
 

  

ASPECT4 Tekstil 
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Opdatering 130705 

  

Indhold  

   

 Tekstil opdatering 5.6.01  

  

 B2B  

- Der er nu mulighed for kataloger i 2 niveauer (hoved- og underkatalog) i B2B. 
- Farvebillede kan følge cursorens placering i antalsfelterne i B2B. 

- Mulig leveringstermin vises nu i B2B ved 0 på lager, hvis varen er på A-ordre. 

- Lagerantal vises nu i B2B, med maxangivelse (fx +10). 

- Leveringsinfo kommer tidligere (når der lægges i kurven) i dialogen i B2B 

(udsolgt/senere levering). 

- Pris på varen vises nu i oversigtskataloget. 

- Mulighed for at komme tilbage til (under)katalog i B2B via returknap. 

 

Kontakt jeres konsulent for at komme i gang med alle disse nye features i B2B. 

 

6M01 CRM  

- Mulighed for visning af vejledende udsalgspris i antalsindtastning. 

- Parameter til styring af om der skal returneres til de fremfundne varer eller til 

indtastning af varenummer efter godkendelse af antal. 

- Mulighed for visning af lagertal pr. dags dato. 

 

6375 Lagerforespørgsel  

- Tilføjet genbestillingstype. 

 

6586 Vedl. standard tekster (6518)  

- Ny applikation til vedligehold af standard tekster til anskaffelsesordre. 

 

6682 Bogføring af fakturaer.  

- Tilføjet mulighed for at have varenummer felt1 som dimension.  

 

6945 Udskrift af færdigvarebeskrivelse.  

- Tilføjet total antal sortimenter og total antal af undervaren pr. str. i 

sortimentsbånd.  

 

7178 Kontrol program lagerdifference.  

- Styret af applikationsparameter kan lagerreguleringskoden gøres fast så der ikke 

spørges for hver linje.  

 

7231 Nyt modul til godkendelse af kreditorfakturaer. (Kræver brugernøgle) 

- Modtagelse af kreditorfakturaer via mail. 



- Automatisk OCR behandling af de modtagne grafik filer (PDF, BMP, JPEG, PNG, GIF 

og TIFF) 

- Default konteringsregler styret fra kreditor. 

- Default godkendelseshieraki styret fra kreditor. 

- Visning af de modtagne filer direkte i ASPECT4. 

- Mulighed for relaterede dokumenter (pakkelister, fragtdokumenter, kreditnotaer, 

tolddokumenter og lignende). Der kan anvendes alle filtyper. 

- Fritekst søgning i ALLE OCR behandlede fakturaer. 

- ASPECT4 workflow til håndtering af godkendelse. 

- Mulighed for afløftning af moms via omkostningskonti eller via postering af 

momsbeløbet. 

- Autoritetsstyring så brugeren kun kan se egne bilag og evt. andre brugeres bilag. 

- Visning af kreditorfakturaen fra både kreditor post spørge (333x) og fra 

finanstransaktionerne (133x). 

- Splitning af postering i forbindelse med tilpasning af konteringen. 

- Mulighed for, fra workflowet at delegere opgaven til andre brugere. 

- Logning af handlinger i ASPECT4 Activity Stream hvilket gør at man kan følge 

bilaget fra det kom ind som mail og indtil det er udkonteret og klar til betaling. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6141 Henvisningsprisliste 

- Mulighed for at indtaste en procentsats som så gør at prisen reguleres med denne 

procentsats. Det giver mulighed for at lave en pris som er 10% under standard 

prisen uden at oprette alle priserne. 

 

6269 Kundenr vedr. webshoppen 

- Kode som gør at der kan benyttes ordresæson 2 fra afsnit 6663. 

 

8041 Politikker for B2B 

- Skal der vises lagerantal i indtastningsfeltet indtil der indtastes et antal. 

- Hvad er det maksimum lagerantal der skal vises. F.eks hvis der indtastes 10, vises 

10+ hvis der er over 10 på lager. 

- Skal der vises priser i kataloget, hvis der er str. afhængige priser viser interval. 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

  

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

  

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 5.6.01, ECO niveau 5.6.01 og Tekstil niveau 

5.5.01 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 

- Kode for om vejledende udsalgspris skal vises sammen med salgsprisen i 

antalsbilledet. 

- Kode for om der skal returneres til oversigten over fundne varer eller til 

indtastningen af varenummer efter dannelse af en ordrelinje. 

- Skal lagertal vises pr. dags dato. 

 

6946 Udskrift af opmålinger 

- Tilføjet formularnavn til vareudskrift som gør det muligt at inkluderer en 6945 

udskrift som udskrives sammen med 6946 udskriften. 

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

7178 Kontrol program lagerdifference 

- Kode for at årsagskoden skal være fast så der ikke spørges på den for hver record. 

 

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*****): 

UTB6M04  

UTA6M05   

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 

 


