
 
     

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 6.4.02 
Opdatering 82127 – pr. 1.2.19 
     

Indhold  
     
   
124x Fejl rettet i udlign reservationsmodul ved åbne cht's. 
6551 Ændret så der ikke bliver sendt foranstillede nuller med til Øko's 

(leverandørfakturafelt) 
6111 Rettet overskrift i gruppenavn 

 
F4 søgning er ændret, så K=Kontokunder ikke automatisk angives 
mere - det er blevet parameter styret. 
 
Bekræftelsesmeddelelse ved F16 Geokodning 
 

6151/6161/6251 Der er lavet 2 nye afregningsenheder. FC=Fragtpligtig CBM og 
FL=Fragtpligtig LDM.  Disse udregnes enten = alm. CM/LM eller 
vægt/omregningsfaktor - største værdi bruges. F4 program til enheder 
er omlagt og bruger nu afsnit 6653. Derudover er der lavet mulighed 
for regelstyring direkte på shared tables. 

6161 Forny funktionen kan via parameteropsætning nu blive udført pr. tilbud 
og ikke ift. alle valgte tilbud - og dermed kan/skal man så angive de 
relevante procentændringer pr. tilbud. Samtidigt er brug af fakturakode 
sekvensnr indført og ved 1 tilbud der fornyes, vises fakturakode tekster 
fra tilbuddet i stedet for std. Tekster 
 
Shared tabels - Validering af at der kun er valgt 1 af samme ID og at 
det er den nyeste ID som er valgt. 
 
Ny regel 116 - som tester og summere den ventetid der er registreret 
på chauffør appen pr. booking. 
 
Appl. 50 afsnit 6161. Forkerte værdier i felter er rettet. 
 
Shared Tabels. Ny option til Regler og ny kolonne med markering hvis 
der er regler oprettet til Shared Table 
 
Ny regel 117 - som tester på summen af ekstra numeriske felt 2 pr. 
booking delt med summen af kolli. 
 
Ny regel 115 som tester på lev.addresse2 og frem. Dog ikke hvis det er 
en Terminal adresse 
 

  



Ny brugerparameter. Kun vis tilbud - her kan man så kun se tilbud, 
evt. status og arkiv og ikke bruge andre options. 
 
Ny regel som summerer på CBM. 
 
Ny regel 119 – Man kan angive en minimums nettovægt pr. 
emballagetype angivet i varelinjens Ex.Alfa1 felt, som udregnes mod 
antal af emballage angivet i Ex.Num2 feltet. Aktuel nettovægt eller 
beregnet nettovægt i forhold til minimumsvægt returneres som 
variabel for aktuel fakturakode. 
 

6179 Der indsættes nu 50 rækker per gang 
Ændret applikation 6179 så der nu også er en kopi funktion 
 

6181 Ved bruger af *NOTRL blankes/hentes start sted ikke 
 
Der er nu lavet warning på godsnr når man angiver dette manuelt og 
nummeret allerede findes i forvejen på et andet cht.nummer  
 

6201 Ny parameter til afsnit 6205 - overfør tekst til vareindhold og 
varenummer. Dette ift. udregning i fakturering via *ART via 
varenummer 

6201/6211 Ændret så 6201 og 6211 ikke vedligeholder palleregnskab uden 
opsætning. 
 
Via ny parameter kan man automatisk få ordregiver udfyldt via angivet 
fragtbetaler. 
 
Disponering fra booking tager nu hensyn til evt. opsætning i afsnit 
6570 ift. styring af cht.måned ift. afh. eller lev.dato 
 
Ved brug af skabeloner med flere varelinjer og flere afh. adresser vil 
dette nu virke ift. nye bookinger 
 
Viser nu på skærmbillede 1 seneste booking man har rettet på.  
 

6201/6211/9226/WEBVed oprettelse af en booking dannes en trackingrecord med bookingens 
GSIN nummer. Recorden dannes kun i startende firma og dermed ikke, 
hvis booking via KoncernEDI sendes til efterfølgende firmaer. 
Trackingrecorden bruges kun i KUNDE special udviklet tracking løsning. 
Dele af løsning - dannelse af GSIN ved bookingoprettelse, findes 
allerede i R6. 
Skip for registreringer for terminal kan nu have op til 5 egen terminaler 

6241 Når du danner poster for retur paller, så skal du markerer en egen 
terminal – dette gør så at der ikke dannes poster for denne terminal. 
Dette er udvidet så der kan være 5 egne terminaler 
 
Ved indlæsning af emballage poster, er max antal karakterer i feltet 
'kolliinfo' på varelinjen i 6201/6211 udvidet til 99999.  
 
Tilføjet 'oprindeligt bookingnummer' som kolonne  
 



6251 Ved manuel dannelse af dropkreditering (type V) og vognmand er sat 
til CHT-samlefakturering, så dannes nu automatisk en samlekode 
V+cht-løbenr. 
 
Fakturakontrol - Det er nu muligt at selektere på Sub-department og 
Land. 
 
Ny brugerparameter der giver lov til at danne NUL fakturaer 
 
I afsnit 6205 var feltet "Krav om udfyldelse af ekstra-felter" forkert  
angivet som  
'slider'. Er lavet om således at det nu henviser til : 0 ingen, 1=Felt-1 
og 
2=Felt-2. 
 
Der er lavet parameter ift. at man kun må afregne fremmed 
vognmænd og/eller trailere. Der er lavet yderligere kontroller i 
udskriften ift. fejlsituationer (mangl. kundenr, mangl. vognmand i 6176 
mm) 
 
Ved genudskrift og fakturaen er del af samlefaktura, så udskrives 
samlefaktura ellers enkelt faktura og med kontrol af aktuel fakturadato 
ift. evt. overlappende fakturanumre 
 
Ved vognkreditering bruges  også kurstabel 0, når man krediterer 
vognmand i egen valuta. Se afsnit 6191 
 
Ved F4 i feltet fakturakoder starter udsøgningen ved nr 0.  
 
Spec. Momskode test – ved spec. Momsnr. Opsat til udenlandsk kunde 
uden momsnr fejlrettet.  
 

6251/6550 Via afsnit 1811 kan man angive at alternativ kontonr skal anvendes i 
afsnit 1810 
 
Der er lavet 2 nye parameterstyret test ift. Fakturering/ Intern 
afregning/dropkreditering: 
 
1. hvis man afregner i enhed KG/LM/CM/FL/FC/PL eller CL så skal alle 
varelinjer have værdier ift. Enheden. Dvs. fx bruttovægt på alle 
varelinjer  
 
2. Hvis man bruger kolliart afgrænsninger i 6161 pr. fakturakode (fx 
PLL, HPLL) og en varelinje dermed ikke bliver inkluderet i bare 1 
fakturalinje, så er det en fejl.  
Begge test kun på fragtfakturakoder jf. appl. 6151. 
 

  
6379 Denne medtager nu også status 1 og 2 sammen med status 4 

vognkrediteringer 
6381 Ved bogføring direkte fra ØKO med bookingdimension, så opdateres 

chartequeposten med bookingnr. 
 



Ændret så 6381 nu opdaterer status feltet på om chartekket er åbent 
eller lukket. Ved Åben/luk knappen 
 
Der er lavet hop til appl. 7535 - Vis disponering samt en F8 funktion 
der viser hhv. alle / kun åbne poster 
 
Kun check på manglende omkostningsfordeling x dage tilbage jf. appl. 
6583 og ingen test på bogf.dato ved afslut R-cht.  
 
Ændret ift. Reservationsstatus, så cht. nummer kun vises 1 gang 
 

6386 I visning af indtægter og omkostninger pr. booking, vises reelle 
bookingomk. hvis parameter ikke er sat til fordelte omkostninger. 
Reelle booking omk. er omk. med bookingdimension. 

6501 Udvidet med kolonne til brugerid 
 
Ved "vis option" blev subfile genopfrisket. Det er rettet. 
 
Visning af ikon for print/mail søger alle logkoder (8) igennem og hvis 
blot 1 er mailet, vises mail ikon 
 
Evt. fejlkode (ikon) vises hvis der er valideringsfejl i booking. Bemærk 
dog at brug af validering af booking (appl. 6536) ikke indgår som en 
standard rutine. 
 

6536 I bookingvaliderings "vault'en" kan der nu via parametre laves 
automatisk oprydning i valideringslog. Bemærk funktionen bruges ikke 
/ er ej implementering i en standard TMS løsning. 
 

6550 Der er muligt via parameter opsætning at undgå dato validering mod 
appl. 1270. 
 
Parameter, der sletter dropkrediteringer i status 1 automatisk igen 
 
Ved dannelse af *SAMTX autokoder bruges nu afh.dato som dato ift. 
6198 indgange 
 
I afsnit 6555 kan man nu angive, at test på lev/afh. dato kun skal være 
bookingens datofelter. Derudover kan man angive, at test på 
"kontaktpersoner" også er ok ved blank = blank værdi. 
 
Advarsel hvis kundenr interval / kundesamling ikke er udfyldt og der 
samtidig er angivet et dato-interval 
 
Det er nu muligt at sætte op, at 6550 'listen' logget i 3 database 
tabeller – CHIVLG*. Disse kan man evt. via query tilgå som 
tillæg/erstatning af den fysiske udskrift. 
 

6550/6650 I visse situationer kunne dividering med 0 opstå. Det er nu fejlrettet. 
 
Mulighed for, at bookinger med fixpris angivet i hovedbilledet, ikke 
udskrives på listen 
 



6551 Rettet så tekster (by) bliver nu udskrevet. 
 
Ift. enkelt vognkred. laves komponent til Docmanager med alle turens 
cht.numre i. 
 
Der er lavet nogle udvidelser til POD vedhæftning. Hvis der laves en 
kreditnota til faktura, der står i status 38, så ophæves Wait koden på 
både faktura og kreditnota og W koden på faktura sættes til U. Ved 
modtagelse af POD findes sidste fakturaløbenr og POD vedhæftes til 
denne. (kræver opsætning). Ved yderligere POD dokumenter til samme 
faktura så kan der sættes anden mail adresse på (kræver opsætning) 
samtidigt aktiveres KOPI komponenten til fakturaen.  I Appl. 6251 - 
POD kontrol - manuel POD markering medfører at W koden sættes til 
X. 
 
Der kan kaldes et exit modul CHD602RX2 der på basis af 
fakturanummer kan beregne et eksternt nummer til doc.udskrift 
OUTNUM 
 

6552 Appl. Parametre hvori der kan vælges et antal dage ift.  
genudskrift af faktura. 

6561 Rettet så evt. fast opsat til tilbudsafd. 1 fungerer. 
 
Nu kan man via "flueben" angive at diverse alm. faktureringstest ikke 
skal udføres ved simulering 
 

6575 Ved månedskreditering checkes om slut momsbeløb matcher total 
beregnings momsbeløb og evt. korrektion laves automatisk 
 

6584 Mulighed for flere special afdelinger i parameter opsætning 
6918 Mulighed for ekstra dieselfakturakode 

 
Dieselfakturakoder er flyttet til udvidet parm og nu 10 stk. 
 

6950 Denne kunne kun køres én gang til skærm og skulle herefter lukkes 
ned. Output forkert. 

7101 Ved bruger af trailerleje via 7101 og man ændrer ejerkode, så laves 
kun lejedato popup ved interne trailernumre (kun tal) og hvis man 
fortryder (uden enter), så resettes ejerkoden. 
 
Ny parameter, der gør, at bogføringskoder kun lukkes på interne 
ressourcer = kun tal i "vognnr". 
 
Ved pulje trailer skal der ikke ske nogen udlejningspopup ved ændring 
af ejerkoder. 
 
Ved brug af F7 = 'Udlejning', bliver ejerkoden kun opdateret på 
stamdata, hvis man angiver en ny udlejning. Hvis traileren er slettet, 
så bliver slut leje beregnet via appl. 6571. 
 

7289 Dumpede ved F9. Fejl rettet 
7275 Kan oprette stregkoder, der bliver oprettet fra ekstern partner. Ny 128-

paramter til 7275: Hent stregkoder fra eksternt system. 



 
Udskrift af label. Udvidet med komponenter til afh.adresse. AFHADR* 
 

7275/7375/ 
Webscanner 

Mulighed for flere LOAD/UNLOAD for transport. Den samlede (mindste 
værdi) bliver afspejlet på chartekket. 
 
Fejlkoder skal sendes hvis de vedrørerer andre charteques end den 
skannede 
 
Visning af 'indscan' status tager højde for direkte levering. Appl. 128til 
7275, parameter ' Brug handling status fra 7535 adapterprogram' skal 
sættes til '1'. 
  
 

7375 Udvidet søgning/begrænset visning i 7375 (via generelt register 7375) 
 
Visning af indscan status tager nu højde for direkte levering. 
 

7534 Der kan nu udsøges på 1. afh.sted via postnumre 
7535 Visning af temperatur i chartekoversigt og bundpaller under "Vis 

cht.biledet". 
 
Der komprimeres ikke, hvis der er skift på lev.terminal 
 
Ved brug af forkalk og tilbud er sat til "6550 ok" i appl. 6161, så vises 
tilbuddets udregning alligevel på forkalk udskriften 
 
Visning af indscan status tager nu højde for direkte levering. 
 
Test på S/I kode på leverandør (appl. 6116 kundenr), når parameter er 
sat op i appl. 6116 
 
Udsøgning er optimeret, så svartid bliver reduceret. Brug af "Sidste 
log" kolonne kræver opsætning i 7535 parameter. Bemærk, at evt. 
kundespecifikke udgaver af MDD202R* moduler skal rettes til inden 
levering 
 
F8 oversigt ændret - nu kan man blank "Afdelingsdelen" af 
cht.nummeret ud, så selekteres kun på aktuel hovedafdeling. 
 
Overdrag til terminal tilføjet til masseudskrivnings billedet. Herfra kan 
man nu også igangsætte masseudskrift af afh.fragtbreve 
 
Det er muligt via afsnit 6570 at styre, at cht. år/måned ved 
disponering skal defaultes ift. afh/lev.dato. 
 
Mulighed for at overstyre sprog ved udsendelse af SMS/Mail 
 
Ved brug af forkalk og agentreservation håndteres nu både reservation 
på A og L led samtidigt (de får korrekt "pos.nr" i B/F billedet 
 



Ved afdisponering af booking, så slettes evt. data på bookingen i 
booking TDW filerne. Genberegning af charteque TDW sker først via 
9599 
 
Masseudskrift er rettet til F16 
 
Ved oprettelse af reservationscharte fra Bro/Færge (robot kørsel) bliver 
main depratment ikke udfyldt.  
 
Der er lavet optimering ift. opslag i bookinglog, så det ved visse events 
sker via nyt QUICK felt, som automatisk opdateres når f.eks. en 
booking får log for afhentet eller leveret. Ift. QUICK felt så skal der 
efter installation udføres et konverteringsjob. Desuden er det nu 
parameter styret om ordregiver skal checkes (orange farve) og om 
følgeseddel skal checkes på ordregiver. 
 
Rettelse til hvad der angives som indkommende bil ved brug af intern 
bookinger/frigiv  
 
Evt. fejlkode (ikon) vises hvis der er valideringsfejl i booking. Bemærk 
dog at brug af validering af booking (appl. 6536) ikke indgår som en 
standard rutine. 
 

9111 Der er lavet en mulighed for at oprette adresser direkte fra 9111 og 
adresselinjer fra 9111 kopieres automatisk ind i ditto linjer i appl. 
6111.  
 
Søgning med F4 i 9111 er også ændret, således at kundenavn 
medtages automatisk i tekstsøgningen.  
 

9226  Der er lavet en ny 50/9226 parameter: "Slet ikke booking, hvis 
disponeret". Bliver den sat til '1', ignorer den sletningen der er sendt 
med ind via EDI (Status='1'). Hvis bookingen er disponeret. 
 
Ved brug af kundematch - håndteres nu også, at kontaktperson 
overføres til bookingen fra appl. 6111 - medmindre kontaktpersonen er 
udfyldt via EDI i forvejen 
 
Ny parameter værdi ift. bookingkvittering. Type A sender både ved 
oprettelse og ændring jf. afsnit 9226 
 
EXTRATEXT tags er nedgraderet til R5. Ift. send kvittering er der lagt 
delay ind aht. igangværende 6650 beregning af forventet fragt. 
 
Mulighed for at 'Confirm' ikke laver en opdatering, hvis antallet af 
varelinjer i EDI ikke matcher antallet i bookingen. Parm.styret via 9215 
 

9226/EDI Ved partiel opdatering og MAIL angivet i afsnit 9215, så sendes nu mail 
vedr. ændring på hhv. KG og AFH.adresser (Dette kan senere 
udbygges til flere felter). Ved MAIL stopper opdateringen ikke, men 
mailgruppen angivet i afsnit 9215 adviseres. Derudover er der ift. 1 til 
flere afh.adresser opdatering jf. afsnit 9215 lavet ændringer ift. 
sletning af overflødige adresser, varelinjer og terminal led 



9502 Logs på terminalled (adresse som terminal, eller terminal led) sendes 
ikke til kunde/partner. Gælder kun på logs med #L / #A markering.  

9503 Ny slette type R ift. ress.linjer. Ved denne type checkes enten (i 
nævnte rækkefølge) Tildato, start dato eller ress.dato  i ress.linjer ift. 
om linjen skal gøres historisk. 

9517 Track'n Trace mail med track'n Trace link 
955S/C Ved robot kørsel af 6551, kan man nu styre pr. hovedafdeling, hvor 

faktura/kreditnotaer, der ikke mailes, skal udskrives 
9599 Der er lavet parameter til TDW, så mellemrum i postnr slettes, 

fragtbetaler kommer altid uanset status og unikref kommer med i 
DWENX2 feltet. Derudover bliver omk.felter1,2,3 beregnet automatisk 
ala appl. 6386 i Cht. TDW tabellen 
 
Ny parameter, så trailerreg.nr kommer i TDW istedet for internt 
trailernummer. Opslag i afsnit 9599 sker nu også i cht.afd blank, hvis 
ikke fundet via aktuelle afd. Trailerdage og traileromk. udfyldes nu 
også 
 
Infoboard data på afd.niveau blev ikke nulstillet korrekt inden 
gensummering 
 
Det er nu muligt at få udisponerede bookinger med i TDW booking 
filerne. Opsætningen sker via parameter til 9599 (set ift. Opr.dato) 
 

9626 EDI til lagerhotel. Præfix 'ATT' sættes ikke foran infotekst mere.  
  
CrossDocking - 2 nye knapper i CrossDocking til at markere om gods er stabelbart 

eller ikke. 
- Vis fejl i scan historik. 
- Registrer fejlkoder fra afvigelser. 
- Genåbning af charteque 
- Mere info (afvigelser) i den mail som sendes ud ved afslutning af 
charteque. 
- Manko må ikke registreres hvis delvis skannet. 
- Markering for historiske blev nulstillet i 7375. 
- Retur fra 7275 skal ikke vise søgebilledet når kaldt fra 7375. 
- Tooltip i 7275. 
- Fejl og afvigelser skal med på læsselosselisten. 

EDI Mulighed for tomfragt- tag (EMPTYTRP) som giver en sort baggrund i 
EDI kolonnen i 7535 fordisponering. Kan ikke kombineres med replace-
EDI 
 
Vi modtager en opdatering til en booking der tidligere har været 
oprettet og slettet med samme ref. Nu dannes der en ny booking i 
stedet for at opdatere den der lige er skabt, fordi der ikke lbiver ryddet 
op i ABBKMST ved en sletning. Dette er rettet så når der modtages en 
sletning, så slettes reference data også i ABBKMST.  
 

eService Fragtkalkulator virker nu også på tilbud som er opsat til samtaksering 
(dog uden at der samtakseres) 
 

Optimeringer Omlægning/optimering til SQL databehandling i 6161, 6536 og 7101 



  
ØKO Ved oprettelse af diverse cht. løbenr 9000 bliver dette nu også oprettet 

i kontoplanen 
 

   
   
     

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  
     
     

    

     

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  
     

  

KNVSTARA skal køres for at opdaterer status ift. terminaloverblik. CALL KNVSTARA i 
hvert firma. 
  
KNVLOGRA skal køres aht. quicklog felt der bruges i appl. 7535 / fordisp. aht. 
optimering af udsøgning. CALL KVNLOGRA ('001' '001') – pr. firma nummer. 

 
 

  

   
   

   
   

     

Systemtekniske specifikationer  
     
     
     
     

Med venlig hilsen  
EG A/S 

 


