
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.4.01 

Opdatering 119872 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.4.01  

  

6M51 Status og retur  

- Tilføjet mulighed for indtastning af antal ved scan med kamera og ved indtastning 

af varenummer. 

 

6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre  

- Tilføjet mulighed for at begrænse på ordretype. 

 

6213 Overførsel af data til PRICAT  

- Mulighed for via applikationsparameter at undlade dannelse af ABC dokument. 

 

6231 Færdigvarelageroptælling  

- Mulighed for at få lagertransaktionen dannet på dags dato i stedet for 

optællingsdatoen. 

 

6334 Forespørgsel på statistik.  

- Der vises nu op til 24 linjer afslutningstekst i ASPECT Clienten. 

 

6428 Udskrift af udvalgte fakturaer.  

- 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. 

 

7180 Vedligeh. returnota  

- Mulighed for at oprette en reklamation tilføjet. 

 

7258 Dagsafslutning (NY) 

- Ny applikation. 

 

8122 Varer der ikke er talt (NY) 

- Ny applikation til at skabe overblik over hvilket vare der har ligget længst tid siden 

sidste optælling. 

 

8543 Opsæt af automatisk dan kataloger (NY) 

- Opsæt af hvilke varer der skal med i automatisk dannelse af det enkelte katalog. 

 

8544 Automatisk dan kataloger (NY) 

- Applikation til automatisk dannelse af kataloger. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 



 

6141 Henvisningsprisliste. 

- Er prisen incl. moms og skal den løftes af. Benyttes i forbindelse med 6M50 

Konsignationssalg.    

 

6248 Udveksling vare/pris information (samhandelspartner). 

- Undlad at sende noget til ABC. 

 

6269 Kundenr vedr. webshoppen.  

- Tilføjet butiksid i nøglen til afsnittet. 

 

7185 Kategorisering af reklamation (NY)  

- Kategori til reklamationer. 

 

7186 Teknisk årsagskode (reklamation) (NY)  

- Teknisk årsag til reklamationer. 

 

8024 Politikker til WM bathcpluk.  

- Skal der tjekkes på om kasseantal og sortimentsantal er ens hvis det er batchpluk.  

 

8041 Politikker for B2B.  

- Hvilket niveau skal varene grupperes på.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 4.4.01, ECO niveau 4.4.01 og Tekstil niveau 

4.3.01 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 

- Tilføjet kode for om der skal indtastes antal ved scan med kamera og ved 

indtastning af varenummer. Giver mulighed for registrering af mere end 1 stk. pr. 

scan/indtastning. 

 

6175 Kopiering af ordre og varer. 

- Mulighed for at fravælge kopierign af FVASPCT1-T5. 

 

6231 Færdigvarelageroptælling. 

- Skal lagertransaktion oprettes på dags dato. 

 



6699 Moduler 

- Skal der undlades læsning af kundeafhængige rabatter. Benyttes når der findes 

værdier til oprettelse af ordre. 

 

7258 Dagsafslutning. 

- Minimum beløbsgrænse for hvad der kræver tekst. 

- Dimention til afdeling. 

 

7555 Dan disponeringsforeslag  

- Tilføjet 2 nye visningstyper: 

1. 4 = Alle med lager eller minimum antal.      

2. 5 = Alle med lager eller salg i perioden. 

 

8224 Samscanning kasser/labels/palle. 

- Skal der oprettes en kasse, når der ikke bruges kasser ellers. 

 

Nye/ændrede brugertilladelser 

 

8122 Varer der ikke er talt 

- Styring af om brugeren må indtaste lagernummer og hvilket lager der skal være 

fast lager hvis brugeren ikke må indtaste.  

 

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    

UTA6M03    

UTA8041    

UTA8899    

UTB6M02 

  

Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Billedbehandling. 

- Tekstil basis. 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 


