
 
      

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 4.8.00 

Opdatering 72321 pr. 20.7.15 

      

Indhold  

   
6108 Mulighed for "gruppemail" på bruger *XXXXX. Mail angives i linjen. Rettelsen 

bruges i PDA, GH overvågning og crossdocking. Mulighed for kopiering af 
opsætning. 
 
Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning – køl, 
dørsensor og afkobling. 
 

6111 Mulighed for at geokodning ift. google accepterer "upræcise" adresser via 
opsætning. 
 

6116 Nye kolonner vises i F4 over varenumre. 
 

6161   Nye regler til vognkreditering: 900014-20. Regel 78->84 til fakturering.  
 
Ny "arttype" *CLLVOL: Tæller kun linjer med volume med. 
 
Tilbudssøgning. Ny parameter: Test på hovedregler altid. Mulighed for luk for 
redigering af andres tilbud. 

6181 Ved ændring af chartek genåbnes historiske ressource ikke mere. 
 
Mulighed for at finde start sted via trailernummer (finder så også trækker fra 
forrige chartek) 
 
Mulighed for autoindsæt af start dato/tid fra forrige charteks slut dato samt 
indsættelse af slut dato/tid fra charteks sidste leveringsdato. Det er 
parameterstyret og krav om udfyldte datoer skal være slået fra. 
 
Bibehold tastede steder uanset ændringer. Parameterstyret. 
 
 

6201/11 Mulighed for visning / registrering af agent kundenr. Agent kundenr kan også 
fødes via EDI. 
 
Bookinger med '%' i ordretype indgår ikke i visse summeringer – f.eks. ikke i 
6386, 7535 mm. 
 
Der vises advarsel, når "betydelige" felter rettes og der er faktura i status 2 
eller mere. Parameterstyret. 
 
Mulighed for "agent tekstkoder" i F5 billedet – styret af afsnit 6112. EDI 
mæssigt kan disse også modtages og afsendes i nye tags (AGENTTEXT og 
AGENTCODES). 
 
Ved luftfragt skal SCI koden udfyldes. 
Ved ændring af varelinje på intern booking opdateres ditto varelinje på 

   



originalen. Originalens antalsfelter gemmes og der bliver så efterfølgende vist 
et ikon, der fortæller, at varelinjen er rettet. Dette styres dog af appl. 6192. 
 
Ved angivelser af variabler på en intern booking, så skrives de samme 
variabler på originalen. 
 

6202/12 Visning af bookingnummer. 
 
EDI pr. chartek. Mulighed for angivelse af arrival dato til agenten. 
 

6251 Brugerstyring så "udvidet" faktureringsbillede kan låses helt. 
 
Vognkreditering: Km-sats kan nu regelstyres – dvs. med valg om fx 
fakturakode 901 eller 902 skal bruges ift. km-sats.  
 
Procent linjer viser nu procenten som heltal med decimaler: Dvs. før 0,05 er 
nu 5,00 ved vognkreditering 
 
Ameta. Mulighed for tilvalg eller fravalg af fakturakoder, der skal indgå i 
ameta. 
 
Mulighed for lås af fakturering pr. kunde i appl. 3111. Feltet K01A10 skal 
bruge i 3111 med værdien 1. 
 
Ved brug af bogføring af faktura, der mangler POD (parameterstyret), så 
bogføres disse i WAIT og med status 38. Via appl. 6251 og manuel POD log 
kan disse blive sendt til kunden og status ændres til 31. Ditto kan ske, når der 
kommer P-log fra arkivering af POD. Gælder også appl. 6551. 
 
Visning af varelinjer i fakturering via popup. 
 
Ny parameter mulighed: Brug afh.dato ved opslag i fragttabeller i stedet for 
fakturadato. 
 

6290 Mulighed for via mail afsendelse også at starte workflow, der kan bruges til 
opslag i activity stream. 
 

6381 Mulighed for at posteringstype altid følger konto jf. afsnit 1804 – også ved 
reservationer. 
 

6501 Mulighed for søgning på agent kundenr. 
 
Mulig for sum af ex. alfa 1 + 2 kolonner. "Lukket" ikon på charteque nr., når 
afsluttet. 
 

6521 Mulighed for at ændre i Routelogix post og by filer. Dvs. man kan rette i 
bynavne f.eks. og tilføje ekstra punkter, der så forsøges geokodet via google. 
 

6550 Intern afregning med mulighed for samtaksering via de "interne charteks". 
Dvs. via det chartek for den interne booking er disponeret på. 
  
Mulighed for "exitlogik" så zonesøgning kan overstyres til en speciel kodet 
håndtering. 
 
Mulighed for selektion på fra/til kundenummer og udskrift af bookingnr på 
listen. 
 

6551 Styring, så samlefaktura ikke medtager andre brugers status 2 fakturaer. 
 
Visning af chartek afdelinger, der indgår i de enkelte samlekoder. 
 



Mulighed for ekstra eumomskode. Opsættes som parm samt mulighed for at 
fakturadato sættes til dagsdato, når faktura med POD udskrives. 
 

6950 Ved statistik pr. fragtbetaler og bestemt kundenummer, hentes omsætning 
uanset, om kundenr er fragtbetaler eller efterfølgende betaler. 
 

7101 Rettet ift. kopiering og test på tal delen af nye vognnummer. 
 
Replikering af vognstamdata mellem firmaer udbygget med udrustning, 
kreditkort og bemærkninger. Sættes op i afsnit 6890/91. 
 
Mulighed for periodestyret vogntype. Dvs. i appl. 7101 kan man pr. bil angive 
vogntype gældende for bestemt periode og efterfølgende vil regnskaber kun 
udvælge ift. de perioder, der er gældende for bilen / vogntypen. 
 

7241 Mulighed for visning af dato/tid på notelinjer. 
 

7242 Ny applikation, hvorfra man kan vise emner. 
 

7275 Yderligere ændringer ift. unload. F.eks. autogenerering af statuskode og 
unload bemærkning. Visning af agent id. 
 
Ved rettelse/oprettelse af nye varelinjer så rettes automatisk igennem i hele 
"systemet" – dvs. både original booking og alle interne bookinger, der kommer 
fra originalen. I disponering / booking vises via tip gamle værdier på varelinjer 
/ ikon for dataændring. 
 
 

7310 Mulighed for periodestyret vogntype. Se appl. 7101. Samme mulighed findes i 
appl. 7305 og 7510. 
 

7534 Mulighed for at rette havnedatoer/refs på flere cht. ad gangen. 
 
Mulighed for visning af ressourcelinjer fra andre selskaber. Kun visning dog – 
ingen ændringer/redigeringer mm. Datamoduler skal dog tilpasses – se 
MDD120RD ! MDWDMST skal placeres i '0000'-lib.  
 
Cht.datoer i rekv. gemmes i stedet for  trafikansvarlige. 
 
Visning af 60 karakterer fra chartequeinfo. 
 

7535 Mulighed for start sted nye trækker (gatehouse) ved redigering af *NOTRK til 
korrekt trækker.  
 
Visning af afgangsdato i datokolonne (mdd202r2/r5) 
 
Bro/færge svar (popup) er nu inkl. færge afgangsdato. 
 
Mulighed for multiret datoer via option.  
 
Mulighed for fleksibel omdisponering og ændring af trækker via EDIT option.  
 
I chartek oversigt kan man skrive registreringsnumre i trækker/trailer og disse 
omformes automatisk til interne numre. 
 
Mulighed for, at logs på interne bookinger afspejles i PDA kolonne på original 
bookingen. Ved eksport: Gul = sendt til chauffør, orange = afhentet og blå = 
indscannet. Ved import: Gul sendt til chauffør, orange = udscannet og blå = 
leveret. 
 
Med tip vises opretter brugerid pr. booking (på vis chartequebilledet).  



 
Via fordisponering kan egne fragtbreve udskrives samlet (både eksport og 
import – samt i den rækkefølge, man har sorteret i).  
 
I charteque oversigt vises samlet indtægt på charteque. 
 
Forkalk medtager nu også "kreditnota modtages" bookinger.  
 
Styring om der skal autoopfriske i vis charteque når man har lavet 
bookingredigering. 
 
Mulighed for krav på visse felter inden frigiv – sat op i afsnit 6570. 
 
Via F13 i fordisp. udskrifter kan man angive beløb/valuta til chauffør instruks 
og man kan udskrive eget fragtbrev (hvis det er sat op til eget fragtbrev). 
 
Ved "masseudskrift" kan man nu udskrive over 100 egne fragtbreve adgangen 
incl. sortering på postnummer. 
 
Ved frigiv kan man nu angive terminal dato (klar dato). Denne kommer på nye 
bookings "terminal led" samt på originalens afg.dato. 
 

7538 Viser nu også opretter brugerid. 
 

9551 Ny parameter så info mm sættes XML mæssigt under fakturaniveau. 
FakturaEDI kan udtrække enkelt fakturaPDF og lave XML i niveauer 
 

9599 Mulighed for ekstra alfa til charteque TDW. 
  
      
      
EDI Ved modtagelse af EDI og medsendt mailadresse til labels, vil systemet 

automatisk kunne udskrives labels til valgte mail. 
 
Ved partiel opdatering er det muligt at "erstatte/addere" på samme booking i 
6201/11 via flere bookinger med samme reference i appl. 9226. Erstatning 
kan ske via opslag på mærkenummer, ellers adderes varelinje til bookingen.  
 
Det er også muligt pr. partner at ophæve partiel opdatering, så laves 
almindelig replace opdatering. Yderligere kan bookingkvittering ske pr. 
varelinje, som sendes 1 for 1. 
 
Partiel opdatering: Når deadline er sat til 9999 i afsnit 9215, så ingen 
yderligere 9215 tests. 
 

CMR Man kan nu udskrive ladeliste ved enkelt CMR ved mange varelinjer – skal 
sættes op. 

LABEL Tager adresse fra underafdeling i appl. 6192, hvis den er angivet der. 
 
Ny parameter – hent altid data fra original booking (bl.a. adresser). 
 
Boxnummer kan nu hentes fra afdeling '00' i afsnit 7536. 
 

Autofrigiv Det er nu muligt at en booking (web/edi/manuelt) automatisk bliver frigivet fra 
kundeafdeling til udførende afdeling. Bookingen bliver også dermed 
automatisk disponeret i kundeafdelingen og automatisk fordisponeret i 
udførende afdeling. 
Kræver opsætning. 
 

Crossdocking I scanner er der lavet en række nye muligheder.  
 



Ved scanning af stregkode og den er ok, så godkendes den med det samme 
uden ekstra ENTER. Fejl/afvigelser kan dog stadig registreres. 
 
Ved scanning af bookingnr, så sættes udskrift af labels i gang (ved 
indscanning kun). 
 
Start/slut af indscanning opdaterer dato/tider i appl. 7275 (nye felter pr. cht) 
 
Mulighed for at registrere afvigelser – dvs. ændring til f.eks. kolliantal. Ved 
styret via afsnit 7010 vil en registreret afvigelse automatisk opdatere 
bookingen og evt. tilhørende interne booking med rettelserne. 
 
Ved registrering af fejlkoder, kan man nu få en liste over mulige koder. 
 
Endelig nyt menupunkt, hvor man kan registrere fejlkoder på bagkant. 
 
Yderligere er der lavet ændringer, der primært omhandler scanning til shuttle 
og genindscanning af shuttle. 
 

WEB Mulighed for at upload af dokumenter logges i bookingloggen via opsætning i 
afsnit 7235 og parm. til appl. 6194. "Dok" feltet i booking bliver ved upload 
afkrydset automatisk. 
 
Det er muligt at sprogstyre up/download dokumenter via afsnit 6172. 
 
Fakturafrankatur bibeholdes, hvis angivet i skabelon. 
 
Hvis bruger ikke angiver en lev.adresse, så bruges modtager som lev.adresse. 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  
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Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  
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Systemtekniske specifikationer  

      
      
      
      

Med venlig hilsen  
EG A/S 

 


