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Indhold  

 6109 Mulighed for at tage specifikke felter med fra bookinglog på udskrift. 

 6111 Default værdier i robotfelter er nu sat til E = Excluded. 

 

Der er lavet en rettelse ift. manglende unicode til project44 (tidligere 

GateHouse). 

 6151 Replikering droppes, hvis aktuelt firma ikke er sat op. Ditto i applikation 6111, 

6101, 6103, 6159, 7136 og 7101. 

 6157 Nu hentes kun 50 rækker ad gangen i stedet for alle på én gang.  

 6161 Der er lavet en rettelse, så tilbudsaccept på kundenr. 0 ikke sendes til arkiv. 

 

Fejl ift. shared table, når der endnu ikke var oprettet nogen, er nu rettet. 

 6176 Applikationen er lavet om til at køre SQL. Så er der bygget serverside sortering 

og filtrering ind. 

 6195 Ved brugersletning slettes også i appl. 6108. 

 6201/11 Ved sletning af en booking og denne er EDI markeret med "send status" til 

partner, så sendes straks IFTSTA på sletteloggen. 

 6202 Der er lavet en rettelse til elektronisk afsendelse af AWB 

 6251  Fakturakontrol udvidet med kunderef samt ændret lidt ift. ledetekster. 

 

Ved pop-up ift. tekst til årsag for kreditnota skal årsag nu udfyldes og teksten 

kan komme med på kreditnotaudskriften. 

 

Ved brug af fakturakontrol og kun valg af ét kundenummer, så vises beløb i 

kundens valuta ellers vises det i systemvaluta. 

 

Ved brug af shared table og antal større end max. interval, stoppede 

udregningen ikke. Det sker nu.  

 

Ved brug af fragttabel med egen postnummer opsætning, og postnummer ikke 

er fundet i 6159, så bruges hovedzonen ikke mere for bookingen, men zone 0. 

 

Ved dannelse af kreditnota kan systemet lave en afvigelse. Nu kan man vælge 

mellem flere koder samt angive ekstra info til afvigelsen. 

 

Ved dannelse af vognkreditering så kan reference automatisk blive sat til 

afgangsdato/-tid ift. det enkelte chartek, der indgår som startchartek. 

Vognkrediteringen bliver så (uanset hvad) sorteret i referencenummer orden og 

dermed via dette i dato/tid orden. Ved udskrift af månedskreditering kan man 

få en sum pr. vognnummer til forside - totalbeløb og km - styret ift. om det 

bånd bruges. 



 

Ved manuel intern afregning sættes typen til I nu. 

 

Brug af spotpris og fastefakturakoder gav fejl. Nu hentes faste fakturakoder 

ikke mere, når spotpris er angivet. 

 

Vognkrediteringsoversigten er udvidet med F5 opfrisk mulighed. 

 

Ved registrering af kreditnota og denne bliver til afvigelse i applikation 6291, så 

sættes kundenummer, navn og fakturanummer i "vedrørende felter".  

6251/ 

6550 

Ved brug af fragttabeller, hvor adressetype i tilbud er anderledes end på 

hovedfakturakoden, blev fragttabellens adressetype ikke valgt korrekt. Dette er 

nu rettet.  

 

Det er nu muligt at beregne fragttabeller med negative beløb.  

 

Der var en fejl ift. samtaksering og fast pris, hvor antal nogle gange blev vist i 

fakturalinjen. Dette er nu rettet. 

 6291 Memotekst blev ikke korrekt gemt ved ENTER. Dette er nu rettet.  

 6308 Ved brug af option til arkiv, blev 'vis booking' også udført. Det er nu rettet. 

 

Funktionstaster til eksternt system blev ikke skjult godt nok. Det er nu rettet.  

 6372 Der er nu mulighed for angivelse af flere fakturakoder til olietillæg. 

 6381 Ved brug af præluk-opsætning, så sættes koden af ved genåbning. 

 6386 Bemærkningsfelt pr. chartek kan nu redigeres i listen. 

 6501 Visning af booking kunne dumpe. Dette er nu rettet. 

 6521 Når ruten bliver sendt til PTV, gemmes rutenummeret via ABC og tilsættes igen 

når svar kommer retur. 

 

Optimering (hurtigste/billigste osv.) kan nu sættes op i afsnit 6523. Hvor det 

angives med et tal fra 0-100. Hvis der ikke angives noget sættes det til 100. 

 6550 Samtaksering via afhentning/levering tester nu også modsatte led hvis sat op. 

 6551 Ved returbogføring kontrolleres om dropkonto er sat op i afsnit 6570, så 

bogføres der retur til original booking, ellers kun til forrige booking. 

 

Der er nu mulighed for, at listesystem kun kigger på fragtbetalers landekode og 

afsnit 2140 og dermed ikke afhentning/leveringer. 

 

Backdating var ukorrekt i februar, når det var skudår. Det er nu rettet. 

 

POD Modtagelse: Ved brug af POD eftersend og samlefaktura, så dannes og 

sendes samlefaktura som normalt. Eventuelle POD'er vedhæftes, og faktura 

bogføres i status 31. Ved modtagelse af POD'er til samlefaktura, så gensendes 

nu kun forside + POD til aktuelle booking. 

 6581 Hvis der printes og vises på skærm, fik man 2 forskellige resultater. Dette er nu 

rettet. 

 6582 Ved ingen angivelse af årstal, så medtages chartek x dage gamle jf. ny 

parameter. Så hvis dags dato er 31.01.20 så medtages i intervallet 28.01.19 til 

og med 28.01.20, hvis parameter er sat til 3. Dermed kan 6582 opsættes i 

robotten til autoafvikling. 

 



Ændret så det er muligt KUN at lukke prælukkede og ok charteks eller også 

charteks, der opfylder krav i afsnit 6582. 

 6599 Rettet så applikationen stadig kan afvikles under 5250 emulering. 

 6650 Autofrigiv skal ikke ske på PRÆ-webbookinger. 

 

Via afsnit 6152 kan man styre om specifikke fakturakoder ikke skal tages med i 

forudberegningsbeløb. 

 7101 Ved brug af "AFMELDT" skal alle datoer ved leje udfyldes. 

 7102 Mulighed for pr. måned at få vist detaljeret pr. vognkreditering, hvad der er 

bogført på vognmanden. 

 7137 Det er nu muligt via produktnummer at tilknytte en special postnummer 

opsætning, så hvis godset præcist hentes og leveres i valgte postnummer, så 

bruges det opsæt i stedet for standardopsætning inkl. mulighed for at overstyre 

terminalens chartekafdeling.  

 

Visning af overstyrende afdeling som så bruges på alle bookinger, der dannes i 

autorouting forløb. 

 7282 Hvis en leveringsadresse er fordisponeret, frigivet, disponeret, eller har fået 

terminalnummer, så bliver denne ikke mere genskabt via F6 i 7282 - så data 

bliver dermed ikke slettet ift. disponeringsoplysninger 

 7370 Det er nu muligt at få vist fejlkodens tekst. 

 7375 Der er lavet en rettelse, så eventuelle diverse faktura-bookinger ikke medtages 

i logikker. 

 

Der er mulighed for åben/luk af linje. 

 

Det var ikke muligt at rette ankomstdato/-tid via genvej til Vis chartek. Det er 

det nu.  

 

Manuelt oprettede linjer (uden charteknummer) kan nu slettes af personer i 

samme afdelinger og vises kun i aktuelle chartekafdeling. 

 7435 Der kan nu gøres brug af interne bookinger i terminallisten. 

 7534 Via brug af viabyer i project44 integration kunne der slippe fejltegn med ind. 

Dette er nu rettet.  

 

Der kan nu søges med * foran og bagved søgekriteriet i feltet resstype. 

 7535/7534 Der er lavet en integration med Activity Stream/push moduler ift. ChaufførApp, 

så der kan sendes push beskeder og Activity Stream på chartekniveau når man 

gensender til app.  

 

Desuden kan der ske en afknytning af brugere/trækker når ressourcer gøres 

historiske - og det kan ske i appl. 6181, 7532, 7534, 7535 og natjob. 

 7535 Ved chaufførinstruks kan man nu overstyre sproglogikken ved selv at angive 

sprogkode.   

 

PDA-tabellen kunne blive farvelagt 2 gange, hvis man kører Chauffør App. Dette 

fik klienten til at gå ned. Dette er rettet. 

 

Boksnr. og fordisponeringsnumre i afsnit 7536 kan være styret pr. ordregiver i 

afsnit 6200. 

 

Test af anmeld til terminal sker kun på terminalnumre angivet i afsnit 7010. 



 

Man kan nu få oprettet skiftesteder nemt i afsnit 7534 ved at angive stednavn 

og geokoder. 

 

Der er nu mulighed for nemt at indsætte viapunkter via option. Viapunkter kan 

tastes manuelt eller man kan søge og bruge en kundeadresse. Viapunkter kan 

bruges ift. PTV afstandsberegning, Chauffør App og General FMS integration. 

 

Ved chartek visning blev linje 80 ikke vist. Det gør den nu. 

 

"Modsatte" logik er udvidet ift. brug af agent terminal på A-led (import), så er 

modsatte led L1 leddet. 

 

Mulighed for tip visning af tidsvinduer på afhentnings- og leveringstid kolonner. 

 

Der er kommet to nye felter til losselæsselisten. På linieniveau er der kommet 

felterne LEVADRNR (Leveringsadresse nummer) og LEVADR (Leveringsadresse 

felt 1 + 4). 

 

Et visningsmodul ift. viabyer rettet til, da evt. unicode data kunne få det til at 

dumpe. 

 

Integration til Project44 udvidet ift. brug af unicode. 

 

I bro/færge modulet kan der nu ved rigtig opsæt hentes iTicket (Nyt tilkøb) 

reservationsnummer fra Øresundsbroen. 

 

Forkalkulationen tager på aktuelt chartek evt. manuelle (pos. 0) fakturaer med 

og intern afregning. 

 

Ved udskrift af flerleddet lister kan afsender/modtager blive overstyret af 

oprindelig afhentnings-/leveringsadresse via opsætning. 

 

Der er nu mulighed for, at der kan komme ekstra summeringer og data i den 

sorte bjælke, når standard moduler bruges, og parameter er sat op. Det er 

visning af 1. afhentningssted/-dato og -tid, ditto sidste leveringssted/-dato og -

tid samt sum af antal bookinger. Det er desuden muligt at folde ind/ud så kun 

sumbjælker vises. 

 7281 Slutdato skal udfyldes ellers kan der ikke plukkes. 

 7681  Dagschartek blev oprettet i den måned, hvor jobbet kørte og ikke ift. angivet 

dato. Det er nu rettet.    

 9100  Der er lavet en ny applikation til oprettelse af partner til udgående EDI. Denne 

applikation erstatter applikationer 9101 og 9102.   

 9111  Ved kundematch er der lavet en ændring så opslag direkte i 6111 data på 

adresselinje 1,3,4 kun sker, når man sender en tom adresse linje 2 med ind. 

 9226 Nogle få felter blanket af, da de ellers "hang" fra anden adresseoprettelse. 

 9518 Ift. restAPI til P44 er det nu rettet, så vi får reg.nr retur fra internt modul, da vi 

bruger reg.nr ift. P44 opslaget. 

 955A Robotfakturering tester nu om leveringsdato er mindre end/lig med dagsdato, 

hvis ikke, tages bookingen ikke med. 

 

Medtager kun de fakturaer, der løftes til status 2, på udskriften. 

 9599 Denne kunne dumpe i dannelse af ekstra sumtabeller ved store datamængder. 



 ASPECT4 

Business 

Connector 

Der er lavet et berigelsesprogram, der kan finde vognnummer og 

registreringsnummer ud fra benzinselskab, kortnummer og dato. 

 API-REST Tracking modul udvidet med wwwtrack mulighed. 

 

Tracking modul udvidet med senderref. 

Chauffør App Der er lavet en række ændringer til app'en.  

 

Ved sammenlægning af ture, bliver der nu vist en sumlinje for turen, med 

antal/type osv.  

 

Rækkefølgen i turen på appen er ændret så den matcher positionerne fra det 

disponerede chartek dvs. af der kun sker sammenlægning, hvis der er 2 

positioner efter hinanden, der er ens på adressen.  

 

Der er ændret, så ADR bliver vist på sammenlægninger.  

 

Der er ændret, så det er vognens registreringsnummer der bliver vist, hvis det 

er muligt. 

 

Der er lavet et par rettelser til palleregistreringen.  

 

Der er nu mulighed for også at genudskrive CMR med underskrift på fra 

ChaufførApp. CMR kan så arkiveres og dermed kan POD flow sættes igang. CMR 

kaldes med bruger ARCUSR. Printet sættes i gang via robotjob appl. 9516. 

 

Activity stream og PUSH beskeder kan nu sendes imellem Chauffør App og 

klienten.   

  EDI Når en booking oprettes via EDI, tjekkes der nu på afhentningsdatoen for at 

finde det år, bookingen skal oprettes i. 

 

Ved booking opdatering kan der medsendes 3 nye tags UPDATEREFERENCE1, 

UPDATEREFERENCE2, UPDATEREFERENCE3. Disse 3 tags kan indeholde 

opdaterings referencer. Disse vil blive sendt med ud på bookingkvittering, 

statusmeddelelser og faktura. 

 

EDI indlæsning af leverandørfaktura med kontrol mod rekvisitioner er udvidet. 

 

EDI booking udlæsning: der er kommet en del nye felter som bliver udlæst. Ved 

terminaladresserne kommer landekode, postnummer og by nu også ud i 

selvstændige felter. På alle adresse sendes nu også geokoderne. 

 eService Afhentningsadressen kommer ikke med fra skabelonen, ned på varelinjerne. 

Det er nu rettet.  

 

I eService kunne der komme besked om "Anden...har rettet data". Det er nu 

rettet. 

 

Aktivering af URL manglede en "knap".  

 

Special værdi ift. brug af flere POD dokumenter udviklet.  

 

Mulighed for genudskrift af fragtbreve mm fra oversigter.  

 



Unicode manglede i afsender/modtager i oversigter.  

 

Der er mulighed for via nyt afsnit 6195 at styre tilladte værdier til ekstra alfa 1 

feltet pr. login "gruppe" samt mulighed for at åbne for kun bundpallefeltet. 

Mulighed for at manuelle adresser ikke kan angives og mulighed for brug af 

kunderelationer i stedet for eget adressekartotek. 

 

Fragtkalkulator initieres nu med chartekafdeling = 11, hvis denne mangler i 

appl. 6195 på fragtkalkulationsbruger. 

 

Ved anonymt login skal programmet ikke hente skabeloner ved opret booking. 

 

Der er nu check på at landekode skal udfyldes foran adresser ved 

bookingoprettelse. 

 

Der er lavet rettelser ift. overstyring af afhentnings-/leveringsadresser i 

specifikke situationer. Gemt afhentningsadresse bruges nu kun, hvis der også er 

gemt en varelinje. Der er nu mulighed for at lave opsæt med flere afhentninger 

eller leveringer. 

Tracking ID Dannelse af tracking ID skete ikke i alle situationer ifm. bookingoprettelse. 

Blandt andet skete det ikke via skabelon oprettede bookinger. Dette er nu 

rettet. 

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
   

      

  
   

      

  
   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Hvis I efter opdatering oplever, at nogle applikationsfaner har "sure smiley" ikoner skulle 

nedenstående arbejdsgang løse problemet:' 

• Afsnit 0813 – ændre kategori 413-0009 og 413-0010 til kategori ikon = APPL.400 

• Luk klienten ned 

• Start klienten og søg efter appl. 0110 

• Tjek derefter at "sure smiley" ikoner er væk fra 6xxx applikationer 

• Hvis der fortsat er "sure smiley" ikoner på 6xxx applikationer – kontakt vores 

support med eksempel herpå 

      

  
   

      

  
   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

      

      

      



Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


