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I

ABC drift
00422371

Klokkeslæt kan bruges i søgninger
Løsning
I rekvisionerne er det nu blevet muligt at benytte periode og klokkeslæt i udvælgelsen. Der ved kan
man bedre afgrænse sin søgning.

I

00422374

Indtastning er blevet mulig i rekvisionsbilledet
Løsning
De 4 rekvisions billeder i ABC Drift er ændret, så der kan indtastes i feltet. De felter, der er ændret til
både indtastning og dropdown, er dokument id, profiler, EDIFACT dokumenter og forsendelses id.

I

00430432

Bedre hastighed i ABC Drift
Løsning
Der er ændret i nogle søgninger og der bliver dannet nogle nye indexfiler ved indlæsning af
4.7.01.Disse tiltag skulle gerne gøre søgningen i ABC driften hurtigere.

I

00431022

Forsendelses id på EDIFACT forsendelsen
Løsning
Der er tilføjet et nyt felt til visning af EDIFACT forsendelsen.
På rekvisionen til EDIFACT forsendelse er feltet EDIFACT dokument blevet ændret til forsendelses
profil. Dette felt indeholder oplysninger om hvordan forsendelsen er blevet sendt/modtaget.
Forsendelses profilen vises på tabellen til EDIFACT forsendelser, hvor ved man kan se hvilket
profil/opsæt denne forsendelse er hentet eller sendt med.
Forsendelses profil kan indeholder: Vansreference, dokument reference eller ABCprofilen.

Drift
I

Drift
00429116

Fejlbesked ved ej valid XMLfil
Løsning
Hvis ABC'en modtoger en xmlfil der indeholdet et ugyldigt tegn, dumpede programmet. Dette er
ændret, så der istedet gives en besked om, at XML'en ej er valid.

Stamdata
I

00386265

Stamdata
Visning af relationer
Løsning
I relationstabellen vises et icon for inaktiv relation eller hvis relationen har betingelser.

I

00416105

Tøm/Slet filen før overførelse
Løsning
Ved modtagelse af data der skal i en DB2 fil, kan man nu via et fluebenpå dokumentdestinatioen
sætte den til at tømme filen før overførelse af de nye data.

S

00417331
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Løsning
På dokumentdestinationen FTP eller MAIL kan der nu indtastes en anden bruger, som ejer den fil
som bliver dannet på IFS. Normalt er ejeren EDBGRP, men der kan være behov for at filen ejes af
anden bruger.

I

00429134

Muligt at styre hvornår filen skal sendes
Løsning
Via opsættet kan det styres, hvornår DocManageren skal sende filen via FTP eller mail.
Her kan vælges mellem i dag, i morgen eller xantal dag.
Der kan vælges et bestemt klokkeslæt eller om fx 30 min.

Stamdata EDI
T

00411447

Stamdata EDI
Forkert visning af EDIaftaler
Løsning
Visning af EDIaftaler: Der vises ikke for mange aftaler mere

I

00420019

Valg af ekstern lokation
Løsning
Ved oprettese af indgående EDIaftale.
Visning af partner i dropdown listen indeholder flere oplysninger: Partner beskrive, koncern, firma,
lager EAN. Når den interne partner er valg, vises i listen kun de eksterne partner til koncern og firma,
som den interne partner har.
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