
 

  

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 5.5.01 

Opdatering 128281 

  

Indhold  

   

 Tekstil opdatering 5.5.01  

  

 B2C 

- Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme 

linje. 

 

6M01 CRM  

- I fordelingsbilledet er knapperne i bunden af skærmen ændret til at være gemt 

under en knap. Så de forskellige valg vil blive vist i en popupmenu, ved aktivering af 

knappen. 

- Via applikationsparametre kan det vælges at sidste linjes antalsfordelign skal vises 

som en af de antalsfordelinger der kan vælges. 

- Udvidelser i forbindelse med besøgsrapport: 

1. Via oversigten over kunder kan man nu få vist en oversigt over alle 

sælgerenes besøgsrapporter. 

2. Via den enkelte kunde kan man få vist en oversigt over besøgsrapporter på 

den aktive sælger/kunde. 

3. I vedligehold af besøgsrapporter er tilføjet opfølgningstekst, dato for næste 

opfølgning og markering for om opfølgningen er afsluttet. 

 

6M07 Oversigt over besøgsrapporter  

- Ny app. Oversigt over besøgsrapporter for den enkelte sælger. 

 

6M11 Besøgsrapporter på sælgere  

- Ny app. Oversigt over besøgsrapporter for alle sælgere. 

  

6M22 Tilknyt vare til plukkelokation.  

- Ny app. App. versionen af 8117. 

 

6107 Vedl. af færdigvarebeskrivelse.  

- Tilføjet vedligehold af kollektion. 

 

6254 Udskrift af følgesedler fra ordre.  

- Ny mulighed for hvilken lagerværdi der skal testes mod: Fysisk lager minus det der 

er ude på følgesedler/under fakturering. Dog ikke højere end værdien fra CDC. 

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser.  

- Ordrebekræftelsen kan nu lagres og vises som pdf via link i infoboards. 



- Tilføjet fragt og gebyr fra ordrehovedet. 

 

6454 Udskrift af plukkeseddel.  

- Tilføjet udskrift af lagerantal fra FVALAGT1. 

- Der er lavet 2 datomoduler til brug i robotten.  

1. Et der sætter fra leveringstermin til 0 og til leveringstermin til indeværende 

uge. 

2. Et der sætter fra/til leveingstermin til indeværende uge + 1 (næste uge). 

 

6461 Udskrift og dannelse af Intrastat.  

- Der er nu også mulighed for at overfører via IDEP.web. Filen der skal overføres 

dannes i ***DTA/Koncern/Firma/INTRASTAT. 

 

6518 Vedl. af anskaffelsesordre.  

- Ved splitning af salgsordrelinje er der på skærmen tilføjet en senest levering som vil 

blive brugt på den nye linje. 

 

6565 Salgsordreregistrering         

- Ny kode for om leveringstermin default skal være indeværende uge er tilføjet i 

afsnit 6002.         

 

6584 Valg partinummer.  

- Ny applikation. 

 

6912 Udskrift igangværende antal.  

- Tilføjet total pris i udskriften. 

 

6931 Udskrift af prisafgivelsesrapport.  

- Tilføjet fra/til dato i rekvisitionen. 

 

7277 Send vareoplysninger til 3pl.  

- Nu kan det styres af applikationsparameter hvor mange vare der sendes i hver fil. 

 

7278 Send indkøbsordrer til 3pl.  

- Tilføjet leverandørnavn 1-5 og varetekst. 

 

7877 Send plukseddel til 3pl.  

- Tilføjet by og postnummer fra fakturaadresse i HEADER og færdigvaretekst og 

OMÆRK i DETAIL.      

 

8221 Plukning.  

- Tilføjet kode for om der skal foretages test på forfalden saldo. 

 

8401 Udfør indfortoldning.  

- Styret af afsnit 8001 kan der benyttes dagskurs.  

 

8412 Udskrift af kasseindholdslabel.  

- Tilføjet referencetekst på kasseindholdslabel.  

 

8523 Beregning af flyt helkolli.  

- Ny applikation.   

 

 



Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6002 Salgskanal - tekster. 

- Skal varens default leveringstermin benyttes ved webordre. (EA6183RA). 

- Skal leveringsterminen default sættes til indeværende uge hvis dette er tilladt i 

forhold til varens leveringsperiode. 

 

6272 Prioritering af billeder. 

- Tilføjet mulighed for at prioriterer mellem flere billeder fra FVAIMGT1. 

 

6276 Visning af dokumenter fra Multiarkiv 2. 

- Nyt afsnit. 

  

6636 Kunde/produktgruppeafhængig rabat. 

- Nyt afsnit. 

 

7010 Lagernumre. 

- Lagertrasnsaktionsårsagskode til auto flytning i forbindelse med fakturering. 

 

8001 Opsæt til toldlager. 

- Anvendes dagskurs til kursomregning.  

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

  

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

  

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 5.5.01, ECO niveau 5.5.01 og Tekstil niveau 

5.4.01 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 

- Mulighed for at få antalsfordeling fra sidste linje på ordren vist som en af de mulige 

antalkombinationer i antalsindtastningen. 

- Vis advarsel ved overstyring af disponibel lager hvor det er tilladt for sælgeren. 

- Undlad advarsel hvis samme vare optræder flere gange på samme ordre. 



 

6M22 Tilknyt vare til plukkelokation 

- Ny applikation.  

 

6M51 Status og retur 

- Styring af om der benyttes Linea Pro scanner.  

 

6254 Udskrift af følgesedler fra ordre. 

- Ny mulighed for hvilken lagerværdi der skal testes mod: Fysisk lager minus det der 

er ude på følgesedler/under fakturering. Dog ikke højere end værdien fra CDC. 

 

6375 Lagerforespørgsel. 

- Skal lagerantal tage højde for genbestillingstid. 

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser. 

- Antal billeder der skal printes pr. række 1-5.  

- Skal billeder printes pr. farve. 

 

7277 Send vareoplysninger til 3pl. 

- Det er nu muligt at styrer via applikationsparameter hvor mange varer der skal ud i 

hver fil.  

 

8221 Plukning. 

- Tilføjet kode for om der skal foretages test på forfalden saldo. 

 

8228 Manuelle forsendelseskasser. 

- Applikationsnummer til returlabelse tilføjet. Default er 7180. 

 

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*****): 

UTA6M01   

UTB6M01   

UTC6M01   

UTE6M01  

UTA6M07   

UTA6M11   

UTA6M22   

UTA6M50   

UTB6M51 

UTB6426 

UTJ6426 

UTA8412   

 

 Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 



 

 


