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ASPECT4 Fashion 

Releaseniveau 6.5.01 

Opdatering 140197 

Indhold   
 

EA6183RA Webservice modtagelse af ordre.  

- Læsning af afsnit 6277 Dagslevering pr. land falder nu igennem til land 0.  

- Ved dannelse af ordre kan nu modtages RESERVEDAMOUNT, som indeholder det 

beløb der forventes captured. Det gemmes på ordren og benyttes ved capture.  

- ATT er tilføjet ved dannelse af ordre. 

- Ved fejl i modtagelse af ordre trigges en event så der er mulighed for workflow.   

 

EA7277RH Modtagelse af ny termin. (Nyt modul)  

- Modul til modtagelse af terminsændring til plukseddel linjer. 

 

EA6A21RB12 Dannelse af labeloplysninger.  

- Tilføjet følgende nye felter: Forsendelsesmåde, Funktionsgruppe, Kontaktperson, 

User, Att. fra KUNLEVT1 og fakturalayout 

  

6107 Vedl. af færdigvarebeskrivelse.  

- Mulighed for at styre om der kopieres farver, størrelser, leveringsperioder og 

sprogtekster. 

    

6120 Tilbagemelding af realiseret forbrug. (Ny)  

- Formålet med denne applikation er at angive det reelle råvareforbrug til en 

produktionsordre. 

 

6213 Overførsel af data til PRICAT.  

- Der sendes nu også komposition. 

 

6229 Vedligehold råvareordre.  

- Der testes nu mod afsnit 6803 for at afgøre om brugeren må se lagerstedet.  

 

6231 Færdigvarelageroptælling.  

- Ændret så der kan optælles pluklager også. Varer tilknyttes til optællingen med  

applikation 8525.  

 

6242 Vedligehold af indkøbspriser. (Ny) 

- Ny applikation til vedligehold af indkøbspriser.  

 

6310 Råvarelagerspørge. 

- Der testes nu mod afsnit 6803 for at afgøre om brugeren må se lagerstedet.  

 

6311 Råvarelager med dato og tid. 

- Der testes nu mod afsnit 6803 for at afgøre om brugeren må se lagerstedet.  



 

6312 Råvarelager med ordretype. 

- Der testes nu mod afsnit 6803 for at afgøre om brugeren må se lagerstedet.  

 

6428 Udskrift af faktura.  

- Dannelse af købsordre på baggrund af salgsordre. Ud fra nye fakturalinjer 

undersøges det om der skal dannes købsordre. Dette styres af afsnit 7005. 

   

6493 Udskriv råvarebestillinger.  

- Tilføjet mail til indkøber styret af afsnit 6112 og applikationsparameter. 

  

6504 Arbejd med kreditmax overskridelser.  

- Via applikationsparameter er der mulighed for at vælge at der kun skal udvælges 

hele linjer.  

 

6511 Automatisk fakturamatching.  

- Der er i afsnit 6511 tilføjet en kode der kan styre hvordan varens bogføringskode 

udfyldes.             

 

6518 Vedligehold af anskaffelsesordre.  

- Tilføjet kode for om der skal være mulighed for markering af interne tekster under 

vedligehold af tekster.        

 

6567 Arbejd med ordrelinjer.  

- Tilføjet applikationsparameter til fastholdelse af scan negativ.  

 

6599 Vedligehold af rabatter   

- Tilføjet fra/til kædehoved og fra/til prisliste.  

 

6682 Bogføring af fakturaer. 

- Der er nu support for salg af gavekort og de nye momsregler på det område. For 

opsæt tag fat i jeres konsulent.                                            

- Brugen af momskoderne i 6602 ændres så de er styret af om der er moms på 

fakturaen og ikke af koden i afsnit 6602.            

 

6683 Bogføring af lagerbevægelser. 

- Det kan nu fra applikationsparametrene styres hvordan bogføringskoden skal 

anvendes. '0' eller blank er varens bogføringskode, 1 er lagernummer og 2 er  

summer af lagernummer og bogføringskode.            

- Hvis typen er en tilgang fra en anskaffelsesordre (TH) bogføres til std. kostpris i 

stedet for at hente priser i FLTANTT3. Hvis typen er 'JU' og bilagsserie er oprette i 

applikationsparametrene hentes et bilag fra serien.  

- Tilføjet fra/til forsendelsesdato i ordrehovedet.  

  

6945 / iPDM Vare udskrift.  

- Tilføjet fra/til leverandør, testes mod varens primære leverandør.  

 

6835 Søgning på farvetekster. (Ny)  

- Ny applikation til søgning på farvetekster. 

 

7558 Tilgang til lageret.  

- Tilføjet mulighed for at trække varer ud af lageret igen. 

 



8102 Registrering af indfortoldning.  

- Der er nu mulighed for at overstyrer følgende kode fra brugerparameteren via afsnit 

6687: Hvis færdigvarelagermængde og toldlagermængde (lagermængde + 

indfortoldet - ikke udleveret) ikke stemmer overens, kan der via parameter 

opsættes, således at en manuel indfortoldning ikke opskriver indfortoldet - ikke 

udleveret mængde, hvorved en evt. difference kan blive løst. 

 

8213 Beregn vareflyt til pluk.  

- Styret af applikationsparameter medtages kun salgsordre med levering inden for de 

næste antal dag.  

 

8241 Capture penge.  

- Der kan nu modtages reserveret beløb ved modtagelse af ordre. Dette beløb vil så 

blive brugt til capture. 

 

8525 Registrer optælling af pluklager. (Ny) 

- Applikation til registrering af varer til optælling. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6144 Kundenummer til speditør 

- Tilføjet ID til læsning af kundens mailadresse.  

 

6213 Benyttes fast leveringstermin 

- Undlad dagnummer hvis kunden ikke har fast levering i 6258. Dagnummer sættes til 

0 hvis kunden i 6258 står til ikke at have fast daglevering.   

 

6511 Politikker til faktura matching  

- Tilføjet felt der styrer hvordan varens bogføringskode i afsnit 6512 udfyldes. 

 

6687 Færdigvarelager transaktionsårsager  

- Der er nu mulighed for at overstyrer følgende kode fra brugerparameteren til 8102: 

Hvis færdigvarelagermængde og toldlagermængde (lagermængde + indfortoldet - 

ikke udleveret) ikke stemmer overens, kan der via parameter opsættes, således at 

en manuel indfortoldning ikke opskriver indfortoldet - ikke udleveret mængde, 

hvorved en evt. difference kan blive løst. 

 

6803 Tilladelser til lagersteder (produktionssteder) (Nyt afsnit) 

- Formålet med afsnittet er at kunne styre hvilke lagersteder en bruger har tilgang til.   

 

7005 3PL Auto opret A-ordre ved flytninger (Nyt afsnit) 

- Styring af dannelse af købsordre på baggrund af salgsordre.   

 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 6.5.01, ECO niveau 6.5.01 og Tekstil niveau 

6.4.01 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 

 

6107 Vedl. af færdigvarebeskrivelse 

- Der er tilføjet mulighed for at vælge/fravælge følgende informationer i kopieringen:  

Farver. 

Størrelser.  

Leveringsperioder.  

Sprogtekster.  

 

6493 Udskriv. råvarebestillinger  

- Kode for om der skal sendes mail til indkøber.  

 

6504 Arbejd med kreditmax overskridelser  

- Skal der kun udvælges hele linjer.  

 

6567 Arbejd med ordrelinjer.  

- Skal scan af negativ antal fastholdes. Gør at man kan scanne negativt antal indtil 

man fravælger det igen med F7, alternativet er som nu hvor det kun er 1 scan der 

bliver negativt.  

 

6683 Bogføring af lagerbevægelser  

- Tilføjet felt der styrer hvordan varens bogføringskode i afsnit 6512 udfyldes. 

- Bilagstype til færdigvarelagertransaktioner. 

 

6835 Søg på farvetekster  

- Sprogkode til visning. 

 

7277 Send vareoplysninger til 3pl  

- Ved modtagelse af terminsændring til salgsordrelinje er terminen da defineret som 

en dato.  

 

8117 Tilknyt varer til plukkelokation.  

- Skal min/max lager kopieres fra gammel lokation.  

 

8213 Beregn vareflyt til pluk.  

- Medtag kun salgsordre med levering inden for de næste antal dag. Der indtastes 

antal dage og det bruges for at fortælle at kun salgsordre med leveringstermin 

(SENLV inkl. dagsnummer) inden for det indtastede antal dage medtages. Hvis antal 

dage er 0 medtages alle ordre uanset leveringstermin. 

 

8117 Tilknyt varer til plukkelokation.  

- Skal min/max lager kopieres fra gammel lokation.  

 

8241 Capture penge  

http://dkegh408:6043/help/EGHelp?sesid=20190528hSr111512h54j34h5l2jh&jobid=737791297&prilang=99&seclang1=20&seclang2=21&seclang3=00&language=00&version=3600&system=406&type=001&code=SENLV


- Tilføjet Max difference angivet med 2 dec. Hvis forskellen mellem det der forsøges 

capturet og fakturabeløbet overstiger dette beløb, fejlmeldes der i forbindelse med 

capture.  

 

8525 Registrer optælling af pluklager (Ny Appl)  

- Anvendes sub lokationer.  

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

Ingen ændrede. 

 

Ændrede parametre (UWA) 

 

6518 Vedl. af anskaffelsesordre. 

- Kode for om der skal være mulighed for markering af interne tekster under 

vedligehold af tekster.  

 

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*****): 

UTA6M05  

UTF6493  

UTJ6426  

UTL6428   
  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 

 

 

   

 


