
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECT4 Fashion 

Releaseniveau 6.6.01 

Opdatering 140823 

Indhold   
   
Tekstil opdatering 6.6.01   
 

EA6525RA Modtagelse af vare import informationer 

- Tilføjet komposition og salgspris 1-9. 

 

6M04 Sammenligningsstatistik. 

- Tilføjet følgende opdelinger:  

- Felt1                      

- Tema                       

- Kollektion                 

- Kollektion / tema 

 

6M21 Plukning 

- Alle menupunkter under plukningen kan nu styres fra 7504 og hvis de vises så 

vises de både i knapgruppe og på baren. 

- I afslutningsbilledet er tilføjet forsendelsesbetingelse.  

 

6134 Oversigt over sortimenter 

- Tilføjet option til udskrift af EAN. 

- Udskriftskoden har fået ny værdi som gør at sortimentet opløses umiddelbart 

efter dannelse af ordrelinjerne.  

 

6213 Overførsel af data til PRICAT 

- Der sendes nu også lange varetekster fra applikation 6124.  

 

6229 Vedl. råvareordre 

- Partinummer sættes default fra afsnit  6804 hvis dette er oprettet.  

 

6232 Flytning mellem lagre 

- Styret af applikationsparameter kan der vedligeholdes et kommentarfelt, som 

gemmes på lagertransaktionen.  

 

6286 Kalkulemodeller. 

- Der er lavet følgende nye funktioner: 122-129 og det er lig 112-119 dog med 

den forskel at de anvender engros prislisten i stedet for prislisten for vejledende 

udsalgspriser.  

 

 

 

 



6555 Oprydningskørsel 

- Der er tilføjet oprydning af følgende: (Opsæt laves i 6554) 

• B2C                      

• 3PL 

• Råvarelager 

• Råvareordre 

• Kreditorfaktura                        

• Fragtbreve 

• Anskaffelsesordre    

• Slettede salgsordre   

• Bogføringsposter 

 

6286 Kalkulemodeller. 

- Der er lavet følgende nye funktioner: 122-129 og det er lig 112-119 dog med 

den forskel at de anvender engros prislisten i stedet for prislisten for vejledende 

udsalgspriser.  

 

6565 Ordreregistrering. 

- Tilføjet F19 til vedligehold af leveringsadresse, en funktion der tidligere lå under 

action baren.  

 

6599 Vedligehold af rabatter. 

- Nu også mulighed for fra/til kædehoved og prisliste.  

 

8213 Beregn vareflyt til pluk. 

- Tilføjet beregningsmetode 5. Det er en kopi af 2 men hvor salget indgår i 

beregning af om der skal fyldes op. Ved 2 fyldes først op når lager kommer   

under minimum. Ved 5 fyldes om når lager minus salg kommer under minimum. 

Salg kan afgrænses til de næste X dage. 

 

Nye/ændrede afsnit i generelle registre 

 

6671 Varegrupper  

- IPO kan nu også angives i procent. Hvis beløbsfeltet er 0 anvendes proc enten. 

 

6804 Default parti pr. bruger/produktionssted (Nyt) 

- Styring af default parti ved lagertilgang. 

 

7007 3PL parametre  

- Der kan nu udskrives en plukseddel efter endt plukning. 

- Skal lagertekst anvendes som leveringsadresse. 

 

8410 Felter til SAD-import  

- Tilføjet tekstbeskrivelse. 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

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

  
Opdateringen forudsætter, at AKS niveau 6.6.01, ECO niveau 6.6.01 og Tekstil niveau 

6.5.01 er installeret. Dette kontrolleres i appl. 0361.  

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) 



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

 

Vedligehold applikationsparametre 

 

6232 Flytning mellem lagre  

- Der er nu en parameter for om der skal være mulighed for indtastning af en 

tekst, teksten gemmes i lagertransaktionen.  

 

6525 Import af varer  

- Der er nu op til 9 valuta/prislister til import af priser.  

 

8224 Samscanning kasser/labels/palle  

- Applikationsnummer til udskrift af pallelabel tilføjet.  

 

Nye/ændrede brugertilladelser (UVU) 

 

Ingen ændrede. 

 

Ændrede parametre (UWA) 

 

Ingen ændrede. 

 

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*****): 

UTB6M04   

UTL6454    
  

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 

 

 

 

 

 

 


