
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 4.8.01 

Opdatering 125083 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 4.8.01  

  

6M01 CRM  

- Der er tilføjet mulighed for at få vist en tekst eller ændret varenummer ud fra 

regler oprettet i 6583. 

 

6123 Vedl. af gyldige råvarefarver.  

- Der kan nu håndtere 1500 farver. 

 

6213 Overførsel af data til PRICAT.  

- Der kan nu sendes yderlige 10 priser, valuta/prisliste til disse styres i afsnit 6248. 

 

6235 Ændring af salgsordrer  

- Tilføjet udvælgelse på fra/til produktionsordre og linje. 

 

6304 Forespørgsel på kalkulation  

- Der kan nu kalkuleres kostpriser på flerstykspakninger (via FVAKSO).  

 

6401 Udskrift af dessin kalkulation.  

- Der kan nu kalkuleres kostpriser på flerstykspakninger (via FVAKSO).  

 

6567 Ordreregistrering  

- Der er tilføjet mulighed for at få vist en tekst eller ændret varenummer ud fra 

regler oprettet i 6583. 

 

6583 Færdigvare alt. vare og tekst (ny) 

- Ny applikation til vedligehold regler for ændring af varenummer og/eller visning af 

tekst. Reglerne benytte i 6565 og CRM. 

  

7555 Dan disponeringsforeslag  

- Begrænsning på kollektion, tema og produktgruppe tilføjet. 

 

8342 Oversigt over modtagede webordre  

- Felterne fakturadato, modtaget dato og modtaget igen dato er tilføjet til rekvisition. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6248 Udveksling vare/pris information (samhandelspartner)  

- Tilføjet 10 valuta/prislister for at kunne sende op til 10 ekstra priser. 

 

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 

- Kode for om kopiering af søgevarenummer skal undlades. 

 

6123 Vedl. af gyldige råvarefarver. 

- Mulighed for mere end 500 råvarerfarver. BEMÆRK: Ikke gennemført overalt. 

 

6304 Forkalkulation. 

- Skal der hentes varer fra sæt/sortimenter. (gøres kun ved eksakt str) 

 

6401 Udskrift af forkalkulation.  

- Skal der medtages varer fra FVAKSO.  

 

8439 Udskrift af restordreliste.  

- Skal en ordre der ikke er plukket og der ikke er noget i EKSORD udvælges.  

 

Nye/ændrede parameter (UWU) 

 Ændring 

6686 Mulighed for at vælge at der skal trigges et workflow ved skrivning af en 

linje. 
 

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


