
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.3.01 

Opdatering 118352 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.3.01  

  

iPDM Kalkule  

- Der kan nu opsættes regler for hvor mange decimaler der må være i en enkelt celle, 

samt hvordan værdien afrundes, dette gøres ved at benytte celle attributter 

sammen med kolonneopsæt. 

 

iPDM Råvareklient  

- Mulighed for fremfinding af næste ledige felt 6 værdi for den angivne råvareart i 

forbindelse med oprettelse af råvare. 

 

6M01 CRM app. 

- Tilføjet knap til visning af økonomiske data for den enkelte kunde. 

- I billedet med antalindtastning vises nu billeder på farveniveau hvis disse er 

oprettet. 

 

6M51 Status og retur app. (NYT) 

- App til lageroptælling af eksterne lagre.  

 

6213 Overførsel af data til PRICAT 

- Der kan nu udvælges ud fra kundegruppe fra/til inden for en kæde, dette opsættes i 

afsnit 6248 på partneren.  

 

6217 Gendan søge/spørgefil kunder/leverandører. 

- Tilføjet mulighed for kun at få gendannet de nye/ændrede data. 

  

6284 Genberegning af kalkuler. 

- Tilføjet mulighed for at danne en fil med samme indhold som ved vis foreslag.  

 

6286 Kalkulationsmodeller. 

- Der kan nu opsættes regler for hvor mange decimaler der må være i en enkelt celle, 

samt hvordan værdien afrundes, dette gøres ved at benytte celle attributter 

sammen med kolonneopsæt. 

 

6334 Forespørgsel på statistik. 

- Lagernummer og tekst til lagernummer tilføjet listpanellerne.  

 

6352 Søge på varer/lager. 

- Der vises nu også billede på farveniveau på farvefeltet.  

 

6358 Søgning på færdigvarer. 



- Der vises nu også billede på farveniveau på farvefeltet.  

 

6375 Lagerforespørgsel 

- Der vises nu også billede på farveniveau på farvefeltet.  

 

6428 Fakturering. 

- Momskode 8 implementeret. Koden betyder at prisen er inkl. moms (som kode 9) og 

at momsen skal hentes som dansk moms. Koden skal bruges når der sælges 

websalg til andre EU lande.  

 

6567 Ordrerigistrering 

- Der vises nu også billede på farveniveau på farvefeltet.  

 

6802 Søge i færdigvaremaster 

- Varens forisde billede vises ved markering af varenummer.  

 

6940 Udskrift af råvarebeskrivelser. 

- Tilføjet færdigvarenummer og leverandørnummer i rekvisitionen. Gør at der kun 

udskrives råvarer som indgår i de udvalgte færdigvarer. 

 

7159 Arbejd med optælling/retur.  (NYT) 

- Ny applikation til bearbejdning og godkendelse af optællinger (6M51).  

 

7555 Dan disponeringsforeslag. (NYT) 

- Ny applikation til dannelse af bestillingsforeslag i forbindelse med opfyldning af 

butikker.  

 

8106 Dan interne forsendelser. 

- Tilføjet mulighed for at splitte på præfferencekode.  

 

8153 Parametre til kollektionsoversigt. 

- Tilføjet vedligehold af 5 sprogkoder for at kunne vedligeholde sprogafhængige 

varetekster.  

 

8221 Plukning. 

- Hvis en ordrelinje er en kasse tjekkes der om kasseantal og sortimentsantal er ens. 

Hvis der er forskel skal det plukkes som løs. Om dette skal ske styres i afsnit 8024.                               

 

8224 Samscanning kasser/labels/palle. 

- Der er nu mulighed for at oprette en kasse i forbindelse med samscanning.  

 

8251 Kollektionsoversigt. 

- I rekvitioenn er tilføjet varenummer felt2 og felt3. 

- Tema på farveniveau er tilføjet i rekvisitionen. Hvis blot en af varens gyldige farver 

har  et tema der er indfor begrænsningen, vil varen blive vist.  

- Tilføjet mulighed for vedligehold af op til 5 sprogtekster på færdigvarer.  

 

8515 Plukkesedler på ventelager. 

- Tilføjet option som gør det muligt at ændre kolli antal, vægt, fragt og gebyr på 

følgesedler.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  



  
Der skal modtages/installeres i aktuel miljø (produktion/test)  

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 4.3.01, ECO niveau 4.3.01 og Tekstil niveau 

4.2.01 er installeret. Dette kontrolleres i appl. 0361.  

  
Fra konsolskærm: Stop af ABC Connection server: 

Denne server lukkes ved at stoppe jobbene ABCINIT og ABCWORKER i subsystemet 

EGSERVER. Dette gøres med kommandoen: WRKSBSJOB SBS((EGSERVER). Benyt derefter 

option 4 ud for jobbene ABCINIT og ABCWORKER – tryk på F4 og angiv *IMMED ved 'How 

to end'. Tryk Enter, jobbet stoppes. 

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

  
Applikation 0690 skal udføres for delsystem 406. Benyt option 1 til at konvertere for 

system 406. Herefter aktiveres konverteringen via F16 (Panel-ID EG0690-04K) 

  
Start af ABC Connection server: 

ABC Connection server skal starts med application S681.  

  
Evt. spec. skærmdesign skal via appl. 6246 flettes med standard og gendannes.  

 

Vedligehold applikationsparametre 

 

6M51 Status og retur 

- Registreringsmetoder der skal denyttes i app. 

1. Vælges i app.               

2. Løbende status.             

3. Optælling og returnering.   

4. Returnering.                

- Skal der springes over bekræftelsesbilledet ved indtastning/scannig af EAN. 

- Skal kundens lagernummer benyttes eller skal der vælges lagerenummer i app. 

- Hvilken mail adresse skal have besked ved godkendelse af optælling. 

- Skal lagertallene genindlæses i forbindelse med afslutning af optælling. 

 

6217 Gendan søge/spørgefil kunder/leverandører 

- Dato for hvornår sidste kørsel har medtaget ændringer til. 

- Skal der kun opdateres nye/ændrede data, hvis dette ikke vælges vil alle data blive 

gendannet hver gang. 

 

6531 Kollektionsstyring 

- Definition af op til 5 linjer hvis værdier ikke skal kopieres med ved kopiering af 

kalkule. 

 

7159 Arbejd med optælling/retur 

- Årsagskode i forbindelse med ved kreditering af returvarer. 

- Opsæt af følgende værdier til benyttelse ved oprettelse af faktura og kreditnota: 

1. Forsendelsesmåde. 

2. Forsendelsesnbetingelse. 

3. Ordresæson. 

4. Salgskanal. 

- Afregnes der til nettopris i stedet for bruttopris og rabat. 

- Årsagskode i forbindelse med lagerregulering. 

 

7555 Dan disponeringsforeslag 

- Default værdi for hvilke informationer der skal vises: 

1. Alle på lager. 

2. Alle der er minimum på. 

3. Alle med bestillingsforeslag. 



- Skal foreslået bestillingsmængde beregnes ud fra minimum eller maximum antal.  

- Skal foreslået bestillingsmængde være i multiplum af 1, scan enheder eller 

bestillingsenheder. 

- Opsæt af 2 perioder der skal vises butikkens salgstal for.  

- Antal dage frem i tiden der skal vises leverancer til butikken. 

- Salgskanal til brug ved oprettelse af ordre. 

                                                                     

8106 Dan interne forsendelser 

- Nu kan der også splittes på præfferencekoden. 

 

Nye/ændrede brugertilladelser 

 

7159 Arbejd med optælling/retur 

- Definition af hvilke typer der er tilladt at få vist i applikationen. Løbende status, 

Optælling/retur og Returnering.  

 

Der er lavet ændringer i følgende tekstmembers og hvis disse er kopieret til andre 

sprog (sprog 01, 02, 03 o.s.v.), skal disse kopier opdateres med de nye tekster. 

Opdateringen laves med applikation 0105. Følgende tekstmembers er ændret 

(UT*****): 

UTA6M01   

UTA6M51   

UTB6M51   

UTC6M51   

UTD6M51   

UTE6M51   

  

Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Råvarevedligehold 

- Tekstil basis 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 


