
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ASPECT4 Fashion 

Releaseniveau 6.4.01 

Opdatering 138862 

Indhold   
   
Tekstil opdatering 6.4.01   
 

6M01 Ordreregistrering på iPad. 

- Tilføjet fra/til forsendelsesdato i ordrehovedet.  

 

6M03 Spørge på ordre og faktura linje. 

- Der kan nu vises en total ved brud på ordrenummer. Listerne er stadig sorteret på 

leveringstermin.  

 

6M21 Plukning. 

- Optimering i forhold til visning af felter i pluknings dialogen. 

 

6M41 B2B ordreregistrering.   

- Kode for om man skal tilbage til størrelsesbillede efter indtastning af antal. Styres 

fra afsnit 8041. Gælder KUN i B2B App (6M41) 

 

6103 Vedligehold af gyldige farver.  

- Tilføjet mulighed for at vedligeholde farvetekster på op til 10 sprog. Hvilke sprog 

der kan vedligeholdes i styres af applikationsparameteren. 

  

6119 Vedligehold farvetabel.  

- Antallet af farvefelter der vises er udvidet. 

 

6213 Overførsel af data til PRICAT.  

- Tilføjet mulighed for fra/til udvælgelse på kollektion. 

 

6334 Forespørgsel på statistik.  

- Ekspeditionsplan tilføjet i listen. 

 

6383 Vis indhold i arkiv. (Ny) 

- Ny spørger på og visning af pdf filer fra arkiv. 

 

6435 Udskriv indhold i ekspeditionsplan.  

- Tilføjet landenummer på detaillinjen. 

 

6533 Besøgsovervågning.  

- Tilføjet budgettal på detailniveau, gemmes på første besøg på kunden.                             

 



6944 Udskrift af kollektionsark.  

- Der er lavet mulighed for at styre et sideskift afhængig af sortering. I applikations  

parameteren kan styres hvilken sortering der skal give sideskift.  

 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6665 Politikker sælgertildeling 

- Tilføjet mulighed for at styre sælger ud fra "Produktgruppe/målgruppe". Koden gør 

at der kan tilsættes sælgere ud fra både produktgruppe og målgruppe. Hvis koden 

er valgt og der ikke findes noget med begge felter udfyldt blankstilles målgruppe og 

der forsøges igen. 

  

6677 Størrelsestabeller 

- Kode for om str. tabellen benyttes i applikation 6525 (Import af varer).  

 

8041 Politikker for B2B  

- Kode for om man skal tilbage til størrelsesbillede efter indtastning af antal. Gælder 

KUN i B2B App (6M41) 

 

 

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 

6.3.01 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 

 

6M03 Spørge på ordre og faktura linje. 

- Der kan nu vises en total ved brud på ordrenummer. Listerne er stadig sorteret på 

leveringstermin.  

 

6103 Vedligehold af gyldige farver. 

- Tilføjet 10 sprogkoder som der kan vedligeholdes farvetekster på.  

 

6426 Udskrift af ordrebekræftelser. 

- Tilføjet default fra/til ordrenummer til rekvisitionen. 

 

6680 Bogføring af fakturaer. 

- Koden "Skal reference tekst overføres til debitortekst" har fået en ny værdi 2, som 

gør at reference tekst overføres til tekst2.  



 

6944 Udskrift af kollektionsark. 

- Kode for om tema skal testes på farveniveau.  

- Styring af hvilken sortering der skal give sideskift.  

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

Ingen ændrede. 

 

Ændrede parametre (UWA) 

 

6686 Visning af fejl/advarsel dan ordre. 

- Tilføjet kode som giver advarsel hvis leveringstermin er før dags dato.  

 

DocManager udskrifter der kan genindlæres. 

 

Ingen ændringer.  

 

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*****): 

UTC6M01   

UTJ6428  
  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 

 

 


