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Indhold
ASPECT4 Transport Release 7.3.00 byder på en række nye funktionaliteter samt kvalitetssikringer og eliminering af nogle uhensigtsmæssigheder.

Det er alt sammen nærmere beskrevet i det følgende.

Labels Client Release Notes

6111 Der er lavet serverside sortering og filtrering i F4 kunde søgnings billedet.

6111 Der er lavet en ekstra kolonne ved F4 kundesøgning fra bl.a appl. 6111. Kolonnen viser “Anden fortolder”.

6161 Ved filtering i kolonnen regel, fandtes ingen data. Dette er nu rettet.

6161 Regel 86 er ændret, så både eksisterende angivne brugerid virker - men også muligt at angive generiske brugerid som f.eks. EGWEB*.

6161 Ny Regel 125 - en kopi af regel 49 - dog med summering på bundpaller.

6161 2 nye regler - 126 + 127 - test på kolliart og sum af antal kolli henholdsvis nettovægt.

6161 Ny regel 128 - som regel 0 tester på bookingvariabler dog altid på løbenr 0 = kunde angivelsen

6176 Der er lavet 2 nye brugerparametre - er sletning af linjer lukket og er generelt data ændring lukket. Ved dataændring lukket, så er sletning også 
lukket og man kan kun se hovedbilledet i appl. 6176.

Der er lavet ny applikationsparameter - mulighed for omdøb af kundenummer på linjerne. Der kommer advarsel hvis der ligger drop- og/eller 
vognkrediteringer i status <> '3'. Advarslen sker på kundenr niveau og popup vises kun 1 gang ift. de linjer man markerer

6176 I kreditkort billedet vises nu også aktuelle vognnummer.

6181 Feltet styring fra appl. 6176 vises i F4 over ressource fra f.eks. appl. 6181.

6194 Dobbelt klik er ikke mere sletning af linje.

6200 Ved brug af trafiktildeling type H i parameter til 6200, blev hovedtrafik blanket ud.

6200 Via afsnit 6299 kan man opsætte at datoer (afh.dato, afg.dato og lev.dato) ikke må være ældre eller nyere end x dage. Ved overskridelse kommer 
der en advarsel/blokering til brugeren.

6200 Der er tilføjet frankatursted efter fragtfrankatur.

6200 Man kan nu få beregnet leveringsdato korrekt ud fra afhentningsdato, afhentningsadresse samt opsætning i appl. 6179, hvor zonekort svarer til 
landekode for levering og terminalnr. er 0. Først prøves ift. DE+afhentningszonenr - f.eks. DE007 og hvis ikke fundet, så prøves med DE og uden 
zonenr.

6200 Ift. "Kun fragtbetaler/status1" ved kopiering kan man nu sætte den til default "on" som brugerparameter. 

6236 Quick booking billedet med varelinjer ændret - tilpasset ift. appl. 6200 - med bl.a. fra/til temperatur, nettovægt samt bundpaller. Nogle farlig godsfelter 
er slettet.

6251 I appl. 6176 under afdelingscirkulærer kan man angive “basis km” som der minimum skal afregnes. Hvis der ikke er afregnet dette minimum antal 
basiskm kan man via regel 90030 få beregnet de manglende km - dvs. basiskm - aktuelle km på trækker = de km der mangler. Hvis dette resultat 
giver 0 eller basiskm er 0, så er reglen ikke opfyldt.

6251 Kontrol ift. løft af bilag fra status 38 til 31 er ændret så der checkes mod valideringsdato i kundeposteringer istedet for posteringsdato.

6251 Fakturanummer på fragtbetaler (løbenr 1) vises i appl. 6251 oversigt og kreditnotanumre og kundenummer vises i vognkrediterings oversigten. Ved 
fakturering vises samlefakturanummer når findes, ellers fakturanummer.

6251 Tildeling af samlefakturakode er udvidet ift. E/I markering.
Så først laves som tidligere et opslag med aktuel booking afdeling og trafik og der laves test på E/I hvis denne er sat på i samlekodeopsætningen i 
appl. 6111.
Hvis ej fundet via metode 1, så prøves med blank afdeling og aktuel trafik og med test på E/I. Disse 2 metoder er ikke ændret. Nyt er dog så 
følgende:
3. Test er med aktuel afdeling og 0 i trafik. Her testes nu også ift. E/I angivelse, hvilket ikke skete før. Dvs. at man nu kan have 2 linjer med f.eks. 
afdeling 1 og hvor linje 1 kun bruges ift. eksport og linje 2 kun ift. import.
Nyt er også ift. sidste og 4. test. Her er afdeling blank og trafik 0. Her testes nu også ift. E/I angivelse som noget nyt og dermed kan man i princippet 
nøjes med at angive en linje til import og 1 linje til eksport og behøver ikke detaljeret opsætning ift. afdelinger og trafik.



6251 I vognkreditering bliver nogle data gemt temporært i endelige vognkrediteringslinjer og disse felter bliver så genberegnet med korrekte værdier 
automatisk. Det kan dog ske nogle uventede fejl, så det ikke sker og så kommer der nu en fejlmelding til brugeren og vognkreditering sættes i status 
1, så den ikke kan bogføres.

6251 Der er lavet en rettelse til vend vognkreditering så maut beløb også vendes, så vognkreditering udligens nu korrekt. 

6381 Ved prælukning af charteque så logges brugerid nu i charteque post. Præluk mulighed kræver opsætning og er primært ift. manglende kørt 
omkostningsfordeling.

6387 Intern statistik medtager nu ikke mere flytninger til/fra R-charteques.

6521 Det er muligt at sende og danne samme chartequenr som angivet i aktuelt firma til nyt firma - f.eks. fra speditionsfirma til vognmandsfirma. Dermed 
oprettes charteque og rute 1 til 1 fra det ene firma til det andet firma, hvor man så i firma 2 udfører eksempelvis kreditering af vognmanden. Der er 
noget parameter styring ift. funktion og noget styring i afsnit 6191.

6521 På en bestemt rute fejlede XML indlæsningen fra PTV.

6521 Hvis samlefaktura dato sættes til dagsdato ved udskrift, så kunne systemet ikke finde ref/vedrørende felter i appl. 6198. Dette er nu rettet.

6550 Ved brug af MAX/Beregningsgrupper kunne indskudte linjer med f.eks. "overvægt" ødelægge logikken.

6550 Det er nu muligt at reservere agent omkosninger via appl. 6550 via opsætning i appl. 7136. Dermed vil forkalk kun beregne agent omkosningen (ikke 
reservere), mens appl. 6550 vil danne endelige reservation og samtidigt dannes en “bogført” agent kreditnota.

6550 Indtægts og omkostnings reservationer oprettes i Bro/Færge i kundens valutakode og ikke mere i systemvaluta. Når der bogføres via 7635 så 
håndteres forskelle mellem om det er indtægt eller omkostning ift. I/U koderne i charteque regnskabet.

Kontrol af reservationsbeløb kan ske via B/F beløbet (i valuta) istedet for reservationsbeløbet, der er i systemvaluta.

6551 Vi tillader nu at samlefakturaer pr. f.eks. 31.05.20 kan medtage bookinger, der er disponeret på charteque i 6. måned.

6551 Mailadresse på faktureringsbruger nu også muligt på udskrift.

6551 Ved modtagelse af POD og dermed genudskrift af faktura, kan man opsætte mail adresse der skal bruges efter første POD arkivering, det vil sige 
når POD 2,3,4 osv. kommer. Det er rettet, da det også skete ved første POD.

6551 Kontrol ift. faktura i status 1 eller 2 tester nu mod 2 parametre til appl. 6551 - henholdsvis test mod afhentningsdato (ellers fakturadato) set ift. per.
dato samt test evt. mod charteque afdeling.

6551 På vognkreditering kan mailadresse fra appl. 0110 nu medtages på den bruger, der har lavet vognkrediteringen.

6570 Via parameter opsætning kan man teste på, at datointerval max. må starte x dage bagud i tiden og x dage frem i tiden samt at hoved/underafdeling 
skal udfyldes - dette medmindre man angive specifikt chartequenummer.

6571 Der er lavet 2 nye ditto applikationer - 657P = primo kørsel og 657U = ultimo kørsel. Dermed kan robotten køres automatisk ved at ultimo samler alt 
for forrige måned op og primo kørsel starter nye charteque i nye måned op.

6581 Igangsætning af udskrift er rettet fra F22 til F16, da F22 (shift+ F10) bruges til andet i clienten.

6584 Mulighed for opsætning som gør at omkostningsfordeling flyttes retur fra udførende charteque til bookingens charteque som dermed får andel i 
omkostning på udførende charteque. Til styring af dette er der også lavet en logik ændring til appl. 6583, så omkostningsfordelingen sættes i 
"bogføringsmode".

6681 Da finans til charteque afstemningen er omlagt fra spoolprint til visning på skærm, er der også sket det, at vi starter et workflow til bogholderiet, hvis 
der blot er en afstemningsfejl. I workflowet kan man så komme ind og se afstemningsfejlene.

6681 Tester nu kun finansposter 3 år tilbage i tiden på givent cht.nummer. Dvs. afvikles afstemning i år 2020, så medtages kun posteringer retur til 2017 
og ikke så før 2015

6955 Programmet kunne fejl ift. bundtotaler - disse kom evt. i linje efter total antal linjer printet er sat op til

7101 I kreditkort er Pristabel kolonne renamet til Limit og bemærkning er renamet og fået dropdown mulighed. Der er lavet brugerparameter hvis bruger 
kun må se kreditkort, men ikke rette.

7137 Ift. autorouting opsætning i appl. 7137 kan appl. 6650 nu også sende en booking frigivet fra anden afdeling og frigivet til "indenrigs" i spil ift. dannelse 
af autorouting led, så der dermed ikke kun dannes 1 intern booking ved frigiv (denne autodisponeres iøvrigt), men der sker også en dannelse af de 
operationelle bookinger ift. flytning mellem terminaler til endelige levering/afhentning.

Ved kørsel af appl. 6583 (omkostningsfordeling) kan man nu via opsætning få beregnet en "reel" fragtomkostning, som man mener bookingen skal 
belastes med - dette samtidig med at den almindelige omkostningsfordeling beregnes. Den reelle omkostning bliver dermed bare til en 
omkostningsbelastning på bookingen og øvrige omkostninger (f.eks. færge) fordeles ift. omkostningsfordelingen. Tilbudskundenummer til brug for 
dette findes i appl. 7137.

Ved kørsel af appl. 6584 flyttes de beregnede autorouting fragtomkostninger således at udførende charteque får en indtægt og original bookingens 
charteque får en omkostning.

7148 Eget CRM landekartotek er udgået og erstattet 1 til 1 med appl. 6115.

7241 Feltet i udsøgning (F8) “Incl. salgspotentiale” virkede omvendt. Det er nu rettet.



7347 Der var fejl i programmet, så kun 50 rækker blev hentet ind.

7385 Det er nu muligt at tjekke stregkode først mod stregkodefelt og dernæst som før mod varenummer 2. Ved en vare, der er blokeret via indlevering, 
bliver man spurgt hvilken anden lokation denne vare skal placeres på.

7435 Terminal liste på skærm tager nu højde for brug af interne bookinger (frigiv) samt agent terminal angivelse.

7532 Visning af trækkervarsling på linje med at trailervarsling allerede vises.

7535 Ved ændring af trækker i chaufførinstruks billedet hopper cursoren nu til næste felt istedet for 1. felt.

7535 I chartequeoversigten i appl. 7535 vises nu ekstra dato / tid felter fra appl. 6181 - forventet tom dato/tid, slut og afgangs tider.

7535 Når frasalgsbeløb angives, så skal valuta også angives. Det er desuden rettet, så man også kan lave frasalg (som hensættelse) på trækker 2, 3 osv.

7535 I sumlinjer (hvis opsat), vises nu også henholdsvis vognnummer og trailernummer.

7535 Trafiknummer kunne grundet default værdier / gemte værdier blive default værdi i "uden for rutekm" ift. project44 integration. Det er nu rettet.

7535 iTickets kan nu slettes så længe de ikke er bogført.

7535 Ved brug af forkalk og lukket for fakturering i appl. 3111, så tages booking med uanset, hvis afsnit 6251 er sat op til det.

7535 Spørg ift. tidsvinduer og ekstra "er du sikker" popup er fjernet. Fix termin sendes stadig til project44.

7535 Alias mulighed i fordisponering virkede ikke helt efter hensigten, da fordisponeringsfeltet var reduceret til 10 karakterer og chartequenummer fylder 
11. Det er nu rettet. Hvis man på linjer der er disponeret, overskriver chartequenummer med et alias, så vises dette alias på bundlinjen for aktuelle 
charteque og linjerne sorteres i alias orden. Brug af alias er parameterstyret.

7535 Kapacitet i ldm på traileren medsendes til project44 routecalc.

7535 Ift. eget kundenummer ved færgeselskab kan man nu i afsnit 6145 opsætte dette pr. charteque afdeling.

7535 Ved brug af samleudskrift fra chartequeoversigten i appl. 7535 medsendes nu kun de chartequenumre, der aktuelt er udsøgt inkl. udsøgning via filter 
funktioner mm.

7535 I fordisponering kan man ved at vælge specifik fordisponering lave en ruteberegning via PTV (når man har PTV kørende). Denne ruteberegning laver 
så en adhoc beregning af fordisponeringen ift. km og maut og viser turen på PTV kortet - dvs. reelt set samme løsning som via forkalk/appl. 6521. 
Indtægter fra bookinger vises samt beregnede omkostninger, maut og egen ekstra omkostning, så man kan simulere et DB.

7535 Ved frigiv tages evt. afh.bemærkning / lev.bemærkning fra aktuel adresse, hvis disse er angivet - ellers tages som normalt fra bookingen af.

7535 Der sendes komponenter til CMR med data fra evt. angivet afhentningsterminal (set ift. den afhentningsadresse der ellers indgår). Sendes som "no 
show" hvis der ikke er angivet afhentningsterminal. Virker på tilsvarende hvis som idag ift. leveringsterminal på CMR.

7535 Når der er lavet agent reservation via forkalk eller appl. 6550 og man afdisponerer leddet i appl. 7535, så slettes reservationen igen, hvis ikke 
bogført. Ditto gælder ved indtægtsreservation - disse slettes også via afdisponering af led, hvis leddet og bookingen hører sammen.

7535 Via logning kan man f.eks. logge forgæves levering. Denne logkode er så i afsnit 7235 sat op til at der dannes kopi intern booking af leveringen og 
der kan samtidigt oprettes specifik afvigelse i appl. 6291. Den f.eks. nye kopi levering kan så disponeres på nyt charteque.  Styring af afvigelsesnr er 
nu lagt i afsnit 6192 - på afd. blank - denne bør sættes op ift. generelt brug af appl. 6291 afvigelser.

7535 Ved godkend af charteque og dermed mulighed for at sende til P44 overvågning, så testes nu på om trækker har JA til gps i appl. 7101 - så er det 
også ok. Test på trailer er stadig den samme - så hvis trailer ikke har J/chassis, men trækker har J til GPS, så ok og omvendt

7535 Ved frigiv af Leveringsled testes på om angivet klardato ikke er større end bookingens leveringsdato.

7535 Datamodulet MDD202R3 - der var logik omkring "prioritet" blev lagt til leveringsdato ift. datokolonne 3 - dette er nu bare afgangsdato istedet for.

7535 Mulighed for valg af PDA løsning når man sender til PDA. Sættes i afsnit, hvis man skal kunne vælge mellem flere typer og moduler. Hvis der ikke 
sættes noget, så fungerer det som idag via den parameter, der er sat til appl. 7535. 

Standard PDA adapter (EA9131RA - bruges også til Vehco) er udvidet med ekstra tags til stregkoder, PDA partnerid, stop position, Diverse info (fra 
6200 F5), samt fix termin markeringer. Standard adapter kan så også nu kaldes via PDA option i fordisponering. Yderligere sendes original adresse 
med ud, hvis den afviger fra aktuel adresse

7535 Ved opsætning til 7535 lister, hvor original afhentning / levering skal overskrive afsender/modtager håndteres nu flere afhentningsadresser på 
original booking, så korrekte hentes over til udskriften.

7535 Det er nu muligt af frigive med fordisponeringsnummer og det er muligt at disponere en intern booking på anden cht.afdeling end den var frigivet til, 
hvorved intern reference opdateres på original bookingen (ved disponering i 7535 fordisp)

7M41 CRM app kunne fejle på manglende charteque afdeling på brugeren.

9226 Afsendelse af booking kvittering kunne til tider dumpe i en ikke nødvendigt valideringsrutine.

9226 Ifm import pickup EDI modtagelse kan afhentnings terminalnummer blive opdateret, hvis det medsendes i EDI'en.

9326 Det er muligt at oprette en replace booking som ny ved F6. Ved den funktion sættes replace-flaget til blankt og der oprettes en booking via almindelig 
EDI opret modul.



9517 Trackingmail udvidet med ekstra tag (ORDERER) samt mulighed for SENDER/SENDERNAME fra UDA9517 level 1 tekster.

9551 I afsnit 6552 kan man angive en kategorikode som kommer med i Edifact XML’en som headertag XMLCATEGORY. Dette kan bruges til at styre XML’
en i til egne specifikke stylesheets.

9599 Dannelse af TDW på charteque niveau kan ændres ift. start / slut lande via opsætning af parameter til appl. 9599, så der tages højde for evt. 
charteque start sted og slut sted.

9599 Dannelse af TDW blev forkert i f.eks. fragtpligtig vægt, hvis faktura ikke var lavet helt klar - status 2 og højere.

Crossdock
ing

Der var overlap i afsnit 6291 ift. delmanko opsætning og delmanko fejlkode er desuden indsat som parameter til 7M01. Ved historik scanning og 
stregkode ikke findes, så checkes om stregkoden findes som “deaktiveret” og så er det også ok.

Crossdock
ing

Nu crosspad applikation til crossdocking. Den nye applikation hedder “Scan historik”. Der kan scannens en stregkode eller et bookingnummer og 
historikken vil blive vist.

Crossdock
ing

I crossdocking kan man oprette en "overtallig" ny booking - det var en fejl, når booking ikke skulle oprettes i afd. 1

Crossdock
ing

Crossdocking er blevet omlagt til EG Crosspad der understøtter Android og IOS. Dette betyder, at Crossdocking har fået et mere moderne design. I 
den nye Crosspad app er det muligt, at tage billeder i forbindelser med fejl og mangler. Disse billeder ender i 6291 afvigelsesregistrering (kræver 
tilkøb).

Docmana
ger

Der er kommet 2 nye felter til Chaufførinstruks udskriften. Terminalens længde- og breddegrader fra appl. 7136 kommer nu med ud på instruksen. 
Felterne hedder TERMLAT og TERMLON.

EDI Der er lavet en ny parameter til afsnit 9215 "Leverings adresse". Denne gør af hvis der indlæses med partiel opdatering, kan leverings-adressen 
blive erstattet af den der var læst ind sidste gang.

EDI Indgående lageredi udlevering er udvidet med tags til F13 bemærkninger: ADDITIONALINFO og STATUSINFO.

EDI Der er lavet nye tags der kan sendes med ind ved booking create (PutFull), booking create (PutLines), booking update (PostHeaderInfo), booking 
update (PostLinesInfo).

Disse er kundenumre og andet nummer til alle adresser.

EDI I EA9251RA, der fra Finance indlæsning af fakturaer checker reservationsfaktura, er brugerid ændret fra *AUTOINV til *AUTOUPD ved dannelse af 
faktura difference linjer.

GET_PDF Generelt - brug af hent af PDF’s til tempfolder er rettet fra et procedure kald til et andet aht. online miljøer. De fleste steder er omlægningen kun sket 
i release 7.

Stien der så bruges er på online miljøer XXXDTA/temp - ved VAP: XXXDTA/vapid/temp. Ditto ift. kundemaskiner: /ASPECT4/temp eller /ASPECT4
/vapid/temp.

Appl. 9551: Rettet så hent af PDF (chd602l1) sker uanset “opdelingsmode”.

IFTSTA Mulighed for medsend af tag: UPDATE=*REPLACE og REPLACEID, hvis given logkode skal slettes og gendannes med nye data. Bruges med 
omtanke.

IFTSTA Der kan nu medsendes et tag der hedder: “STATUSTEXT”, værdien fra dette tag bliver lagt i enden af den status tekst der kommer fra afsnit 7235.

Konbok Booking dimensionen blev ikke genberegnet i koncern booking.

Konbok Koncern booking - labels replaces nu simpelt 1 til 1 fra startende firma til nye firma. 

Ved EDI opdatering sendes konbok nu også.

Konbok Ift. KONBOK kan man styre om der skal ske genreplikering af data pr. partner til partner releation.

LICENSE
R

Der er tilføjet licenscheck på købte moduler i EDI programmer, API programmer og P44 integration. Disse nøgler SKAL være installeret, ellers 
afbrydes EDI programmerne ! Det er EDIFK, EDIVG, EDIBK, EDITT, EDIOL, APIBK og P44. Licenser sendes normalt ud, eller bestilles og skal 
indtastes manuelt inden de virker



Lagerhotel Lagerhotel har fået en opfriskning og sanering med rls 7.3.

Appl. 7181: Udskriv funktion er slettet, Dan lokationsautomatik er slettet, Udskriv labels til lokationer er slettet. Diverse skærmbillede redesign.

Appl. 7182: Diverse skærmbillede redesign og udskriftsfunktions slettet.

Appl. 7183: Brugstarif på skærmbillede 1 udgået. Diverse redesign og udskriftsfunktion slettet.

Appl. 7184: Diverse skærmbillede redesign. F8 i varenummer er nu muligt igen - varelinje skal “røres” inden F8 kan bruges.

Appl. 7185: Denne applikation udgår (oprydningsrutiner).

Appl. 7186: Kunde/vare relationer - den udgår.

Appl. 7187: Lidt skærmbillede redesign.

Appl. 7281: På skærmbillede 1 udgår F13 (booking til indlevering). F4 over udskrifter rettet lidt til. F18=Ekstern system kyndespecifikt styret, Ditto er 
R7=Ekstern system parameterstyret. Option til rediger, drop og label er parameterstyret og indtastning via charteque er parameterstyret.

Appl. 7282: Indtastning via charteque er parameter styret, udskrift label er parameter styret. F13 (opret udlev. via indlev.) udgår, Rettet ift. udskrifter, 
så fragtbrev, fragtmandsfragtbrev og følgeseddel udgår. F13/suppl.bem, F14 Opslitning, F15 dan indlevering og F19 = ordrenr udgår. F7 = Ext.
system kundespecifikt styret.

Appl. 7284: udgår (Vareflytning).

Appl. 7283: Pris options udgår.

Appl. 7285: Udskrifter transaktionsliste og toldliste udgår.

Appl. 7286: Lidt redesign af skærmbillede.

Appl. 7289: Beregningsliste og lagerliste/varenr udgår.

Appl. 7589: Udgår helt.

Lagerhotel Ny applikation 7291, der giver et overblik over hovedordre. En hovedordre kan være 1 til 1 ift. udleveringer eller flere udleveringer med samme 
hovedordrenummer - dvs. som f.eks. 12345/11 og 12345/12 kan være samme hovedordre. Seperator tegn sættes op pr. kunde.

Pr. hovedordre kan man få vist de enkelte udleveringer og derfra bl.a. gå til appl. 7282 og udføre andre optioner direkte i overblikket. I appl. 7282 er 
rutenummer/type udgået.

Pr. udlevering er det muligt at rette handlingskoden direkte (som i appl. 7282) og det er muligt at markere om udleveringen skal benyttes eller ej.

Ved "ej benyttet" sendes der ikke EDI ved godkend i 7282.

PTV Der kunne komme en fejl ved modtagelse af rute fra PTV, hvilket er rettet.

Sanering Applikation 7540 (ældre comlog integration), appl. 7537 (ældre færge advisering) og appl. 6520 (integration med Marketlogix) er udgået. I appl. 6521 
er udskrift af rute udgået.

TomTom Integration med TomTom - grundet ændringer hos TomTom bliver tegn nu valideret, derfor skal special tegn "pakkes ind".

eService Der er kommet ny mulighed i eService. Afvigelser som hører til kunden direkte eller som er registreret på kundens bookinger kan man nu tilgå i et 
overbliksbillede og dermed selv trække en afvigelsesstatus. Afvigelserne der vises hentes fra appl. 6291 - og disse kan igen være dannet manuelt i 
appl. 6291, via crossdocking eller f.eks. chaufførapp.

eService Der er lavet et nyt infoboard:  "bookinger pr. måned". Det nye ved dette infobord er af den kun henter de måneder som er gået af indeværende år og 
ikke 12 måneder tilbage. Så står man i Juli vil den vise fra Januar til Juni.

eService Booking oprettelse i ny eService kunne give dobbelt booking ved brug af pil-retur på skabelonbilledet. Dette er nu rettet.

eService Mail fra eService til speditør er udvidet med “info til speditør” tekst

eService Ved opsætning i eService hvor kun bundpalle felt er åbent/vises jf. parameter til 620x ift. ekstra varelinje feltet og afsnit 6194 er sat til at ekstra felter 
skal udfyldes, så validereres kun bundpalle feltet og ikke f.eks. info kolli feltet.

eService Volume beregning i 6201/11 samt i eService virker nu også selvom enhed sættes til CM.

eService Ved send af booking kan man nu taste mere end 1 mail adresse - adskilt med komma.

eService Åbning/lukning af options i eService er rettet, da dette ikke virkede efter hensigten i "opdater booking" oversigten.

eService Ved søgning efter egne adresser i eService og man netop kun finder 1 adresse og denne har samme kundenummer som man har tastet i søgefelt, 
så returneres dette kundenummer automatisk til bookingbilledet og listen vises ikke.

eService Det er nu via afsnit 6194 mulighed for at angive at visse feltkrav (f.eks. vægt, volume) skal være på 1. varelinje eller alle. Derudover - test på volume 
sker nu “delayed” - da evt. automatisk volumeudregning først skal ske. Mangler volumen så stadig og det skal udfyldes så får brugeren en fejl.

eService Rettet visning af POD så disse kan slå op i andet firma end aktuelle via bookinglog over flere firma numre

eService Det er muligt at styre pr. login (afsnit 6194) om reference skal udfyldes.



Forudsætninger

 
ASPECT4 Foundation release 7.3.01 skal som minimum være installeret.

 
ASPECT4 Transport release 7.2.02 skal som minimum være installeret.

 
De ovennævnte forhold kan undersøges via applikation 0361 'Visning af system level information'.

Installationsaktiviteter før indlæsning

 
Sign-on og modtag den fremsendte forsendelse via applikation 0590 ’Installer ASPECT4 software’.

 
Efter modtagelse foretages sign-off.

 
Før installation skal eventuelle robotjobs stoppes (fx. appl. 6650).

 
Med funktionsopdatering 7.3.00 er der kommet licensnøgler på nedenstående moduler, og der skal bestilles brugernøgler hertil hos EG inden 
installation af funktionsopdateringen, hvis I har et eller flere af modulerne.

API Booking 
ABC dokumenttype: Send/modtag bookinger
ABC dokumenttype: Udgående - Send faktura
ABC dokumenttype: Track'n'Trace ind/ud
Integration til olieselskaber (ABC adapter)
Vognkreditering som EDI
project44

eService Booking oprettelse - ved sletning i "info til transportør" bliver vi nu stående i billedet.

Hvis der ikke var skabelon, så kunne man ikke vise en booking.

Præbookinger vises i oversigt med RØD og ordet PRE.

Hvis man har angivet en enhed f.eks. CM, så defaultes det automatisk.

Hvis volume udregnes automatisk, så bliver dette vist og man skal så trykke ENTER igen for at komme ud af varelinje billedet.

Det er muligt pr. login at styret default til label/fragtbrev og PDF.

I bookingoprettelse og ændring. Send booking knap er udgået. Der sendes via almindelig ENTER når man har været inde i varelinje billedet, eller 
hvis der er angivet værdier i kolli, vægt eller volume og der ellers ikke er lavet ændringer i  billedet. Man kan undgå at sende via escape eller pil 
tilbage.

eService Mulighed for at trafiknummer kan bibholdes fra skabelon a la gammel eService løsning.

eService I opret booking kunne man ikke altid overstyre adresse på varelinjebilledet, når man tastede dem manuelt.

Ift. ENTER og autopop af "send booking" var booking 2,3,4 osv. ikke styret som booking 1, så popup kom for tidligt.

Afhentnings-/leveringsdatoer på A/L led bliver nu nulstillet ved kopiering.

Ved oprettelse af farlig godslinjer er kolliart nu ikke mere styret af afsnit 6197 men kun appl. 6103.

iTicket Når der dannes en booking via Øresund iTicket så kan status på bookingen nu følges i 7535.

119 opgaver

https://jira.eg.dk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=issuetype+in+%28Bug%2C+Story%2C+Task%29+AND+project+%3D+A4+AND+fixVersion+%3D+%227.3%22+AND+status+%3D+Done+AND+%22Include+in+client+release+notes%22+%3D+Yes+AND+%22Team+name%22+%3D+%22A4+Transport%22+ORDER+BY+labels+asc%2C+Key++++++++++++&src=confmacro


Installationsaktiviteter efter indlæsning

 
Sign-on og udfør applikation 0690 ’Konverteringskørsler’ - skal gøres i alle firmaer.

 
Efter konvertering foretages sign-off.

 
Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Transport installeres

 
Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 Transport installeres.

 
Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Transport Release 7.3.00.
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