Funktions opdatering 4.9.01
ASPECT4 Businness Connector
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Drift
I

Drift
00496733

Ved modtagelse af FTPfiler blev alle filer ikke gemt i blob
Løsning
Hvis der benyttes Clob/blob (opsæt i systemoplysninger til ABC'en), var det kun den sidste fil, der
blev gemt i blob'en, resten blev liggende på IFS'en, når filerne hentes via FTP. Dette er nu rettet.

Stamdata
I

00442224

Stamdata
Rettigheder i ABC
Løsning
Rettighederne til ABC er ændret. Fremover styres dette via appl. 0110 'Vedligehold autorisationer ' til
ABC. Der kan styres på de 5 grene: partner, dokument, konverteringstabel, EDIFACT og
systemoplysninger. Det er muligt at styre om man må se, oprette og/eller slette.
Funktionsgruppen EG1 bliver udsendt med rettigheder til alt. Der skal oprettes rettigheder i appl. 110
til ABC for bruger/funktionsgrupper der ikke har funktionsgruppen EG1.

I

00485103

Berigelsen skal læse i vap'en
Løsning
Ved VAP læser berigelsen nu det rigtige sted.

I

00496692

Basisoplysninger kan nu oprettes
Løsning
Ved højre klik på systemoplysninger er det nu muligt at oprette basisoplysninger.

I

00496710

Relation kun på koncern
Løsning
Det er nu muligt at oprette en relation kun på koncern niveau.

I

00499337

Ej test stien ved C:
Løsning
Hvis der står : i stien på profilen, vil stien ikke ændres når er gemmes.

I

00499706

Active MQ
Løsning
Ny destinations type der kan afsende til en ActiveMQ. Det samtidig også blevet mulig at modtage fra
en ActiveMQ.

I

00503057

UTS på profilen
Løsning
I forbindelse med modtagelse af leverandørfaktura, kan der nu behandles UBL utilitystatements også
kaldet UTS dokumenter. Via ABC profilen kan der indtastes arbejdssti, hvor filer gemmes indtil alle
bilag er modtaget og 3 stylesheets der anvendes ved konvertering til pdf.

Stamdata EDI
I

00485093
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Dump ved EDIaftale
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Løsning
Ved oprettelse af EDIaftale fra dokumentet, dumpede programmet, dette er nu rettet.

I

00499313

EDI bibliotek til modtagelse
Løsning
Ved modtagelse af EDI via ABCprofilen er det nu muligt at indtaste et bibliotek, hvor EDIfilerne skal
gemmes. Hvis denne ikke er udfyldt, benyttes biblioteket fra systemoplysningerne.
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