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Indhold
ASPECT4 Logistik Release 7.3.01 byder på en række kvalitetssikringer samt eliminering af nogle uhensigtsmæssigheder.

Den gennemførte kvalitetssikring og eliminering af uhensigtsmæssigheder er beskrevet i det følgende.

Nøgle Client Release Notes

A4-799 Fejlmeddelser vises på dansk (611J)
Fejlmeddelelser vises nu på korrekt sprog.

A4-801 Partinummer oprettes for tidligt (7165)
Ændret så partinummer ikke bliver oprettet, hvis der er fejl.

A4-802 Tekster til ikke eksisterende systemparametre (9001)
Det kan forekomme, at der er blevet distribueret tekster til ikke eksisterende systemparametre. 

Følgende SQL vil kunne slette de overflødige i SPOTTBL:

delete from spot00reg s 
where not exists (select virkvrparn from virkreg v where s.spotzzl=v.virkvrparn and s.spotparnvn=v.virkvrnum) and s.spotfelt like 'VIRKBETEG%'

A4-837 Gendannelse af db-modul til joinfiler (926X)
Hvis der er individuelle tilpasninger til tabeller, som indgår i joinfiler, dannes der nu individuelle databasemoduler til selve joinfilerne, når der laves tjek 
af databasemoduler til disse (foretages normalt via systemadministrator applikation 926X (Sikrer at alle DB-moduler er bygget). Dette skaber større 
robusthed i løsningen, idet der periodisk er oplevet programfejl, fordi modulerne ikke har været individuelle.

A4-1096 Nyt modul til OCR-indscanning
Modul til brug for indscanning af dokument mhp. generering af salgsordre.

A4-1831 Filtrering efter supplerende tekster tager for lang tid
Søgning efter supplerende tekster og betegnelser er nu optimeret og er blevet væsentlig hurtigere.

A4-1890 Selektion virker ikke altid(6250)
Hvis man har gemt parametre og samtidig har gruppefelter, der ikke kan vedligeholdes, blev den gemte værdi for gruppe selektionen forkert.

A4-1891 Sprogstyringsproblem (9170)
Ændring af felt i appl. Feltdef. til batch appl. (9170) og bruger-sprog forskellig fra 0, opdateres nu korrekt.

A4-1894 Programdump bed filtrering (8160)
Ved filtrering på tilbagemeldingsbilledet kunne der forekomme programdump.

A4-1925 Forbedringer af funktionalitet for Applikationsparametre (9070)
Det er nu muligt at anvende applikation “Applikationsparametre” (9070) til at vedligeholde Indstillinger for applikationer. Tidligere slog ændringer i 
“Applikationsparametre” (9070) ikke igennem i de applikationer, der anvendte DEFAREG til at gemme parametre. Nu bliver DEFA parametre også 
ændret, når der ændres igennem “Applikationsparametre” (9070). Samtidig er rettet en fejl, så det er muligt at håndtere fra-til felter fra 
indstillingsbilleder (formål PR) korrekt.

Endvidere er det blevet muligt at sætte parametre på overordnet niveau for alle Indstilling opsætninger: Rolle, Funktion eller blank. De fremfindes nu 
med fald-igennem, så man dermed kan sætte default værdier på overordnet niveau.

Desuden er vedligeholdelse igennem “Applikationsparametre” (9070) gjort lettere, fordi man nu kan vedligeholde parametre til Indstillinger (formål PR) 
igennem den særlige option “Rediger parametre”. Her får man nu det samme indstillingsbillede, som man gør, hvis man vedligeholder igennem den 
pågældende applikation. Men i “Applikationsparametre” (9070) kan man vedligeholde på tværs af brugere.

A4-1996 Registreringsstatus vises ikke (8160)
Hvis man har gemt opsætning på tilbagemeldingsniveau, fx type K, L eller F så vises registreringsstatus alene for aktuel komponenttype, når man 
kalder listen og ønsker at lave en tilbagemelding. Der er nu lavet en ændring, så registreringsstatus vises for de forskellige komponenttyper, uanset 
hvilket format man viser tilbagemeldinger i, når man betragter data via listebillede.

Der er lavet en tilsvarende ændring i forhold til produktionsmodeller og produktionsordrer, så man også her kan se "ved"-koder i listebilledet.

A4-1999 Forbedring af databasemoduler
Datasemoduler til views indeholdt nogle irrelevante statements, som nu er fjernet. Der er ingen ændring i forhold til funktionalitet men alene tale om, 
at der er lavet noget kodeoptimering.

A4-2111 Listeeditering uden at forlade felt mister option (8102)
Hvis man. mens man stod i et åbent felt i en liste, som man har rettet i, trykkede på en knap i ribbon, blev den pågældende knap ikke udført.

A4-2118 Forkert validering af faktureret antal (7169)
I forbindelse med fakturamodtagelse, så bliver modtaget antal også valideret i forhold til bestilt antal og den afvigelse der er tilladt på 128-
parameteren til appl  EDI-tilgangstransaktiomer (7169). Denne validering skal i følge hjælpen kun udføres, når en ordrelinje afsluttes og ikke altid. 
Dette er nu ændret således at det kun udføres ved afslutning af ordrelinjen.
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A4-2158 Problem med gebyr linje (7769)
Ved oprettelse af gebyrlinje fra applikation Faktura match (7769), så oprettes transaktion nu med korrekt type = "G".

A4-2203 Ikon misvisende på Tilbagemeldinger (8302)
Ikoner til vise applikationer blev fremfundet som optionsikoner i stedet for at vise ikoner for de applikationer, som der kaldes. Det er nu ændret 
således, at hvis der kaldes en applikation via option, så er det ikonet for denne applikation, som vises i ribbon.

A4-2221 Problem med Intercompany replikering af supplerende tekster.
Supplerende tekster replikeres ikke fra Intercompany lagerflytning(CO) fra indkøb over på salgsordre.

A4-2302 Fejl i skemadefinition for bookingliste (9163)
Skema til brug for DocManager udskrift til bookingliste refererede til et ikke-eksisterende båndnavn. Det er nu ændret, så båndnavn er korrekt.

A4-2303 Fil ikke bygget rigtigt (9164)
Filen ABULW til brug for import af budgetter fra regneark var ikke dannet korrekt. Med denne opdatering dannes den nu med korrekt layout.

A4-2354 Programfejl ved Vis sum dim0 for tom journal (9383)
Visning af Sum for dim0 vises nu fint ved tom journal.

A4-2391 Felter i task pane viser ikke på webben (WEB)
Hvis man havde en feltdefinition, hvor der var en taskpane, som blev efterfulgt af en feltgruppe, så blev felterne under taskpane’n ikke vist i web-
klienten. Der er lavet en ændring, så disse felter nu vises.

A4-2397 Dobbelt linje i uægte 2-niveau applikationer (7386)
Der vises ikke dobbelte linjer mere i uægte 2-niveau applikationer.

A4-2424 Kreditering af IC salgsordre direkte levering(CS)/Intercompany handel(CO) ordrer muligt
Der vises nu fejlmeddelelse, hvis man forsøger at kreditere en intern ordre (Ordretype CS/CO)

A4-2440 Tilbagetrækning af partinummer med F4 virker ikke (9843)
Tilbagetrækning efter F4 i partinummer ved bl.a. tilbagemeldinger virkede ikke. Feltet blev ikke udfyldt med det valgte partinummer men i stedet med 
varenummer plus noget mere.

A4-2449 Start key ødelægges ved kald (7149)
Overstyring af start positionering er fjernet ved kald af salgs- og indkøbsbegrænsninger (appl. 6149 og 7149). Desuden er default 
sorteringsrækkefølge for anden del af nøglen ændret fra faldende til stigende, hvilket forekommer logisk. Endvidere er typekoderne i positioneringen 
ændret til at være tekster for at forbedre brugerinterfacet.

A4-2463 Postnummer og by fremfindes ikke
Der er lavet en ændring i forhold til den måde som der læses generelle registre på i diverse Logistik applikationer således, at dette sker via 
anvendelse af moduler og ikke direkte læsninger i diverse GENREG-filer.

A4-2486 Nummerserie i firma 00 opdateres utilsigtet (9011)
Ved udtræk af journalnummer til forsendelsesjournal blev nummerserie i firma 0 opdateret med seneste nummer fra det firma som applikation Dan 
forsendelsesjournal (6250) blev kaldt fra. Det skete ifm. en låsning. Det er alene i denne applikation det blev konstateret. Der er nu lavet en ændring 
således, at denne opdatering ikke længere foretages.

A4-2544 Søgelup ved listeeditering fungerer ikke i cockpit
Hvis man med musen trykkede på søgeluppen i et F4 understøttet åbent felt i et listebillede, så skete der ikke noget. Brugte man tastaturet og 
trykkede F4, var det ok. Det er nu rettet.

A4-2595 Mangelfuld betjeningsvejledning (6102) 
Betjeningsvejledning til applikation Fakturaordrer(6102) ændret således, at parameter til styring af fakturering af interne ydelser nu er beskrevet.

A4-2596 Ekstern tekst for salgsordreart udskrives ikke på følgeseddel (6233)

Ved udskrift af følgeseddel via spoolfil, blev den eksterne betegnelse for salgsordreart ikke udskrevet. Der er nu lavet en ændring, så dette igen 
udskrives. Det gælder dog kun ved ‘ikke-almindelige' salgsordrearter.

A4-2597 Manglende oversættelser til engelsk
Oversættelse til engelsk af nye elementer i funktionsopdateringen.

A4-2646 Forkert UUI konvertering af historik på systemparametre
Ved konvertering til UUI af feltdefinitioner til systemparametre kom ændringsloggen til at se "underlig ud", hvis felter for ændringsloggen fulgte 
gammel standard, dvs. eksempelvis VIRKÆNDDAT og VIRKÆNDRAF i stedet for det mere korrekte, VIRKAENDDT og VIRKAENDRAF. Årsagen 
var, at felterne ikke blev flyttet rigtigt på plads i denne situation og så kom tidsstempel til at stå for sig selv og øvrige felter så ikke ud til at være blevet 
flyttet korrekt på plads. Der er derfor lavet en ændring således, at konverteringen accepterer både gammel og ny navngivning, hvorved felterne flyttes 
korrekt på plads.

A4-2741 Kreditmaxcheck fejler
Kreditmaxcheck fejlede pga. omstruktureringer ved læsning af fil. Der er lavet en ændring således, at kreditmaxcheck nu igen foretages korrekt.

A4-2856 Forkert visning af momsbeløb ved ændring af momsgruppe på ordre (6320)
Momsbeløbet vises nu også korrekt i appl Ordretotal for salgsordre (6320), hvis der er skiftet momsgruppe på ordren.

A4-2876 Liste med teksttyper i WEB-klient er mangelfuld (WEB)
Listen over teksttyper ved supplerende tekster virker nu i web klienten.
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A4-2936 Repetetiv fakturering af interne ydelser
Hvis man ønsker at de interne faktureringer skal automatiseres og man samtidigt har servicemodulet til ASPECT4 Logistik, så kan man lave en 
serviceaftale til den interne kunde. 
Opret et betalingsgrundlag til fakturering af de interne ydelser vha. appl 6157 Betalingsgrundlag. Det eneste specielle ved dette betalingsgrundlag i 
forhold til øvrige betalingsgrundlag er, at salgsordrearten skal være IC. Dette betalingsgrundlag må kun anvendes til interne kunder. Alle øvrige 
parametre sættes på samme måde som på enhver anden aftale med gentagne betalinger. 
Opret dernæst en serviceaftale med den interne kunde vha. appl 6156 Serviceaftaler. Serviceaftalen vil normalt være en type 3 – låne-/lejeaftale. 
Tilknyt det oprettede betalingsgrundlag til serviceaftalen – og husk at priserne / beløbene på serviceaftalen kan overstyre i forbindelse med oprettelse 
af serviceaftalen. 
Dernæst skal appl 6202 Dan ordreforslag for servicebetaling køres. Denne kan scheduleres vha. jobrobotten.

A4-2941 Kald med Konsignationsdebitnota går galt (6236)
Mulighed for at kalde samlefakturaudskrift med type K (for konsignationsdebetnota) og E (kopiprint EDI) er fjernet som valgmulighed i rekvisitionen, 
idet disse to udfald ikke er lovlige for samlefakturering.

A4-3166 F4 på projektnr. (A9801L) giver dump
Ved valg af projektnummer via lookup-liste, opstod der programfejl. Der er nu lavet en ændring således, at projektnummer nu trækkes rigtigt med 
retur. Desuden blev listen med projektnumre altid startet forfra. Dette er nu ændret således, at den starter med det nummer, som evt. er angivet i det 
felt som rekvirerer listen fra.

A4-3260 Autoritetscheck ifm. shared service (6001/7001)
I forbindelse med kald af shortcut applikationer i forbindelse med shared service applikationer, laves nu autoritetstjek, som også omfatter de 
eventuelle tilladte koncern-/firmaforhold, som er sat i forbindelse med signon.

A4-3333 Funktion til hent aktuel lagernummer (@STOCK)
Der er lavet support for en ny @STOCK funktion til brug i feltstyringsidenter. Funktionen returnerer aktuel lagernummer (fra signon).

A4-3350 Programfejl sortering faldende orden (9309)
Hvis applikation lagerhistorik (9309) anvendes i cockpit, kunne der opstå programfejl, hvis listen sorteres efter en kolonne og sorteringen var i 
faldende orden. Det er nu rettet, så denne programfejl ikke længere optræder.

Der kunne også ske det, at der var for få rækker i andre vinduer i cockpit, hvis lagerhistorikken indgår som en slave. Dette er også ændret, så der nu 
fremgår de forventede rækker.

Endelig så er det også ændret således, at der ikke længere fremgår oplysninger om historik beholdning i i listebilleder til Lagerhistorik (9303 og 9309), 
hvis der er lavet serverside filtrering eller sortering. Værdierne i kolonnen ville være misvisende og er derfor fjernet. Det samme gælder i applikation 
Lagerbeholdning (9302), hvor akkumuleret beholdning og akkumuleret værdi også er fjernet ved sortering/filtrering.

A4-3420 Indtastet valuta overskrives af program (7115)
Indtastet valuta bibeholdes nu.

A4-3426 Ubegrundet tjek af salg- og indkøbsbegrænsninger i prisliste (6115/7115)
Der tjekkes ikke mere på indkøbs- og salgsbegrænsninger (SALGBEGR + INDKBEGR) ved oprettelse af priser. 
Det er nu muligt at oprette priser uafhængigt af indkøbs- og salgsbegræsninger. Det er således blevet muligt, at forberede prislister inden, at salg
/indkøb tillades. 
Det er tillige blevet muligt at anvende prislister uafhængigt af evt. valutarestriktioner.

A4-3506 Felthjælp - fald igennem virker ikke (9193)
Hvis der blev vist felthjælp på et felt, som der er mulighed for at lave opslag efter via systemparameter, kunne der opstå en situation, hvor default 
værdi fra beskrivelsen fra felthjælpen ikke blev vist. Det er nu ændret således, at disse beskrivelser igen virker.

A4-3521 Teksttype kan ikke vises i skærmbilleder (SUPTXT)
Hvis man ønsker teksttypen som F4 liste i stedet for combobox, kan dette sættes på STFE til SUPTXT. Men her blev trailteksten til teksttypen ikke 
vist. Det er nu rettet. Længden på trailteksten kan med fordel sættes til max 30.

A4-3547 Fejl ved oprettelse af fragtsatser i listen (6120)
Ved listeredigering af et felt i en applikation, hvor der samtidig var givet mulighed for oprettelse af records via listen, fik man fejlbesked om, at 'record 
allerede oprettet' ifm. en redigering af eksisterende record. Denne fejlmelding optræder nu ikke længere.

A4-3673 Focus forsvinder ved F5
Ved F5 i liste med listeredigering forsvandt focus fra linjen efter F5.

A4-3694 Forkert faldende sortering varenummer (6148/7148)
Sekvens håndteres fremover via klienten i appl. Leveringstolerancer - salg (6148) og Leveringstolerancer - indkøb (7148)

A4-3731 Budgetlinjer slettes ikke når budgethoved slettes (6121)
Budgetlinjer slettes nu samtidig med at budgethovedet slettes.

A4-3848 Oprindelsesland er forkert i intrastat (9184)
Oprindelsesland bliver nu skrevet med ISO-landekode.

A4-3968 Varesøgning viser ikke altid det korrekte (9300)
Hvis man tastede Enter i et cockpit kaldt som F4 kunne det forekomme, at det ikke virkede og Enter knappen blev opfattet som tastet i en anden del 
af cockpittet.

A4-4045 Forkert positionering i tabel (FOCUS)
Ved angivelse af focus via feltstyringsident, blev focus ikke sat i det rigtige felt i listebilledet.
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Forudsætninger

 
ASPECT4 Foundation release 7.3.01 skal som minimum være installeret.

 
ASPECT4 Logistik 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).

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 Logistik installeres

 
Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 Logistik installeres.

 
Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Logistik Release 7.3.01.

A4-4369 Gruppe overskrift - supplerende tekster

Gruppe overskrift til supplerende tekster på ordrer blev i visse tilfælde til det forrige felts tekst i stedet for "Supplerende tekster".

 

53 opgaver
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