
 

 

 

 

 
 

 



 

ASPECT4 Tekstil 

Releaseniveau 6.3.01 

Opdatering 137652 

Indhold   
   
Tekstil opdatering 6.3.01  

  

6M01 Ordreregistrering på iPad. 

- Der er tilføjet mulighed for at oprettet flere kopikunder på det samme 

terminalopsæt i 7503, ved oprettelse af ny kunde kan der så vælges mellem de 

oprettede kopikunder. 

 

6333 Forespørgsel gyldige farver. 

- Tilføjet styring så der ved F4 kun vises aktive farver. 

 

6370 Vis ordrer pr. vare 

- Der er lavet mulighed for at få vist en sum som sidste linje. 

 

6401 Udskrift af forkalkulation. 

- Mulighed for at kalkulerer pr. str. 

 

6454 Udskriv ekspeditionsliste. 

- Tilføjet udskrift af antal pr. EAN nummer. 

 

6493 Udskriv råvarebestillinger 

- Tilføjet udskrift af leverandørnummer. 

  

6554 Opsæt til sletningskørsel (nyt) 

- Opsæt af sletningskørsel. 

 

6555 Sletningskørsel (nyt) 

- Sletning ud fra opsæt fra 6554, der er på nuværende tidspunkt sletning på 

følgende områder:  

- Følgesedler. 

- Fakturaer. 

- B2C informationer. 

- 3PL informationer (logninger). 

- Færdigvarelagertransaktioner. 

- Råvarelagertransaktioner. 

- Jobtransaktioner. 

 

7503 Vedligehold terminaler. 

- Der kan nu opsættes flere kopikunder pr. terminal. 

 

8106 Dan interne forsendelser. 

- Splitning kan nu også ske på colli art. 



 

 

8148 Indgående logistik. 

- Mulig antal felter i single- og multi-vedligehold udvidet til 50. 

  

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6223 Opsæt til udskrift fra iPDM. (Nyt) 

- Når der udskrives 6945 udskrifter fra iPDM er der mulighed for pr. 6945 formular at 

tilføje udskrift af nyeste opmåling på en 6946 formular. 

 

7007 3PL parametre 

- Skal ordren sættes til færdigleveret ved første tilbagemelding af pluk fra 3PL. 

- Skal der udskrives pakkeliste ved modtagelse af plukning og hvilken applikation 

skal bruges. (8412 eller kopi af 8412). 

 

8041 Politikker for B2B 

- Mulighed for at lukke for redigering af leveringsadresse.  

 

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 6.3.01, ECO niveau 6.3.01 og Tekstil niveau 

6.2.02 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 starts med application S681.  

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

 

Vedligehold applikationsparametre 

 

6333 Forespørgsel gyldige farver 

- Tilføjet styring så der ved F4 kun vises aktive farver. 

 

6370 Vis ordrer pr. vare 

- Der er lavet mulighed for at få vist en sum som sidste linje. 

 

6401 Udskrift af forkalkulation. 

- Mulighed for at kalkulerer pr. str. 

 

8106 Dan interne forsendelser. 

- Splitning kan nu også ske på colli art. 

 



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*****): 

UTA6M41  

UTB6426 

UTK6M01  

UTL6454  

   
Følgende klienter skal opdateres: 

- iPDM.  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 

 


