
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.7.01 

Opdatering 124380 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.7.01  

  

6M01 CRM  

- Antallet af felter på debitoren der kan benyttes til sælgernummer er udvidet. Se 

beskrivelsen af afsnit 6666. 

- Ved visning af kunden sordre, vises nu også ordre som er på følgeseddel, disse kan 

dog ikke editeres/slettes. 

 

6P07 iPDM  

- Mulighed for at styrer om der dannes EAN numre når varen oprettes eller når der 

ændres status på salgsoplysninger. 

  

6141 Vedl. flexfelter pr. database  

- Mulighed for at vælge om et flexfelt skal undlades ved kopiering af færdigvarer. 

 

6213 Overførsel af data til PRICAT  

- Der kan nu via afsnit 6248 styres hvor mange records der max. skal være i det 

enkelte dokument. 

 

6254 Udskrift af følgesedler fra ordre.  

- Tilføjet nye kode for sortering: "6 = Sortnr.,lokation, vare, ordre, lin". 

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser.  

- Salgskanal udskrives i hovedet. 

 

6454 Udskriv ekspeditionsliste.  

- Tilføjet nye kode for sortering: "6 = Sortnr.,lokation, vare, ordre, lin". 

 

6515 Udv. følgesedler til fakturering.  

- Mulighed for at styre om der slettes batchpluk labels ved slet af ordrelinjer. 

 

6567 Arbejd med ordrelinier pr. salgsordre.  

- Ny kode for "Skal leveringstermin default sættes " tilføjet. Kode "3" leveringstermin 

sættes default fra varen og nulstilles for hver linje. 

- Ny funktion til at spørge efter pris/rabat.  

 

6579 Automatisk tilsætning af billeder.  

- Der kan nu også tilsættes ud fra masker. 

 

6906 Udskrift af salgsmapper.  

- Styring af om inaktive farver skal udskrives. 



 

6946 Udskrift af opmålinger.  

- Skal målskema flyttes til venstre på papiret så ugyldige størrelser/sorttimenter 

fjernes. Gør at der ikke opstår tomme pladser hvis de første str. ikke er gyldige.  

 

6949 Udskrift af etiketter.  

- Hvis default formularsæt sættes til *USER vil det blive til aktiv userID. 

- Mulighed for at få lavet labels med f.eks. en label pr. 20 styk. Styret af afsnit 6138. 

 

7178 Kontrol program lagerdifference.  

- Tilføjet lagernummer i rekvisitionen. 

 

7181 Vedligeh. returnota linier.    

- Tilføjet styring af om kundens årsag sættes ved oprettelse eller først ved afgjort.              

 

8105 Vedligehold toldpositioner.    

- Tilføjet certifikatkoder og numre.        

 

8120 Optælling af plukkelager.    

- Mulighed for at tælle en vare som ikke før har været på lagret.  

 

8232 Disponeringskørsel sæsonvarer.    

- Mulighed for sekmentering via mærkefeltet.  

 

8236 Beregn mulig lev. af salgsordre.    

- Ved fast allokering vil der kun blive allokeret fra den valfgte anskaffelsesordre.  

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6138 Vaskeinstruktion label numre. 

- Mulighed for at få lavet labels med f.eks. en label pr. 20 styk.  

 

6222 Landeoplysninger. 

- Alternativ landekode til brug ved factoring.  

 

6248 Udveksling vare/pris information. 

- Mulighed for at opsætte et max antal varer pr. dokument.  

 

6274 Visning af dokumenter fra Multiarkiv. (ny) 

- Opsæt til visning af dokumenter fra Multiarkiv i browser.  

 

7010 Lagernumre  

- Tilføjet valutakode til special pris.  

 

8131/8132 Politikker for disponering 

- Tilføjet mulighed for sekmentering på omærke.  

 

8149 Shipping roller (ny) 

- Indeholder de mulige roller der kan benyttes på shipping.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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



  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 4.7.01, ECO niveau 4.7.01 og Tekstil niveau 

4.6.01 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 

 

6P07 iPDM 

- Mulighed for at styrer om råvarefarver i stykliste markeres med farve for om de 

findes. 

- Kode for om der skal dannes EAN numre ved oprettelse af varen ellr når den ændre 

status. 

 

6454 Udskriv ekspeditionsliste. 

- Tilføjet nye kode for sortering: "6 = Sortnr.,lokation, vare, ordre, lin". 

 

6515 Udv. følgesedler til fakturering. 

- Tilføjet kode for om der skal slettes batchpluklabels ved sletning af en linje eller om 

der skal meldes fejl. 

 

6567 Arbejd med ordrelinier pr. salgsordre. 

- Ny kode for "Skal leveringstermin default sættes " tilføjet. Kode "3" leveringstermin 

sættes default fra varen og nulstilles for hver linje. 

 

6579 Automatisk tilsætning af billeder. 

- Tilføjet mulighed for at danne filnavnet ud fra en maske. 

 

6906 Udskrift af salgsmapper. 

- Tilføjet mulighed for at styrer om inaktive farver skal udskrives. 

 

6946 Udskrift af opmålinger. 

- Skal målskema flyttes til venstre på papiret så ugyldige størrelser/sorttimenter 

fjernes. Gør at der ikke opstår tomme pladser hvis de første str. ikke er gyldige.  

 

7181 Vedligehold returnota linier. 

- Kode for om vores årsag skal sættes ud fra kundens årsag allerede ved oprettelse 

af linjen. 

 

7278 Send indkøbsordrer til 3pl. 

- Skal der dannes et dokument pr. ordre. 

 

8120 Optælling af plukkelager. 

- Tilføjet kode for om det skal være muligt at tælle en vare som aldrig har været 

registreret på lagret. f.eks. returvare som ikke er solgt fra denne butik.  



 

8342 Oversigt over modtagede webordre. 

- Salgskanal og betalingstype til brug ved oprettelse af forudbetaling ud fra 

webordren.  

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

7178 Kontrol program lagerdifference 

- Tilføjet årsagskode til lagerregulering. 

 

Nye/ændrede parameter (UWU) 

 Ændring 

8106 Opsæt af 10 shippingfelter til certifikatnumre og 10 shippingfelter til 

certifikatikoder. 

8P48 Der kan nu opsættes op til 5 roller så den enkelte bruger kan have flere 

roller i shipping. 
 

 Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Tekstil basis. 

- Shipping. 

- B2B Picturetransfer. 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 


