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Generelt om ASPECT4 Økonomistyring version 3, release 1.0

ASPECT4 Økonomistyring version 3, release 1.0 er
en del af den samlede ASPECT4 version 3, release 1
(nedenfor forkortet v3r1).

Indholdet i ASPECT4 Økonomistyring v3r1 er generelt
præget af arbejdet med at indføre multivaluta, dvs. at
en kreditor eller debitor kan indeholde poster i mange
valutaer, og at de kan udlignes mod hinanden på tværs
af valutaer. Arbejdet med multivaluta er ikke færdig-
gjort med denne release – først og fremmest fordi der
skal laves nye spørgeapplikationer i det nye "cockpit"-
format – men den fulde multivalutafunktionalitet kom-
mer i en lidt senere udgave af version 3.

Generelt vil det fra og med denne release gælde, at
ibrugtagning af nye funktioner i skærmbillederne kræ-
ver, at ASPECT4 Client (som tidligere hed eXposer)
benyttes. I nærværende release kan alle applikationer
dog fortsat afvikles med 5250-emulering ("sort/grøn
skærm").

Dette hæfte indeholder en beskrivelse af version 3.1.0's
betydning for ASPECT4 Økonomistyring og dets fem
moduler:
- Finans
- Debitor
- Kreditor
- Anlæg og bevilling
- Sag & Entreprise

Bagerst i dette hæfte findes en tjekliste til installation af
denne release samt en liste over de forudsætninger, der
kræves for at kunne installere releasen.

Dokumentation

Dokumentation til ASPECT4 Økonomistyring version 3
release 1.0 findes i flere former:

• Dette præsentationshæfte, der også beskriver
installationsproceduren.

• Opdateringsbeskrivelsen, der følger med opdaterings-
pakken.

• Online hjælp, der aktiveres ved hjælp af funktionen
'Hjælp' eller F1. Her findes beskrivelser på forskelligt
niveau.
• Type 001 – felter, der findes i filer og på

skærmbilleder
• Type 002 – applikationer, der tilhører ASPECT4

Økonomistyring
• Type 003 – parametre, der tilhører de enkelte

applikationer
• Type 004 - afsnit i de generelle registre
• Type 005 - overordnede beskrivelser af funktioner i

Økonomistyring
• Type 006 - overordnede beskrivelser af systemer i

Økonomistyring
• Type 007 - ordbog over anvendte termer
• Type 008 – EDB Gruppens API-beskrivelser

Beskrivelserne kan også aktiveres via applikationerne
'Spørge på beskrivelser i sprog 00' (0300), 'Spørge på
beskrivelser i sprog 01' (0301), 'Spørge på beskrivelser
i sprog 02' (0302), 'Spørge på beskriv. i sprog 03-89'
(0303) og ' Spørge på beskriv. i sprog 90-99' (0304),
afhængigt af, hvilke sprogpakker og evt. special-beskri-
velser der er installeret.
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Nye/ændrede funktioner

Nye feltlængder

Nogle kunder med mange transaktioner og især mange
EDI-transaktioner bruger mange bilagsnumre og jour-
nalnumre, og der kunne derfor være en risiko for at
"løbe tør" for bilagsnumre eller journalnumre eller det
sekvensnummer, som systemet selv bruger for at holde
styr på de enkelte transaktionslinjer. Det ville ikke være
noget problem med bilagsnumre, fordi et bilagsnummer
godt må forekomme flere gange (det ville jo typisk være
med mange års mellemrum), men et journalnummer
eller et sekvensnummer må kun forekomme én gang.
Derfor har vi lavet følgende udvidelser:

• Bilagsnummer udvidet fra 7 cifre til 11 cifre
• Journalnummer udvidet fra 7 cifre til 13 cifre
• Sekvensnummer udvidet fra 9 cifre til 15 cifre.

Disse ændringer medfører, at kunder, der anvender ind-
scanning af fakturaer, indscanning af finansbilag, OCR-
tolkning, workflow eller anden integration til MultiArkiv,
skal have rettet i opsætningen mellem ASPECT4 og
MultiArkiv, og at man derfor skal påregne konsulent-
assistance fra EDB Gruppen og/eller Multi Support for at
tilpasse opsætningen.

Den første cockpitapplikation

I version 3 vil forespørgselsapplikationer blive udviklet
som "cockpit"-applikationer de steder, hvor det er rel-
evant og fornuftigt. En cockpitapplikation er karakteri-
seret ved, at den indeholder flere vinduer med forskel-
lig visning, og at en ændring i ét vindue straks viser sig
i de andre vinduer.

I denne release er der udviklet en enkelt cockpit-
applikation, Finansspørge (1702).  Applikationen har i
denne første udgave 3 vinduer (se billede nedenfor):

• Vindue til forespørgsel på konto
• Vindue som kombinerer forespørgsel på

bilagsnummer, journalnummer og detaljeret
postvisning

• Vindue som viser det indscannede bilag,
hvis det findes.

De enkelte vinduer må nødvendigvis blive noget små
(og de synes endnu mindre i dette hæfte), men hvert
enkelt vindue kan maksimeres for sig, når man har
behov for større visning. I billedet på næste side er
vinduet nederst til venstre maksimeret.

Cockpitapplikationen Finansspørge (1702)
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Ændringer i kursregulering

I kursreguleringen under Valutaoplysninger (1250) er
der væsentlige ændringer.

Følgende kursreguleringsmåder udgår og erstattes af ny
funktionalitet (omtalt i det efterfølgende):
• Kursregulering som efterpostering
• Kursregulering som periodekørsel ved

finans- debitor- og kreditorposter
• Finanskursregulering pr. post

I version 3 ser billedet til kursregulering ud som vist på
billedet i næste spalte.

En følge af de nye kursreguleringsmåder er, at systemet
nu sikrer, at der ikke kan køres en kursregulering, der
ligger tidsmæssigt før den seneste kursregulering af
samme valuta og systemområde.

Det betyder altså, at hvis der er kørt kursregulering af
kreditorer i USD pr. 31.03, kan man ikke senere køre
en kursregulering for kreditorer i USD med en pr.-dato
før 31.03.

Finansspørge - maksimeret vindue

Som noget nyt er der kommet mulighed for at lave kurs-
regulering til en anden kurs end den, der bruges i bog-
føringen. Man kan således f.eks. holde bogføringskursen
på EUR på 745,0000 både i december og januar, men
kursregulere debitorer og kreditorer til noteringskursen
pr. 31.12  -  og altså uden at påvirke bogføringskursen.

Hvis man ønsker at benytte denne facilitet, skal der op-
rettes kurser (til den pågældende valuta) med system-
nummer 802 (Reguleringskurs). Kurser fra systemnum-
mer 802 vil kun blive brugt til kursregulering, og kun
hvis det pågældende felt er afkrydset:

Bemærk, at der stadig nederst i billedet er faner for:

• Bilagsspørge (som er det maksimerede vindue)

• Journalspørge (som ville svare til, at vi kaldte
applikation 1332 eller 1317)

• Posteringsoversigt (som ville svare til, at vi kaldte
applikation 1301 eller – i en 5250-emulering - tastede
F22 + F15).

Når man gendanner dette billede, vil applikationen ven-
de tilbage til cockpitbilledet.
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Kursregulering af finanskonti sker nu altid pr. valuta pr.
kontokombination.

Ud over hvad der er beskrevet ovenfor, adskiller kurs-
regulering af finansposter sig – set fra et brugersyns-
punkt – ikke meget fra den kursregulering, som kendes
fra release 9.

For debitorer og kreditorer er der større ændringer.
Der sker nu ingen tilbageførsel af kursreguleringen den
efterfølgende dag, sådan som det har været tidligere.
Derimod markeres kursreguleringerne som "ikke reali-
serede", og afstemningsapplikationerne 2440 og 3440
tager højde for dette.

Når debitor- og kreditorposter bliver udlignet, sker der
en automatisk tilbageførsel af de ikke-realiserede kurs-

Betalingsapplikationerne
2107 og 3107 er renoveret

I forbindelse med at betalings-
applikationerne skulle omprogram-
meres til at håndtere multivaluta,
er skærmdesignet gjort mere
strømlinet og overskueligt.

Ud over multivaluta (som altså
ikke er tilgængeligt endnu) er der
ikke ændret ved funktionaliteten.

reguleringer, der måtte være på posten, og posten kurs-
reguleres endeligt (som hidtil) med forskellen mellem
fakturaens kurs og betalingens kurs.

De ikke-realiserede kursreguleringer skrives ind i udlig-
ningshistorikken som informativ post, og kan ses i Vis
historik (2316 og 3316).

Nye designmuligheder

Det har været et ønske hos flere, at det skulle være
muligt at flytte eller fjerne felter i visse af applikation-
erne; specielt i applikation 1242 og varianter af denne.
Det er nu blevet muligt med den nye version 3-klient,
ASPECT4 Client, som er beskrevet i dokumentationen til
AKS version 3 release 1.

Nye afstemningsapplikationer
(2440 og 3440)

Afstemningsapplikationerne er ændrede,
så de nu – post for post – læser konterings-
opsætningen i generelt register 2392 og
sorterer posterne efter, hvilken debitor-/
kreditorsamlekonto de går ind på. Når alle
poster til en bestemt samlekonto er behand-
let, udskrives totalen af disse. Samtidig ud-
skrives samlekontoens saldo pr. samme
dato; denne saldo korrigeres for eventuelle
ikke-realiserede kursreguleringer, og de to
summer sammenlignes. Derved kan syste-
met kontrollere, om der er afstemnings-
differencer direkte på listen.

Her er et eksempel på et udsnit af listen.
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Filnavn Filbeskrivelse
Record-
længde
(bytes)

Antal
felter

APRLOGP1 Kreditor kursregulering kvitteringsfil 141 23

ARRLOGP1 Debitor kursregulering kvitteringsfil 141 23

BETAFVP1 Afviste kreditorbetalinger 73 9

BETAFVP2 Fejlbehæftede kreditorbetalinger 136 9

GLRADJP1 Finans kursregulering 171 27

GLRLOGP1 Finans kursregulering kvitteringsfil 126 21

MLTESPP1 Poster til MultiArkiv 2182 36

PSTHDRP1 Journalheadere (erstatter PSTREGP2) 128 22

RNTAFVP1 Afviste renteposter 111 8

Databaseændringer

Nye filer i forbindelse med Økonomistyring version 3:

Filnavn Filbeskrivelse
Record-
længde
(bytes)

Forøgelse
af record-

længde
(bytes)

Antal
felter

Forøgelse
(felter)

ANLBEMP1 Anlægsbemærkninger 2 92 7 0

ANLPSTP1 Anlægsposter 11 266 52 0

APMAILP1 Modtagne eGiro/eFakturaer 4120 5 7 0

APMAILP2 Modtagne eBusiness fakturaer
Backup

4129 5 9 0

BETACCP1 Kreditor betalingsaccept 104 47 18 5

BETBEKP1 Betalingsbekræftelse 104 47 18 5

BETEDIP0 Kreditorbetalinger EDI 519 3 3 0

BETREKP1 Rekvisition fra 3220/3222 17 3 6 0

BUDEXTP1 Ekstra budgetter 291 2 47 1

DEBERGP1 Debitorstamregister 1999 594 247 94

DBPKMPP1 Komprimerede debitorposter 427 15 82 0

DBRHISP1 Logning af rykkere 75 6 14 0

DEBBETP1 Betalingstræk fil 68 8 12 0

DEBHRYP1 Rykkerforslag hovedoplysninger 136 6 21 0

DEBHSTP1 Debitor historikposter 149 73 21 7

DEBKIDP1 Debitor KID-felter 60 3 9 0

DEBPRYP1 Posteringer til rykning 240 10 50 0

DEBPSTP1 Debitorposter 443 31 84 2

DEBRNTP1 Debitor renteposter 296 18 56 0

DEBVALP1 Valutaomregning 119 3 19 0

EBFHSTP1 Kreditorhistorikposter i forbindelse
med EBF betaling 87 11 14 0

EBFPSTP1 Kreditorpost register i forbindelse
med EBF betalinger

423 15 73 0

I følgende filer er der foretaget udvidelser:
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Filnavn Filbeskrivelse
Record-
længde
(bytes)

Forøgelse
af record-

længde
(bytes)

Antal
felter

Forøgelse
(felter)

EBFUTLP1 EL.BET.form UTL 254 4 14 0

EBFUTLP2 Betalte fakturaer fra EBF-UTL 365 5 14 0

EFTPSTP1 Efterposteringer 222 11 54 0

EGWANLP1 Anlægsposteringer med suppl. 450 44 65 7

EGWANPP1 Anlægsposteringer work 163 10 34 0

EGWDEBP1 Pseudo debitorposteringer med
suppl. 749 58 106 8

EGWECOP1 Pseudo Økonomiposter med suppl. 429 25 70 3

EGWFINP1 Pseudo finansposter med suppl. 520 81 84 13

EGWKREP1 Pseudo kreditorposteringer med
suppl.

804 119 113 14

EG2433P1 Workfile kontoudtog 2329 67 15 0

EG3443P1 Work-file til afstemning mod
interimskonto 46 2 9 0

EG4322P1 Anlægsbudget arbejds/post
kartotek 218 8 42 0

ELBETAP1 Venteregister EL.bet.form 360 5 13 0

ELBETAP2 Betalte fakturaer fra EBF 360 5 13 0

ENTBUDP1 Budgetposter 92 2 7 0

ENTBUHP1 Budgetposter - Header 44 3 12 0

ENTBUTP1 Budgetposter - tekster 92 2 7 0

ENTBUXP1 Budgetposter 251 8 58 0

ENTFADP1 Fakturalinjer 189 2 21 0

ENTFAXP1 Fakturalinjer - work kartotek 189 2 21 0

ENTFBDP1 Fakturalinje - fakturabank 189 2 21 0

ENTIBDP3 Interfacebudgetposter 418 17 81 0

ENTIPSP3 Interface-entrepriseposter 480 23 89 0

ENTKOFP1
Industri faktureringsposter en-
treprise 372 14 66 0

ENTKOPP1 Industri finansposter entreprise 372 14 66 0

ENTPERP1 Entrepriseperiodeposter 24 6 5 0

ENTPSAP1 Entrepriseposter - sagsafslutning 347 14 69 0

ENTPSTP1 Entrepriseposter 385 17 78 0

ENTPSXP1 Entrepriseposter 385 17 78 0

ENTPTXP1 Entrepriseposteringstekster 92 3 7 0

ENTWBDP1 Budgetposter workfile 245 8 56 0

ENTWBTP1 Tekster til budgetposter 92 2 7 0

ENTWPSP1 Entrepriseposter workfile 349 12 70 0

ENTWPUP1
Workfile posteringsudskrift
entreprise

449 14 78 0

IMPPSTP1 Importkartotek interfaceposter 661 41 95 4

IMTABCP1 Import interfaceposter fra ABC 633 13 91 0

IMTABCP3 Import interfaceposter fra ABC 1367 54 195 3
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Filnavn Filbeskrivelse
Record-
længde
(bytes)

Forøgelse
af record-

længde
(bytes)

Antal
felter

Forøgelse
(felter)

IMTHEDP3
Import interfaceposter fra ABC
Header 160 6 20 0

INAPSTP3 Interfaceposter Anlæg 344 17 65 0

INDPSTP3 Interfaceposter Debitor 456 21 86 0

INFPSTP3 Interfaceposter finans 370 50 76 4

INKPSTP3 Interfaceposter kreditor 788 24 93 0

INOPSTP1 Interface fra Notes/MA 222 8 32 0

INTBUDP1 Header buget-post-overførsel 69 3 18 0

INTBUDP2 Detail budget-post-overførsel 250 3 43 0

INTLOGP1 Interface transaktionsspor 78 18 19 0

INTWRKP2 Work Budgetposter 250 3 43 0

INTWRKP3 Work budget-poster-overførsel 302 3 44 0

JRNREGP1 Journaler til komprimering 7 3 1 0

KREBETP1 Kreditorbetalings oplysninger 72 5 15 0

KREFTXP1 Formålstekster 152 3 7 0

KREHSTP1 Kreditorhistorik poster 149 73 21 7

KREKIDP1 Kreditor KID-felter 60 3 9 0

KREKTXP1 Betalingstekster 49 3 5 0

KREOCRP1 Scannede transaktioner fra
MultiArkiv 414 40 33 1

KREREGP1 Kreditorstamoplysninger 2346 594 278 94

KREPSTP1 Kreditorposter 554 87 93 7

KREPSTP2 Kreditor rykkeroplysninger Op-tima 28 6 8 0

KRPKMPP1 Komprimerede kreditorposter 488 21 86 0

KTOPERP3 Konto periode detailposter 141 10 14 0

KTOSUMPX Konto opsummerings kartotek 291 2 47 1

KTOSUMP1 Konto opsummerings kartotek 291 2 47 1

LØNENTP4 Løn/entreprise integration 475 23 89 0

LØNENTP5 Løn/entreprise integration FIN 335 17 73 0

MLTFINP1 Pseudo poster til multiarkiv 245 8 55 0

MLTLOGP1 Integration til MultiArkiv 75 15 14 0

OMKTMPP1 Regelsæt for temporær om-
kontering

POSEXTP1 Ekstra poster 302 38 66 5

PSTRCVP1 Recovery register for finanspo-ster 185 8 46 0

PSTREGP1 Finansposter 302 38 66 5

PTXREGP1 Posteringstekster 92 3 7 0

TELFONP1 Telefon/debitor/kreditor 105 80 7 2

UDKPSTP1 Udkontering MultiArkiv 247 5 45 0
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Varsling om applikationer der
afinstalleres i næste release

Installation og konvertering

I denne release afinstalleres følgende applikationer:

Basis-
Appl. Beskrivelse appl.

1210 Lev. faktura - endelig registrering
1212 Posteringsindtastning 1240
1213 Salgsfakturaer m/Sag & Entreprise 1240
1214 Salgsfakturaer 1240
1215 Leverandørfaktura – forregistrering 1240
1216 Posteringsindtastning m/Sag & Entreprise 1240
1240 Posteringsindtastning u/regelkode 1240
2450 Rykkermodul for Optimakunder 2450
2459 Rykkermodul for Optimakunder 2459
3627 Kommunikation til Unitel EDI 3627

I næste release afinstalleres følgende applikationer:

Appl. Beskrivelse

2295 Opstart af renteberegning
3624 Udtræk poster Erhvervsgiro Udland
3642 Send poster til BG Bank

Applikationer der afinstalleres
i denne release

Applikations Kontrol Systemet (AKS) skal som minimum
være installeret på version 1 release 1.0. med de krav,
det i øvrigt stiller. Vær særligt opmærksom på de krav
til serveren som er beskrevet i præsentationshæftet til
AKS version 3.

Fra Økonomistyring version 3 går alle udskrifter til kun-
der og leverandører via DocManager, og det er derfor i
praksis en forudsætning for at kunne bruge version 3,
at DocManager er etableret og afprøvet.

ASPECT4 Økonomistyring skal som minimum være
opdateret til release-niveau 9.2.02. Niveauet kan ses i
Visning af system level information (0361).

Kunder, der anvender indscanning af fakturaer, indscan-
ning af finansbilag, OCR-tolkning, workflow eller anden
integration til MultiArkiv, skal have rettet i opsætningen
mellem ASPECT4 og MultiArkiv og bør derfor før opgra-
dering kontakte en konsulent enten fra EDB Gruppen
eller fra Multi Support for at tilpasse opsætningen.

Der skal til installation af ASPECT4 Økonomistyring ver-
sion 3 release 1 være minimum 5,0 GB ledig diskplads
før modtagelse og installation af softwarepakkerne 401-
1000 Grundpakken og 401-1080 Konverteringspakken,
idet der under installationen kræves plads til en midler-
tidig lagring af den nye releases objekter ved konverte-
ring af data o.a.

Programpakker optager cirka 1,5 GB harddiskplads, og
de kan slettes efter afsluttet installation; dog anbefales
det, at programpakkerne bliver på systemet i den første
måneds drift, såfremt det er muligt. Det øvrige harddisk-
forbrug er udvidelsen af den eksisterende database
samt nye programobjekter.

Tallet er vejledende, idet udvidelse af de eksisterende
filer og det dermed følgende større pladsforbrug er
beroende på antallet af records i de filer, der udvides.

Dette tal kan beregnes mere præcist, hvis man ønsker
det, ved at tage den forøgede recordlængde i bytes –
 jævnfør skemaet for udvidede filer – og multiplicere
med det antal records, der findes i de samme filer inden
installationen af release 9. Størrelsen af de filer, der
slettes, skal trækkes fra. Derpå bør der tillægges 3 GB
af hensyn til de nye filer samt som sikkerhed.
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Software til version 3 release 1

401-1000 ECO: Grundpakke version 3 release 1
401-1080 ECO: Konvertér version 2 release 9 til

version 3 release 1

401-1062 ECO: Engelske tekster til version 3 release 1
401-1063 ECO: Tyske tekster til version 3 release 1
401-1067 ECO: Norske tekster til version 3 release 1
401-1068 ECO: Svenske tekster til version 3 release 1

Kun ved ny-installation, hvor 401-1080 IKKE benyttes:
401 1090 ECO: Supplement til 401-1000

Licensnøgler

Skemaet nedenfor viser de licensnøgler, der findes til
ASPECT4 Økonomistyring version 3 release 1.

Licensnøglerne repræsenterer samtlige moduler til
ASPECT4 Økonomistyring.  I skemaet angives med
ordet 'Basis', hvilke licensnøgler der minimum skal være
fremsendt, for at et givet grundmodul kan benyttes.

Opgradering

Før installationen påbegyndes, skal det sikres, at der
findes en backup af datamiljøet.

Kontroller, at de fornødne programpakker er fremsendt,
og gennemlæs de tilhørende forsendelsesdokumenter.

System Release
Licens-
nøgle

Beskrivelse Funktion

401 01 Finans Version 3 Release 1 Basis

401 01 FLOW Indscanning af diverse bilag

401 01 SCAN Udvidet scanning diverse bilag

402 01 Debitor Version 3 Release 1 Basis

402 01 DEBFO Debitor forsikringsliste

402 01 DEBFX Fælles debitor

403 01 Kreditor Version 3 Release 1 Basis

403 01 BANKD Bankdata PC-løsning

403 01 BEC Bankernes EDB Central pc-betalinger

403 01 BGIRO Svenske Bankgirot pc betalinger

403 01 DDBPC Danske Bank pc betalinger

403 01 EBFI Norsk betalingsmodul indland

403 01 EBFU Norsk betalingsmodul udland

403 01 EDIP Norsk betalingsmodul EDIPAY

403 01 JBANK Jyske Bank pc betalinger

403 01 KREFX Fælles kreditor

403 01 NORDE Integration til Nordea

403 01 PGIRO Svensk PlusGiro

403 01 TOLK OCR-Fakturascanning

403 01 UNIPC Nordea Bank pc betalinger

404 01 Anlæg version 3 release 1 Basis

411 01 Sag/Entreprise version 3 release 1 Basis

411 01 AUTOR Tilladelser bruger/afdeling

411 01 BUDG Sag/Entreprise Budget

411 01 BUDIN Budgetinddatering

411 01 FAKT Sag/Entreprise fakturering

411 01 HRMI Sag/Entreprise Integr. HRM

411 01 MASK Sag/Entreprise Maskinregnskab

411 01 MATR Sag/Entreprise Materieludlejning

411 01 MLMK Sag/Entreprise Mellemkalk.
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Tjekliste

Gennemgå nedenstående liste, og kryds af i overens-
stemmelse med, at de nævnte funktioner gennemføres
uden problemer.

Gennemgå dette hæfte.

Gennemgå de installationsbeskrivelser, der er frem-
sendt med softwarepakkerne til ASPECT4 Økonomi-
styring version 3, release 1, herunder sprogpakker-
ne, såfremt disse er bestilt/erhvervet.

OBS! I de med softwarepakkerne fremsendte instal-
lationsbeskrivelser kan der være foretaget ændrin-
ger, der skal træde i stedet for eller supplere visse
af de funktioner, der er omtalt i denne tjekliste.

Sign på med EDBGRP.

Kontroller, at ASPECT4 AKS version 3 er korrekt
installeret.

Kontroller, at ASPECT4 Økonomistyring er på mini-
mum niveau 9.2.02.

Undersøg, om der er åbne posteringsjournaler via
Åbne journaler (1318) og Journaler til recovery
(1219). Er det tilfældet, skal disse journaler først
afsluttes korrekt.

Undersøg, om der er åbne journaler i posterings-
interfacet Interface (1381). Er det tilfældet, skal
disse journaler først afsluttes korrekt.

Hvis import af poster via interfacefilen IMPPSTP1
benyttes, eller hvis elektronisk modtagelse af leve-
randørfakturaer til forregistrering via ASPECT4
Business Connector benyttes, skal der gennemføres
et kald til PC-interface til ØKO (1268), der vil over-
føre posterne derfra til Interface (1381), hvorpå de
derfra skal bogføres.

Udskriv Kontrol af debitorsaldi (2440), Kontrol af
kreditorsaldi og ej udk. (3440) samt en Saldobalance
(1901) via posteringer - alle pr. dags dato af hensyn
til en efterfølgende kontrol.

Kontroller, at der findes en komplet backup af data-
og programmiljøet, inden installation og konverte-
ring sættes i gang.

Modtag ASPECT4 Økonomistyrings softwarepakker
via applikation Installer ASPECT4 software (0590) i
for-sen-delsenummerorden (som minimum skal
pakkerne 401-1000 og 401-1080 være fremsendt).
Modtagelse af pakkerne kan foretages forud for
selve installationsdagen, så tidsforbruget på instal-
lationsdagen kan reduceres.

Softwarepakken '401-1000 Grundpakke version 3
release 1' vil på grund af dens størrelse være
fordelt over flere cd'er.
Når cd#1 er færdiglæst, må cd-drevet ikke åbnes,
før indikatorlampen på cd-drevet er slukket. Indsæt
efterfølgende cd, og vent til indikatorlampen er sluk-
ket. Nu kan der tryk-kes F16 i Installer ASPECT4
software (0590), hvorpå modtagelsen fortsættes.

Når alle softwarepakkerne til ASPECT4 Økonomi-
styring er modtaget, udføres 'Install.' (option 2) for
pakke 401-1000 ECO: Grundpakke version 3 re-
lease 1.

Installer pakke 401-050 ECO: Overbygning til Op-
tima version 3 release 1, hvis den er fremsendt.

Installer pakke 401-1080 ECO: Konvertér version 2
release 9 til version 3 release 1.

Sign af (for at rydde op i joblogs m.m.)

Sign på med EDBGRP.

Konverter ASPECT4 Økonomistyring version 3 re-
lease 1 via applikation Konverteringskørsler (0690)
med 'Konverter' (option 1) ud for '401 ASPECT4
Økonomistyring (Finans)'.

Udskriv på ny Kontrol af debitorsaldi (2440), Kontrol
af kreditorsaldi og ej udk. (3440) samt Saldobalance
(1901) - alle pr. dags dato, og sammenlign beløb og
saldi med de tilsvarende udskrifter fra tidligere i
installationsforløbet.

Hvis der er fremsendt sprogpakker, skal disse nu
installeres via applikation Installer ASPECT4 soft-
ware (0590), og efterfølgende konverteres via
applikation Konverteringskørsler (0690). Mulige
sprogpakker er:

Pakke Beskrivelse
401-1062 ECO: Engelske tekster til

version 3 release 1
401-1063 ECO: Tyske tekster til

version 3 release 1
401-1067 ECO: Norske tekster til

version 3 release 1
401-1068 ECO: Svenske tekster til

version 3 release 1

Fra version 3 sker "udpakningen" af hjælpetekster
automatisk. Den procedure, der tidligere skulle
følges for at få hjælpeteksterne på plads, er derfor
bortfaldet.

Sign af

Installationen er nu færdig.
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