
 

  

ASPECT4 Fashion 

Releaseniveau 5.8.01 

Opdatering 133411 

  

Indhold  

   

 Fashion opdatering 5.8.01  

  

 B2B  

- Styring af om der vises rabat markering ved varen kan nu ske via afsnit 8041. 

 

6103 Vedligehold af gyldige farver  

- Kollektion kan nu også vedligeholdes på farveniveau. 

 

7231 Indtast bogføringsoplysninger  

- Tilføjet mulighed for dannelse af intrastat. 

 

7411 Udskrift af proformafaktura.  

- Styring af om CVR nummer tages fra delreg (afsnit 20) eller fra virksomhedens 

CVR. 

 

8251 Kollektionsoversigt.  

- Der kan nu også udvælges på kollektion på farveniveau. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6187 Tema  

- Der læses og valideres nu også mod temaer med blank kollektion. 

 

7133 Politikker for kreditor fakturagodkendelse  

- Tilføjet mulighed for at vedligeholde informationer til intrastat. 

 

8041 Politikker for B2B  

- Styring af om der vises rød rabat markering ved varen. 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

  

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

  

  
Opdateringen forudsætter, at Foundation niveau 5.8.01, Finance niveau 5.8.01 og Fashion 

niveau 5.7.02 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 startes med application S681.  

  

  
Evt. spec. skærmdesign skal via appl. 6246 flettes med standard og gendannes.  

 

Vedligehold applikationsparametre 

 

6903 Dan ekspeditionsplan.  

- Tilføjet default fra/til salgskanal. 

 

7231 Indtast bogføringsoplysninger.  

- Programnavne i forbindelse med vedligehold af intrastat oplysninger. 

  

7411 Udskrift af proformafaktura.  

- Tilføjet parameter der styrer om CVR nummer tages fra delreg (afsnit 20) eller fra 

virksomhedens CVR.            

 

8243 Indlæsning af forudbetalinger.  

- Mulighed for at opsætte en max tilladte difference.            

 

  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 


