
   

      

ASPECT4 Transport 

Releaseniveau 6.05.02 

Opdatering 83299 – pr. 7.6.19 

      

Indhold  

      

6111 Prioritet opdateres i appl. 3111 ved oprettelse (som i R5).  

 

Det er muligt at knytte speditionskundenummer pr. partnernummer. til 

forskellige firma(EDI)identer.  

 

6201/6211 Det sidste bookingnummer oprettet fremgår nu af nyt, låst visningsfelt 

på skærmbillede 1. Til fx kopiering og indsættelse i MultiArkiv.  

 

Er kreditmax check sat til 'S' så valideres dette ved oprettelse og 

opdatering af en booking. 

 

Ved brug af AIR/SHIPPING, sættes vognnr. i bookingen automatisk til 

en streg, ellers vil bookingen ikke indgå i 6202/6212.  

 

Ved indtastning via chartek og der kun bruges H-Led, så sættes værdi i 

BKVOGN feltet i bookingen af hensyn til appl. 6202/6212.  

 

Varenummer er genindført som manuelt felt og som brug i noget 

special afsnit 6502 løsninger. 

 

Nyt parameter, der tester på, at minimum 1 af følgende felter på 

varelinje 1 skal være udfyldt: kolli/art, vægt og volume. 

 

'Nulstilling' af logfelt ved kopiering af booking. 

 

Underafdeling sættes nu lig med chartekkets underafdeling ved 

indtastning af booking på baggrund af skabelon via chartek.  

 

'Type' bliver nu kopieret med over i bookingskabelonen.  

 

Visning om en booking er en PRE-webbooking vises med rødt. Dette 

vedr. punktet "ny eService". 

 

Man kan nu oprette en booking uden varelinje.  

 

Indbygget ADR navn som visningsfelt på farligods billedet. Medtaget 

ADR navn på fragtbrev 'FADRNAVN'. 

 



Emballagebilagsnummeret er ændret til det lange 15 karakters format 

på billedet til registrering af paller. Således fremgår bilagsnummeret 

igen i 6241.  

 

Ny kontrol. Hvis cht.nummer er afsluttet, så returneres der automatisk 

ud af applikationen. 

6161 Ved udskrift af zoner selekteres der nu korrekt ved ja/nej slider.  

 

Der er lavet 2 nye regler. Regel 120 'Test på modtager postnummer' og 

Regel 121 'Test på modtager kundenr.'  

 

Visning af kundenummer på ikke-accepteret tilbud.  

 

Hvis der ikke er enheder i brugerens sprog, så vises fra sprog '0'.  

 

Regel 114 retter, så varenummer testes mod både alm. varelinjer og 

ADR varelinjer.  

 

Regel 122 tester på LIFT. Tjekker på bookingen og dens evt. interne 

bookinger.  

 

Ny regel nr. 123, sum nettovægt ift. test på ekstra alfa 1. 

 

Mulighed for at kode max beløb pr. fakturakode (uanset sekv.). I appl. 

6251/6550 vil max beløb fra fakturakode med sekv.nr. 0, så blive 

anvendt, hvis summer af fakturakodens linjer samlet bliver større end 

max brug af 'procentgrundlag' i appl. 6161. Nu muligt med op til 3 

forskellige arter.  

 

Ny regel 124. Check på gennemsnitsvægt af bundpaller, af evt. specifik 

type (angivet i fra værdi) mod max vægt i 'til værdi'.  

6181 Er nu lavet som pop-up vindue, så man fortsat kan se fordisponeringen 

bagved. 

 

Vises nu som helt skærmbillede, dog stadig som pop-up via disponering 

i 7535.  

 

Afsnit 6570 var der overlap i 2 felter, så 'krav om dato' i 6181 er flyttet 

og skal dermed gentilsættes.  

6195 Felter rettet til således, at 'J, N og BLANK' alle tre er mulige 

6202 Agentfelter tilføjet som kolonner, med mulighed for at angive ankomst 

dato/tid ift. EDI afsendelse.  

6211 Med indtastning af booking 'Via chartek' og man kun disponerer A-

leddet på chartekket, så vises bookingen nu i 6212. 

 

Ved opdatering af intern booking, så sættes afhentningsdato = import 

leveringsdato, såfremt der er afhentningsterminalnummer og der findes 

terminalnummer i 7275, der ikke matcher. 

6202/6212 Mulighed for at vælge cabotage CMR. Det overstyrer visse felter på 

CMR-udskriften.  

6202 CMR udvidet med ekstra bookingdato felt, og ændres så afgangsdato 

kun bruges som leveringsdato, når den er udfyldt.  



6212 Det er nu muligt at udskrive import enkelt-CMR på levering med 

terminalnummer på.  

 

Visning af agenter og terminal (afhentning) + mulighed for dato/tid ved 

EDI afsendelse. 

6241 Der valideres nu på charteknummer.  

 

Mulighed for 'til dato' i udsøgning og bemærkningsfelt altid åben.  

6251 Det er nu muligt at spærre for anvendelse af 'Diverse faktura'.  

 

Ved fakturering 6251.  

 

Der er nu mulighed for at rette i charteknummer.  

 

Fakturakontrol kunne låse record. 

 

Fakturavisning er blevet re-designet. 

 

'Per dato' i chartek samlefakturering er nu et åbent felt.  

 

Kreditnota til faktura kan give årsagstekst samt indgang i appl. 6291 – 

parameterstyret.  

 

Fordeling vises i fuld skærm nu. 

 

I vognkrediteringstillæg kan charteknummeret overskrives på nye 

poster, dog skal charteknummer være en del af turen.  

6291 Ny afvigelsesregistrering som på sigt erstatter appl. 6290. 

Opsætning/gennemgang kræver konsulent aktiviteter. 

 

6308 Ved slettet booking vises indhold af 'søgefeltet' i stedet for bookingID. 

 

6386 Landesummering vises kun til sidst, blanke linjer fjernes.  

 

Positioneringen i Vognmand/trailer felter positioneres nu korrekt.  

6501 Der er lavet en genvej til F5 'Div.Opl.'. 

 

Der er mulighed for at have felterne 'afdeling', 'booking' og 'type' 

tomme som default ved start af applikationen. 

 

Validering af fra/til felter, hvor fra værdien indtastes men ikke til-

værdien.   

 

'Vis booking' er rettet så der kaldes med rette afd.nr, når man skifter 

mellem afdelinger.  

 

Bookingvisning er udvidet med ekstra felter og afhentnings- og 

leveringsadresser pr. varelinje. 

 

Det er nu muligt fra 'vis booking' at udføre kopiering af en booking. 

Enten med alle fakturadata eller kun fragtbetaler. Dog altid uden 

chartek-info.  

6521 Ved EJ RouteLogix er opslag/validering mod RouteLogix filer slået fra.  



6550 Exclude af kunder/vognmand sker kun via 6550 i robotkørslen og rettet 

ift. 6565 samtakseringen.  

 

Autosletning af status 1 faktura skal kun bibeholde fragtbetaler på 

løbenr. 1. 

6551 Mulighed via parameter til appl. 6198, så alle samlekoder vises, også 

dem uden aktuel faktura på.  

6553 Max-værdi sættes nu til '999' ved submit af program, hvis der ikke er 

angivet noget i til-værdi, og der er angivet noget i fra-værdi (fra/til 

fakturakode). Samtidig udskrives der nu også overskrift på 1. side, hvis 

der er flere sider.  

6565 Som i appl. 6550 er det nu muligt at få logget data i 3 logfiler, der kan 

bruges i en query. Logningerne 'modsvarer' de samme informationer, 

der udskrives på print. 

656S Ameta tabeller opdateres ikke.  

6581 I feltet 'Måned fra/til' var 'til' default med værdien 9999, det er nu 

ændret til '12'.  

 

Ved dannelse af chartekliste så cleares variablerne ved hver kørsel og 

sikrer, at de rette budgettotaler vises hver gang.  

6650/7535 Hvis kunde er sat til 'Stoppet' ift. appl. 6550, så fungerer 

forudberegningen/forkalkulationen alligevel. 

6918 Der er lavet en ændring til, hvornår et diverse chartek tæller med i 

omsætningstallet i listen.  

6981 Diverse chartek er opsat som parameter. Tæller ikke med i eksport 

omsætning/omkostning de steder disse tal indgår.  

7101 Test på landekode kan gøres mandatory.  

7275 Labels bliver ikke dannet ved print i 7275, hvis 'hent stregkoder fra 

eksternt system' ikke er aktiveret.  

 

Parameterstyret validering af port i brug. 

 

Ved rettelse af antal så opdateres kun varelinjefelter ift. de felter, man 

angiver rettelsen i. 

7534 Chartek med reload bliver ikke sat til historisk, når de afsluttes i 

scanneren.  

 

Euronorm, nu med samme muligheder som i appl. 7101.  

 

Der vises kun data i det angivne datointerval. 

7535 Masseudskriv. Mulighed for at sætte et flueben for 'Cabotage' på CMR. 

På Cabotage fragtbrev sættes 'afsender info' til at være 'afdelingsnavn' 

trukket fra appl. 6192.  

 

Mulighed for masseprint af afh.fragtbrevet tilpasses ift. brug af 

planningtabel og H-led. 

 

I chartekoversigten vises nu også evt. omkostninger fra 

forkalkulationen og dermed også dækningsbidrag. Indtægt vises 

allerede og hentes fra forudberegningen indtil man laver en 

forkalkulation. Herefter hentes det fra forkalkulationen.  

 

Ekstra komponenter til labeludskrift  



 

Mulighed for at danne labels ift. antal angivet i Ex.Num 1 og Ex.num 2 

feltet, i stedet for kollifeltet.  

 

Viser nu advarsel ved samtaksering, hvis der er en indtægt.  

 

Ændringer til koncernbooking ift. CMR-kode og referencefelter.  

 

Validering af fra/til felter, hvor fra værdien indtastes men ikke til-

værdien.  

 

Totalsummen er igen styret af bruger-/funktionsparameteropsætning. 

Desuden summeres totalerne i toppen på samme måde som de 'sorte 

bjælker'. 

 

Der er lavet mulighed for valg af fordisponeringslister.  

 

Der vises nu EDI-log på både A/L led fremadrettet. 

 

Handlingskode overskrives ikke ved 'frigiv', hvis det allerede er udfyldt 

og sat til 'hold fast'. 

 

Mulighed for søgning på booking, der går over specifikke terminaler.  

 

SMS-afsendelse vises nu i pop-up.  

 

Visning af info-ikon ved overflow på infofelt.  

7635 Mulighed for bilagsnummer via 1141 og 1142. 

9214 128 parameter til afsnit 9214 'Dan M-log på partner'. Hvis den er sat og 

der bliver sendt EDI booking ud, så skrives der en M-log.  

9215 Felter der før var sliders er nu lavet om til 'almindelige' felter, da man 

også kan angive værdien '2' i feltet. 

9226 Ved brug af fuld 'replace' EDI blev visse felter ikke gentilsat. 

 

Afsnit 9215 omlagt til nu også at have chartekafdeling. Kræver manuel 

tilpasning af afsnitsdata ved kunder. Der skal være 1 record pr. 

kundenr og evt. med hoved/underafdeling udfyldt også – men de kan 

også være blanke (begge). Hvis der ikke findes en på kunden, så 

forsøges med kundenr 0 og hoved/underafdeling med blanke værdier. 

 

9599 Hvis fragtbetaler mangler, så bliver kunde til dropkundenr.  

 

Mulighed for dannelse af ny TFW-tabel – SPDWMS2T som indeholder 

alle fakturaer og vognkrediteringer på linjeniveau inkl. data fra fx 

finans. 

EDI Der er nu mulighed for at få udfyldt afhentningsordrenummer 

(BKAONR) via tagget CONSIGNORREF. 

 

Ved afsendelse af udgående EDI bookinger, huskede den før ADR fra 

den foregående booking.  

 

Indgående bookinger: Hvis der sker fejl på linje EA9202RA, EA9111RA, 

eller farliggods niveau fx at der bliver sendt for stort et antal ind. Er der 



nu lavet, så man kan se i ABC'en, hvorfor den går ned. Hvis der bliver 

kaldt ind fx via en rest service, sendes fejlen også tilbage til afsender. 

 

Indgående bookinger: Hvis en booking går ned, bliver der nu ryddet op 

i worktabellerne (AB-tabellerne).   

 

Indgående: UNNO blankes ikke altid.  

 

Bookingafsendelse: chartekfelterne kommer ikke altid ud i CASENO. 

Dette er ændret så det kun er ved kvitteringer, at dette ikke kommer 

med ud.  

 

Statusafsendelse: Respons blev clearet for tidligt, hvilket bevirkede, at 

nogle felter ikke kom med ud.  

 

Lift felt EDI: Modtagelse og afsendelse af lift felt. Nyt afsnit 6102 til lift 

koder. Medtages på udskrift af CMR, Eget fragtbrev, flerleddet lister. De 

er med i ny eService, med mulighed for søgning/visning i 6501, samt 

visning i 7535 og registrering i 6201/6211.  

WEB Nu hentes applikationsparameter til labeludskrift også ved WEB. 

 

Manglende felter (tekst og tunnel koder) når der oprettes bookinger 

med farligt gods.  

 

Der dannes kun en ADR-linje, hvis der er et varenummer. 

 

Manglende POD'er til eService.  

 

Nyt program: Månedskreditering til eService.  

Chaufførapp Man kan nu logge ind i forskellige firmaer, med næsten samme 

bilnummer fra 0x99. Dvs. der skal laves flere ens bilnumre i 0x99, kun 

med den forskel, at de har '-tal' til sidst. Tallet værende den afdeling 

der logges ind i.  

ny eService Grundlaget for ny eService er med i denne opdatering. Ny eService 

kræver efterfølgende manuel opsætning samt konsulent gennemgang. 

Dette sker via separat aktivitet (betalbart). Ny eService gør brug af 

ASPECT4 Client for web og dermed ikke som nuværende eService der 

bruger "flash". 

Koncern 

booking 

Opdateringen er grundlaget for brug af modulet "koncern booking" som 

er en intern "EDI" løsning mellem 2 eller flere ASPECT4 

Speditionsfirmaer – uden brug af ABC. Koncern booking er tilkøbsmodul 

og kræver konsulent opsætning (betalbart). 
 

      

      

      

      

      

      

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
   

      



  
   

      

  
   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
 Opdateringen skal konverteres via appl. 690 – dette gøres for hvert firma. Hvis der ikke 

er SPED-data lib, så skal firmaet ikke konverteres, men 690 records skal manuelt lukkes. 

      

  
 Check brug af afsnit 9215 – da dette er omlagt ! Se under appl. 9226. 

      

  
   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

      

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


