
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.6.01 

Opdatering 122916 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.6.01  

  

6M01 CRM  

- Tilføjet felt i ordrehovedet som viser begge linjer betalingsbetingelsestekst. Hvis 

værdien skal ændres kan det kun gøres i det eksisterende felt. 

- Tilføjet applikationsparameter til styring af om der må vises andre sælgeres ordre 

under visning af kundens ordre. 

 

6454 Udskriv ekspeditionsliste.  

- Som et alternativ til en plukseddel pr. lagernummer, kan der nu opsættes et 

brudnummer i afsnit 7010. Så vil alle lagernumre med samme brudnummer blive 

samlet, hvis der ikke brydes på andre ting. 

 

6581 Gentilsæt ordresæon på salgsordrer.  

- Nyt program som ud fra opsæt i afsnit 6660 Sæson-perioder tilsætter ordresæson 

på salgsordre. 

 

8244 Indlæsning af betalinger.  

- Nyt program til indlæsning af betaling informationer fra bl.a. Amazon og Paypal. 

 

8251 Kollektionsoversigt færdigvare.  

- Mulighed for at få faktureret antal med i summen af solgt. 

 

8342 Oversigt over modtagede webordre 

- Tilføjet mulighed for genudskrift af følgeseddel. 

                       

8543 Opsæt af automatisk dan katalog. 

- Tilføjet mulighed for en ny type katalog, "Alle varer uanset lager". 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6660 Sæson-perioder 

- Tilføjet regler for autotilsætning af ordresæson.  

 

7010 Lagernumre 

- Tilføjet brudnummer til plukseddel.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 4.6.01, ECO niveau 4.6.01 og Tekstil niveau 



4.5.02 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.  

 

Følgende udskrifter kan indlæres/flettes med standard i DocManager og designes: 

6945 Udskrift af færdigvarebeskrivelse.  

- Valutakode tilføjet i salgsoplysningshovedet. 

 

Vedligehold applikationsparametre 

 

6M01 CRM 

- Ved vis kundens ordre, skal der da vises alle sælgeres ordre. 

 

6593 Arbejd med ekspeditionsplaner 

- Default svar til "Kun ikke udskrevne". 

 

8251 Kollektionsoversigt færdigvare 

- Skal solgt være inkl. det fakturerede.  

 

8342 Oversigt over modtagede webord 

- Tilføjet applikationsnummer til udskrift og genudskrift af ekspeditionsseddel. 

 

 Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Råvarevedligehold. 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 


