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I

00504453

ABC statistik
Løsning
ABC statistikken giver overblik over hvilke dokumenter der behandles hver dag.
Statistikken starter fra den dag 5.3.01 installeres. Data opsamles hver gang et dokument dannes og
statistikdata slettes ikke, selvom ABCdokumentet slettes.
Der samles statistik på dokumenter, destinationer, partner og indgående profiler.
Statistikken kaldes ved at indtaste ABCSTAT. Den viser alle de dokumenter, der er behandlet det
indeværende år. Den enkelte record viser hvor mange der er behandlet i dag, for denne måned og
for hele året. Der kan klikkes på infoboards, som viser et overblik over pr. dag den sidste uge og pr.
måned. Den giver også et overblik om nogle af dokumenterne har været i fejl.
Et ABCdokument giver ikke altid mening for en slutbruger, derfor kan man i ABC på dokumentet
vælge kategori. Kategori oprettes i afsnit 0AB1. Derved kan man markere flere dokumenter med
samme kategori.
Via klik på dokument opsæt kan man se hvilke kategorier de forskellige ABCdokumenter har.
For at se statistik pr. kategori skal man skrive ABCSTATCAT. Hvis et ABCdokument ikke har en
kategori, vises ABCdokument navnet i stedet for.

0X70
I

ABC drift
00442335

Modtagelseslog
Løsning
Ved kald af appl 0654 modtagelse gemmes information om udførelsen i en tabel. Den vil stadigvæk
sende en mail ved fejl (ifølge opsættet i EEM).
Under import/export er der kommet en gren mere med modtagelsesloggen. Her kan man hurtig få et
overblik over, hvorfor kaldet af appl. 0654 ikke hentede nogle filer.

Drift
I

Drift
00496733

Ved modtagelse af FTPfiler blev alle filer ikke gemt i blob
Løsning
Hvis der benyttes Clob/blob (opsæt i systemoplysninger til ABC'en), var det kun den sidste fil, der
blev gemt i blob'en, resten blev liggende på IFS'en, når filerne hentes via FTP. Dette er nu rettet.

Stamdata
I

00442193

Stamdata
Dokumenter i grupper
Løsning
Via appl. 0110 'Vedligehold autorisationer' kan det styres, om man vil se dokumenterne som normalt
eller om dokumenter opdeles pr. gruppe, hvorved man hurtigere kan få et overblik over
dokumenterne.
På ABCdokument vælges gruppen. Grupperne oprettes i afsnit 0ABC. Der medsendes en standard.
Hvis der ønskes visning som gruppe, vises alle de dokumenter der ingen grupper har tildelt under
standard.
Rettigheder: Det er muligt at give adgang til kun en gruppe. I appl. 0110 'Vedligehold autorisationer'
indtastes den gruppe brugeren må se.
Ved klik på dokumentopsæt vil alle dokumenterne vises, samt hvilken gruppe de er tilknyttet.
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00442224

Rettigheder i ABC
Løsning
Rettighederne til ABC er ændret. Fremover styres dette via appl. 0110 'Vedligehold autorisationer ' til
ABC. Der kan styres på de 5 grene: partner, dokument, konverteringstabel, EDIFACT og
systemoplysninger. Det er muligt at styre om man må se, oprette og/eller slette.
Funktionsgruppen EG1 bliver udsendt med rettigheder til alt. Der skal oprettes rettigheder i appl. 110
til ABC for bruger/funktionsgrupper der ikke har funktionsgruppen EG1.

I

00485103

Berigelsen skal læse i vap'en
Løsning
Ved VAP læser berigelsen nu det rigtige sted.

I

00496692

Basisoplysninger kan nu oprettes
Løsning
Ved højre klik på systemoplysninger er det nu muligt at oprette basisoplysninger.

I

00496710

Relation kun på koncern
Løsning
Det er nu muligt at oprette en relation kun på koncern niveau.

I

00499337

Ej test stien ved C:
Løsning
Hvis der står : i stien på profilen, vil stien ikke ændres når er gemmes.

I

00499706

Active MQ
Løsning
Ny destinations type der kan afsende til en ActiveMQ. Det samtidig også blevet mulig at modtage fra
en ActiveMQ.

I

00503057

UTS på profilen
Løsning
I forbindelse med modtagelse af leverandørfaktura, kan der nu behandles UBL utilitystatements også
kaldet UTS dokumenter. Via ABC profilen kan der indtastes arbejdssti, hvor filer gemmes indtil alle
bilag er modtaget og 3 stylesheets der anvendes ved konvertering til pdf.

I

00504454

Filer gemmes på /aspect4temp
Løsning
Da spejling ikke kan følge med, er det ændret hvor filer, der skal afsendes via DocManager
gemmes.
Fremover gemmes disse under /aspect4temp/evt. vap/DocManager eller ftp. Dette sker kun hvis der
ingen overstyring er på opsættet i dag.
Der skal evt. gives rettigheder til disse foldere til DocManager brugeren.

Stamdata EDI
I
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Løsning
Ved oprettelse af EDIaftale fra dokumentet, dumpede programmet, dette er nu rettet.

I

00499313

EDI bibliotek til modtagelse
Løsning
Ved modtagelse af EDI via ABCprofilen er det nu muligt at indtaste et bibliotek, hvor EDIfilerne skal
gemmes. Hvis denne ikke er udfyldt, benyttes biblioteket fra systemoplysningerne.
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