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Indhold  

  6111 Lettere re-design ift. gruppering af POD felter. 

 

I appl. 6111+F4 er feltet "aktiv" taget i brug til infoformål, så man 

"infomæssigt" kan gøre en kunde inaktiv - dog kan denne stadig bruges. 

 

Mulighed for at styre POD på chartekafdelingsniveau. Der er lavet en ny tabel, 

der nu indgår i kundesletning. I appl. 6551, 6201/11, 6251 POD kontrol bruges 

de nye felter nu. Tilsvarende ift. TDW data. 

  6116 En ledetekst for momskoder er blevet rettet til.  

  6161 Der kom programfejl, når man forsøgte at lave en udsøgning med F8/Selekter 

eller en sletning. Dette er nu rettet.  

 

Ved Excel indlæsning af postnumre oplevede man, at kun noget af det svenske 

postnummer kom med ind. Det er nu rettet så hele postnummeret er med ved 

en indlæsning.  

 

Der er nu mulighed for at angive, om minimumsprocenten er med i fragten (all-

in) eller ej samt mulighed for at angive en bufferprocent som 

standardprocenten må svinge, uden at det medfører beregninger af 

procenttillæg. I disse situationer skal procent i appl. 6161 være angivet som 0, 

da procenten så hentes fra appl. 6151. 

 

Tilbudsudsøgningen er blevet udvidet, så det nu er muligt at søge efter brugte 

fakturakoder, regler og shared tables via F8 selektion. Derudover vises i 

oversigten de fakturakoder, regler og shared tables, der indgår i tilbuddene. I 

oversigten over delte tilbud vises nu også kundens navn.  

 

Der er lavet en ny regel med nummeret 90028. Denne kan bruges til 

vognkreditering. Reglen summerer alle km fra appl. 6521 for alle de charteks, 

der indgår i turen. 

 

Excel upload funktionen er nu lavet således, at den også kan bruges på tilbud, 

der endnu ikke er accepteret. Dette gælder upload af både priser og zoner.  

 

I forbindelse med excel upload til zonepriser er der nu lavet til en anden version 

af den skabelon, der bruges til upload. Her er kolonne og rækker er byttet 

rundt.  

  6179 Applikationen er opdateret ift. F4 på terminalnummer, samt den nu tager højde 

for om postnummeret skal være højrestillet, hvis afsnit 6159 er sat op til det på 

landekoden.  

   



 

  6181 Ved angivelse af forkert trafik kunne man via F12 få chartek uden trafiknumre. 

Det er nu rettet. 

 6201/6211 En fejl ift. overlappende styring af cursorposition ifm. fejlmeddelelse er nu 

blevet rettet. 

 

Det er nu muligt kun at kopiere fragtbetaler og dermed undlader man, at andre 

dele af fakturering bliver kopieret med.  

 

Validering mod fakturalås = 1 er nu parameterstyret. Dette var hardkodet 

tidligere. 

 

Vognfelt initieres ikke mere med '-', så dermed er H-leddet ikke en del af 7535 

visningen. Dette var en temporær løsning. 

 

Air infolinje indtastningen er ændret til 1 felt med længdestyring på. 

 

Når en varelinje ændres på en booking, der er oprettet via koncernbooking, så 

gemmes de gamle værdier, og disse kan så stadig ses via tip. 

  6202 Der er lavet en rettelse til CMR ift. følgeseddel. 

 

Ved EDI afsendelse kontrolleres der op imod afsnit 9214 ift. om det er AFH-EDI. 

 

Der er nu blevet muliggjort, at udførende fragtfører kan automatisk blive 

overstyret af afsnit 6176 ift. aktuelt vognnummer.  

 

Afsendelse af EDI er ændret ift. tridnummer. Tagget hedder SPCNUMBER. I 

exitmodulet er det nu muligt at styre det pr. EDI kundenummer.  

  6212 Relateret til lagersystem. Der er nu mulighed for at vælge "spørg" om 

indleveringsmetode ved indlevering til lager, så man nu ved indlevering bliver 

promptet til at vælge, hvilket skærmbillede skal vises. Dette er 

parameterstyret.  

 

Relateret til lagersystem. Ved indlevering til lager, og hvis der fremgår data i 

bookingens afmærkning 1 + 2 bliver dette til nøgle 2 på varekortet. 

  6241 Ved sletning kunne der opstå en fejl, men det er nu rettet.  

 

To felter i 'F6 opret' er blevet ændret til blokbogstaver.  

  6243 Der er lavet en rettelse til programmet, da udvælgelsen på fra/til kundenummer 

ikke virkede. 

  6251 Lettere re-design af felternes rækkefølge. 

 

I tillægsbilledet er charteknummer rettet til uden "maske". 

 

Det er ikke længere muligt at redigere i fejltekster i F8 billedet. 

 

Når man tastede manuelle fakturakoder, som er procentfakturakoder, blev 

disse beregnet 2 gange. Det er nu rettet.  

 



 

Når man forsøgte at vende en vognkreditering uden afstandslinjer, så gik 

programmet ned. Dette er nu rettet.  

 

Der er lavet en ny regel 90027 til vognkreditering på egenkode. Egenkode 

kommer med ud på LL lister. 

 

Rettelse lavet på regel 90002, så denne ikke fratrækker fra km, når 

regelværdier er 0->99999. 

 

Knap til direkte kald til RouteLogix er blevet fjernet. Ledeteksten i 6550 er 

blevet rettet lidt til. 

 

Fakturakontrol kan nu også vise fakturaer i status 4 - disse kan dog kun vises 

og ikke behandles. 

 

Der kunne opstå en fejl ved brug af standard regler ift. vognkreditering. Dette 

er nu rettet.  

 6251/6550 Ved brug af beregningsgruppe MAX og denne er sat på procentberegning, så 

udføres disse procentberegninger først før kontrol af beregningsgrupper og 

øvrige procent beregninger udføres efter beregningsgrupper.   

  6291 Der er lavet lidt lettere re-design samt rettelse til F4 i fejlkode. 

  6371 Applikationen er blevet udvidet med visning af henholdsvis trailernummer og 

registreringsnummeret for traileren.  

  6386 Udsøgning af hoved-/underafdeling er nu rettet. 

 

Ved søgning efter vognnummer eller vognmand tjekkes nu ikke kun chartekkets 

data - men også ressource data - dvs. om vognnummer/vognmand indgår efter 

trækkerskifte f.eks. 

 

Der er lavet felt, så man kan angive en ekstra status/flow på et chartek og 

efterfølgende udsøge på feltet. Feltet er styret af afsnit 6386. Ved afslutning af 

chartek i appl. 6381, og der blot er fejl ift. manglende omkostningsfordeling, så 

kan chartekket blive sat til "prælukket", hvis det er sat op. 

  6381 Når der videreføres poster i en anden afdeling end den chartekket er dannet i, 

får den hoved-/underafdeling fra den afdeling, man står i. Dette er nu rettet så 

den får den samme hoved-/underafdeling som det chartek man flytter fra. 

  6501 Der er lavet en rettelse vedr. kopiering af import bookinger. 

 

En nyhed er, at det nu også er muligt at søge i diverse bookinger. Disse kan 

dog ikke redigeres. 

  6521 Latitude/longitude koordinater fra appl. 6116 bliver nu sendt med over til 

afstandsberegning. 

 

Manglende parameter ved kald af andet program – er nu rettet.  

 

Ved brug af PTV-integrationen så testes der nu også på om vejnavnet ændres 

fra position til position. I tilfælde af et nyt vejnavn, så sendes der et ekstra 



 

punkt ud til beregningen med vejnavn og evt. egen geokode fra enten appl. 

6111 eller en manuel geokode fra 7535. 

 

Det er muligt at oprette varenumre i 6116, som bruges som slutsted og dermed 

enten bliver startsted på næste chartek eller angiver, at startsted skal være 

sidste leveringssted. 

 

Uden adresse 4 i appl. 7136, så ignoreres evt. angivet agentterminalnummers 

adresse. 

  6550 Ved brug af fix pris, så det nu rettet, så det generelt kun vedrører løbenr. 1. 

 

Rettelse lavet til tildeling af unik samtakseringssamlekode. 

 

Problemer med udregning af bruttofragt. Dette er nu rettet.  

 

Ved brug af POD til samlefaktura var der en fejl ift. opdatering af brugerfelt i 

fakturafilen. Dette er nu rettet.  

 

Ved abnorme volumeværdier kunne programmet dumpe. Det er nu rettet. 

 

Der blev lavet forkerte opslag i afsnit 6192 ift. samtakseringsnr. Dette er nu 

rettet. 

 

Denne kan nu også autogendanne en status 1 faktura, der er dannet i appl. 

6251 som "vis faktura" uden færdigmeld.  

  6551 Dropposteringer blev ikke dannet. Er nu rettet.  

 

Der er blevet lave nye komponenter til varelinjebånd og disse kommer nu med 

ud på fakturaen.  

 

Mailadressen manglede i fakturaloggen. Denne er nu sat på.  

 

Ved dropkrediteringer er det nu muligt at overstyre vognmandens navn og 

adresse med terminaladressen ved opsætning i afsnit 7010. 

 

I forbindelse med vognkreditering har man mulighed for at angive et sæt 

valgfrie dimensioner. Hvis disse var angivet, ville de altid blive brugt. Dette 

kunne i visse tilfælde skabe problemer. Der er derfor lavet en ændring til 

programmet således at, hvis valgfrie dimensioner bliver hentet, og de via afsnit 

er angivet til at blive brugt, men ikke er udfyldt med data, så vil de ikke blive 

anvendt.   

 

I forbindelse med samlefakturering kan denne nu også vise, om der findes 

status 2 fakturaer til en samlefaktura, samt der er lavet mulighed for visning af, 

hvad der totalt ligger bag en samlekode.  

 

Ved vognkreditering er det nu også muligt at bruge afsnit 1825 dimensioner 

ved "mod-charteque" i vognkreditering. 



 

 

Nu kan man få tilføjet afhentnings- og leveringsadresse på vognkrediteringen, 

da disse komponenter nu er blevet udviklet til DocmManager. Felterne virker 

dog kun, når der udskrives charteks med kun 1 booking på.  

  6570 Der er nu mulighed for selektion på afdeling. 

  6581 Der er lavet en rettelse til programmet, hvor der var et problem med en 

tidligere workfil. 

  6582 Batch chartekafslutning er udvidet med 3 ekstra kontroller kendt fra appl. 

6381/6386. Det er en kontrol på, om der mangler faktura, kontrol ift. intern 

afregning og kontrol ift. omkostningsfordeling. Derudover kan man styre, at 

appl. 6582 kun må afslutte prælukkede charteks. Information vedr. prælukkede 

charteks kan findes under ændringerne for appl. 6386. 

 

Det er nu muligt at sætte op, at charteks kun afsluttes automatisk, når 

forventet budget kontra realiseret budget er inden for x % afvigelse. 

  6583 Der er lavet en rettelse, så det nu er muligt, at intern indtægt ikke 

medfordeles, også selvom disse indgår i omk.konti. 

 

Det var ikke muligt at finde x procent af indtægt. Dette er nu rettet.  

  6599 Efter den nye UUI overflade er lagt på, kommer der en fejlmeddelelse på, at 

felterne skal være udfyldt med ja eller nej. Programmet er lavet om, så dette er 

ikke et problem længere.  

  6650 Jobbet fejlede fordi der er et job, der låser for sig selv, og da 6650 også vil 

bruge det samme job, så gik den ned. Dette er nu rettet.  

  6918 Der er nu mulighed for at udsøge på egen kode. 

  6999 Clear af transaktionsdata er nu blevet opdateret med ekstra tabeller. 

  7101 Der er lavet defaultkoder til posteringsbærende ift. om det er trækker eller 

trailer ved oprettelse. Ved værdi i disse parametre overstyres den generelle 

defaultkode. 

  7137 Der er lavet en ny applikation til vedligehold af terminal til terminal routing. 

Routing opsætning bruges til automatisk generering af led/bookinger til de 

respektive afdelinger, der skal håndtere godset.  

  7235 Afsendelse af statuskoder går ned på kode 'P', da den skrev til et forkert 

transaktionsbånd. Dette er nu rettet.  

  7241 Fejl i dropdown til olietillæg er nu rettet.  

  7275 Bookingnummer blev ikke vist i afvigelsesbilledet i 7275. Det er nu rettet. 

 

Check direkte logik ift. unload er nu parameterstyret. 

  7282 Postnummer/by bliver nu overført korrekt til det modul, der skal finde trafikken. 

 

Brugere kunne opleve, at applikationen fejlede i visning af bookingnummer. Det 

er nu rettet.  

  7286 Førhen var det således, at der altid blev dannet en farliggodslinje ved 

bookingoprettelse. Dette er ændret, så der kun dannes en farliggodslinje, hvis 

der er et UN nummer. 



 

  7344 Man kunne opleve, at memo tekster blev slettet, når man havde været inde at 

kigge på dem for derefter at gå ud med F12. Dette er nu rettet, så teksterne 

bibeholdes.  

  7375 I applikationen er det er nu muligt at anmelde direkte til terminalen uden, at 

man har et charteknummer. Disse linjer kan man så senere overskrive med et 

rigtigt charteknummer. Derudover er der nu også muligt at slette egne linjer, 

eller terminalbrugeren kan slette generelt.  

 

Der er ligeledes blevet udviklet nye felter til kolonnen 'Termkode'. Disse kan 

sættes som f.eks. "MGL ej anmeldt".  

 

Hvis man bruger koncern booking, er det nu også muligt at se, hvis koncern 

EDI har skabt en anmeldelse automatisk fra andet firma.  

 

Der findes nu en oversigt, der viser de mængder, der skal ind eller ud af 

terminalen, så relevante personer kan få et overblik.  

 

Der er ligeledes lavet en test i appl. 7535, hvor man bliver mindet om, hvis 

chartekket ikke er tilmeldt appl. 7375. 

  7534 Brugere oplevede, at det der var skrevet i aktuel lokation forsvandt, når man 

havde været i applikation 6181. Der er lavet en rettelse til programmet, så 

dette nu bibeholdes. 

  7535 Slettede reservationer bliver ikke længere vist i instruks. 

 

Fordisponeringsnummer ændret til 10 karakterer.  

 

Hvis man kun udsøger A og L led i fordisponeringen, så vil man få vist 

summeringer.  

 

Hvis overgangstiden på en færge er 0, kan man nu i bro/færge indtaste 

tidspunkt, der så sendes til færgeselskabet. Det indtastede gemmes dog ikke. 

 

F8 chartekoversigten er nu udvidet med visning af de 2 valgfrie felter fra 6181. 

 

Når der blev frigivet, blev der ikke dannet en M-log. Dette er nu rettet.  

 

Der er lavet en rettelse til labeludskrift. Det betyder, at hvis man angiver et 

specifik antal i udskrivningsbilledet, så udskrives kun det specifikke antal.  

 

Når der bliver sendt EDI afsted, så markeres alle L-led nu i logfeltet.  

 

Ved omdøb af chartekafdeling bliver det interne bookingnummer nu korrekt 

opdateret mht. chartekafdeling. 

 

Via forkalkulationen og opsætning på vognmand kan man nu lave en 

reservation på basis af vognkrediteringer. Forkalkulerede linjer gemmes og kan 

ses via funktionstasten i appl. 6251 under vognkreditering. Hvis en vogn er 



 

opsat til reservation, så vil vognkrediteringen ikke danne en endelig kreditnota 

til samme vogn. 

 

Der er blevet fjernet nogle summeringer. De er ikke relevante længere, da det 

nu sker i selve visningen. 

 

Koncernbooking er blevet rettet, så GSIN ikke medsendes. 

 

I visse tilfælde, når man disponerede på chartek fra 7535, blev den forkerte 

bookings afhentningsdato brugt i chartekkets oprettelsesdato. Dette er nu 

rettet. 

 

Tidligere viste fordisponeringen den samme modsatte adresse for en booking 

med flere varelinjer. Det er nu rettet, så forskellige modsatte adresser vises. 

Disse findes via varelinjenummer. 

 

Kunder, der bruger ekstern planlægning, får nu straks vist chartekoversigten.  

 

Der bliver nu udført en test ved brug bro/færge og trækkerskifte. Denne skal 

sikre, at positionen ikke allerede er brugt, og at positionsnummeret ikke slutter 

på 0. 

 

EDI ikon vises ikke ved koncernbooking, når bookingen i det nye selskab er 

blevet slettet igen. 

 

Ved angivelse af frasalgsbeløb i chaufførinstruksbilledet, dannes enten 

vognkrediteringsvariabel med beløb eller reservation ift. opsætning på 

vognnummeret i appl. 6176. 

 

Ved brug af PTV eller GateHouse gemmes nu de valg, man har taget i pop-

up'en ift. overvågning. Ved PTV sker dette dog kun, hvis parameter ift. 6521 er 

sat. 

  7635 Rekvisitionsnummeret sendes over i posteringsfelt PCEXA5, da dette felt bruges ift. 

udligning/test på rekvisitionsnummeret.  

  7741 Emnebasen blev ikke vist korrekt i cockpittet. Dette skyldes, at der manglede 

en splitter mellem header og detail. Denne er nu lagt ind.  

 

Programmet dumpede ved redigering i billedet i sydvest. Fejlen skyldtes 

programtekniske detaljer. Dette er nu rettet, så redigering og visning af 

besøgsrapporter nu er muligt fra cockpittet. 

  9226 Der er nu mulighed for replace af farlig godslinjer. 

 

Når der autofrigives og der ingen fix pris er, så sættes fix feltet til nej. 

 

Der er lavet rettelser til modtagelse af tracking og mailafsendelse. Udgående 

EDI er ligeledes blevet rettet, så trackingno sendes med ud i diverse 

dokumenter.  

  9502 Der er lavet en ensretning af LATLON format i bookingloggen. 



 

  9503 Ny mulighed for "rename" af kundenr. i bookingdata x dage tilbage i tiden jf. 

brug af ny funktion i appl. 6111. Ved bookingdata menes kun kundenumre, der 

umiddelbart bruges i appl. 6201/11 - dog ikke fragtbetaler, posteringer, 

fakturering, vognkreditering mm. Evt. ind-/udleveringer, der peger på en 

booking, kan også blive opdateret ift. afsender-/modtager-/leverandørkundenr.  

 

DENNE FUNKTION BØR ANVENDES I TEST SYSTEM FØRST – og data SKAL 

kontrolleres efterfølgende. 

  9504 Autoadvisering kan nu være enten som mail (kræver specialprogram) eller som 

PDF via appl. 6109. Logikken ift. hvornår en booking skal autoadviseres skal 

også laves som speciallogik - eller kan jf. ny parameter være dagen efter 

leveringsdatoen. 

  9506 Det er blevet lavet sådan, at når applikationen igangsættes, så ignorerer den, 

at der står 'Nej' i 'Klar til fakturering?' på chartekket.  

  9111 Opret adresse fra denne applikation virkede ikke ift. geokodning. Det er nu 

rettet.    

  9551 Ved udtræk af faktura til EDI er der nu lavet mulighed for en ekstra applikation, 

så appl. 9551 kun udtrækker enkeltfaktura, og appl. 9552 udtrækker 

samlefaktura.  

  EDI Ved udlevering var der en fejl i lagerprogrammet, når den vil flytte 'Contact2' 

over i LH* tabellen. Dette er nu rettet.  

 

Ved automatisk fremsendelse af følgeseddel er det indbygget så partnerID nu 

kommer med ud i XML'en. 

 

Der er lavet et nyt indlæsningsmodul, så det nu er muligt via CSV og ABC at 

indlæse webkunder.  

 

Ved indlæsning af bookinger kan man nu vælge at indlæse stregkoder som 

subdetails under hver varelinje. Dette betyder, at der ikke længere er nogen 

begrænsning på, hvor mange der kan læses ind. Man skal dog være 

opmærksom på, at der andre steder i systemet stadig er begrænsninger fx ved 

visning, hvor max er 9999. 

 

Der er lavet en opdatering til EGSend således, at et program nu har fået 

yderligere autorisation. 

 

Der er lavet en ændring til booking send. Nu bliver det led, der bliver 

afsendt/frigivet på, sendt med ud i XML'en i tagget LEGTYPE. 

 

Der er lavet et nyt tag til booking ind. Det nye tag bruges til indlæsning af POD 

kode. Tagget hedder POD. 

 Ny eService Booking går ikke længere ned ved godkend.  

 

Vis funktionen er nu altid synlig for bookingliste – også når man har rettighed til 

at redigere.  

 



 

Efter opdatering af booking kan ENTER bruges for at søge igen (uden at 

opdatere søgning). 

 

Vedhæft dokumentknappen ved 'Send booking' reagerede i den nye version af 

eService ikke på opsætningen. Dette er nu rettet, så synligheden af denne kan 

parameterstyres.  

 

Der er lavet en rettelse, hvor den nye version af eService nu henter 

kundetekster ved oprettelse af booking. 

 

Når man kopierer en booking på baggrund af en skabelon uden specifikke 

landekoder, vil den nye booking automatisk kigge efter tilladte lande i afsnit 

6196. 

 

Når man kopierede en booking, så ville den sende en mail om at den nye 

booking nu er ændret. Ordlyden er således ændret, at der nu står, at den nye 

booking er oprettet. 

 

Der er nu mulighed for at kopiere en booking og kun medtage fragtbetaler og 

ikke andre faktureringer. 

 

Der er lavet diverse tekniske fejlrettelser til den nye eService.  

 

Det er nu lavet sådan, at bytteemballage ikke kræves udfyldt, når der indtastes 

varelinjer. 

 

I adressesøgefunktionen i eService er der tilføjet en knap, så man kan få lov til 

at oprette adresser også. Denne kan bruges i de tilfælde, hvor man ikke fandt 

den adresse, man manglede. 

 

I den nye eService er bookingregistrering og varelinjeinformationerne delt på to 

forskellige skærmbilleder. Det er nu lavet sådan, at når man står på 

varelinjerne og har oprettet disse, så kan man, hvis bookingen valideres, 

returnere direkte til bookingbilledet.  

 

Overskrifterne i bookingregistreringen er blevet rettet således, at de er lidt 

mere retvisende med tekster som afsender- og modtageroplysninger.  

 

Der bliver nu taget højde for deadline uanset om FTL er udfyldt. Det gælder 

også hvis eksport eller import deadlines er udfyldt. 

 

Det er blevet så, at der altid bruges blokbogstaver på landekoder på bookinger 

og varelinjer. 

  POD Rettelse lavet vedr. modtagelse af POD og brug af "udligning" af sidste faktura, 

hvor der var fejl ift. kundenummer. 

 Transics Driver bliver ikke længere sendt med over til Transics, da det skabte en fejl.  



 

 Udskrifter Ved udskrift af CMR fragtbrev mangler navn fra farlig gods data i applikation 

7101. Der blev ikke taget højde for ny farlig gods data ved opslag i farlig 

godskartoteket. Det er nu rettet. 

 

Ved print af eget fragtbre er der nu mulighed for at overstyre diverse danske 

tekster via message member UTC6P03. 

 

På fakturaudskriften er der lavet en rettelse, så hvis kunden er i EU, men 

afhentnings- og leveringsadressen er udenfor EU, så får kunden nu påsat 

tekstkode 207. Dermed kommer den med på EU-indberetningen.  

 

Vognkrediteringsbilaget har fået tilføjet et ekstra felt til båndet BILAGC. Feltet 

hedder CHTDATE og indeholder chartekdatoen fra 6181.  

Workflow/MS Månedsnummer i chartekheader bliver automatisk udfyldt med chartekmåned.  

   

      

      

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
   

      

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
I robotten skal appl. 9503 rekvisitionen gemmes på ny med F16, hvis 

opsat. Ellers vil jobbet fejle. 

      

      

Systemtekniske specifikationer  

Udskrifter UTC6P03 er ikke tilkoblet opdateringen og skal lægges på manuelt. 
 

   

      

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


