


Indhold
ASPECT4 Logistik Release 7.4.01 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

A4-3646 Større sikkerhed for korrekt db-modul

Der opereres med databasemoduler ift. I/O operationer på filer og tabeller. Med denne opgave er der lavet større sikkerhed for, at modulerne er 
korrekte i forhold til de filer og tabeller, som modulerne er knyttet til, når det tjekkes via eksempelvis dan dabasemodule i applikation filer (9165). 
Derved kan der i visse tilfælde undgås noget unødigt, komplekst fejlsøgning.

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

A4-3830 Betinget sletning af tilmelding på job.

Sletning sker nu først ved Afslutning af produktionsordrer(8273) mod tidligere ved beregning af produktionsdifferencer(8272).
Derved bliver Tilmeldinger på job(TILMTBL) tilgængelige efter at produktionsdifferencer beregnes.

A4-3834 Forkert linje der fejlmarkeres

Hvis der opstod en valideringsfejl ifm. dan indkøbsordre, så var det den efterfølgende linje, som blev fejlmarkeret. Det er nu ændret således, at det er 
den fejlbehæftede linje, som der fejlmeldes.

A4-3895 Gruppebetegnelse skrives nu korrekt på Salgsstatistik - kunde (6482).

Gruppenumre skrives nu med korrekt tekst.

A4-3974 Blank 3. niveau opgavebehandler fejlmeldes ikke

Hvis der blev angivet en ulovlig 3. niveau opgavebehandler på procesdefinition, blev der ikke sat en fejlmelding. Det var en validering, som ikke blev 
udført korrekt længere pga. omlægning af noget logik. Der er derfor lavet en ændring således, at denne validering nu igen udføres som forventet.

A4-3979 Varesøgning virker ikke ifm. shared service

I forbindelse med shared service kunne det ske, at man blev præsenteret for en tom liste af varer ifm. varesøgning. Det kunne gå galt, hvis man 
opererede i eget firma. Det skyldtes, at der var en håndteringsmetode omkring regler for opslag via Koncern-/firmanummer for varesøgestrenge, som 
kunne indeholde en forkert værdi. Derved ville listen blive tom. Det er nu ændret, så reglerne for opslag via Koncern-/firmanummer nu er konsistente.

A4-4110 Varevedligeholdelse kan håndtere mange felter.

Mulighed for Feltdefiition(STFE'er) med mere end 999 felter.

A4-4254 Shared service medfører rekursivt kald ifm. IC-ordrer

Hvis der opereres med intercompany ordrer ifm. shared service applikation så opstod der programfejl, hvis man oprettede en intercompanyordre i 
andet firma end det som man stod i. Det skyldtes, at det samme program blev kaldt to gange i samme 'gruppe'og det giver fejl. Der er derfor lavet en 
ændring således, at disse programkald nu er skilt ad og gennemføres i hver sin gruppe.

A4-4255 Korrekt firma ved pris (Environment variabel)

Fremfinding af pris sker nu med korrekt firma.

A4-4368 Der kan kun laves én fakturamodtagelse pr. varemodtagelse i Faktura match (7769)

I forbindelse med forhindring af fakturamodtagelser via cockpit omkring konsignation indkøb var der blevet introduceret en uhensigtsmæssighed om, 
at der så i forbindelse med normal fakturamodtagelse var blevet spærret for, at der kun kunne laves netop én fakturamodtagelse pr. varemodtagelse.
Denne uhensigtsmæssig er nu fjernet, så der igen kan laves flere fakturamodtagelser pr. varemodtotagelse.

A4-4488 App fejler ved validering af xxxx-felt

Apps til service fejlede ved tilføjelse af ressourceforbrug. Det skete i forbindelse med validering af et kommentarfelt. Der var en randbetingelse i logik 
til feltstyringsidenter, som ikke var opfyldt. Der er derfor lavet en ændring således, at det igen er muligt at tilføje ressourceforbrug.

A4-4495 Redigere parametre for 8561 i Applikationsparametre (9170).

Parametre kan nu ændres uden problemer.

A4-4666 Partinummer ved produktionstilbagemelding.

Det bliver nu muligt at udvælge partinummer og trække det med tilbage i forbindelse med produktionstilbagemeldinger. Via F4-appl. 9843.
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A4-4677 Performance forbedring ved udskrift af eksterne dokumenter og dannelse af regneark

Internt kald med en for lang streng påvirkede performance negativt ved udskrift at eksterne dokumenter og dannelse af regneark.

A4-4685 Ændringslog på indlæste budgetter

Indlæsning af budget fra regneark opdaterer nu oprettelsesdato og oprettet af.

A4-4702 Korrekte tekster fra systemparametre teksttype P

Korrekt håndtering af tekster til systemparametre.

 

A4-4734 Håndtering af mere end 999 felter i feltoverstyringer fejler

Den kunne ikke  laves Feltoverstyringer(STFO'er), når der var over 999 felter. Dette er nu sat op til 2500 felter.

A4-4777 OS fejl ved 7.4

På grund af en fejl 7.4 af OS, sker der et lidt uforklarligt programnedbrud i flere situationer.

Fejlen er erkendt af IBM, men bliver formentlig først rettet i sidste halvdel af 2021.

Den nærværende rettelse er omgåelse af fejlen, så vi ikke kommer i OS fejlen.

A4-4782 Specifikation for felt ignoreret efter ændring

Hvis der er tilføjet en sorteringsmulighed for et felt efter, man har gemt et opsæt, blev det gemte virtuelle output ikke med den nye sortering, selvom 
det blev angivet på opstartsbilledet. Det samme var tilfældet, hvis man anvendte option "Kald applikation" for et virtuelt output dannet før ændringen.

A4-4914 Gammel applikationshjælp for feltstyringsidenter blev vist 

Applikationshjælpen for appl. 9868 Feltstyringsidenter blev vist som rel. 6 hjælpen.

A4-4915 Kode for SQL enabled forkert

For nogle feltstyringsidenter var koden for SQL enabled forkert. Den bliver med nærværende rettelse genberegnet for alle og alle userspaces 
gendannet.

A4-4920 EU-moms på indenlandske leverancer

Der blev ved en fejl dannes EU-momsposter på indenlandske leverancer. Rettet

A4-4929 I filer med mere end 500 felter kunne de sidste ikke serverside sorteres og filtreres

Mulige beskrevne felter i DB moduler er nu hævet fra 500 til 999. Filer med flere felter kan godt anvendes, men felterne udenover denne grænse kan 
ikke filtreres eller sorteres serverside.

A4-4958 Udgående EDI med berigelse.

Berigelse af udgående EDI behandles nu korrekt.

A4-4974 Sortering i applikationer i cockpits virkede ikke

I de enkelte lister i et cockpit blev der ikke sorteret selvom man angav dette.

A4-4979 "Rediger default parametre" fejlede i 9255 "Dan summerede lagertal"

Billedet blev fastfrosset ved "Rediger default parametre" applikation 9255 "Dan summerede lagertal". Det samme villle gælde andre opstartsbilleder til 
batchapplikationer, hvor der kun var 1 række i tabellen med Fra/Til selektioner.

A4-4982 Oversættelse af  Summerede lagertal(LBSUTBL) gennemføres ikke

Ved anvendelse af CRTSQLLAN blev der ikke dannet SQL source til LBSUTBL med engelske oversættelser. Dette skyldes, at der ikke findes en 
standard feltdefinition(STFE) til denne fil. Dette tjekkes der nu for, så  Feltdefinition(STFE) dannes, hvis den mangler, og de engelse tekster, der kan 
fremfindes, bliver anvendt.

A4-5010 Modelbetegnelse blev ikke vist i F4 liste over procesmodeller.

Ved oprettelse af af operationsident type P og F4 liste over procesmodeller, blev modelbetegnelsen for procesmodellerne ikke vist.

A4-5096 Fejl ved filtrering i cockpits med non SQL felter (gul trekant)

Der kunne forekomme prgramnedbrud ved dannelse af afledt liste i cockpits ved filtrering på non SQL felter. Det er felter med gul trekant.

A4-5165 Programfejl ved filtrering efter ikke-eksisterende linje

Hvis applikation Leveranceopfølgning (7173) indgik i cockpit og der blev filtreret efter ordrer på dato, som der ikke var ordrer på, opstod der 
programfejl. Applikationen er nu gjort mere robust, så den ikke fejler i denne situation. Der vises nu i stedet som forventet en tom liste.
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Forudsætninger

 
ASPECT4 Foundation release 7.4.01 skal som minimum være installeret.

 
ASPECT4 Logistik 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

A4-5302 0-linjer medtages fejlagtigt i Skyldigt varekøb historisk (7447)

Hvis der var skyldig varekøb med nul-linjer, blev de fejlagtigt medtaget i rapporten. De er nu fjernet, da de ikke giver mening i denne sammenhæng.

A4-5307 Appl 6205 danner ikke nok prognoseordrer - frasortering på betalingsprogram er for generel

Der blev dannet for få prognoseordrer, idet frasortering på betalingsprogram var for generel. Der er lavet en ændring således, at hvis applikationen 
afvikles på et datointerval, som ligger ud over den enkelte aftale, så kan der nu dannes prognoseordrer, som opfylder kriterierne i forhold til dato-
kriterierne som angivet i rekvisitionen.

A4-5390 Gemt filter i cockpit blev udført i klienten

Hvis man havde gemt et filter i et cockpit og satte det til at blive aktiveret ved opstart, blev filtreringen udført i klienten og ikke på serveren. Det gav 
forlænget opstarts tid.

A4-5491 Workflow fejler

I forbindelse med opgradering af en kunde til nyeste release, er der identificeret nogle programmer, som ikke er oversat til dette releaseniveau. Det 
ser ikke ud til at have nogen effekt i forhold til funktionalitet, men der er en lille risiko. For at minimere denne risiko, er de identificerede programmer 
derfor nu oversat.

A4-5517 Workflows fejler ifm. ASPECT4 7.3

I forbindelse med opgradering opstod der programfejl ifm. ASPECT4 workflows. Det hængte sammen med, at der blev adresseret ulovligt i 
hukommelsen. Dette er der nu lavet en ændring til således, at workflows ikke længere fejler.

 

A4-5681 Linienummer medtages ikke i Skyldigt varekøb historisk (7447) 

I forbindelse med den nye applikation til dokumentation af skyldigt varekøb, blev linjenummer ikke medtaget i outputtet, hvis der var valgt specifikation 
på dette niveau. Det er nu ændret, så linjenummeret medtages.

A4-5824 Felt flyter sig ved "Dan COPY members" fra Feltdefinitioner

Selvom man har placeret et XXXX-felt i en ønsket sekvens i liste definitionen, blev feltet nogle gange flyttet længere ned.

A4-5847 Client side filtrering på timestamp felter

Ved filtrering på dato delen af timestamp felter, fejlede SQL håndteringen, og filtreringen kom derfor til at ske alene i klienten. Det er nu rettet, så der 
kan filtreres på denne type datoer med samme gode svartider som øvrige databasefelter.

A4-5918 Forkert validering i appl Disponer indkøb udfra mat.profil (7211) ved valg af alle lagersteder

Der er lavet om i logikken i forhold til håndtering af alle-tegn i batchapplikationer. Tidligere var det håndteret via et alle-tegn, som blev omsat til fra-til 
værdier internt i programmellet. Det er ændret med release 7 således, at der ikke længere opereres med alle-tegn. Men i rekv. til 7211 blev der 
alligevel valideret i forhold til alle-tegnet og det medfører fejlagtigt en valideringsfejl. 
Der er derfor lavet en ændring således, at der også i denne situation testes på hele intervallet i fra-til værdierne ved validering af rekvisitionsbilledet.

A4-5919 Forkerte oversættelser til engelsk af tekster til Vis S-ordrer pr. kunde (6531)

Forkerte oversættelser til engelsk - rettet

A4-5920 Forkert periodisering af betalingsplaner for lejeaftaler mv i Dan ordretrans. for servicebetaling (6202) og Dan serviceordreprognoser (6205)

Betalingsplaner på serviceaftaler (lejeaftaler) er i de to applikationer lavet til, at de skal være bagud betalte. Det giver ingen mening. Opgaver af 
denne type er altid forudfaktureret.

Der er derfor lavet en ændring således, at opgaver af denne type altid faktureres forud.

42 opgaver
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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 7.4.01.
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