
 

  

ASPECT4 Fashion 

Releaseniveau 5.7.01 

Opdatering 132014 

  

Indhold  

   

 Fashion opdatering 5.7.01  

  

 B2B  

- Mulighed for styring af rabat pr katalog. 

 

6M01 CRM  

- Tilføjet bruttopris på ordrelinjeoversigten. 

 

6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre  

- Begrænsning på produktionsordre status via appl. parametre.                                       

 

6238 Dannelse af nye kundesalgspriser  

- Tilføjet mulighed for at vælge interval af kundenumre. Hvis dette benyttes kopieres 

priserne til samme kunde.            

 

6309 Foresp. på råvarelager med behov  

- Pr. art styres det om farveteksten fra afsnit 6661 vises. Det styres fra 

applikationsparametrene.  

 

6374 Visning af plukketider  

- Mulighed for at undlade 3PL pluksedler. 

- Udvidet så der kan vælges om der skal vises antal stk, atanl pick eller tid i 

graferne. 

- Tilføjet dannet user, dato og klokkeslet i listen over pluksedler.  

 

6425 Udsk. p.-ordrer med råvarespecifikationer  

- Tilføjet detailtekster.  

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser.  

- Tilføjet følgende sorteringer indenfor ordrebekræftelsen: 

1. Produktgruppe/ordre/linje 

2. Ordre/hovedlinje/ordrelinje 

 

6428 Udskrift af udvalgte fakturaer  

- Tilføjet følgende sortering indenfor fakturaen: 

1. Flgsed/Ordre/hovedlinje/ordrelinje 

 

6518 Vedligehold af anskaffelsesordre  



- Styret af bruger/funktions-parameter er det nu muligt at vedligeholde underlinjer. 

 

6525 Import af varer  

- Tilføjet ny version af import af vare. Hvilken version der køres styres af 

applikationsparameter.  

 

 

6526 Vedligehold konverteringsregler (vareimport)  

- Mulighed for at oprettet konverteringsregler på leverandørniveau, styret af 

applikationsparameter.  

 

6565 Ordreregistrering  

- Netto apris tilføjet i oversigt over linjer. 

- Tilføjet mulighed for knapper til valg af betalingsmidler, til brug ved touchskærm.  

 

6599 Vedl. rabatsatser på varer (ny) 

- Nye rabat muligheder ud fra mange forskellige intervaller af felter f. eks. fra/til 

kunde, kundegruppe, varegruppe, produktgruppe, salgskanal og flere andre.  

 

6944 Udskrift af kollektionsark 

- Applikationsparameter til styring af om behovsberegnede vare skal undlades.                    

 

7231 Indtast bogføringsoplysninger 

- Tilføjet visning af rest antal fakturaer der skal behandles. 

         

7236 OCR behandling af kreditorfaktura 

- Mulighed for at styre at nogle filer ignoreres. Skal anvendes til at hoppe over 

generelle betingelser, logo og lignende.                           

 

7411 Udskrift af proformafaktura 

- Tilføjet ordrens leveringsadresse ved opsplitning pr. faktura.  

 

8415 Udskrift af kasselabels 

- Tilføjet 1. detailtekst fra p-ordren.  

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6183 Postnummerangivelse  

- Hvilket felt der benyttes som kaldenavnelinje, kan nu defineres for både debitor og 

kreditor, hvor det før var en værdi for begge. 

 

6219 Leverandør navn 

- Tilføjet leverandørnummer. 

- Faste felt 1 og 2 værdier til varenummer oprettelse i forbindelse med import af 

vare. 

- Indikation af om der arbejdes med vandrette str. eller der kun benyttes 1 str. 

 

6269 Kundenr vedr. webshoppen 

- Tilføjet kode for om der benyttes masket bynavn. 

 

7133 Politikker for kreditor fakturagodkendelse 

- Kode for om omkostninger posteres i firma valuta eller i kreditors valuta. 



- Mulighed for at forregistrer omkostninger, så de bogføres sammen med 

forregistreringen af fakturaen. 

 

7250 Butikker, betalingsmidler 

- Tilføjet billednavn og alias så valget af betalingsmidlet kan foretages via en knap, 

til brug ved touch skærme. 

  

7352 Butikker: ASPECT4 Klient baseret kasse - parametre    

- Default katalog til styring af hvilke vare der skal kunne vælges i ordreregistreringen 

via billeder, til brug ved touch skærm. 

 

7352 Butikker: ASPECT4 Klient baseret kasse - parametre    

- Default katalog til styring af hvilke vare der skal kunne vælges i ordreregistreringen 

via billeder, til brug ved touch skærm. 

 

8042 Varekataloger  

- Tilføjet mulighed for at sætte en rabatsats på det enkelte katalog. Kun gældende 

for B2B. 

 

8043 Grænse for ny forsendelsesbetingelse. B2B   

- Forsendelsesbetingelse på B2B ordre kan nu også skiftes styret af antal. 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

  

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

  

  
Opdateringen forudsætter, at Foundation niveau 5.7.01, Finance niveau 5.7.01 og Fashion 

niveau 5.6.01 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 

 

6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre  

- Tilføjet fra/til status. 

 

6309 Foresp. på råvarelager med behov  

- Pr. art styres det om farveteksten fra afsnit 6661 vises. 



 

6374 Visning af plukketider  

- Mulighed for at undlade 3PL pluksedler. 

- Target type udvidet så man kan vælge om graferne skal vise antal stk, antal pick 

eller timer.  

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser.  

- Tilføjet følgende sorteringer indenfor ordrebekræftelsen: 

1. Produktgruppe/ordre/linje 

2. Ordre/hovedlinje/ordrelinje 

 

6428 Udskrift af udvalgte fakturaer  

- Tilføjet følgende sortering indenfor fakturaen: 

1. Flgsed/Ordre/hovedlinje/ordrelinje 

 

6525 Import af varer  

- Ny version af vareimport tilføjet. Via 6625. 

- Default oprindelsesland til varen ved ny version af vareimport. 

- Valuta og prislste til salgspris ved ny version af vareimport. 

 

6526 Vedligehold konverteringsregler (vareimport)  

- Kode for om regler oprettes pr. leverandør. 

 

6625 Import af vareinformationer. (ny) 

- Søgeliste til butikker. 

 

6944 Udskrift af kollektionsark 

- Mulighed for kun at medtage varer som behoveberegnes. 

 

7231 Indtast bogføringsoplysninger  

- Skal bilagsnummer kunne indtastes. 

- Skal der undlades test af momsbeløb.  

 

8221 Plukning  

- Styring af maximum antal labels.  

 

8244 Indlæsning af betalinger  

- Maximum tilladt difference.  

 

8519 Multipluk  

- Styring af maximum antal labels.  

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

6518 Vedligehold af anskaffelsesordre  

- Må underlinjenummer vedligeholdes. 

 

7137 Kontering for et bilag  

- Kode for om der ved visning af faktura skal vises automatisk i 7232. Giver 

mulighed for at få fakturaen vist på separat fane. 

 

7231 Indtast bogføringsoplysninger  



- Skal programmet undlade nedlukning af 7232 (Visning af pdf) når der lukkes ned, 

sættes hvis man ønsker at vise fakturaer i 7232 fra f.eks. 7137 også.  

 

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*****): 

UTA8041     

UTB6M04     

UTC6M51     

UTK6M01 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 


