til Docmanager. Tilføjet 
ekstra komponenter til CMR ladeliste. Afh.adresse hentes udfra lev.adressens 1. 
varelinie's ditto afh.adresse.  

Parameter til default udstedende fragtfører.   

6202/ 
6212  

Ingen stop sending test ved udskrifter. Mulighed for F9=EDI i import også.  

Ved brug af afdisponeringsoption advares nu, således at man skal bekræfte valget  

6211 Mulighed for at angive instrukser til enkelt CMR. Ditto rettet i appl. 6501 visning.  

6241 Angivelse af eget kundenr ift. modpost i palleregistrering via booking. Se ditto i appl. 
6201/11 og appl. 6101.  

6251 Vognkreditering:  
Der kan laves tillæg pr. zone (land) med enhed KM – ligesom ved enhed MK. 
Rettelse til vognkreditering mht. linier, der skal vises selvom km er nul. 
Validering af referencefelt ift. angivelse i appl. 6176. 
Ændring til regel 90006, så levering/afhentninger, der ikke er medtaget, ikke tages 
med i antal drops.  

Fakturering: 
Samlekoder kan gemmes i skabelon.  

Ved genudskrift af faktura testes på fakturadato, så ved overlappende bilagsnumre, 
udskrives kun 1 faktura.  

Ved kopiering af faktura til kreditnota medtages nu alle linier uanset linienumre. 
Fejlrettelse.  

Visning af "flueben", hvis kunden er sat op til email(el. fax) via 3111 og F15.  



  
Ved brug af "antal over" og med "Pris pr <> 0" i 1. udregning, så trækkes nu "antal 
over" fra grundlaget ift. 1. udregning.   

Rettet mht. cursor placering ved div.fakturering – placeres nu i datoen.   

Ved brug af fragttabeller skal "slutlinie" i appl. 6157 med 999999,99 + korrekt enhed 
ikke mere bruges. Fejlrettelse.  

6308 Bookinglog – hvis kaldt via steppingstone uden bookingår, bruges aktuelle år.  

6373 Vognmands statistik – summering af vognkrediteringer og mulighed for 
sammenligning mod tidligere periode.  

  

6381 Ved flyt fra V til E/I charteque er chartequenr i popup billedet nu låst.   

6386 Masseafslutning af charteque muligt. Samme kontroller som opsat til appl. 6381 
udføres.   

6387 Udvidet med mulighed for at vise "flytninger" mellem afdelinger detaljeret – dvs. post 
for post.  

6486 Rækkefølge på felter rettet. Nu også muligt at udskrive stregkode med bookingnr  

6501 Mulighed for visning af enten reg.nummer el. internt vognnr. Parameter styret. 
Optimering ved at "exclude" visse skjulte felter ift. Clienten.  

6521 Routelogix – beregning af km pr. land – til brug i vognkreditering. Mautberegning pr. 
trækker fejlrettet ift. Routelogix.  

Mulighed for manuel trækkerskifte. Kan anvendes, når man bruger 6521 helt manuelt 
uden disponering. Derudover visning af trækker pr. linier.    

6551 Rettelse mht. selfbilling (special vognkreditering). Kan få sin egen tekstkode.  

Ved bogføring af vognkreditering mellem firma 1 + 2 (opsat i appl. 6191) så kan man 
angive, at vognkrediteringsruten fra firma 1 skal kopieres til firma 2's appl. 6521 jf. 
det charteque, der er angivet i reference. Herefter kan firma 2 bruge dette som 
grundlag for en viderekreditering. Opsættes i afsnit 6191 på "firma2". 
Ved bogføring af vognkreditering på egen bil, tages afd.dim altid fra appl. 7101 ved 
vognposten.   

Bogføring er rettet mht. undgå dividering med nul ved en samlefaktura, der var 0 i 
total beløb.  



Håndtering af 15 karakters momsnr på udskrift – hentes fra appl. 3111.  

Håndtering af "modpost" på andet charteque ved vognkreditering – kræver 
opsætning af modkonti med cht.dimension og oprettede *RENTAL charteque med 
aktuelle trailernummer i trailerfeltet.  

Tilføjet flere komponenter til udskrifterne ift. Docmanager  

6570 Fejlrettet mht. kald til 6251 i batchmode (gælder også forkalk). Det dumpede.  

6912 Sendings/tonnage statistik udvidet med selektion på trafik/gruppe.  

6913 Tid /ventetids statistik ift. bla. logkoder fra Gatehouse overvågning.  

   

6716 Mulighed for at angive i "Reference", at der skal tastes et ASPECT4 chartequenr i 
formen ÅÅTAAMMLLLL i vognkreditering.  

7136 Geokoder til brug for routecalc (Gatehouse).  

7211 Ændring mht. popup af dimensioner. Parameterstyret.  

7219 Validering af trailer nr. ved intern afregning.  

7281/ 
7282 

Applikationsparameter til 7281 og 7282 tilføjet som styrer om rettelsesdato ikke skal 
opdateres når indlevering/udlevering er godkendt.  

7310 Hop til arkiv på bildimension. Opsættes i afsnit 6948.  

7435 Terminalinterval på terminalliste.  

7511 Ved bogføring fra værksted til chartequeregnskab håndteres I/U kode ift. afsnit 1804.

  

7534 /

 

7731 
Diverse rettelser ift "udvidet" ressourcestyring – dvs. ift. automatisk dannelse af 
trækkerskifte ved bro/færge registrering.  

Slut by fra charteque vises også på trækkerlinier.  

Fejlrettet ved visning af charteque og specielt i cockpit (appl. 7731), hvis man valgte 
mere end 1 charteque på 1 gang.  

Mulighed for oprettelse og søgning på postnumre. Rettelse mht. start / slut by 
kolonner ift. søgning og visning af land-postnr-by i feltet. Linier med udfyldt "Aktuel 
lokation" gøres ikke historiske automatisk, såfremt denne automatik anvendes. 
Start/Slut dato hentes kun fra chartek. En række af disse ændringer har kun 
betydning, når modulet MDD120R3 bruges ift. appl. 7534.  

7535/ Ved ændring i disponering og forkalk ikke genberegnes logges hændelsen i 



7536 "bookingloggen" på chartequenummeret. Chartequeloggen kan ses i appl. 7533.  

Automatisk opdatering af pallelinier med chartequenr ift. disponering, omdisponering 
og afdisponering. (Bruges f.eks. når man laver pallereg. direkte i appl. 6201/11).  

Forkalk feltstørrelser udvidet.   

Ved angivelse af "u/km" beder systemet om genberegning af forkalk. Mulighed for at 
angive samtakseringstype i forkalk. RouteCalc integration rettet så fravalgte pos. ikke 
forårsager ændring i rækkefølge. Bruttovægt på A/L-led sendes til routecalc.  

På billedet med "bookinger pr. charteque" kan man hoppe til arkiv, "hakke af" om der 
er dokumenter samt give bookingnummeret farven rød,gul,grøn via option.    

F5 vises i ribbon i disp.oversigten.   

Det er muligt at styre, om der skal hentes 50,100,200..900 rækker adgangen. 
Parameter styret. Anbefaling max. 200-300 linier.   

I chartequeoversigten vises reg.nr og internt vognnr som 2 kolonner nu. 
Vognmandens navn vises også. 
Mulighed for at hoppe fra cht.oversigt (ved bestemt cht.nummer) til vis charteque 
med F8.  

Ved overdragelse af hel booking "kopieres" unikref også til nye interne booking. 
Fejlrettelse.  

Forberedt til brug af "Kun trailer" ved færge og togstrækning. Dvs. ved "kun trailer" 
angivet i appl. 6116 dannes automatisk trækkerskifte efter bro/færge angivelse. 
Mulighed for at rette fra *NOTRK til korrekt trækker via valg 2.  

I Trækkerskifte kan der nu taste små bogstaver i "skiftested".   

Mulighed for at vise bilnumre ved disponerede sendinger i stedet for chartequenr 
samt visning af udvalgte stamdata ift. ressourcen.  

Ved brug af postnrgrupper søges nu også på agent terminal adressen.   

Låsning, så der ikke kan afdisponeres / repositioneres efter påsat trækkerskifte.  

Brug af popupbillede ved charteque oprettelse.  

Der er lavet brugerparameter, således at popup vedr. "sortering af losselæsseliste" 
kan undgås.  

7735 Cockpit flerleddet frigivet til test.   

Denne applikation fungerer grundlæggende som appl. 7535, dog vises bookinger/led 
også i en træstruktur ("stifinder") med en såkaldt "node" pr. fordisponering og 
charteque. Disse noder kan foldes ud, så de enkelte booking/led vises.  



Drag 'n drop er desuden muligt med musen, således at der kan trækkes mellem de 
enkelte fordisponeringer og også fra udisponerede led til en fordisponering. Evt. 
logikker mht. "modsatte" led håndteres automatisk.  

Udover dette, så starter applikationen direkte i oversigten. Ønskes ny rekvisition 
bruges ikonet "Selekter", ønskes visning af chartequeoversigt, bruges ikonet 
"chartequeoversigt".  

Endelig – klikker man på en node, så vises kun denne i tabellen i højre side. Visning 
af alle har sin egen "genvej" – ligesom visning af kun udisponerede har sin egen 
"genvej" i træ'et.  

Data/summeringer, der vises i træet, kan sættes op i appl. 105: UDW7535.  

  

9502 Status edi (IFTSTA) kan sendes uden angivelse af partnerkundenr i rekvisition.  

Rettelse mht. modtagelse af lang URL fra agent, rettelse til afsendelse – styring pr. 
partner (agent/kunde) samt styring pr. logkode (Agent,kunde,begge). 
IFTSTA udvidet med ekstra TAGS'. (Modulet EA9172RE ift. afsnit 7235).  

EDI Håndterer "luk" af booking med "nul"-faktura ift. ordretype.  

REKV. 
MODUL

 

(tilkøb) 

Mulighed for tildeling af rekvisitionsnr via afsnit 6191 i booking-, bro/færge- og 6381 
reservationer.  

Ændring i bogføring af bro/færge reservationer (appl. 7635), så evt. booking 
reservationer "sættes på" charteque inden bogføring.  

Udvidelse af bogføringsfil CHARTRN med rekv.nummer.   

Popup til appl. 1241, hvor rekv.nummer kan indtastes efter indtastning af kundepost. 
Kontrol af rekvisition mod kundepost – afvigelse ift. opsætning i afsnit 6191.   



  

Ditto tilpasning i ØKO program, så rekv.nr og udligning ved rekv.nummer håndteres.

  

TOM- 
TOM 
(tilkøb) 

Der er udviklet integration til TomTom, således at faste adresser kan geokodes. 
Fordisponering og disponering pr. charteque kan overføres til TomTom og nogle få 
udvalgte statuskoder kan modtages retur fra TomTom og dermed opdatere 
bookingloggen, disponeringen og Web track n' trace.  

WEB 
(tilkøb) 

Der er lavet en række ændringer til ny e-Service. 
- Mulighed for visning af lagerhotel beholdning og transaktioner 
- Tilsætning af varenummer fra skabelon til oprettede varelinier 
- Sortering af bookingliste 
- Visning af statusbemærkning – info til web kunde. 
- Mulighed for opsætning af "mandatory" på ekstra varelinie felter  

DIV. Steppingstone: Faktura/voucherno. Giver mulighed for hop fra appl. 333x direkte til 
fakturavisning i appl. 6501. 

Cross 
Work 
(Tilkøb) 

 

Ift. crosswork er eget fragtbrev udvidet med "crosswork" stregkode samt mulighed 
for at Docmanager automatisk vedhæfter arkiverede dokumenter til fragtbrevet. 
Tilsvarende kan indscannet fragtbrev vedhæftes til faktura, når sat op og angivet på 
kunden.   

Via eksisterende "arkiv" genveje i Transport kan man nu også få adgang til 
crosswork på booking, charteque og kunde. Genvej til crosswork på kundeniveau sker 
via CROSSWORK fanen i ribbon. 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

     

Tvivl, så kontakt EG – derefter få alle brugere ud af systemet – check via 
WRKACTJOB 

 

Nedluk appl. 9201 med F18. Nedluk evt. transport robotapplikationer. Luk evt. ABC 
job ned. 

 

Check via DSPLIB EGDTASKONV – library skal være tomt. 

    

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

       

Udfør appl. 0690 – som konverterer alle PRODUKTIONS miljøer  

 

Kald appl. 6598 – opbyg journal – kaldes pr. firma. 

 

Test opdateringen inden øvrige brugere logger på og tag snarest en systembackup 

Med venlig hilsen  
EG A/S 

 


