
   

      

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 4.6.00 

Opdatering 70701 pr. 10.10.14 

      

Indhold jf. medsendte beskrivelser 

Highlights: 

* Geokodning af 6111 adresser via Google api. 

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster 

* Frigiv kan gøres direkte via terminal angivelse 

* Faktura/POD løsning udvidet med "vente fakturaer/oversigt" 

* Kopiering af ressourcer muligt / ret chauffør i listefunktion. 

* Forbedringer til ressource overblik 

* Web løsning er udvidet med nye funktioner. Bemærk at endelig 

frigivelse og levering af frontend ikke følger rls 4.6. Dvs. denne del 

skal aftales efterfølgende / særskilt. 

Se detaljeret informationer på de følgende sider  



6108 Mulighed for *USER ift. "gruppemails". Pt. ikke i brug nogen steder. 

 

6111 Ekstra selektionskriterier i søgningen. 

 

Kundesøgning er rettet, så når kaldt via fragtbetaler, så defaultes søgningen til 

kun at være på kontokunder. 

 

Geokodning via GOOGLE api = EA6111RD + vis GOOGLE static map via 

Ftaste/geokoder. Advarsel ved manglende geokoder. 

 

6116 Dropfelter er udvidet med sigende ledetekster 

 

6151 Dropfelter er udvidet med sigende ledetekster 

 

6161 Diverse nye regler – ses i afsnit 6161. 

 

6181 Ingen test på historiske ressourcer. 2 valgfrie felter er mulige (= tidligere 

tilladelser) 

 

F4 over charteques er udvidet med flere kolonner og det er muligt at taste 

registreringsnr i trailer ift. positionering (omformes automatisk til intern trailernr) 

 

6201/6211 Skabeloner udvidet med ekstra alfa 1 +2. 

 

På interne bookinger bliver bookingtrafik ikke mere "tildelt" ved ENTER. Rettet 

ledetekster/ikoner på F18 og F19. F18=Hop til 7535, F19=Disponer booking. 

 

Man kan nu udføre "frigiv booking" ved angivelse af terminalnr. Frigives til samme 

afdeling – opsættes i appl. 7136. 

 

Der kan sættes advarsel op, hvis bookingen er multileddet – dvs. flere 

afhentninger samtidigt med flere leveringer. 

 

Genvej til appl. 6290 – både som visning og nu også som registrering af nye 

afvigelser. 

 

I appl. 6211 kan man taste "luftfragtsheader" info. 

 

Popup af kundekoder kan nu styres pr. kundetype via parameter. Desuden kan 

man via F8 cursorstyret se kundekoder pr. kundetype. 

 

6202 Ved afsendelse af EDI kan man nu også automatisk få sendt ditto advisering til 

den mailadresse, der står i appl. 6111 (partnerens kundenr). 

 

Ved mail af AWB's kan man sætte op, at der kun dannes 1 kopi. 

 

6251 Via opsætning kan systemet nu automatisk hente specifik 6201/11 F5 tekst ind i 

F8 tekster i faktureringen. 

 

Ny funktion – Vis fakturaer, der mangler POD'er. Mulighed for visning af status 2 

faktura og status 3/WAIT fakturaer. Mulighed for manuel "POD-logning" og 

dermed udskrift / genudskrift til kunden. Der er lavet ændringer, så fakturaer 

uden POD kan vente på systemet (i status 3), ved modtagelse af P-logning startes 

workflow (skal sættes op), så man dermed får besked om, at man nu kan 

genudskrive WAIT fakturaer til kunden. 

 

Frankatur/incoterm vises i faktureringsbilleder. 

 

Evt. angivet afrunding pr. fakturakode i appl. 6161 anvendes nu og overstyrer 

dermed appl. 6191. 

 



6272 Nulstil fakturabonus rettet ift. hvis der allerede er udbetalt og hvordan resten 

fordeles på afd. 

 

6290 Det er nu muligt at registrere aktuelle trækker (trailer) ift. afvigelsen. Denne 

vises også i appl. 6390. 

 

6381 Flyt post rettet mht. bibehold bookingdim. 

Reg.numre vises pr. vogn/trailernr. 

 

6501 Det er muligt at søge på ekstra luftfragtsfelter. 

 

6550 Intern afregning rettet ift. flere lev.led / afh.led pr. booking, der skal afregnes 

internt. Diverse samtax. moduler håndterer nu palleomregninger. 

Bookinger, der samtakseres, gemmes i samtax. record og kan dermed udskrives 

på faktura. 

 

6551 Ved bogføring af faktura kan man få kaldt et MS arkiv API, der pr. booking, 

arkiverer dokumenter på chartequedim. Kræver diverse opsætning i bla. afsnit 

6401. 

  

7101 Søgningen varslinger/udstyr tilføjet til F4 program. Der er nu muligt at kopiere fra 

anden trækker/trailer ift. stamdata. 

 

Mulighed for at rette chauffører på bilerne direkte via liste indtastning. Søgning er 

udvidet – F4 i rekv. felter og visning af udstyr som kolonne. Visning af lejehistorik 

nu i omvendt kronologisk orden. 

 

Typen af flådestyring kan sættes pr. bil: Transics, TomTom, GH PDA, GH 

trailerovervågning. 

 

7136 Mulighed for styring af dan interne bookinger via terminal angivelse. 

Udvidet med ledetekster på dropdown felter 

 

7241 Salgspotentiale udvidet med ekstra kolonner 

 

Besøgsrapport /ny docm. kan udskrives. 

 

7271 Noter – tilføjet kolonne med tidligere indtastningsdato. 

 

7275   Ved autofrigiv i appl. 9226, låses A-leddet, så det ikke kan genåbnes igen. 

 

7534 Ved indtastning i åbne felter (sekv, dato, bemærkning, lokation) så advares 

brugeren, hvis felterne er rettet af anden bruger. 

 

Ved skift til *NOTRK kan man få trailer lokation opdateret til skiftestedet. Ved 

brug af funktionen "Ny ress.linie" på trækker, kan man nu også angive en trailer, 

der skal flyttes. Det er også muligt at skifte *NOTRK direkte via ny option. 

 

På traileroversigten vises tip i kolonnen 2.enhed. Tippet indeholder bemærkninger 

fra alle chartek'ets trækkere. 

 

Bro/færge kan kaldes direkte fra ress.oversigten 

 

Postnr.grupper: Kan "arve" samme opsætning som i appl. 7535. 

 

7535  Sortering af 1 fordisponering ift. udskrift er muligt. Dvs. den kolonne sortering, 

man foretager kan blive brugt på fordisp.udskrifter.  

 

På chartequeoversigt tælles kun eksport leveringer og import afhentninger med – 

styret af samme parameter, som til fordisponeringen.  

 



På chartek kan man nu sende pr. led til PDA. Opdatering af "modsatte led" i 

fordisponeres ignoreres, når man laver terminal led på terminal led. 

 

Bro/færge – test på at pos.nr skal være unikt. 

 

Ved "ingen terminal led" på interne bookinger, vises indtægten på A-led. Ingen 

test ved afdisp. på '*EDI' reg. i appl. 7275. Visning af "globus", når EDI er sendt 

på cht.billedet. 

 

Udskrift af lister: Skærmbilledet er redesignet "ankomst dato/tid" er tilføjet til LL-

lister. Der er nu også muligt at selektere på terminalnr. 

 

Det er nu muligt at registrere logs manuelt – styret af afsnit 7235. 

 

Ved trækkerskifte kan man angive ress.bemærkninger til forrige og nye trækker. 

Ress.bemærkninger og færgerefs/dato kan udskrives på chf.instruks. 

 

Ved opsat til SQL udsøgning bruges nu (igen) fælles workkartotek aht. diverse 

udskrifter og appl. 7735 (fejlrettelse) 

 

I forkalk. vises turbudget fra øvrige chartek samt samlet turbudget. 

 

Angivelse af trækkerskifte før/efter andet trækkerskifte og ændring af positioner 

før/efter trækkerskifte er nu gjort muligt. 

 

Ordregiverkolonne vises med rød baggrund, når der er stopsending. 

 

Brug af postnr.grupper ændret, så der testes linje for linje (skal være opfyldt) 

 

7538 Tilføjet trafik kolonne. 

 

7735 Disponeringscockpit: Egne trailere (via ejerkode) vises automatisk som 

fordisponeringsknude punkter, således at man bare kan udføre drag 'n drop på 

trailere. 

 

7736 Nyt cockpit: Disponering/Ressource cockpit. 

 

9226 Autofrigiv udvidet fra "fra afd" og tilføjet i import. 

Afsnit 9216 udvidet med flere postnr intervaller. 

 

9507 Web kunderelationer – brugerid, der opretter webbookinger, angives som 

parametre. 

 

9599 Datawarehouse er udvidet med flere felter på cht.niveau 

     

EDI Modtagelse af fakturagrundlag – mht. efterfølgende auto/semi automatisk 

fakturaberegning. 

"Til-tider" muligt at modtage og afsende 

Eget 

fragtbrev 

Undertryk af afh/lev.adresser på egne fragtbreve. 

 

IFTSTA   Pr. partner kan man styre hvilke logkoder, der skal sendes. *NO = Ingen, blank = 

alle opsatte i afsnit 7235 og ellers angives de, der skal gælde for den enkelte 

partner. Der er lavet mulighed for dannelse af automatiske logs. 

  

LagerEDI Default forslag mht. lagernr og kundenr i appl. 9226. 

PDA Udvidelse ift. max. stregkoder, der skal sendes. 

Workflow Appl. til visning af fakturaPDF i MS arkiv = 6399. 

      

WEB Følgende nye funktioner / ændringer er foretaget 

 
 Ny tysksproget version af webbooking 



 

 5 min. Timeout for browser-siden  

 

 Skjul "Handelsoplysninger" under i opret booking  

 

 Åben tabel for "Track n' Trace og "Opdater bookinger" i EXCEL 

 

 Mulighed for "Up- & Download" af dokumenter mod Multiarkiv  

 

 Kundesøgning på kundenummer 

 

 2 nye sorteringer til bookinglisten 

 

 Ny Land/Land statistik (Ny fane) 

 

 Mulighed for "Delivery" info som Fragtbrevs info     

 

 Mulighed for adresser kun med store typer i ASPECT4 

 

 Krav om udfyldelse af "Modtager" i "Opret Booking" 

 

 Mulighed for automatisk volumen-beregning  

 

 Mulighed for default flueben ved pdf-print 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
  Intet specielt 

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
  Udfør appl. 690. 

      

  
 Appl. 6197, 6597, 6158, 7229 og 7529 slettes i appl. 128. 

      

Systemtekniske specifikationer  

      

      

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 


