
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.5.01 

Opdatering 121456 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.5.01  

  

 

6M01 CRM.  

- Lagertal kan nu vises som en sum af flere lagere, dette styres via afsnit 7009. 

- Hvis lagerantal er negativ vises dette også. 

- Kollektionspræsentation. 

 

6M51 Status og retur.  

- Tilføjet visning af om der er valg at registrere negativ eller positiv. 

- Mulighed for at scanne offline (uden der er forbindelse til ASPECT4). Funktionen kan 

anvendes hvis der scannes et sted hvor der ikke er forbindelse til ASPECT4 eller hvis 

man ønsker en hurtigere scanning hvor der IKKE valideres på EAN koden.  

 

6213 Overførsel af data til PRICAT.  

- Hvis den varer der sendes er et sortiment, så sendes informationer for alle 

undervarene også. 

 

6259 Vedl. printtekster til DocManageren. 

- Teksterne kan nu også oprettes på valutakoden (KVALU). 

 

6428 Udskrift af udvalgte fakturaer. 

- Tilføjet felter så der kan dannes en kassebon hvis man kører butik. 

 

6454 Udskriv ekspeditionsliste.   

- Tilføjet valideringsdato i hovedet.  

 

6565 Salgsordreregistrering.  

- Mulighed fra at aktivere butik hvilket gør at applikation kan benyttes som kasse i en 

butik. Ved afslutning af ordre vil der være mulighed for at vælge betalingsmåde, her 

kan håndteres både gavekort og diverse betalingskort samt kontant.   

  

6579 Automatisk tilsætning af billeder.  (Ny) 

- Automatisk tilknytning af forside/bagsidebilleder til færdigvarer.  Hvis du ønsker at 

anvende applikation bør du tage fat i din konsulent.  

 

6580 Dan fil med nul lager dage.  (Ny) 

- Danner workfiler (EG6580P1/P2) med oversigt over hvor mange 0 lager dage der 

har været i perioden.  

 

6593 Arbejd med ekspeditionsplaner.  



- Under genudskrift af følgesedler til en plan er der lavet en ny kode så det kun er 

ordrelinjer som ikke allerede er udskrevet på følgeseddel der udskrives. 

 

6945 Udskrift af færdigvarebeskrivelse.  

- Afhængig af en applikationsparameter kan gyldige størrelser på målskemaet blive 

blive samlet i venste side.              

 

7556 Vedl Butik Kvantumsrabat regler. (Ny)  

- Vedligehold af kvantumsrabatregler til brug når 6565 kører som kasse i butik.  

 

8122 Varer der ikke er talt.  (Ny) 

- Viser varene i rækkefølge efter hvor lang tid der er gået siden de er optalt, med 

varer der ikke optalt/har negativ beholdning øverst. Der er adgang til optællingen 

direkte fra listpanelet.  

 

8167 Vedligehold medarbejdere. 

- Mulighed for at indtaste mailadresse og kundekort nummer tilføjet.                                      

 

8221 Plukning. 

- Applikationsparameter til styring af om indtastning af kollinummer skal vises.           

 

8241 Capture penge (Ny) 

- Der kan nu udføres capture af penge fra DIBS og Quickpay.  

 

8242 Vedl. opsæt til capture penge. (Ny) 

- Vedligehold af opsæt til capture penge.   

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6272 Prioritering af billeder (Nyt) 

- Opsæt af om det er forside eller bagside billede fra varen der skal vises i den 

enkelte applikation. 

 

6579 Tilsætning af billeder (Nyt) 

- Opsætning af regler til applikation 6579 Automatisk tilsætning af billeder. 

 

7151 Butikker, konteringsoplysninger  

- Tilføjet tekstkode til finansposter. 

 

7350 Butikker: Afslut af ASPECT4 Klient baseret kasse  

- Tilføjet konti til øreafrunding  og gavekort/tilgodesedler. 

- Tilføjet lagernummer til varer under transport.   

 

7352 Butikker: ASPECT4 Klient baseret kasse - parametre (Nyt) 

- Opsæt af hvilket varenummer der skal benyttes til gavekort. 

- Default værdier til betalingsmiddel ved salg og retur samt default værdien til om der 

skal dannes en tilgodeseddel ved retur.  

 

7353 Butikker: ASPECT4 Klient baseret kasse - Sælgere (Nyt) 

- Opsæt af hvilke sælgere der er i den enkelte butik.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  



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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 4.5.01, ECO niveau 4.5.01 og Tekstil niveau 

4.4.01 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 

 

6566/6567 Salgsordreregistrering 

- Tilføjet opsæt af om applikationen benyttes til butisksalg. Dette vil gøre at der vises  

et andet afslutningsbillede med mulighed for håndtering af betaling.  

6579 Automatisk tilsætning af billeder (Ny) 

- Opsæt til ny applikation til automatisk billedtilsætning.  

 

8167 Vedligehold medarbejdere 

- Opsæt af om applikationen benyttes til at vedligeholde butiksmedarbejdere. 

  

8221 Plukning 

- Mulighed for at springe over valg af kollinummer. 

 

8241 Capture penge 

- Opsæt af hvilket betalinssystem der benyttes. 

 

Nye/ændrede brugertilladelser 

 

7258 Dagsafslutning (Ny) 

- Default butik og kode for om default butik må overstyres. 

 

7259 Lagertilgang i ASPECT4 Butik (Ny) 

- Default butik og kode for om default butik må overstyres. 

 

8167 Vedligehold medarbejdere.  

- Default land og kode for om default land benyttes. 

 

Ændrede parametre (UWA) 

 Ændring 

8241 (Ny) Opsæt til den enkelte udbyder af webbetalinger. 

6686 Tilføjet mulighed for at få splittet ordrelinjen ud fra opsættet i afsnit 7009. 

 

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*****): 



UTK6M01 

UTA6M05   

UTA6M51   

UTB6M51   

UT86428 

 

 Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Billedbehandling. 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 


