
 
     

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 4.7.00 pr. 2.2.15 

Opdatering 71.431 

     

Indhold  

6103 I faktureringspalle kan man angive J/N som nu + D=Droppalle og 
B=Fakt/drop palle. Rettet dropfelte, så disse nu har ledetekster. 
 

6109 Ny mulighed for "Kun H-led" sendes til udskriften. Rettet til nogle kolonner til 
dropdown felter. Tilføjet SPCMMST som fil mulighed. 
 

6111 Vis google zoom kort via F14. 
 

6161 Registrering af kolliarter pr. fakturakode – dvs. hvilke varelinjer, der skal 
indgå i fakturakoden. Angivelse af "ej samtax. varelinjer". Udvidelse af 
dropdownfelter med ledetekster. 
 
Diverse nye regler – se afsnit 6161. 
 
Fejlrettelse i zonegrid- og kan ikke bruges, når der er antal over i priserne. 
 

6181 Mulighed for at systemet selv finder dagschtnummer via trækker nummer og 
parameter opsæt. 
 
Visning af trafik tekst. Valideringsmulighed på 2 "told felter". 
 
Mulighed for at tildele turnummer via TRÆKKER/CHT.DATO (metode 2). 
 
Mulighed for afdelingsstyret, om fiktiv trækker må angives.  
 
Mulighed for, at import leveringsterminal sætter terminalnummer på alle L-led 
(uden dannelse af led mm.). Parameterstyret. 
 

6201/6211 Visning med farve, om der findes F8 tekster til de forskellige kundenumre. 
 

6251 Visning af bruttovægt, visning af bruger1/bruger 2 og ændret af brugerid.  
 
Visning af samtax.records via option. 
 
Ny parameter i afsnit 6191: Brug kurstabel 0 ved fakturering i kundens egen 
valuta.  
 
Ved diverse fakturering parameterstyret, at "disp.oplysninger" ikke skal 
bruges ift. reverse charge. 
 
Ved beregning af faktura og der er opsat afrunding af beløb i appl. 6161, så 
bruges dette nu også ift. procent linjer. 
 
F4 i fakturakoder er ændret, så tekst pr. fakturakode nu kan tages fra f.eks. 
sprogkode 99. Dermed kan teksten på sprogkode 99 være en intern 
beskrivende tekst og på de almindelige sprogkoder kan teksten være neutral / 

  



kunderettet. Parameterstyret via appl. 6151. 
 

6290 Afvigelser kan nu også angives pr. chartek. 
 

6381 Flyt post: Fejl rettelse, så dimensioner hentes fra "rigtige" dim.record. 
 

6501 Søgning efter fakturabruger og fragtbrevsnummer. 
 

6521 RouteLogiX km skrives både i afstand 1 og afstand 2 felt. (Ved modtagelse af 
km fra Transics overskrives afstand 1 til Transics km). 
 

6550 Dropkreditering med samtaksering på fakturakode niveau. Appl. 6161. 
definition af "LDM logik". Appl. 6103: Default ldm til dropkreditering. 
Ved dannelse af dropkrediteringer og CHT samlekode, laves samlekode 
V+løbenr. 
 
Mulighed for stoptidspunkt som parameter til appl. 6650. 
 

6551 Flere DocManager komponenter. 
 
Ved udskrift af vognkreditering medsendes i totalen udregnet valutakurs og 
momsbeløb i firmavaluta.  
Mulighed for reverse charge tekst på vognkreditering. 
 
Bogføring af vognkreditering på egne biler kan nu få andre (kundekodet) 
valgfrie dimensioner ift. chartekposten.  
 
Fejl rettet fakturaudskrift – udvidet felter. 
 
Ved brug af kladde udskrift er det nu muligt at udskrive fakturaer uden 
tildeling af fakturanumre – dvs. som en fuldstændig kladde. Efterfølgende kan 
man så udskrive med fakturanumre inkl. autobogføring. Der er dog ingen 
kontrol ift. om en faktura har været på kladde først. 
 
Samlefakturadato kan sættes til dagsdato – parameterstyret.  
 
Mulighed for special fakturakode, der tricker tekstkoderne 110/111 
(varesalg/køb). Husk også ditto 210/211 i afsnit 1500. 

6583 Rettet, så denne kan køre i robotten. Styret af antal dage tilbage parameter. 
Mulighed for, at kun bookingspecifikke omkostninger medtages. 
 

6595 Fejlrettet mht. kolonne overskrifter 
 

6682 Mangler evt. workfil. Sendes med i denne opdatering. 
 

6917 Optimeret ift. udvælg på sælger og visning af uge nr. og trend indikator. 
 

7M31 Chaufførapp. henter evt. geokoder fra kunden i 6111. 
 

7241 Udvidet ift. salgspotentiale – nu med F4 funktion i tillæg og beskaffenhed, så 
der kan angives flere værdier.  
 
Derudover vises evt. stopsending på emne/kunden. 
 

7275 Mulighed for mere avanceret unload report incl. chartek header data, 
registrering/visning af unload kode, registrering/visning pr. stregkode. Send 
unload pr. chartek eller som IFTSTA unload pr. booking. Registrering af ekstra 
fejlkode, visning af registreret fejlkoder fra scanner. 
 
Ændring mht. afslutning og send af unload. 
 



Mulighed for at oprette ny import booking direkte på chartek.  
Mlighed for at tilføje import varelinjer. Begge dele som start på overtallig – 
booking/kolli.  
 
Brugerparameter: Lås linjer – ej rette terminallinjer. Ændret varelinje 
registrerings billeder. 
 

7282 Danner nu en  booking med afhentningsvarelinier. 
 
Ved oprettelse af booking fra lagerudlevering kræves ekstra ENTER i 
bookingbilledet, så alt bliver oprettet korrekt. 
 

7534 Nu kan man gemme en ressource bemærkning på ressource uden 
charteknummer. 
 
Det er muligt at selektere på med/uden klardato på ressourcer. 
 

7535 Ny appl. parameter til læsselosselisten, så internt vognnr. skrives i stedet for 
regnr. 
 
Mulighed for "vis kun fordisp.led".  
 
Mulighed for split eksport levering via nedskriv funktion. 
 
Færgetekster på chaufførinstruks gendannes nu automatisk, når man bruger 
F7 og teksten placeres på positionen efter færgen. 
 
Ved frigiv og der findes datoer på afhentningsled, så bruges datoen (og tid) 
fra leddet.  
 
På led, der endnu ikke er "done" mht. afhentet/leveret, vises ikon for 
"terminal", hvis leddet har H-log (HUB-logning).  
 
Ved afdisponering af led er check vedr. afdisponering af booking ændret, så 
hvis der f.eks. ikke er flere lev.led på bookingen, der er disponeret, så 
afdisponeres bookingen også uanset positionsnr.  
 
Ved ændring af trækker (via rediger option) kan man nu overskrive ressource 
bemærkning.  
 
Ved manglende geokodning af adresse, kan man nu hoppe direkte til appl. 
6111 mht. geokodning. 
 
Det er nu muligt pr. chartek og bil at forud registrere "variabler" (pr. 
fakturakode), der så kan medtages i efterfølgende automatisk vognkreditering 
via fast regel.  
 
Efter trækkerskifte kan man nu også udføre afdisponering. 
 

7538 Visning af trailer reg.no. 
 

9551 Flere tags fra kreditor (kunden). 
Mulighed for vedhæftning af faktura samlebilag (hentes i MS Arkiv). 
Parameter styret og styret pr. fakturamodtager. 

CMR UN nr. medsendes i stedet for ADRNAVN2, hvis varenummer ikke er benyttet. 
Bookingtekster med på CMR som instruks, når instruks ikke er tastet. 
Parameter opsætning til appl. 6202.  
 

EDI Der kan modtages 4 nye "agentfelter" gemmes blot i SPBXMST – bruges ved 
unload report. 
 



Ved booking send dannes 2 nye tag med fordisp.info og via parameter kan 
bookingref opdateres med fordisp.nummer. 
 

Fakturering Brug af faktura pallekoden i 6103 rettet, så værdien J og B giver samme 
resultat. 
 

Fragtbreve Flere komponenter til DocManager. 
 

Lager EDI Flere tags udgående. 
 

MS udkon-
tering 
 

Tester evt. manuelt angivne kontos dimensionskrav. 
 

Regler Regel 90002: Hvis Fra værdi er angivet og forskellig fra 1, så trækkes fra 
værdi fra total km 

RouteLogiX Rettelse vedr. geokodning fra 6111. 
 

SMS To nye tags: &ABMK og &LBMK. 
 

   

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  
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Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  
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Systemtekniske specifikationer  

     
     
     
     

Med venlig hilsen  
EG A/S 

 


