
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.5.02 

Opdatering 122261 – 122260 

Indhold  
   

 Tekstil kvalitetsopdatering 4.5.02  

  

 

6M01 CRM  

- Tilføjet mulighed for vedligehold af forsendelsesdato under styreoplysniger på 

ordrehovedet. 

- Tilføjet mulighed for kataloger i 2 niveauer. 

- Default antal pr. klik kan nu styres via terminal opsæt i 7503. 

 

6M05 Kollektionspræsentation.  

- Tilføjet mulighed for kataloger i 2 niveauer. 

 

6M50 Konsignationssalg.  

- Skal der indtastes antal for hver scan eller tæller et scan for 1 stk. 

 

6593 Konsignationssalg.  

- Tilføjet kode D ud for tidligste og seneste levering, den gør at der kun udvælges på 

det dagnummer der indtastes i fra og til. Dagnummer i fra og til skal være det 

samme. 

 

7503 Vedligehold terminaler.  

- Tilføjet mulighed for at vedligeholde hvilke enkelte varegrupper der er tilladte for 

den enkelte terminal. Fra/til afgrænsningen fra afsnit 6113 er stadig gældende. 

- Tilføjet default antal pr. klik. 

 

8119 Flyt vare mellem lagre.  

- Tilføjet mulighed for at benytte scanfaktor. 

 

8243 Indlæsning af forudbetalinger.  (Ny)  

- Indlæsning af forudbetalinger fra kontoudtog. 

 

8341 Oversigt over forudbetalinger.  (Ny)  

- Oversigt over de modtagne forudbetalinger. 

 

8342 Oversigt over modtagne webordre.  (Ny)  

- Oversigt over modtagne webordre.  

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

8042 Varekataloger. 

- Produktgruppe tilføjet. 



- Tilføjet hovedkatalog som gør det muligt at opdele kataloger i 2 niveauer. 

 

8242 Opsæt til forudbetalinger. 

- Kontonummer til difference tilføjet.  

 

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 

4.5.01 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 

 

6M01 CRM 

- Skal der vises negativ lager eller skal det vises som 0.  

 

6M50 Konsignationssalg. 

- Skal der indtastes antal for hver scan eller tæller et scan for 1 stk. 

 

8119 Flyt vare mellem lagre. 

- Skal der bruges scan faktor.  

 

8236 Beregn mulig lev. af salgsordre. 

- Tilføjet prioriteringsregler for salgsordre se, udfyldes som prioriteringsregler ved 

applikation 6903. Udfyldes kun hvis afvigende fra 6903.   

 

8243 Indlæsning af forudbetalinger. (Ny) 

- Hvilke skilletegn benyttes til opsplitning af teksten i det indlæste. 

- Salgskanal til behandlede ordre.   

 

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*****): 

UTA6M50    

UTA8341   

UTC6M01  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 



 

 


