
 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 5.3.01 

Opdatering 126712 

Indhold  
   

 Tekstil opdatering 5.3.01  

 B2B  

- Nu er der ingen forskel mellem B2A og B2B ved behandling af lagerfarve (rød, grøn, 

gul).                                                        

- Der vises priser / rabatter / leveringsterminer også for B2B i kurven.   

 

B2C  

- Kode i afsnit 6269 for om der tilsættes standard pris og om den modtagede pris skal 

gemmes.  

- Ordresæson kan nu også modtages. 

 

6M01 CRM  

- Nu kan der kopieres ordre.  

- Der kan nu laves statestik for den aktive ordre. Dette opsættes på den enkelte 

statestik i applikation 7204.  

 

6M06 Kopiering af ordre  

- Ny app.  

 

6M21 Plukning  

- Ny app.  

 

6M50 Konsignationssalg  

- Styret af afsnit 7156 laves konsignation eller direkte nedskrivning af lageret.                                    

 

6P07 iPDM  

- Der er nu lavet mulighed for at man kan oprette op til 20 farver i et billede. Dette 

aktiveres i salgsoplysninger via menupunktet Rediger -> Opret farver. 

 

6107 Vedligehold af færdigvarebeskrivelse 

- Tilføjet mulighed for kopiering af vare.  

 

6504 Arbejd med kreditmax overskridelse 

- I listen over kunder er der tilføjet en markering for om der findes tekster på kunden. 

 

6565 Ordreregistrering 

- Ved tilsættelse af default leveringstermin er der tilføjet en ny kode (4) som gør at 

levering sættes til indeværende uge og hvis den overstyres sættes den igen til 

indeværende uge på næste linje. I modsætning til den eksisterende kode (1) hvor 

den ved overstyriong hænger til næste linje. 

 



7204 Vedligeholde af statistikopsæt 

- Der kan nu oprettes statestik som kun gælder for den aktive ordre i CRM ved at 

vælge periode type ordre 

- Tilføjet ny opdelingstype: Produkt-/varegruppe.  

 

8241 Capture penge 

- Tilføjet integration E-Pay. 

 

8314 Vis kasse til flyt til pluk 

- Styret af applikationsparameter kan der nu vises pallenummer i lev. kassenummer. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6222 Landeoplysninger 

- Her er tilføjet mulighed for at opsætte et kundenummer til blokordre på landet. Ved 

fremfinding/check på blokordre forsøges der på dette kundenummer hvis der ikke 

findes en blokordre på den aktiv kunde eller dennes kædehoved.  

 

6269 Kundenr vedr. webshoppen 

- Tilføjet mulighed for at få tilsat standard pris.  

- Tilføjet kode for at den oprindelige modtagede pris skal gemmes. Hvis dette vælges 

gemmes den modtagede pris i FE6602 i ORDLINT1. 

 

6660 Sæson-perioder 

- Tilføjet mulighed for at fremskyde første levering så ordre til indeværende uge ikke 

tildeles ordresæsonen, selv om levering er inden for afgrænsning 

 

7156 Butikker, konsignationsafregning 

- Ved salg fra butikken kan det nu vælges at nedskrive lagret uden at lave 

konsignation. 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 5.3.01, ECO niveau 5.3.01 og Tekstil niveau 

5.2.01 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 

 

6M01 CRM 

- Ved kopiering af ordre skal der så: 

1. tilsættes nye stamoplysninger. 



2. tilsættes nye priser. 

3. dannes besøgsrapport. 

 

6M06 Kopiering af ordre 

- Ny app. 

 

6M21 Plukning 

- Ny app. 

 

6M50 Konsignationssalg 

- Årsagskode til lagertransaktion ved direkte nedskrivning af lager. 

 

6P07 iPDM 

- Skal billeder undlades ved kopiering af vare. 

 

6107 Vedligehold af færdigvarebeskrivelse 

- Ved kopiering af vare hvad skal da kopieres:  

1. Uden salgspriser. 

2. Stykliste.  

3. Farvetabel.  

4. Målskema.  

5. Seneste opmåling.  

6. Vaskeinstruktion.  

7. Kalkulation.  

8. Pakkeinstruktion.  

9. Kostpriser. 

 

6504 Arbejd med kreditmax overskridelse 

- Applikation til udskrift af ekspeditionssedler. 

 

6567 Arbejd med ordrelinier pr. salg 

- Ved tilsættelse af default leveringstermin er der tilføjet en ny kode (4) som gør at 

levering sættes til indeværende uge og hvis den overstyres sættes den igen til 

indeværende uge på næste linje. I modsætning til den eksisterende kode (1) hvor 

den ved overstyriong hænger til næste linje. 

 

8314 Vis kasse til flyt til pluk 

- Vis pallenummer i lev.kassenummer.  

 

Der er lavet ændringer i følgende tekstmembers og hvis disse er kopieret til andre 

sprog (sprog 01, 02, 03 o.s.v.), skal disse kopier opdateres med de nye tekster. 

Opdateringen laves med applikation 0105. Følgende tekstmembers er ændret 

(UT*****): 

UTA6M06    

UTB6M04    

UTC6M01    

UTF6M01    

UTH6M01 

UTK6M01  

 

 Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

- Råvarevedligehold. 



- Billedoverførsel.  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 


