


Indhold
ASPECT4 Finance Release 7.4.01 byder på en række nyheder og kvalitetsforbedringer.

Vi vil først og fremmest fremhæve nyheden, at 'Server Side-sortering' nu er realitet i en række af vores 
forespørgelsesapplikationer, hvilket har ført til  markante forbedringer af svar tider i disse applikationer. meget
De applikationer, der er ændret til "Server Side-sortering" fremgår af listen herunder. De er alle mærket med teksten "Hurtigere sortering og filtrering."

Desuden indeholder ASPECT4 Finance Release 7.4.01 en række andre nyheder.

Der er ligeledes inkluderet en række kvalitetssikringer samt eliminering af nogle uhensigtsmæssigheder.

Generelt er de nye funktioner, gennemførte kvalitetssikringer samt eliminering af uhensigtsmæssigheder beskrevet på opgave niveau i det efterfølgende.

Nye funktioner

1.  
2.  
3.  

a.  

Labels Opsummering Client Release Notes Nøgle

1242 
1332 
1333

401 - Vis leverandørens 
fakturanummer

Leverandørens fakturanummer vises nu i postoversigten i 1242 'Bilagsregistrering'.

Ydermere kan leverandørens fakturanummer sættes op til at blive vist i 1332 
'Journalforespørgsel' og 1333 'Bilagsforespørgsel'

A4-5301

1250 401 - Mulighed for at 
multivedligeholde kurser, når der 
arbejdes med koncernkurser

Når der arbejdes med koncernvalutaer, så er er der nu mulighed for multivedligehold af 
valutakurser.

Koncernvalutaer med tilhørende kurser, kan benyttes til koncernrapportering via 1900-balancer. 
for nærmere beskrivelse af denne facilitet henvises til funktionsbeskrivelse: GROUPREPOR.

A4-5373

1332 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5494

1333 401 - Serverside sortering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5905

1335 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5224

1338 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5495

1410 401 - Journalanalyse - udskrift kun 
med fejlramte

Applikationen giver mulighed for at analyser finansjournaler.
For punkt 1 og 2 gælder det, at der kun udskrives journaler med difference hvis der i 
applikationsparameteren til applikationen vælges, at alle journaler skal behandles.

Journaler med differencer
Journaler med dagsdifferencer
Oversigt over bogføring af samleposter (skal vælges til i applikationsparameteren)

Der udskrives information for de journaler, der indeholder debitor-
/kreditorsamleposter, idet der for henholdsvis debitor- og 
kreditorsamleposterne angives bogføringskode, valuta og finanskonto.

A4-5295
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1540 401 - Modul "Visning af kontonavne" Med dette modul kan man via afsnit 1499 styre, hvilket af de to kontonavnefelter på arts- og 
dimensionskonti, der skal overføres til Next Workflow.

Desuden er det muligt, at overføre begge i et felt - og i kronologisk eller omvendt rækkefølge.

Ved sidstnævnte kan der tilføjes ekstra tegn som en slags skilletegn, idet man kan få tilføjet en 
start-parentes og en slut-parentes om kontonavnefelt 1-indholdet.

Som eksempel kan nævnes en række ASPECT4 Transport kunder, der kan have biler-/trailere 
registreret i dimension 2, hvor der i dimension 2-kontoplanen måske er anført 
registreringsnummeret i kontonavnefelt 2.

Tidligere ville den information ikke blive overført til Next Workflow.

Fremover kan data som

Dimensionskonto 100003

Kontonavnefelt 1 aaaaaaaaa

Kontonavnefelt 2 AB 12 34

vises i Next Workflow som

Dimensionskonto 100003

Kontonavn AB 12 34   (aaaaaaaaa)

 samt i andre varianter.

 

A4-5024

1585 
1589

401 - Statuskodeændring ifm VIES-
validering

Der er givet mulighed for at opdatere en kunde eller en kreditors statuskode, hvis der valideres 
'false' når applikationen afvikles.

For at dette er muligt, skal der angives en statuskode til debitor og en til kreditor i 
applikationeparameter til applikationen.

A4-6065

1903 401 - 1903 til regneark Finansrapport 'Antal dage' kan nu sættes op til udskrift til excel.

Tilføj EG1903QA og EG1903QB til aktuelle bruger/funktionstilladelser til applikationen.

A4-5543

2216 401 - Rekvisition på en enkel debitor Det er muligt at rekvirere på en enkel debitor i udvælgelsen. 

Dette er et parameteropsæt til funktionsgruppen/bruger, hvor det kan angives og der skal ske 
udvælge på en enkel debitor eller på et debitorinterval.

A4-4448

2335 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5619

2336 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering A4-5620

2568 
3568

401 - Datomodul til opdatering af 
informations databaser

Det er muligt at afvikle infobaser via jobafviklingsmodulet (Robot). Datomodul EG2568R_J1 
eller EG3568_J1 benyttes.

A4-4397

2658 
3658

401 - Søgning via generic SQL sker 
ikke på samme måde som i 2657
/3657

Udsøgning af debitorer og kreditorer ændret, så der kan udsøges på flere ord, tal eller 
delmængde heraf,  på tværs af søgefelterne på debitor/kreditor.

A4-4012

3335 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5621

3336 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5622

4331 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5634

4335 401 - Sortering og filtrering Hurtigere sortering og filtrering. A4-5635

Afsnit_113
2

401 - Liste af momskoder Ved liste af momskoder (F4),  vises nu den lange momskode-beskrivelse. A4-3540
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Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

InfoBoard 401 - Infoboard som viser antal åbne 
journaler på tværs af koncern og 
firma

Der er udviklet nye dataelementer til visning af journalstatus på tværs af koncernnumre og 
firmanumre.

Det er muligt at bruge disse dataelementer - f.eks. som en tilføjelse til Infoboard 401.
FINANCE_JOURNALSANDFLOW

 

De nye elementer hedder:

Infografik
401.INVOICESINFLOW_WITHOUT_COMPANY
401.INVOICESINFLOW_WITHOUT_GROUP_AND_COMPANY
401.JOURNALSACTIVE_WITHOUT_COMPANY
401.JOURNALSACTIVE_WITHOUT_GROUP_AND_COMPANY
401.JOURNALSINTERFACE_WITHOUT_COMPANY
401.JOURNALSINTERFACE_WITHOUT_GROUP_AND_COMPANY
401.JOURNALSPAUSED_WITHOUT_COMPANY
401.JOURNALSPAUSED_WITHOUT_GROUP_AND_COMPANY

 

A4-5222

21 opgaver

Labels Opsummering Client Release Notes Nøgle

0125 
2111 
3111

401 - Feltet EORI-nummer kan ikke 
tilføjes i 'Variabelt opsæt' (0125)

Der er  oprettet en felt- og en hjælpebeskrivelse til feltet, således at feltet kan tilføjes i 
'Variabelt opsæt' (0125).

A4-6003

1111 401 - Test på kode for tilladt 
valutakoder

Validering af tilladte valutaer sker på følgende måde: 

På postbærende artskonti på niveau 9 (også alternative konti): Kun værdierne '1' og '2' må 
anvendes.

På alle øvrige konti skal der stå 0.

A4-1162

1111 
1112

401 - Forkert skærmdesign Applikation 1112 'Alternativ kontoplan' og applikation 1111 'Kontoplan' er nu ens i 
skærmdesign.

Dimensionsteksten hentes fra message member UDA1000.

 

A4-5239

1111 401 - Default momskode Default momskode på en artskonto må, uanset opsætning af momskoderegel, sættes lig 0.

Hvis kombinationen default momskode = 0 og en momskoderegel, der ikke tillader momskode 
0, anvendes på samme artskonto, så vil brugeren f.eks. i applikation 1242 'Bilagsregistrering' 
altid blive tvunget til at vælge momskode - og brugeren kan således ikke ved en fejl få 
accepteret en momskode, der er indeholdt i momskodereglen.

A4-5807

1250 401 - Undgå kursregulering på konti i 
firmavaluta

Singelvalutakonti i firmavaluta, bliver ikke længere kursreguleret, selv om der er noteret en 
reguleringskode på kontoens stamdata.

A4-3993

1250 401 - Mulighed for multioprettelse af 
kurser på firmavalutaer forsvinder

Når der har været redigeret koncernvaluta eller koncernkurser, og der returneres til 
firmavaluta, så vises knappen til multivedligehold fortsat.

A4-5275

1282 
1381

401 - Forkert omsætningsrigtig kode Når der bogføres poster via interfacet til ASPECT4 Finance, er der blevet lukket for mulighed 
for at bogføre poster, der ikke skal tælle med i omsætningen.

A4-5272

1333 401 - 'Tomme' bilag vises ved brug af 
knapperne 'Næste' og 'Forrige' - 
00902305

Når der afgrænses på en dato, så sorteres 'tomme' bilag  fra, når der 'bladres' i bilagsnumrene 
med 'Næste' eller 'Forrige'

A4-1189

1335 
1338

401 - Kan ikke vise afstemningskode Det er nu muligt at får vist postens afstemningskode. A4-4276

1335 401 - Sidste felt vises ikke altid i 
listen

Ved tilføjelse af et nyt felt til oversigten, så bliver sidste felt nu altid vist. A4-5467

1376 401 - Samme summeringslinje vises 
flere gange

Den enkelte summeringslinje vises nu altid kun en gang. A4-1160
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1381 401 - Interfacejournalen kan blive 
bogført med forkert 
borføringsapplikation, når 
interfacejournalen er født uden 
endelig journalnummer.

Interfacejournalen bliver nu altid bogført med den borføringsapplikation journalen er født med, 
når der bogføres via interfacet til ASPECT4 Finance.

A4-1191

1381 401 - BrugerID bliver ikke registeret Angivelse af bogføringsbruger ved Excelbogføring blev rettet til EDBGRP, hvis den angivne 
bruger i Excel var angivet med små bogstaver. Forholdet er rettet, så der tages hensyn til brug 
af små bogstaver.

A4-2710

1381 401 - ISO valutakoden forsvinder fra 
oversigtsbilledet ved retur (F12)

ISO valutakoden vises nu i posteringsoversigtsbilledet efter retur fra editering af en post. A4-3833

1381 401 - Fejl ved data i dimensioner, der 
ikke er tilladt

Hvis der skrives en post til interfacet med data i en ikke tilladt dimension, så  bliver 
dimensionen nu vist og kan nulstilles. 

A4-4994

1470 
2442 
2470 
3470

401 - Kun sidste afgrænsning 
respekteres

Når der afgrænses via stamdata eller via posteringsinformation, tages der nu hensyn til alle 
afgrænsninger.

 

A4-2870

1470 401 - Fejl i applikationsparameter Applikationsparameteren for antal åbne grader og antal åbne niveauer er nu samlet i en 
parameter.

A4-3182

1470 
2470 
3470

401 - Ved afgrænsning, ved udskrift 
af kontokort, respekteres det enkelte 
felts længde ikke

Anvendelse af ekstra afgrænsninger ved udskrift af kontokort bliver felternes længde afpasset 
det aktuelle feltet.

A4-6301

1541 401 - Fejl i applikationsparametre Teksten til applikationsparametrene til applikationen er nu korrekt. A4-5270

1562, 
1563

401 - Manglende sumrecords efter 
opdatering af kontosummer

Det er nu muligt at få dannet kontosummer, selv om sum på beløb og kvantum er lig 0, for alle 
måneder i året. Dette kan være aktuelt, hvis eksempelvis 137x-applikationerne benyttes til at 
afstemme, om en konto går i nul.

For at disse 0-summer dannes, skal det angives i generelt register afsnit 1520 'Information ved 
kontosummering'. 'Opbyg kontosummer med nulværdier' Når værdien er noteret, så skal 
kontosummerne genbygges.

Opbygning af kontosummer skal ske i et tidsrum, hvor der ikke bliver bogført!

A4-2013

1585 401 - Rekvisitionen respekteres ikke Der afgrænses nu korrekt ved udvælgelse på statuskoden.

Rekvisitionsværdier gemmes ved afvikling og vil blive vist ved næste afvikling.

A4-5502

1640 401 - Differenceposter Det er muligt, via en overordnet ASPECT4 parameter i generelt register afsnit 1000 
'Systemkonfiguration, ASPECT4 Finans', at styre hvordan en evt. journaldifference skal 
bogføres.

Post pr. bilag pr. dato
Post pr. journal

A4-4602

1658 401 - Visning af SAF-T kontonummer 
i oversigten

Hvis der på stamdata på en konto er noteret et SAF-T kontonummer, så kan dette 
kontonummer vises i på kontooversigts billedet.

A4-1186

1900- 
rapporter

401 - Manglende fejlmelding ved 
rekvisition af 1900-rapporter

Der vises nu en fejlmelding, ved rekvisition af en 1900-rapport, hvis der rekvireres med 
forkerte information.

A4-1172

1900- 
rapporter

401 - Finansrapporter fejler, når 
kolonnens minimums-værdi på 
niveau sættes lig 0

Ved rekvisition af en rapport kan der ved rekvisition 'Til specifikation' nu ikke længere 
rekvireres på fra niveau lig 0.

A4-3021

1900- 
rapporter

401 - Manglende fejlmelding ved 
rekvisition af 1900-rapporter

Der er nu en checkboks, hvor det kan vælges om der skal benyttes ekstra kontointervaller eller 
ej. Derved kan der ikke længere rekvireres med en forkert værdi.

A4-4486

1900- 
rapporter

401 - Regnskabsrapport til Excel-fil 
via mail får ikke altid valgt den rette 
output-fil

Regnskabsrapport til Excel-fil via mail får nu altid valgt den rette output-fil A4-4587

1900- 
rapporter

401 -1900-rapporternes danner
/opdaterer ikke brugerspecifikt 
member i EG19xxP1/EG19xxP2

Anvendelse af diskfilsoplysninger overstyrres der med korrekt userid. A4-5013

1903 401 - Flexible regnskabsperioder Ved rapportering via flex-perioder, vises de flexible registrerede perioder nu korrekt i 
rekvisitionen.

A4-5674

2107 
3107 
3205

401 - Blank skærm ved opstart af 
applikation

Der vises nu en warning, ved opstart af applikationerne, hvis der er en åben 
kursreguleringsjournal. Applikationerne kan først afvikles når kursreguleringsjournalen er 
bogført.

A4-3926
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2107 
3107

401 - Fejl i skærmbillede Posteringstekst og modkontokode med tekst vises nu korrekt formateret. A4-4274

2107 401 - Fejler ved håndtering af mere 
end 9999 åbne poster

Der vises maksimum 9998 records i tabeloversigten. A4-4933

2109 401 - Forkert debitornummer får 
fanen til at lukke ned

Nu skrives en fejlmeddelelse, hvis der vælges et debitornummer, der ikke findes. A4-2968

2111 
3111

401 - Fejl ved registrering af 
password

Angivne password til VIRK.DK bliver dekrypteret inden forespørgsel til VIRK.DK. Kodeordet 
krypteres ifm. indtastning i afsnit 2113/3113

A4-4857

2115 401 - Fejl i validering På en mailtype, der er markeret som en e-mailadresse, bliver der nu valideret korrekt, når der 
rettes direkte i tabellen.

A4-2116

2115 
3115

401 - Anvendelse af Enter i 
entrypanel

Det er muligt at anvende Enter ved oprettelse eller redigering af internet-oplysninger i ENTRY-
billedet.

A4-5020

2115 
3115

401 - Viser blankt billede ved 
oprettelse

Internetadressen vises nu korrekt ved oprettelse. A4-5437

2213 401 - Fejl i skærmdesign Applikationens skærmlayout er tilpasset. A4-4864

2306 
3306

401 - Kan ikke vise bilag Hvis der ønskes mulighed for tilgang til applikation 1614 'Vis Bilag'  i applikationerne, så skal 
sekvensnummeret (felt PSEQNR) sættes op for applikationerne i applikation 0112 'Valgfri 
kolonneopbygning'

A4-5171

2658 
3658

401 - Enter tilbagetrækning virker 
ikke

Det er nu muligt at anvende Enter til tilbagetrækning af værdi A4-2627

2702 
3702

401 - Vis saldo fejler De korrekte diagrammer vises for valgte debitor/kreditor ved anvendelse af fanerne i cockpittet. A4-4482

3220 401 - Flere felter i kreditoroversigt Der er kommet 3 nye kolonner på i kreditoroversigten, så der nu vises information om 
omkostningsfordeling, meddelelsesform og betalingsart.

A4-4351

3220 401 - Steppingstone links mangler Det er nu muligt at benytte genveje til kreditorerne fra kreditoroversigten. A4-4823

3220 401 - Kan ikke genudskrive 
betalingsforslag

Det er nu muligt at genudskrive et betalingsforslag, når der dannes et samlet betalingsforslag. A4-4966

3220 401 - Fejl ved brug af bankkode ved 
lokale udenlandske betalinger via 
Sydbank - betalingsform 71

Bankkode fra generelt register afsnit 0020 'Koncern/firmanumre' benyttes nu til læsning af 
generelt register afsnit 3123 'Omkostningsfordeling' og 3225 'Betalingsformer' ved dannelse af 
lokale udenlandske betalinger.

A4-5455

3420 401 - Fejler ved udvælgelse på 
kaldenavn når der benyttes unicode 
felter

Kreditorer med et unicode tegn, som første bogstav i kaldenavn medtages nu ved udvælgelse 
af kreditorer til betaling.

A4-5477

3652 401 - Sydbank kan ikke acceptere 
værdien '.' i RMTINF ved xml 
betalinger

Når der ikke kan findes en tekst til den ustrukturerede reference i filen til XML betalinger, så 
skriver der fast 'No notification'.
 

A4-4986

4111 401 - Datofelter editeres forkert Datofelter bliver nu editeret med adskillelse af dag, måned og år. A4-4141

4111 
4151

401 - Fejler ved oprettelse af et 
anlæg eller en bevilling

Ved oprettelse af et anlæg eller en bevilling uden anvendelse af basisanlæg/bevilling kunne 
programmet fejle. Forholdet er rettet.

A4-4377

4322 401 - Fejl ved beregning af 
budgetteret afskrivninger

Nu beregnes budgetterede afskrivninger korrekt, når levetiden er noteret i hele år. A4-4659

Afsnit_082
1

401 - Afsnit 0821 'Overskrifter på 
generelle register afsnit' - norsk og 
engelsk er mangelfuld

Engelsk og norsk oversættelse af overskrifter på generelle registerafsnit i ASPECT4 Finance 
er gennemgået.

A4-1661

Afsnit_211
4 
Afsnit_311
4

401 - Der skal benyttes store 
bogstaver

Det er kun muligt at anvende  versaler til angivelse af filnavn i generelt register afsnit 2114
/3114 'Anonymisering'

A4-3955

B286 401 - Cursor placering Cursorpositionen på skærmbilledet opretholdelse efter indsættelse af linje. A4-1197

Beskrivels
er 
Overskrift
er

401 - Hjælpebeskrivelser og 
ledetekster

Overskrifterne til applikationerne 2213 'Vedligehold debitorposter og 3313 'Vedligehold 
kreditorposter' er tilrettet.

Ny funktionsbeskrivelse med en beskrivelse af opsætningen til koncernrapportering 
(GROUPREPOR).

Beskrivelserne til generelt register afsnit 1130 'Momsoplysninger' er blevet oversat til engelsk.

A4-4814
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Forudsætninger

 
ASPECT4 AKS release 7.4.01 skal som minimum være installeret.

 
ASPECT4 Finance release 7.3.01 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.

Installationsaktiviteter efter indlæsning

 
Sign-on og udfør applikation 0690 ’Konverteringskørsler’.

 
Efter konvertering foretages sign-off.

 
Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Finance installeres

 
Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 Finance installeres.

 
Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 Finance Release 7.4.01.

Historik 401 - Triggerbaseret historik - 
triggerprogrammer er ikke tilknyttet

Der er sat historik på følgende database filer:

Debitor leveringsadresser
Debitor efaktura-oplysninger
Kreditor efaktura-oplysninger
Kontoplans tekster

A4-5772

InfoBoard 401 - Infoboard '401.
FINANCE_CREDITLIMITEXCEEDED
_TRANSPORT' blev ikke distribueret 
med release 7.x

401.FINANCE_CREDITLIMITEXCEEDED_TRANSPORT er nu tilgængelig for ASPECT4 
Transport installationer.

A4-5764

SAF-T 401 - SAF-T rapportering - fejl i 
momskodeoversigten

Momskodeoversigten er ændret så den er tilpasset myndighedernes krav

 

 

A4-6334

57 opgaver
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