
   

      

      

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 4.5.00 

Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. 

      

Indhold jf. medsendte beskrivelser 

Highlights: 

* Forny kunde/partnerbonus system 

* Fornyet afvigelsesrapportering 

* SQL optimeret / redesignet historik (appl. 6501) 

* SQL optimeret flerleddet disponering 

* Fornyet CRM – bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. 

Integreret med TDW. 

* Tilpasninger ift. f.eks. integration med TT-lines. 

Se detaljeret informationer på de følgende sider 



6111 I F5 billedet kan man nu taste valgfrie typer og også bruge F4 med opsatte typer. 

 

6161   

 

 

 

 

 

 

 

 

6172 

Regel 23 virker nu også ift. fakturering.  

Ny regel 65 – sum af bruttovægt. 

Ny regel 67 – test på lev.tid v/fix termin. 

Ny regel 68 – tester på lev.datoens ugedagsnr.  

Ny regel 69 – tester på ordrekode 

Regel 46 rettet, så den håndterer pallepopup i 6161. 

Når tilbud fornyes sættes de gamle tilbud til udløb fra dagen før de nye er 

gældende. Fejlrettet mht. sletning af tilbud. 

 

Fakturabonus er udvidet med en del ny funktionalitet. Flere muligheder mht. 

opsætning af procentsatser, fravalg på specifikke afh/lev.kundenumre, mulighed 

for beregning af partnerbonus (på tværs af fragtbetalere). Yderligere kan man nu 

via systemet opgøre en bonusaftale – dvs. udbetale helt eller delvist, udstede 

kreditnotaer, lukke aftaler, nulstille aftaler – samt se hvilke finansposteringer, der 

indgår i bonusaftaler. Bonusaftaler er desuden nu styret med start år/måned ift. 

cht. år/måned og aftaler skal genindlægges i systemet, hvis man i dag bruger det 

tidligere bonus system. I bonus indgår også appl. 6272. 

 

6201/6211   Mulighed for at "hoppe" til afvigelsesrapportering pr. booking, hvis der er 

registreret noget. Ved ændring af booking opdateres intern booking også med 

afh/lev. bemærkning og tidspunkter. 

Tilpasset lidt i højden aht. bærbare pc'er. 

Kundekoder vises også automatisk for fragtbetaler. 

6202 Mulighed for at samle import agent leveringer på samme samleCMR som eksport 

agent leveringer. Ny parameter, der kan styre antal CMR kopier – gælder både 

eksport og import. 

 

6251 Hvis der som parameter er angivet tom km satskode og der findes sats til denne i 

cirkulæret, så anvendes denne satskode nu. Det er nu også muligt, at angive 

satskode til ren indenrigsrute. 

Mulighed for fordeling af vognkred. efter trailer – palle – kapacitet. 

Bruger konsekvent start dato til vognkred.dato. (fejlrettelse) 

6290  Afvigelsesrapportering er "redesignet" så tilgang nu kun er via bookingnummer. 

6381 Det er nu muligt, at få vist kun åbne R-poster på R-chartek og det er også muligt, 

at hoppe direkte fra E/I-cht.post til ditto reservationscharteque's poster samt 

derfra at hoppe til leverandørfaktura arkiv. 

Brugerid på oprindelige chartek vises i oversigten. 

Det er nu muligt at flytte fra W-cht. til R.cht – dog skaber denne flytning ingen 

finansposter, da muligheden kun bruges i fejlsituationer. 

6501 Applikationen er omlagt til SQL og redesignet. Nu kan man bla. søge på tværs af 

eksport/import og "tekst" felter søger generelt som "like" uanset store/små 

bogstaver. Hele søgningen er generelt optimeret.  

Der er også udvidet mht. søgning i afh/lev. adresser / "lokationsfelt" og endelig 

advares, hvis udsøgningen giver mere end 1000 bookinger (denne kan parameter 

styres). 

6550 Samtaksering på vognmænd er nu muligt (modul CHD611RSD). 

Auto forudberegnet fix pris kan efter x dage blive til endelige fixpris. Via afsnit 

6251 kan man angive, at specifikke bookingfaktureringskoder ikke skal bruge 

fixpris – styres af regel 66. 

Interne fakturaer udskrives IKKE, når man ikke har valgt intern kørsel. 

6551 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved procent fakturalinie vises '%' tegn i stedet for "a", så det er nemmere at læse 

for fakturamodtageren. Ved dannelse af faktura til andet firma i koncernen og når 

man samtidigt har overdraget bookingen til dette andet firma via koncernEDI, så 

vises nye firma's bookingnr som komponent på fakturaen. I appl. 6191 oprettes 

kunde/firma relationer med type K. 

Bookingdim. medsendes ikke på diverse faktura. 

Udskrivning af l*b*h på faktura. 

Komponent KNCBOOKNR tilføjet bilag. 

Ved udskrivning af kreditnota (større end opsat beløb) kan man få startet et 



 

 

6650 

workflow, således, at "nogen" kan tage aktion på kreditnotaen. 

 

Der er lavet parameter, der skal sættes til 1, når bookingen ikke efterfølgende 

også skal afstandsberegnes (Via Gatehouse integration) 

 

7101 Nyt felt, der angiver om data skal replikeres. Feltet skal bruges i ABC selektion. 

  

7275 Det er muligt pr. chartek at sende en "unload report" – dvs. en rapport, der 

fortæller status på indscannet gods og evt. fejlkoder, tilbage til agent. Bruger 

"IFTSTA" edi via ABC'en. 

Mulighed for at genåbne stregkoder også. 

7281/7282 Skærmbilleder er rettet grundet release 4 ændring af adresse felter. 

7510 Mulighed for selektion på trækker/trailer. 

7534 Rettet i kolonnemodul MDD120R4 mht. suppl.enheder 2. enhed 

 

7535 Ikon vises når der er afvigelsesdata på bookingen. 

Ved sms afsendelse testes på, at tlfnr er udfyldt. Det er nu også muligt, at 

udskrive en "tom" LL-liste – dvs. en uden positioner. Ved redigering fra bookinger 

på chartek hoppes nu til hovedbilledet i appl. 6201/11, når parameter er sat til 

*HEAD. 

På lister fra 7535 kan man nu få udskrevet alle 6111/F5 linier i nyt bånd. 

Test ændret på postnrgrupper ved terminal på led. 

Bro/færge udvidet ift. rekv.nr også ved onlinebookinger. Rekv.nr medsendes til 

færgeselskab og kan modtages ift. opdatering/udligning. 

Tilføjet fra/til tid i fordisp + på cht.visning. 

Der er lavet en parameter, der gør det muligt, at FORDISPONERE, på tværs af 

afdelinger. Endelig disponering kan dog ikke være på tværs af afdelinger. 

I bro/færge er der kommet nye felter ift. afgang havn og rekv.nr til brug i havnen. 

7635 Mulighed for kørsel pr. bruger (parameter opsætning). Dog ved kørsel i robot 

medtages alt til bogføring. Reg. bruger puttes i posteringsteksten. I appl. 6381 

vises brugernavn ift. rekvisitionsoversigten. I bro/færge registrering vises 

kundenavn. I appl. 6381 kan man nu også bogføre Bro/færge registreringer. 

9226 Diverse vedr. autofrigiv. 

9502 Ved udtræk af IFTSTA testes afsnit 7235 først med id <> 0 (kundenr) og hvis ikke 

oprettet så med id = 0. 

 

9599 

 

TDW kan ny opdatere salgspotentiale i CRM. Ud fra booking (fragtbetaler = 

emnets kundenr, fra land, til land og cht.år) opdateres realiseret salg i CRM. Hvis 

salgspotentiale ikke er registreret endnu i CRM, så laves en "start record" med 

realiseret salg – parameter styret. 

  

  

CRM Rettelser: 

1) Distrikter rettet til kategori. 

2) Salgsaktiviteter udvidet ift. outlook integration. (Kræver opsætning af service til 

outlook). 

3) Salgspotentiale udvidet med flere felter og nøgler. Dropdown i felter / F4 – 

opsætning i nye afsnit 714x. 

4) Noteindtastning ændret ift. outlook integration + flere felter/muligheder – bla. 

opfølgningsregistrering. 

5) Mulighed for indtastning af besøgsrapporter i memofelter. 

6) Udskrift af besøgsrapporter incl. arkivering. 

7) Antal ansatte rettet til årsresultat og egenkapital. 

8) Appl. 7241 selektion udvidet med søgning i salgspotentiale og visning af dette i 

oversigten. 

Udgår: Gammel noteudskrivning – appl. 7544+7445 – udgår. 

 

  

EDI 

 

Defaultværdier sættes nu automatisk i transportkode og udførsel ved EDI 

modtagelse. 



 

 

 

 

Færge 

EDI 

Fakturaedi: Tag til freightincoterm + brugernavn fra AKS. 

EDI modtagelse udvidet med CONSIGNORREF til import. 

Bruges lageradresse på kunde, så sendes lageradressen nu i udgående EDI. 

 

Der er lavet diverse ændringer, så TT lines håndteres. TT lines kræver dog som 

øvrige færgeEDI'er opsætning i ABC. 

 

  

Forkalk/ 

Forud-

beregning 

Evt. kunderabat på intern afregning håndteres også i disse situationer. 

 

 

 

Forkalk Estimater tages nu med i forkalk. 

  

Forud-

beregning 

Via opsætning i afsnit 6251 kan "Kreditnota modtages" bookinger også indgå i 

forudberegning. 

 

Fragtbrev Mulighed for at undertrykke afh.adresse/lev.adresse. 

  

IFTSTA Ekstra tags + detail med barcodes. Ved IFTSTA på intern booking, så hentes data 

fra original booking. 

  

Fejl-

rettelser 

Samlekode ift. EI kolonne selektion, forkalk intern omsætning/omkostning, 

tilbudsacc m.m. 

 

PDA Fra PDA modtages nu antal printede labels (unikke og total), der gemmes i 2 

bookingvariabler, der så kan bruges ift. fakturering. 

  

QUERY Ændring af "alle" 64xx udskriftsprogrammer til queryvisning på skærm.  

  

Samtak-

sering 

Ny samtaksering type J – virker som type F, dog med yderligere test på 

afh.adresse. 

  

Skabelon Skabelonsøgning nu med ordregiver søgning på navn. 

  

SMS Afsendelse nu med &ADRINF = farlig gods felt. 

  

  

    

 

   

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

 Bemærk at opdatering 69986 skal installeres som en AKS opdatering – så queries 

kommer korrekte i EGTSTDTA (v/test) eller EGDTA (v/prod) – ift. IFS'en. 

  

  

  

  

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  

  

  

  

  



      

  
CALL SLTUDSCA 1 gang og CALL SPDVIEWRA pr. firma 

      

  
Appl. 7544+7445 skal slettes i 128. 

      

  
  

  

Systemtekniske specifikationer  

      

      

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 


